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Resumo 

Theages Walker, 1855 é um gênero estritamente Neotropical constituído por 12 

espécies bastante similares entre si quanto aos caracteres cromáticos, revelando-se 

uma considerável confusão taxonômica e nomenclatural. No presente trabalho, sob 

uma pespectiva de morfologia comparada, buscou-se reconhecer e elucidar o número 

de táxons nominais pertencentes ao gênero, bem como propor uma hipótese de 

relacionamento evolutivo entre eles. A análise cladística contou com 17 terminais (11 

do grupo interno e seis do grupo externo) e 41 caracteres morfológicos. A busca 

exaustiva de pesos iguais resultou em uma única árvore mais parcimoniosa (l=142) e 

a de busca por pesagem implícita também gerou uma única árvore mais parcimoniosa 

(l=143). O gênero teve sua monofilia sustentada por oito sinapomorfias, sendo cinco 

únicas e três homoplásticas. Foram propostos ainda dois complexos de espécies para o 

gênero: (T. xanthura (T. leucophaea, T albidius)) e (T. pinasi (T. griseatum, T. 

hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. nov.))). Adicionalmente, com 

base na topologia obtida são fornecidos subsídios para o entendimento da evolução 

dos caracteres sexuais secundários encontrados no gênero. A revisão taxonômica, por 

sua vez, permitiu o reconhecimento de 11 espécies válidas, com a inclusão de uma 

espécie nova para a Colômbia e Equador. Uma sinonímia também foi proposta para o 

gênero: T. bricenoi torna-se sinônimo júnior subjetivo de T. flavicaput. Todas as 

espécies são redescritas, ilustradas e tiveram suas distribuições geográficas mapeadas 

e discutidas. Uma chave de identificação também é fornecida. 
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Abstract  

 

Thaeges Walker, 1855 is a strictly Neotropical genus composed of 12 species very 

similar amongst themselves regarding chromatic characters, thus revealing a 

considerable taxonomic and nomenclatural confusion. In the present study, under the 

perspective of comparative morphology, the recognition and elucidation of the 

number of nominal taxa belonging to this genus was aimed, as well as proposing an 

evolutionary relationship hypothesis between them. The cladistic analysis comprised 

17 terminals (11 from the ingroup and six from the outgroup), and 41 morphological 

characters. The exhaustive search for equal weights resulted in a single most 

parsimonious tree (I=142) and the implicit weight search also yielded a single most 

parsimonious tree (I=143). The genus’ monophyly was well supported by eight 

synapomorphies, five being unique and three homoplastic. In addition, two species 

complexes were proposed for the genus: (T. xanthura (T. leucophaea, T albidius)) and 

(T. pinasi (T. griseatum, T. hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. 

nov.))). Furthermore, based on the topology obtained, subsidies for the understanding 

of the evolution of the male secondary sexual characters found in the genus were 

provided. On the other hand, the taxonomic revision enabled the recognition of 11 

valid species with the inclusion of a new species for both Colombia and Ecuador. 

Additionally, a synonym was also proposed to the genus: T. bricenoi becomes a 

junior subjective synonym of T. flavicaput. All species were redescribed, illustrated, 

and their geographical distributions mapped and discussed. An identification key was 

also provided.   
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Lista de abreviaturas 

 

Sc: veia subcostal; 

R1: primeira veia radial; 

R2: segunda veia radial; 

R3: terceira veia radial; 

R4: quarta veia radial; 

R5: quinta veia radial; 

M1: primeira veia média; 

M2: segunda veia média; 

M3: segunda veia média; 

CuA1: primeira veia cubital; 

CuA2: segunda veia cubital; 

2A: veia anal 2; 

3A: veia anal 3; 

Sc+R1: veia subcostal fundida à primeira veia radial; 

RS: setor radial; 

T: tergito abdominal; 

S: esternito abdominal. 
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1. INTRODUÇÃO  
1.1 Contexto taxonômico 

O presente trabalho tem como alvo o gênero Neotropical Theages Walker, 

1855 que é constituído atualmente por 12 espécies de mariposas com hábito noturno.  

A classificação atual de Theages é fornecida a seguir, com informações sobre 

cada grande arranjo taxonômico em que Theages faz parte: 

Ordem Lepidoptera 

Superfamília Noctuoidea 

Família Erebidae 

Subfamília Arctiinae 

Tribo Arctiini 

Subtribo Ctenuchina 

1.2 Ordem Lepidoptera 

Lepidoptera é a segunda ordem mais diversa de insetos, sendo representada 

pelas borboletas e mariposas, reconhecidas pelo corpo coberto por escamas (Duarte et 

al., 2012). São conhecidas cerca de 160.000 espécies no mundo, distribuídas em uma 

ampla variedade de habitats e regiões (Goldstein, 2017; Mitter et al., 2017). Apesar de 

Lepidoptera constituir um grupo bem estudado, principalmente com relação às 

borboletas (Gaston, 1991), as estimativas sobre a sua diversidade, geralmente, 

expressam números bastante contrastantes, desde 146.000 até 500.000 espécies 

(Heppner, 1991; Kristensen et al., 2007; Piovesan et al., 2014). Entretanto, mesmo 

imersa em um cenário com tantas controvérsias, estima-se que o número de espécies 

da ordem seja excedido apenas pela riqueza de himenópteros, coleópteros e 

angiospermas (Kristensen et al., 2007; Forbes et al., 2018). 

Os lepidópteros desempenham um papel chave nos ecossistemas terrestres, 

participando de várias interações ecológicas, tais como a polinização e herbivoria 

(Regier et al., 2009). Além disso, as larvas geralmente são elos importantes em teias 

tróficas e possuem estreita relação com as plantas hospedeiras (DeVries, 1986; Diniz 

et al., 1999; Grimaldi & Engel, 2005), uma vez que as fêmeas de algumas espécies 
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depositam seus ovos em plantas especifícas e as larvas são, em sua maioria, fitófagas 

(Ehrlich & Raven, 1965). Dessa forma, não é coincidência que a maior irradiação de 

Lepidoptera tenha ocorrido juntamente com as angiospermas  (Powell et al., 1998). 

Neste cenário, em uma escala geológica, a dominância dos lepidópteros parece ser 

relativamente recente (Kristensen, 1984). Existe uma divergência com relação ao 

surgimento dos lepidópteros, com algumas evidências apontando os primeiros 

registros confiáveis de fósseis da ordem para o Cretáceo Inferior (Whalley, 1978) e 

outras para o final do Terciário (Eldijk et. al., 2018), embora muitos dos fósseis 

encontrados nos estratos anteriores ao Terciário e, previamente inseridos em 

Lepidoptera, tenham sido realocados em outras ordens posteriormente (Crowson et 

al., 1967). Apesar disso, estima-se que a ordem constitui a maior radiação de insetos 

fitófagos da Terra (Scoble, 1992).  

Essa diversidade expressiva, combinada com várias outras características, tais 

como a ampla distribuição geográfica e padrões de coloração atraentes, resultou em 

uma quantidade relevante de estudos focados na taxonomia e sistemática da ordem 

(Kristensen et al., 2007), sendo sua monofilia fortemente suportada por mais de vinte 

sinapomorfias morfológicas (Heppner, 1998; Kristensen & Skalski, 1998; Kristensen 

et al., 2007). O seu posicionamento dentro de Insecta, por sua vez, é similarmente 

bem estabelecido, tendo Trichoptera como grupo-irmão, ambas constituindo o clado 

denominado Amphiesmenoptera (Ross, 1967; Kristensen, 1984; Chalwatzis et al., 

1996; Kristensen, 1997; Kristensen, 1999; Kjer et al., 2001; Beutel & Pohl, 2006). 

Adicionalmente, muitos grupos de lepidópteros se tornaram indicadores 

importantes na Biologia da Conservação e, devido aos padrões de coloração, são 

comumente utilizados como espécies bandeira e espécies guarda-chuva em programas 

para a manutenção de áreas naturais remanescentes (New, 1997). 

 

1.3 Superfamília Noctuoidea 

Noctuoidea é a superfamília mais diversa de Lepidoptera, compreendendo 

aproximadamente 70.000 espécies catalogadas (Kitching & Rawlins, 1998), com o 

número de gêneros variando entre 4.200 e 6.500 (Poole, 1989; Kitching & Rawlins, 

1998; Zahiri et al., 2011). O número de famílias reconhecidas, por sua vez, também 

pode variar dependendo da fonte consultada (Zahiri et al., 2010).  Não obstante, é 
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provável que exista um número significativo de espécies não descritas, 

particularmente da região tropical, além de muitos conceitos genéricos que necessitam 

de extensa revisão e redefinição de seus limites (Zahiri et al., 2011; Holloway, 2011).  

Tradicionalmente, quatro termos relativos à venação alar são comumente 

utilizados em discussões sobre a sistemática da superfamília. Com base no 

posicionamento da veia M2 das asas anteriores, Noctuoidea é dividida em trífideos, 

com M2 surgindo no meio da célula discal e conferindo à veia cubital a aparência de 

três ramificações; e quadrifídeos, com M2 apresentando origem próxima à M3 e 

conferindo à veia cubital a aparência de quatro ramificações (Lafontaine & Fibiger, 

2006). Estes últimos são ainda subdivididos em dois outros grupos com base na 

venação alar das asas posteriores: trifíneos, com M2 é geralmente vestigial ou ausente 

e conferindo à veia cubital a aparência de três ramificações; quadrifíneos, com M2 

desenvolvida e surgindo no terço posterior da célula discal, geralmente com origem 

adjacente à M3 em muitas subfamílias, conferindo à veia cubital a aparência de quatro 

ramificações (Lafontaine & Fibiger, 2006; Zahiri et al., 2011). 

Do total de gêneros inseridos em Noctuoidea, cerca de 500 apresentam 

espécies com notável importância econômica, pois larvas e adultos podem atuar como 

pragas em cultivos agrícolas (Bänziger 1982; Kitching, 1984; Zhang, 1994; Mitchell 

et al., 2006). De acordo com Zahiri et al. (2010), a construção de uma classificação 

estável, assim como a compreensão das relações filogenéticas dessas mariposas, é um 

passo de grande importância para estudos futuros focados na bionomia de tais insetos. 

Tal avanço no conhecimento bionômico poderá abrir portas também para o estudo de 

características pouco exploradas na literatura ou mesmo ainda desconhecidas que 

contribuirão para resoluções mais robustas da sistemática do grupo. 

A despeito disso, embora os trabalhos de classificação de Lepidoptera tenham 

sido derivados principalmente dos caracteres de adultos, alguns estudos clássicos com 

imaturos de representantes de Noctuoidea apontaram que os caracteres larvais 

poderiam ser úteis não somente na identificação dos táxons, mas também na 

classificação do grupo (Forbes, 1910; Fracker, 1915; Mosher, 1916; Ripley, 1923; 

Crumb, 1934; Dethier, 1941). A proposta de classificação de Noctuoidea sugerida por 

Kitching & Rawlins (1998), por exemplo, foi a primeira a fazer uso extensivo de 

caracteres tanto de adultos quanto dos estágios imaturos, fornecendo diversas 
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contribuições para classificação do grupo, até então pouco investigada desde o 

catálogo de Hampson (1898-1913). 

Historicamente, Noctuoidea ainda constitui um grupo problemático tanto do 

ponto de vista taxonômico quanto sistemático, com uma fraca compreensão acerca 

dos limites e relações evolutivas de seus gêneros e espécies (Mitchell et al., 2000; 

Zahiri et al., 2010).  Nesse contexto, sua classificação tem sido altamente instável, 

com diferentes sistemas de classificação usados por autores distintos. Além disso, 

algumas das classificações usadas ao longo do tempo foram baseadas em semelhanças 

superficiais (Kitching, 1984; Zahiri et al., 2011). Kitching (1984), por exemplo, 

realizou uma revisão histórica da classificação de alguns grupos alocados na 

superfamília, fornecendo uma discussão acerca dos caracteres que geralmente são 

empregados na taxonomia do grupo.  

Apesar da monofilia de Noctuoidea ser fortemente sustentada pela presença de 

um órgão timpânico metatorácico (Miller, 1991) e estruturas abdominais associadas 

(Kitching & Rawlings, 1998; Mitchell et al., 2006), progressos na resolução de muitas 

das incertezas taxonômicas e filogenéticas abarcadas na subfamília se tornaram 

evidentes apenas nas últimas décadas (Miller, 1991; Weller et al., 1994; Mitchell et 

al., 1997; Kitching & Rawlins, 1998; Fibiger & Lafontaine, 2005; Lafontaine & 

Fibiger, 2006; Mitchell et al., 2006; Zahiri et al., 2010; Zahiri et al., 2011; Regier et 

al. 2016). Miller (1991) reconheceu a presença do órgão timpânico metatorácico 

como a única sinapomorfia de Noctuoidea, uma estrutura auditiva altamente 

especializada, capaz de conferir tanto a detecção de sinais de ecolocalização, e que 

provavelmente pode estar envolvida na recepção de sinais de acasalamento (Kitching 

& Rawlins, 1998). 

O trabalho de Miller (1991) reconheceu ainda sete famílias dentro de 

Noctuoidea: Oenosandridae, Doidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, 

Aganaidae e Noctuidae. Scoble (1992) considerou Aganainae como uma subfamília 

de Noctuidae, reconhecendo, portanto, apenas seis famílias. Posteriormente, novas 

mudanças adentraram na história taxonômica do grupo, com o reconhecimento de três 

principais linhagens dentro da superfamília: Oenosandridae, Doidae + Notodontidae, 

e as famílias Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae e Pantheidae (Kitching & 

Rawlins, 1998). 
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Valiosas contribuições para a filogenia e para a revisão da classificação de 

Noctuoidea foram fornecidas por Fibiger & Lafontaine (2005). Tais autores 

redescreveram e discutiram alguns dos caracteres inadequadamente descritos e, 

portanto, mal compreendidos, em estudos prévios focados na sistemática do grupo. 

Adicionalmente, realizaram diversas mudanças nomenclaturais e reconheceram dez 

famílias em Noctuoidea: Oenosandridae, Doidae, Notodontidae, Micronoctuidae, 

Nolidae, Strepsimanidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae e Noctuidae. Todavia, em 

uma proposta subsequente, os mesmos autores rebaixaram as cinco últimas ao status 

de subfamília, todas inseridas em Noctuidae (Lafontaine & Fibiger, 2006), baseados 

na presença de um esclerito timpânico e na venação quadrifídea das asas anteriores. 

Mitchell et al. (2006), por outro lado, em uma hipótese baseada em dados 

moleculares, apontaram a parafilia de Noctuidae sensu Lafontaine & Fibiger (2006). 

Aqueles autores consideraram apenas as subfamílias trifíneas como pertencentes ao 

conceito monofilético de Noctuidae e, portanto, elevaram as quadrifíneas Arctiinae e 

Lymantridae ao status de família. Posteriormente, Zahiri et al. (2010) forneceram 

outra hipótese filogenética da superfamília baseada em dados moleculares, sugerindo 

seis famílias como clados fortemente suportados: Oenosandridae, Notodontidae, 

Erebidae, Euteliidae, Nolidae e Noctuidae. Dessa forma, os Noctuidae quadrifíneos 

(Aganainae, Calpinae e Catocalinae), assim como os Arctiidae e Lymantridae, foram 

considerados como subfamílias alocadas em Erebidae. 

Historicamente, embora Arctiidae tenha sido considerada como família de 

Noctuoidea, optou-se por seguir no presente estudo a classificação sugerida por Zahiri 

et al., (2010), apesar de ainda haver muito a esclarecer sobre as relações evolutivas 

dos Noctuoidea. O suporte obtido no referido trabalho tem sido considerado robusto 

para a adoção geral, sendo prontamente adotado por Van Nieukerken et al., (2011) e 

por Regier et al. (2016). Este último trabalho baseado em dados moleculares e 

abarcando todas as famílias de Noctuoidea, bem como a maioria das subfamílias 

atualmente reconhecidas, também encontrou forte suporte para o sistema de seis 

famílias sensu Zahiri et al., (2010). Desse modo, Arctiidae será aqui tratada como 

subfamília de Erebidae. 
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1.4 Família Erebidae 

Erebidae é uma família que se enquadra no arranjo dos quadrifídeos e, dentro 

destes, nos quadrifíneos, sendo considerada uma das mais diversas de Lepidoptera, 

com cerca de 24.600 espécies descritas (Van Nieukerken et al., 2011). No entanto, 

assim como a ausência de uma compreensão clara sobre o número de espécies 

descritas em Noctuoidea, o número de táxons descritos em Erebidae é ainda mais 

incerto. Apesar dos avanços nos últimos anos acerca de algumas das incertezas 

taxonômicas imersas na família, é notório que sua classificação interna ainda requer 

resoluções mais robustas (Zahiri et al., 2011). Essa conjuntura é marcada, 

principalmente, pela fraca delineação da família, com poucos trabalhos realizados em 

tal perspectiva (Fibiger & Lafontaine, 2005; Mitchell et al., 2006; Regier et al., 2009; 

Mutanen et al., 2010; Zahiri et al., 2010; Zahiri et al., 2011). 

Como de praxe dentro de Noctuoidea, Erebidae também apresenta um 

histórico problemático, tendo sido desconsiderada por Hampson (1913). Erebidae foi, 

contudo, revalidada como família no trabalho de Fibiger & Lafontaine (2005) e 

considerada por eles como próxima de Arctiidae, Lymantriidae e Nolidae. Tais 

autores incluíram 17 subfamílias em Erebidae, englobando a revalidação de seis 

subfamílias: Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Phytometrinae, Scolecocampinae 

e Erebinae. Apesar da família ter sido diagnosticada com a combinação de vários 

caracteres morfológicos, seu tratamento como família foi prontamente questionado e, 

portanto, permaneceu difuso, sendo seu status de família novamente desconsiderado 

no trabalho de Lafontaine & Fibiger (2006). 

Todavia, Zahiri et al. (2010) recuperam a monofilia de Erebidae, sendo a 

mesma corroborada novamente em uma hipótese para a compreensão das relações 

internas do grupo lançada por Zahiri et al. (2011), sendo a mesma baseada 

exclusivamente em dados moleculares e abarcando todas as subfamílias, assim como 

uma quantidade expressiva de tribos e subtribos. Apesar de tais autores concordarem 

com o restabelecimento do grupo como família conforme havia sido sugerido por 

Fibiger & Lafontaine (2005), o seu conceito como grupo natural foi reconfigurado e 

incluiu 18 subfamílias, das quais cinco previamente tratadas como famílias: Arctiidae, 

Lymantriidae, Micronoctuidae, Herminiidae e Aganaidae. Esse novo arranjo também 

foi seguido por  Regier et al. (2016), que investigaram as relações entre 13 das 18 

subfamílias atualmente alocadas em Erebidae e conseguiram um suporte maior do que 



	   7	  

aqueles obtidos nas duas propostas moleculares supracitadas (Zahiri et al., 2010, 

2011). 

Apesar de tais esforços, a família Erebidae necessita de uma melhor 

delineação, visto que seu histórico bastante confuso é, em parte, proveniente da 

ausência de uma definição clara e baseada em caracteres exclusivos. Os adultos e 

larvas das espécies de Erebidae, em particular, exibem uma diversidade expressiva 

quanto à coloração, tamanho, comportamento e ecologia (Kitching & Rawlins, 1998). 

A apreciável diversidade morfológica, por exemplo, é mencionada por Zahiri et al. 

(2011) como uma problemática na determinação das relações filogenéticas dentro do 

grupo, tendo em vista a dificuldade em se estabelecer hipóteses de homologias e, 

consequentemente, na codificação correta dos caracteres.  

 

1.5 Subfamília Arctiinae 

Arctiinae tem distribuição cosmopolita e compreende mariposas com corpo 

robusto, sendo principalmente noturnas, porém com alguns representantes 

crepusculares ou diurnos (Beccacece et al., 2012). A subfamília constitui um grupo 

bastante diverso, com aproximadamente 11.000 espécies conhecidas e com grande 

representatividade na região neotropical (Zaspel et al., 2014; Zenker et al., 2016). 

Entretanto, o grupo provavelmente sofreu uma superestimativa de gêneros e espécies, 

em virtude da existência de sinônimos e incertezas taxonômicas (Lamas & Grados, 

1996; Grados et al., 2013). Além disso, provavelmente existe um número elevado de 

táxons que ainda não foram descritos e pouco se conhece sobre a distribuição 

geográfica da maioria das espécies do grupo, com diversos casos em que apenas a 

localidade-tipo é conhecida (Grados et al., 2013), tornando escasso o conhecimento 

dos seus padrões biogeográficos (Zenker et al., 2016). 

Isto posto, é evidente que a classificação de Arctiinae ainda não é clara, com 

algumas controvérsias quanto ao relacionamento de seus táxons (Grados, 2002). A 

história taxonômica da subfamília é também bastante atribulada porque muitas 

espécies de linhagens distintas apresentam semelhanças superficiais entre elas (Weller 

et al., 2009), refletindo em agrupamentos não naturais. Adicionalmente, a subfamília 

foi pouco investigada sob o ponto de vista taxonômico e filogenético. A hipótese de 

monofilia da subfamília Arctiinae, contudo, tem sido sustentada por diversos 
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caracteres, como a presença de tímbalos metatorácicos no catepisterno; segmentos 

A3-A6 das larvas com cerda L3 bisetosa; bolsa IV do tímpano aberta; tímpano com 

carena contratimpânica pré-espiracular e presença de um par de glândulas dorsais de 

feromônios associadas às papilas anais (Jacobson & Weller, 2002). Essa última 

característica foi mencionada por diversos autores (Bendib & Minet, 1998; Kitching 

& Rawlins, 1998), podendo ser longas, ramificadas ou não ramificadas, e, 

provavelmente, retraídas pelos músculos longitudinais (Kitching & Rawlins, 1998). 

No trabalho de Zahiri et al. (2011), a subfamília Arctiinae foi considerada 

grupo-irmão de Aganainae e Herminiinae e, de acordo com a classificação atual, é 

constituída pelas tribos Arctiini, Amerilini, Lithosiini e Syntomini. Assim como os 

Aganainae, os arctiines adultos geralmente exibem padrões de coloração visualmente 

impressionantes, com diversas espécies caracterizadas por suas colorações 

aposemáticas e muitos casos (especialmente em Syntomini e Arctiini: Ctenuchina) 

plausíveis a mimetismos extremamente semelhantes de várias espécies de 

Hymenoptera. Além disso, tanto os imaturos quanto os adultos da subfamília podem 

utilizar diversos compostos secundários, tais como polifenóis, sesquiterpenos, 

pirrolizizidínicos, glicosídeos e cardenolídeos que são sequestrados de plantas 

hospedeiras (Weller et al., 1999). 

 

1.6 Tribo Arctiini 

Arctiini constitui um grupo bastante diverso, com mais de 4.760 espécies 

reconhecidas (Heppner, 1991). De acordo Kitching & Rawlings (1998) a monofilia do 

grupo é sustentada pela presença de retináculo alongado nos machos e pelos 

larvópodos com ganchos heteróideos. Jacobson & Weller (2002) mencionaram cinco 

sinapomorfias para o grupo: i) ocelos com um anel melanizado ao redor da lente; ii) 

glândulas de feromônio dorsais das fêmeas divididas e com aspecto digitiforme; iii) 

apódemas esternais do segmento abdominal II fortemente unidos ao esterno; iv) 

probóscide não alcançando a região do posterior do tórax, portanto mais longa que a 

cabeça e v) larvópodos com ganchos heteróideos, única sinapomorfia reconhecida por 

autores prévios. 

  Atualmente, Arctiini é dividida nas subtribos Pericopina, Arctiina, 

Ctenuchina, Euchromiina, Calimorphina e Phaegopterina (Zaspel et al., 2014). 
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Segundo Pinheiro & Duarte (2013), Ctenuchina e Euchromiina são grupos 

filogeneticamente próximos e compreendem cerca de 3.000 espécies conhecidas, 

ocorrendo desde a Argentina até o sul dos Estados Unidos. Ainda de acordo com 

esses autores, são raros os trabalhos de revisão e notas com informações morfológicas 

na literatura sobre estes grupos. 

 

1.7 Subtribo Ctenuchina 

A subtribo Ctenuchina é predominantemente neotropical e compreende cerca 

de 95 gêneros e mais de 800 espécies descritas (Weller et al., 2009). Constitui um 

grupo taxonomicamente problemático (Simmons e Weller, 2001), sendo tratado 

historicamente como tribo, subfamília e até mesmo como família por alguns autores 

(Hampson 1898; Zerny 1912; Draudt 1917). O primeiro tratamento próximo ao 

conceito moderno do grupo foi o de Lafontaine & Schmidt (2010) que consideraram 

tanto  Euchromiina quanto Ctenuchina como tribos alocadas  em  Arctiini. 

 

1.8 Gênero Theages 

Theages Walker, 1855 está atualmente inserido em Ctenuchina (Zenker et al., 

2016) e apresenta características marcantes, pois é o único gênero de Arctiinae com 

órgãos androconiais odoríferos dos machos na região dorsal do abdome em sulcos 

transversos, somente visíveis quando o abdome é fortemente comprimido. Além 

disso, os machos apresentam o nono tergito pouco esclerotizado em contraste com as 

valvas bem desenvolvidas (Travassos, 1962, 1964). O gênero foi estabelecido com a 

inclusão de duas espécies: T. leucophaea Walker, 1855 e T. quadricolor Walker, 

1855. Inicialmente, o autor não designou a espécie-tipo, sendo T. leucophaea definida 

posteriormente como tipo por Kirby em 1892. 

Assim como diversos gêneros de Arctiinae, Theages apresenta um histórico 

taxonômico confuso, tendo sido desconsiderado por Hampson (1898) e por Zerny 

(1912) e Draudt (1915-1917). Hampson (1898) considerou Theages sinônimo de 

Eucereon Hübner, 1819. É importante observar ainda que diversos pesquisadores da 

época utilizavam detalhes da venação alar e padrões de coloração como caracteres 

principais na delimitação dos gêneros dentro de Arctiinae, propondo assim grupos 

artificiais, visto que em alguns táxons ocorre variação na venação entre as asas de um 
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mesmo exemplar (Rego-Barros, 1956; Travassos, 1964). Mais de um século depois da 

descrição de Theages, Travassos (1964) demonstrou, através do estudo de genitálias e 

androcônias da espécie-tipo, que o gênero deveria ser revalidado.  

Em seu estudo, Travassos (1964) reconheceu outras espécies, que em sua 

concepção, assemelhavam-se à espécie-tipo do gênero através da observação de 

caracteres externos. Desse modo, o autor reintegrou a composição de Theages Walker 

para oito espécies: T. leucophaea, T. flavicaput (Hampson, 1898), T. xantura (Schaus, 

1910), T. albidius (Rothschild, 1912), T. griseatum (Rothschild, 1912), T. hoffmanni 

Travassos, 1962, T. decorum (Schaus, 1910) e T. bricenoi (Rothschild, 1912). É 

interessante mencionar que todas as espécies inseridas por este autor, com exceção de 

T. hoffmanni, pertenciam, originalmente, a Eucereon Hübner, 1819. 

Travassos (1964) demonstrou ainda a relevância do exame da genitália na 

caracterização das espécies do gênero, principalmente porque são extremamente 

semelhantes com relação aos caracteres de asas, abdome e padrões cromáticos, 

dificultando a análise das variações interespecíficas e intraespecíficas. Contudo, em 

seu trabalho, Travassos fez apenas uma descrição resumida dos caracteres cromáticos 

e disponibilizou ilustrações das genitálias masculinas e femininas de apenas seis 

espécies, deixando lacunas na delimitação do gênero. Ademais, Theages constitui um 

grupo com informações inexistentes quanto às relações de parentesco entre os seus 

táxons e sua monofilia nunca foi investigada. 

Recentemente, novas contribuições taxonômicas foram propostas para o 

gênero. Grados & Mantilla (2018) descreveram três espécies novas para a América do 

Sul: T. occultus Grados, T. luculentus Grados & Mantilla e T. pinasi Grados. 

Contudo, eles descreveram somente a morfologia da genitália masculina desses 

táxons. Araujo et al., (submetido) conduziram um estudo sobre a morfologia 

comparada de seis espécies do gênero e sugeriram uma nova combinação para o 

gênero de uma espécie previamente inserida em Eucereon: T. darantasium (Druce, 

1895). Ademais, Theages constitui um grupo com informações inexistentes sobre as 

relações de parentesco entre seus táxons e sua monofilia nunca foi investigada. 

Theages apresenta distribuição neotropical e, do total de espécies atualmente 

inseridas no gênero, três apresentam como localidade-tipo o Brasil, dentre elas a 
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espécie-tipo, T. leucophaea, descrita com base em espécimes coletados no Rio de 

Janeiro.   

 

1.9 Órgãos sexuais secundários em Theages 

Os órgãos sexuais secundários, também conhecidos como órgãos androconiais, 

são comuns em machos de Lepidoptera e comumente localizados no abdome, tórax, 

pernas ou asas (Birch et al., 1990; Robbins et al., 2012). Diversos lepidópteros 

utilizam estas estruturas em comportamentos reprodutivos (Egelhaaf et al., 1992). De 

acordo com Barth (1953), tais órgãos odoríferos são comuns principalmente em 

lepidópteros com hábito noturno e podem ser estruturalmente diferentes entre 

espécies distintas.  

A maioria das espécies inseridas em Arctiinae apresenta estruturas odoríferas 

denominadas coremas, em forma de sacos ou tubos cobertos por escamas ou cerdas, 

geralmente localizadas nos esternitos abdominais VII e VIII (Birch et al., 1990). Tais 

estruturas são retráteis e encontradas exclusivamente nos machos, estando 

provavelmente associadas com a cópula (Barth, 1956). Willis & Birch (1982) 

demonstraram a presença do comportamento de agregação de indivíduos da espécie 

Estigmene acrea (Drury, 1773) (Erebidae: Arctinae) ao anoitecer, com diversos 

machos exibindo seus órgãos odoríferos em um mesmo local, levando à atração das 

fêmeas e posterior acasalamento. 

Acredita-se que a capacidade de eversão do órgão odorífero em Arctiinae é 

determinada pela inflação pneumática dos tubos, que são virados ao avesso, expondo 

assim estruturas que liberam hidroxidanaidal, uma substância sintetizada a partir de 

alcalóides pirrolizidínicos sequestrados pelas larvas ao se alimentarem das plantas 

hospedeiras (Conner et al., 1981). Grados (2004) mencionou que embora a presença 

de órgãos odoríferos tenha sido estudada em alguns grupos de lepidópteros, pouco se 

conhece sobre estas estruturas em representantes de Arctiinae da região neotropical. 

Em Theages são encontrados quatro órgãos androconiais dorsais nos tergitos IV 

a VII do abdome, sendo constituídos por uma fenda transversal, numerosas células 

glandulares e extremidades com tufos longos de cerdas claras (Travassos, 1964). 

Contudo, não se conhece detalhes acerca da morfologia e função de tais estruturas 

odoríferas no gênero. Grados (2004) observou espécimes de T. flavicaput, T. 
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griseatum, T. xanthura e T. decorum e demonstrou através de uma descrição breve 

que as escamas dos órgãos androconiais variavam quanto ao tamanho e quantidade 

entre os tergitos do abdome, porém destacou a importância de novos estudos que 

poderão fornecer informações sobre de possíveis variações entre as espécies. 

De acordo com Simmons et al. (2012), a elucidação da evolução dos órgãos 

androconiais pode fornecer um passo importante na compreensão de aspectos 

comportamentais e ecológicos nas linhagens de Arctiinae. Além disso, a 

caracterização morfológica de tais estruturas poderá viabilizar estudos futuros focados 

no entendimento dos mecanismos e base química envolvidos nas interações 

ecológicas do grupo. 
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2. OBJETIVOS 

Esse estudo tem como objetivo geral contribuir para o entendimento 

sistemático e para a delimitação taxonômica do gênero Theages. Adicionalmente, a 

morfologia comparada das espécies do gênero poderá auxiliar no reconhecimento de 

caracteres que serão relevantes na reconstrução da história evolutiva envolvendo 

outros grupos de Ctenuchina. Como objetivos específicos temos: 

- Redescrever as espécies de Theages e estabelecer uma melhor delimitação 

taxonômica do gênero através do estudo de características morfológicas dos adultos; 

- Elucidar as relações entre as espécies de Theages e testar a monofilia do gênero; 

- Atualizar informações sobre a distribuição geográfica das espécies de Theages, o 

que proporcionará futuros estudos biogeográficos; 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
3.1 Material examinado  

 

O presente trabalho foi baseado no estudo de 503 espécimes de Theages, 

abrangendo todas as espécies do gênero, com exceção de Theages luculentus Grados 

& Mantilla, 2018, cujos poucos exemplares conhecidos não foram disponibilizados 

para estudo. O material foi emprestado e/ou examinado in situ nas instituições listadas 

abaixo, com os respectivos acrônimos (segundo Arnett et al., 1993) e curadores 

responsáveis: 

(BMNH) British Museum of Natural History, Londres, Inglaterra (Dr. Alberto 

Zilli);  

(DZUP) Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

PR, Brasil (Drs. Olaf H. H. Mielke e Mirna M. Casagrande);  

(FIOC) Fundação Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Dra Jane 

Costa);  

(LCMNH) Los Angeles County Museum of Natural History (Julian Donahue); 

(MNRJ) Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil (Dra. Sônia M. Lopes Fraga);  

(MZUSP) Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, 

Brasil (Dr. Marcelo Duarte);  

(NMNH) Department of Entomology, National Museum of Natural History, 

Smithsonian Institution, Washington, DC, EUA (Dr. Paul Goldstein).  

(ZSM) Zoologische Staatssammlung München, Munique, Alemanha (Dr. Axel 

Hausmann). 

 

3.2 Identificações 

 

A identificação das espécies foi feita por comparação com espécimes 

depositados nas coleções visitadas ou com base nas descrições e ilustrações originais. 

Todos os tipos das espécies analisadas no presente estudo foram examinados, quer 
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observados pessoalmente, quer por meio de fotografias. Não foi possível dissecar 

nenhum tipo.  

3.3 Dissecções 

Para o estudo morfológico foram realizadas dissecções de 82 espécimes, 

incluindo representantes de quatro outros gêneros de Ctenuchina. Sempre que 

possível, foram dissecados pelo menos três espécimes de cada sexo e espécie, 

provenientes de localidades distintas, visando a observação de eventuais variações 

intraespecíficas. 

 

3.4 Preparação do material 

Asas: para estudo de venação alar, as asas foram removidas do indivíduo, 

imergidas em álcool 70% para remoção de gordura, diafanizadas em hipoclorito de 

sódio, lavadas em água destilada e montadas em lâminas de vidro. 

Genitálias: para análise das genitálias masculina e feminina seguimos 

protocolos fornecidos por Robinson (1976) e Winter (2000). O abdome de cada 

indivíduo foi removido aplicando fraca pressão ascendente na extremidade anterior do 

abdome com pinças de pontas inclinadas e largas. O abdome foi então imerso em 

solução de KOH a 10% em temperatura ambiente, visando o amolecimento e a 

clarificação do exoesqueleto por um tempo aproximado de 16 horas. Vale ressaltar 

que em casos de espécimes com genitália intensamente esclerotizada, o KOH foi 

aquecido em banho-maria para obter o resultado desejado.  

Posteriormente, o abdome foi posicionado em uma placa de Petri com álcool 

70% e suas escamas foram retiradas com pincel de pelos finos. Uma vez limpo, o 

abdome foi cortado com pinças de pontas finas ao longo da membrana pleural 

esquerda, possibilitando a remoção das vísceras e das genitálias. Nos machos, as 

escamas das valvas foram cuidadosamente removidas com pincel de pelos finos. O 

edeago foi desprendido da cápsula genital com uma pinça de ponta fina e a vesica 

inflada com auxílio de uma seringa fina contendo álcool 70%. O restante do abdome 

foi, então, guardado com a genitália em um frasco com glicerina e devidamente 

identificado. 

Outras estruturas: o estudo morfológico das demais partes do corpo foi 

conduzido diretamente sob o estereomicroscópio. Em alguns casos, escamas de 
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determinadas estruturas (antenas e palpos) foram parcialmente retiradas com pincel de 

pelos finos. 

 

3.5 Terminologia 

A terminologia geral para Lepidoptera seguiu Scoble (1992) e Moraes & 

Duarte (2009). Para a interpretação dos aspectos gerais da genitália masculina e 

feminina, foi utilizada a terminologia de Klots (1970) e para as subdivisões da valvas 

Sibatani et al. (1954). Para a venação alar seguiu Jacobson & Weller (2002) e 

Simmons & Weller (2006). 

 

3.6 Fotografias e Ilustrações 

As fotografias das genitálias foram processadas usando Axiocam MRc 5 e 

Combine ZP. As ilustrações das asas foram feitas com auxílio de câmara clara 

acoplada ao estereomicroscópio e, em seguida, foram digitalizadas e desenhadas em 

Adobe Illustrator CS 5 para a obtenção da arte final. 

 

3.7 Mapas de distribuição 

Os registros de distribuição das espécies de Theages foram analisados de 

acordo com informações retiradas das etiquetas do material examinado e em dados da 

literatura. Devido ao fato de as espécies do gênero serem bastante semelhantes entre 

si com relação aos caracteres cromáticos, o que dificulta consideravelmente a 

identificação precisa de cada uma, foram excluídos registros considerados não 

confiáveis quanto à sua procedência. Após a obtenção dos dados,  os mapas de 

distribuição foram gerados com auxílio do programa ArcView GIS 3.2 e editados no 

programa Adobe Photoshop CS5. 

 

3.8 Análise Cladística 

As relações filogenéticas foram estudadas de acordo com o método cladístico 

por parcimônia seguindo o princípio de Hennig (1966) e sumarizado por diversos 

autores  (Kitching et al., 1998; Schuh, 2000; Amorim, 2002). Os dados selecionados 
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para análise, levantados durante o estudo da morfologia de cada espécie, foram 

transpostos em uma matriz do programa MESQUITE 2.5 (Maddison & Maddison, 

2008).  

Durante a construção dos caracteres, buscou-se sempre respeitar a 

independência e a hierarquia dos caracteres, bem como as condições exclusivas de 

cada estado de caráter (De Pinna 1991; Sereno 2007). A descrição dos caracteres 

seguiu a proposta de Sereno (2007). Dessa forma, a apresentação de cada caráter é 

aqui formada por quatro componentes logicamente distintos: i) localizador, indicando 

a estrutura em que o caráter se encontra; ii) variável, representando o aspecto no qual 

o caráter varia; iii) qualificador da variável, podendo estar explícito ou não na 

descrição do caráter; e os iv) estados dos caracteres, representando as condições 

mutualmente exclusivas das variáveis. 

A codificação de cada um desses caracteres seguiu métodos descritos na 

literatura (Scotland & Pennington, 2000). Em alguns casos pertinentes, optou-se pelo  

uso da codificação contingente por este ser considerado o método que mantém a 

independência dos caracteres sem perder informação filogenética (Hawkins et al., 

1997; Brazeau, 2011). Táxons com caracteres inaplicáveis foram codificados como “-

”, e táxons sem informação disponível foram codificados como “?” (Platnick et al., 

1995). Os caracteres multiestados, por sua vez, foram codificados como não 

ordenados (Fitch, 1971), devido à ausência de propostas anteriores sobre às 

transformações de estados dos caracteres utilizados, e também pela escassez de 

estudos ontogenéticos com o grupo (Scotland & Pennington, 2000). A polarização de 

todos os caracteres seguiu o método de comparação com grupo externo e o 

enraizamento foi realizado a posteriori de acordo com Nixon & Carpenter (1993). 

O grupo interno foi formado pelas espécies descritas de Theages, com exceção 

de Theages luculentus devido à falta de espécimes disponíveis e informações 

insuficientes sobre a espécie na literatura. A seleção dos grupos externos foi bastante 

problemática, frente ao escasso conhecimento sobre as relações evolutivas dentro de 

Ctenuchina. A subtribo supracitada tem um longo histórico de controvérsias 

taxonômicas e sua monofilia ainda precisa ser avaliada de forma sólida, com raros 

estudos cladísticos baseados em poucos táxons terminais (Zaspel et al. 2014, Zenker 

et al. 2016). A única hipótese para as relações entre seus grupos é pré-cladística 
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(Hampson, 1898) e, apesar de um número crescente de revisões modernas, sua 

taxonomia genérica ainda é caótica. 

A única hipótese filogenética até então disponível na literatura abarcando o 

gênero Theages foi proposta por Zenker et al., (2016). Em tal hipótese, baseada 

exclusivamente em dados moleculares, Theages aparece como grupo-irmão de 

Telioneura Felder, 1869, sendo este inserido aqui como um dos grupos externos 

selecionados. Adicionalmente, três outros gêneros de Ctenuchina foram adicionados 

na análise partindo do pressuposto de que alocam espécies morfologicamente 

semelhantes às espécies atualmente inseridas em Theages: Eucereon Hübner, 1819, 

Nelphe Herrich-Schäffer, 1858 e Galethalea Butler, 1876. A inclusão de tais grupos 

visa testar se essa similaridade é resultado de homologias ou analogias. Foi 

selecionada a espécie-tipo de cada um dos gêneros para a codificação dos caracteres, 

sendo elas: Telioneura glaucopis Felder, 1869; Eucereon archias (Stoll, 1790), 

Nelphe confinis (Herrich-Schäffer, 1855) e Galethalea pica (Walker, 1854). 

Adicionalmente,  duas outras espécies de Eucereon foram incluídas na análise: E. 

pagina Hampson, 1914 e E. lineata (Dognin, 1891). 

A matriz de dados com os caracteres morfológicos foi analisada com o 

programa TNT (Goloboff et al., 2008). Devido ao número reduzido de terminais, foi 

possível realizar a busca exaustiva (opção Implicit Enumeration do menu Analyze), 

em que há garantia de se encontrar a(s) árvores(s) mais parcimoniosa(s) a partir do 

conjunto de dados. A busca foi feita com a ferramenta Collapse trees after search 

ativada, para que o programa não criasse nós artificialmente resolvidos, com grupos 

não suportados por sinapomorfias. Para testar a hipótese gerada pela pesagem igual de 

caracteres e com o intuito de investigar possíveis mudanças nas topologias das 

árvores, análises com regime de pesagem implícita também foram conduzidas 

(Goloboff, 1993).  

No regime de pesagem implícita o peso dos caracteres depende do valor da 

constante de concavidade “k”, sendo que quanto maior for o valor atribuído ao k mais 

a pesagem se aproxima do método de pesagem uniforme (Mirande, 2009). A despeito 

disto, tendo em vista que a escolha dos valores de k está possivelmente ligada aos 

dados da matriz, no presente trabalho foi utilizado o script propk.run, desenvolvido 

por Salvador Arias (Universidad de Tucumán – CONICET, não publicado), para 
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encontrar os valores de k que mais se adequam aos dados levantados na matriz de 

caracteres. O intervalo encontrado para k foi o de 3 a 6. Adicionalmente, foram 

testados outros diferentes valores de k (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 25, 50, 250 e 

1000) com intuito apenas de avaliar possíveis mudanças nas topologias das árvores. 

Após a obtenção das topologias, a visualização das árvores obtidas e a 

otimização dos estados foram realizadas com o programa WinClada (Nixon, 2002). 

No caso dos caracteres ambíguos, a análise das transformações dos estados na 

topologia obtida, foi feita de forma isolada para cada caráter. De modo geral, para a 

otimização desses caracteres foi escolhido preferencialmente o regime ACCTRAN 

(accelerated transformation), pois segundo DePinna (1991) é a forma de otimização 

que melhor preserva as hipóteses de homologia primária. 

  Para avaliar a estabilidade dos clados obtidos foi utilizado o valor de suporte 

de Bremer relativo (Bremer, 1994). O índice de suporte de Bremer relativo leva em 

conta a razão entre as evidências favoráveis e as contraditórias; e neste trabalho será 

mostrado em porcentagem. Dessa forma, um suporte relativo de “80” significa que 

80% das evidências sugerem um grupo monofilético. Valores precedidos por “>” 

indicam que o valor é possivelmente maior que o mostrado. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
4.1 Lista dos caracteres utilizados 

Um total de 41 caracteres morfológicos de adultos foram utilizados, 

codificados para 17 terminais. Destes,  5 são de cabeça, 5 de tórax, 5 de abdome, 15 

de genitália masculina e 11 de genitália feminina (Matriz de caracteres na Tabela 1). 

Caracteres de imaturos não foram incluídos na matriz devido à escassez de dados.  

Cada caráter estudado apresenta, respectivamente, o número de passos (l), 

índice de consistência (ci) e índice de retenção (ri). 

 

Cabeça 

1. Probóscide, coloração:  

(0) Amarela  

(1) Castanha  

l=4; ci= 25, ri=50 

2. Frontoclípeo, escamas na margem superior, coloração: 

(0) Padrão de coloração uniforme  

(1) Padrão de coloração contrastante  

l=3; ci= 33, ri=50 

Para a codificação deste caráter utilizou-se a região central do frontoclípeo 
como referência. Em todos os táxons analisados notamos que o frontoclípeo 
apresentava escamas de coloração uniforme em praticamente toda a sua 
extensão, com exceção de sua margem superior que, na maioria dos táxons, 
apresentava uma tonalidade contrastante. Este caráter teve três surgimentos 
independentes. 

3. Frontoclípeo, escamas em contrastes na margem superior, coloração: 

(0) Esbranquiçadas 

(1) Alaranjadas 

(2) Amareladas 
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l=4; ci= 50, ri=50 

4. Pós-occipício, coloração: 

(0) Com duas máculas amareladas 

(1) Com duas máculas alaranjadas 

(2) Com duas máculas esbranquiçadas 

(3) Castanho 

(4) Com duas máculas vermelhas 

l=6; ci= 66, ri=66 

5. Antena, margem interna dos flagelômeros proximais, escamas: 

(0) Brancas, formando uma linha longitudinal 

(1) Brancas, não formando uma linha longitudinal 

(2) Castanhas 

l=4; ci=50; ri=71 

Tórax 

6. Tégula, margem interna, coloração:  

(0) Branca 

(1) Laranja 

(2) Cinza 

(3) Castanha 

l= 5; ci=60; ri=71 

7. Tégula, porção proximal, mácula subtriangular alaranjada:  

(0) ausente 

(1) presente 

l=3; ci=33; ri=50 
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8. Metatíbia do macho, androcônias: 

(0) ausentes 

(1) presentes 

l=3; ci=33; ri=71 

9. Asas anteriores, máculas na face dorsal: 

(0) Bem desenvolvidas 

(1) Vestigiais 

l=2; ci=50; ri=50 

10. Asa anterior, cor de fundo: 

(0) Esbranquiçada 

(1) Castanha 

(2) Bege 

(3) Ocre 

l=4; ci=75; ri=83 

Abdome 

11. Tergitos abdominais dos machos, androcônias: 

(0) Ausentes 

(1) Presentes nos tergitos IV-VII 

(2) Presentes apenas nos tergitos V-VII 

l=2; ci=100; ri=100 

12.Tergitos abdominais dos machos, androcônias, escamas odoríferas: 

(0) abundantes 

(1) escassas 
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l=1; ci=100; ri=100 

Estes dois estados são bastante distintos, com o estado (1) sendo encontrado 

nos táxons em que os órgãos androconias são praticamente inconspícuos.  

13. Esternitos abdominais dos machos, membrana intersegmental VII-VIII, 

corema, tipo: 

(0) Vestigial 

(1) Desenvolvido 

l=2; ci=50; ri=75 

14. Esternitos abdominais II-VI, coloração: 

(0) Castanhos com duas faixas esbranquiçadas longitudinais 

(1) Inteiramente esbranquiçados 

(2) Castanhos 

(3) Amarelos 

l=3; ci=100; ri=100 

15. Esternitos abdominais das fêmeas, membrana intersegmental VII-VIII, 

projeções ventrais: 

(0) Ausentes 

(1) Presentes 

l=1; ci=100; ri=100 

Genitália masculina 

16. Edeago, ceco, formato: 

(0) Estendido 

(1) Arredondado 

(2) Bifurcado 

(3) Retílineo  
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l=6; ci=50; ri=25 

17. Edeago, cornutos: 

(0) Ausentes 

(1) Presentes 

l=2; ci=50; ri=50 

18. Tegume, largura em vista dorsal: 

(0) Constante 

(1) Mais largo na região mediana 

(2) Mais largo na região posterior 

l=3; ci=66; ri=85 

19. Unco, lobo, processo espiniforme distal: 

(0) Ausente 

(1) Presente 

l=3; ci=33; ri=66 

20. Unco, base do unco, cerdas, posição: 

(0) Restritas à região lateral 

(1) Restritas à região laterodorsal 

(2) Ocupando quase toda a sua extensão 

l=5; ci=40, ri=57 

21. Unco, lobo, cerdas dorsais na região proximal: 

(0) Ausentes 

(1) Presentes 

l=4; ci=25; ri=40 
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22. Unco, lobo, cerdas laterais na região proximal: 

(0) Ausentes 

(1) Presentes 

l=1; ci=100; ri=100 

23. Unco, lobo em vista lateral, região pré-distal: 

(0) Dilatada 

(1) Retílinea 

l=2; ci=50; ri=66 

24. Unco, lobo, constrição na região medial: 

(0) Acentuada 

(1) Pouco acentuada 

(2) Inexistente 

l=5; ci=40; ri=25 

25. Unco, lobo em vista ventral, crista dorsal mediana: 

(0) Ausente 

(1) Presente 

l=2; ci=50; ri=85 

26. Valva, sáculo: 

(0) Individualizado 

(1) Indistinto, fusionado com outos escleritos da valva 

l=4; ci=25; ri=57 

27. Valva, cuculus e válvula: 

(0) Distintos 

(1) Fusionados 
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l=4; ci=25; ri=25 

28. Valva, ápice dorso-distal, formato: 

(0) Espiniforme 

(1) Digitiforme 

(2) Agudo 

(3) Achatado 

(4) Subretangular 

l=5; ci=80; ri=50 

29. Valva, ápice dorso-distal, vista dorsal, direção: 

(0) Curvado para a parte interna 

(1) Curvado dorsalmente 

(2) Curvado ventralmente 

(3) Retilíneo 

l=5; ci=60; ri=50 

30. Valva, curvatura: 

(0) Levemente côncava 

(1) Fortemente côncava como um todo 

(2) Fortemente côncava apenas no terço distal 

l=4; ci=50; ri=0 

Genitália feminina 

31. Apófises posteriores, comprimento em relação às apófises anteriores: 

(0) Maiores 

(1) Subiguais  

(2) Menores 

l=5; ci=40; ri=25 



	   27	  

32. Lamela pós-vaginal, superfície da face externa: 

(0) Estriada 

(1) Lisa 

l=3; ci=33; ri=25 

33. Lamela pós-vaginal, face externa: 

(0) Esparsamente coberta por diminutas cerdas 

(1) Densamente coberta  por diminutas cerdas 

(2) Glabra 

l=4; ci=50; ri=33 

34. Lamela pós-vaginal, cerdas na face interna 

(0) Ausentes 

(1) Presentes 

l=1; ci=100; ri=100 

35. Lamela antevaginal, margem posterior, formato 

(0) arqueada 

(1) trilobada 

(2) sinuosa 

(3) reta 

l=8; ci=50; ri=20 

36. Membrana entre o oitavo e nono segmento: 

(0) Estendida 

(1) Curta 

l=3; ci=33; ri=50 

37. Duto da bolsa, esclerotização, posição: 

(0) Toda a superfície 
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(1) Região anterior e medial 

(2) Região posterior 

(3) Esparsamente 

l=3; ci=66; ri=66 

38. Duto da bolsa: 

(0) Membranoso 

(1) Esclerotizado 

l=2; ci=50; ri=50 

39. Duto da bolsa, comprimento em relação à lamela posterior: 

(0) Menor 

(1) Mesmo comprimento 

(2) Maior 

l=4; ci=50; ri=50 

40. Duto da bolsa, origem: 

(0) Divergindo da região anterior do corpo da bolsa 

(1) Divergindo da região mediana do duto da bolsa 

(2) Divergindo da região distal do duto da bolsa 

(3) Divergindo do apêndice da bolsa 

l=5; ci=60; ri=33 

41. Apêndice da bolsa, ocorrência:  

(0) ausentes  

(1) Presentes 

l=2; ci=50; ri=75 
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4.2 Análise cladística 

A análise utilizando pesagem uniforme de caracteres resultou em uma única 

árvore mais parcimoniosa (Figs. 4) com L=142, Ci=51 e Ri=58. Os resultados 

mostraram que todas as espécies inseridas no grupo interno formam um grupo 

monofilético, tendo o clado (Telioneura glaucopis (Eucereon lineata (Eucereon 

archias, Eucereon pagina))) como grupo-irmão. Vale ressaltar que T. luculentus, 

atualmente inserida em Theages, não foi utilizada na análise, fazendo-se necessária 

uma análise posterior completa do gênero em seu conceito atual para testar este 

resultado. 

A análise utilizando pesagem implícita foi realizada com os valores 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 50, 250 e 1000 para a constante de concavidade k. Foi 

gerado um único cladograma com L=143, Ci=51 e Ri=58 para o k igual a 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 (Fig.6). A árvore obtida recupera alguns grupos monofiléticos 

gerados na hipótese com pesagem uniforme de caracteres, como o clado (T. occultus 

(T. flavicaput, Theages sp. nov.)) e o relacionamento entre as espécies T. leucophaea 

e T. albidius. Assim como na hipótese gerada com a pesagem uniforme, a monofilia 

do gênero também foi corroborada, tendo a espécie Eucereon pagina como grupo-

irmão. 

Para k igual a 15, 25, 50, 250 e 1000 também foi gerada uma única árvore, com 

L=142, Ci=51 e Ri=58. Essa árvore é igual à primeira árvore resultante da análise 

com pesagem uniforme. Os índices de consistência e retenção foram mantidos na 

pesagem uniforme e implícita, não havendo variação nos valores obtidos. Embora o 

uso da pesagem uniforme possa ser visto, tecnicamente, como um caso particular de 

pesagem implícita, em que é atribuído um valor alto de k, alguns autores são 

contrários ao uso de atribuições de valores aos caracteres sob o argumento de que a 

pesagem fere o princípio da parcimônia (Watrous & Wheeler, 1981; Maddison et. al., 

1984). A discussão das relações filogenéticas foram baseadas principalmente na 

árvore sem pesagem de caracteres.  

Embora a monofilia de Theages tenha sido bem suportada em nossa análise 

(Bremer: 100), o valor de suporte obtido, para a maioria dos clados, demonstrou 

valores relativamente baixos (Fig. 4). De acordo com Reis (2008), não é sensato 

considerar valores baixos de suporte como indicação de um baixo grau de 
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confiabilidade, tendo em vista que matrizes extensas com muitos caracteres, como 

ocorre nas análises moleculares, geralmente, apresentam valores mais altos de suporte 

de Bremer quando comparados com matrizes com “poucos” caracteres, como ocorre 

em análises morfológicas. Entretanto, esse resultado também pode indicar a 

necessidade da realização de um estudo mais abrangente sobre o gênero, incluindo 

outros dados além dos morfológicos dos adultos, para que possam ser feitas 

inferências filogenéticas mais robustas. 

 

4.3 Relação entre as espécies de Theages 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem entender as relações 

filogenéticas de praticamente todas as espécies conhecidas de Theages. O gênero foi 

estabelecido com a inclusão de duas espécies: T. leucophaea e T. quadricolor Walker, 

1855, sendo considerado posteriormente sinônimo de Eucereon por Hampson (1898). 

Após a revisão de Travassos (1964), o conceito até então válido de Theages passou a 

incluir espécies agrupadas principalmente por semelhanças superficiais no padrão de 

coloração alar e presença dos órgãos androconiais abdominais dos machos. 

Entretanto, alguns táxons foram inseridos no gênero apenas com base em informações 

disponíveis na literatura, sem o estudo morfológico detalhado de espécimes 

identificados como tais. Não obstante, essa caracterização de Travassos, baseada 

apenas na semelhança de habitus de algumas espécies de Eucereon com a espécie-

tipo de Theages, T. leucophaea, mostrou-se muito generalista, deixando lacunas na 

delimitação do grupo e dúvidas no seu reconhecimento como grupo natural. 

Apesar do histórico taxonômico problemático, as espécies de Theages 

previamente reconhecidas, assim como T. darantasium e Theages sp. nov. 

apareceram nas árvores filogenéticas como um grupo monofilético. Na árvore com 

pesagem uniforme, a monofilia do gênero foi sustentada por oito sinapomorfias, 

sendo cinco únicas e três homoplásticas: (4) pós-occipício com duas máculas 

alaranjadas, (11) tergitos abdominais dos machos com órgãos androconiais, (13) 

membrana intersegmental dos esternitos VII-VIII dos machos com corema vestigial, 

(14) esternitos abdominais II-VI castanhos com duas faixas esbranquiçadas 

lateralmente, (16) ceco arredondado, (24) lobo do unco com constrição medial 

inconspícua, (36) membrana estendida entre a lamela pós-vaginal e as papilas anais, e 

(41) presença de apêndice da bolsa. 
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O resultado aqui obtido corrobora o trabalho de Zenker et al. (2016). Esses 

autores propuseram uma hipótese de relacionamento entre representantes da 

subfamília Arctiinae baseada apenas em dados moleculares, abarcando 235 gêneros 

de Arctiinae e, dentre eles, Theages. Na hipótese supracitada, Theages teve sua 

monofilia corroborada, tendo como grupo-irmão Telioneura. Apesar de as duas 

espécies analisadas por Zenker et al. (2016), T. griseatum e T. leucophaea, formarem 

um clado bem suportado, o relacionamento com Telioneura foi fracamente suportado. 

Na topologia escolhida são reconhecidos dois complexos dentro do gênero. O 

primeiro, denominado de complexo T. leucophaea é composto por três espécies (T. 

xanthura (T. leucophaea, T albidius)), sendo este clado suportado por três 

sinapomorfias homoplásticas e uma sinapomorfia única: (5) margem interna da antena 

com escamas brancas formando uma linha longitudinal nos flagelômeros proximais. 

As três espécies são extremamente semelhantes com relação à morfologia externa, 

com padrão de coloração alar das asas anteriores predominantemente esbranquiçado.  

O segundo complexo, denominado de complexo T. flavicaput é composto por 

seis espécies: (T. pinasi (T. griseatum, T. hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, 

Theages sp. nov.))), sendo este clado sustentado principalmente pela (10) asa anterior 

com cor de fundo ocre e (29) pelo ápice dorso-distal da valva curvado dorsalmente. O 

complexo tem a espécie T. darantasium como seu grupo-irmão. O relacionamento de 

T. falvicaput e Theages sp. nov. como espécies filogeneticamente próximas foi bem 

suportado.  A genitália masculina de ambas as espécies é bastante semelhante.   

Theages decorum aparece como espécie-irmã de todas as outras as espécies do 

gênero, tendo uma genitália bastante distinta quando comparada com as demais 

espécies do gênero. Além disso, é a única espécie do gênero com órgãos androniais 

masculinos ausentes no 4° tergito abdominal. Este táxon foi inicialmente descrito em 

Eucereon e transferido para Theages por Travassos (1964) apenas pelo padrão de 

coloração das asas anteriores. Apesar disso, o seu posicionamento dentro de Theages 

é mantido em nossa hipótese filogenética. 

A morfologia comparada das espécies de Theages também permitiu o 

estabelecimento de T. bricenoi como sinônimo júnior subjetivo de T. flavicaput. 
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4.4 Caracteres sexuais secundários em Theages 

Analisando os caracteres sexuais secundários nas espécies de Theages através 

da morfologia comparada de suas espécies, pode-se notar que existem três diferentes 

tipos marcantes no gênero, sendo estes bons caracteres para o conhecimento 

sistemático do grupo. Em linhas gerais, caracteres sexuais secundários são tidos como 

bons caracteres diagnósticos de espécies ou gêneros (Robbins & Henson, 1986; Peña 

& Lamas, 2005, Parra et al., 2009). 

Todos os caracteres sexuais levantados no presente estudo foram encontrados 

apenas nos machos. De fato, em Lepidoptera, embora tenha sido registrada a 

ocorrência de caracteres sexuais secundários em ambos os sexos, eles são 

consideravelmente mais diversos em morfologia e posicição corporal nos machos do 

que nas fêmeas (Barth, 1960; Ma & Ramaswamy, 2003). Deschamps (1835), por 

exemplo, foi o primeiro a notar que determinados tipos de escamas, provavelmente 

com funções odoríferas, apareciam somente nos machos (Birch, 1972).  

No presente trabalho foram utilizados quatro caracteres diretamente 

relacionados aos órgãos sexuais secundários: (8) ausência/presença de androcônias na 

metatíbia (Fig. 9); (11) ausência/presença de órgãos androconiais nos tergitos 

abdominais (Fig. 8); (12) densidade das cerdas odoríferas presentes nos órgãos 

androconiais abdominais (Fig. 8 C-E); e (13) tipo de corema na membrana 

intersegmental VII-VIII do abdome (Fig. 8 A-B). Os caracteres relacionados aos 

órgãos sexuais secundários foram mapeados na topologia obtida com pesagem 

uniforme, com o objetivo de melhor observar o padrão de evolução desses caracteres.  

A presença de androcônias na metatíbia foi revelada como uma sinapomorfia 

para o gênero de acordo com a Fig. 10, sendo “perdida” em T. albidius e Theages sp. 

nov. Este padrão pode remontar à lei de Dollo ou lei da irrevisibilidade da evolução 

que diz que “um organismo nunca retorna exatamente a um estado anterior, mesmo se 

ele for colocado em condições idênticas daquelas em que ele vivia...” (Gould, 1970). 

Dessa forma, estruturas complexas, como os órgãos sexuais secundários, uma vez 

perdidos evolutivamente, não surgiriam novamente em sua forma original.  

O padrão aqui encontrado mostra-se contrário com a hipótese da constância 

orgânica de Bath (1953). Segundo essa hipótese, os órgãos odoríferos nos machos de 
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um grupo de espécies filogeneticamente próximas encontram-se constantemente nos 

mesmos órgãos e possuem o mesmo tipo de estrutura.  Vale ressaltar que a presença 

destas estruturas geralmente está associada com comportamentos reprodutivos. 

Assim, a perda desses órgãos em algumas linhagens do grupo poderia ter contribuído 

para os processos de especiação e diversidade do gênero.  

Embora o caráter 8 (ausência/presença de androcônias na metatíbia) tenha tido 

um único surgimento no gênero, vale ressaltar que as androcônias tibiais também são 

encontradas em outros grupos não proximamente relacionados (Barth, 1953; 

Schneider et al., 1999). Em Theages, foram observadas diversas escamas tubulares 

longas na metatíbia, possivelmente com a função de distribuição de ferômonios, como 

observado por Barth (1953) para outras espécies de Arctiinae.  

De acordo com Hernández-Róldan et al. (2014), os órgãos androconiais na 

metatíbia de algumas espécies do gênero Pyrgus Hübner, [1819] (Lepidoptera: 

Hesperiidae) são constituídos por um grupo de escamas especializadas que, 

provavelmente, auxiliam no direcionamento dos compostos químicos para a atração 

de fêmeas durante a cópula. Assim como observado por Hernández-Róldan et al. 

(2014), as escamas tubulares na metatíbia de Theages leucophaea também apresentam 

uma superfície externa finamente estriada. Entretanto, outras espécies do gênero 

precisam ser estudadas a fim de verificar se tais características constituem um padrão 

para o grupo.  

O caráter (11) também constitui uma sinapomorfia para Theages (Fig. 11). O 

fato de T. decorum apresentar órgãos androconiais apenas nos tergitos V-VII 

(enquanto em todas as outras são observados nos tergitos IV-VII) pode indicar a 

presença de genes que poderiam ser “ativados” ou “desligados” durante a evolução 

dessas estuturas. De acordo com De Jong (1982), é possível que a ausência ou 

presença de órgãos odoríferos seja um evento controlado geralmente por um único 

gene, enquanto que seu desenvolvimento pode ser controlado por uma quantidade 

maior de genes.  

Isto remonta ao caráter (13) (Fig. 12), em que é possivel constatar o surgimento 

único de corema vestigial no clado formado por todas as espécies de Theages, com 

exceção de T. decorum. Nos outros táxons codificados com a presença desta estrutura, 
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foi notado um corema desenvolvido (Fig. 8B). McColl (1969 apud Scoble, 1992) 

denominou os coremas como tubos eversíveis membranosos longos com células 

glandulares de onde saem escamas piliformes que assumem o “papel" de 

distribuidoras, e podem estar localizadas adjacentes às escamas glandulares ou não. 

No caso dos coremas vestigiais característico das espécies de Theages foi obsevado 

que tais escamas estão completamente ausentes (Fig. 8A). O caráter (12), por sua vez, 

é encontado apenas no clado (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. nov.)), 

constituindo uma sinapomorfia para o mesmo. 

4.5 Revisão taxonômica do gênero Theages Walker, 1855 

As espécies de Theages são bastante semelhantes entre si com relação aos 

caracteres cromáticos, dificultando a identificação precisa dos táxons nominais que 

compõem o gênero. Dessa forma, para a revisão do grupo foram propostos, 

inicialmente, dois complexos baseados no padrão de coloração das asas anteriores,  

ambos corroborados na hipótese filogenética apresentada em nosso trabalho.  

i) Complexo T. leucophaea. T. leucophaea, T. xanthura e T. albidius 

compartilham um padrão mais esbranquiçado nas asas anteriores. A primeira é 

facilmente separada das outras duas pelas máculas brancas, e não amarelas, no pós-

occipício. T. xanthura, por sua vez, pode ser distinguida de T. albidius pela coloração 

do vértice, castanho na primeira e esbranquiçado na segunda. 

ii) Complexo T. flavicaput. T. flavicaput, T. occultus, T. pinasi, Theages sp. 

nov., T. griseatum e T. hoffmanni compartilham um padrão mais ocre nas asas 

anteriores. O último táxon é facilmente distinguido pelas máculas brancas, e não 

amarelas, no pós-occipício, um traço compartilhado com T. leucophaea. Theages 

griseatum, por sua vez, também é fácil de classificar dos outros pela presença de 

patágio castanho com máculas brancas. Todos os táxons inseridos no complexo são 

facilmente distinguíveis de T. flavicaput pelo patágio e tégula, que possuem muito 

mais escamas alaranjadas neste do que naqueles (quando presentes). T. pinasi pode 

ser diferenciada de seus congêneres pela porção proximal da tégula, inteiramente 

castanha. T. occultus e Theages sp. nov., por sua vez, são extremamente semelhantes 

quanto à morfologia externa, sendo a primeira diferenciada pela face dorsal das asas 

anteriores bem mais acastanhada do que em todas as outras espécies do complexo. A 

morfologia genital, contudo, é bastante distinta entre todos. 
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As espécies T. decorum e T. darantasium são mais idiossincráticas e, portanto, 

apresentam menos dificuldades em suas identificações. Assim como os caracteres 

cromáticos, a venação alar em Theages é bastante semelhante entre as espécies, não 

havendo, portanto, necessidade de ilustrá-la para todas as espécies. 

 

4.6 Chave dicotômica para as espécies de Theages 

1. Máculas brancas na região posterior da cabeça. Palpo labial castanho ou preto, com 

algumas escamas brancas esparsadas na região distal do segundo palpomero. Patágio 

esbranquiçado. Tégula com duas máculas brancas, separadas por uma discreta linha 

escura longitudinal. Machos sempre com androcônias na metatíbia............................2. 

1’. Máculas amarelas ou alaranjadas na região posterior da cabeça.............................3. 

2 (1). Escamas brancas alternadas nos flagelômeros proximais, não formando uma 

linha contínua longitudinal. Asas anteriores com fundo predominantemente ocre. 

Coxa anterior predominantemente castanha. Patágio com faixa longitudinal castanha 

próxima da margem externa, com escamas brancas entremeadas com as 

castanhas.....................................................................................................T. hoffmanni. 

2’ (1). Escamas brancas contínuas nos segmentos antenais proximais. Asas anteriores 

esbranquiçadas, com várias marcas castanhas, com ausência de tonalidade ocre, ou, se 

presente, levemente aparente. Coxa anterior predominantemente branca nos machos e 

metade castanha e metade branca nas fêmeas. Patágio branco no centro e castanho nas 

margens, sem escamas brancas entre as castanhas.......................…....... T. leucophaea. 

3 (1’) Antenas inteiramente castanhas..........................................................................4. 

3’ (1’) Antenas com flagêlomeros proximais com escamas brancas contínuas ou 

alternadas......................................................................................................................6. 

4 (3) Escapo inteiramente castanho. Tégula com porção proximal castanha. Metatíbia 

do macho sempre com androcônias..................................................................T. pinasi. 

4’ (3) Escapo com máculas brancas ou amarelas na superfície externa. Tégula com 

porção proximal com mácula subtriangular alaranjada. Metatíbia do macho com ou 

sem androcônias............................................................................................................5. 
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5 (4’) Asas anteriores com fundo castanho-escuro. Veias com escamas de tonalidade 

castanho-escura nas asas anteriores bem delimitadas. Face ventral do primeiro 

segmento do palpo labial predominantemente castanha. Metatíbia do macho com 

androcônias.............................................................................................T. darantasium.  

5’ (4’) Asas anteriores com fundo bege. Veias com escamas de tonalidade castanho-

escura nas asas anteriores fracamente delimitadas. Face ventral do primeiro segmento 

do palpo labial alaranjada. Metatíbia do macho sem androcônias................T. decorum. 

6 (3’). Patágio com escamas castanhas entremeadas com escamas alaranjadas, sem 

escamas acinzentadas. Tégula castanha e laranja. Coxa anterior inteiramente castanha. 

Fêmeas com três a quatro cerdas frenulares.….............................................................7. 

6’ (3’). Patágio acinzentado ou castanho com algumas escamas cinzentas na margem 

interna, ausência de tonalidade laranja. Tégula castanha e esbranquiçada. Coxa 

anterior castanha e branca. Machos com ou sem androcônias na metatíbia. Fêmeas 

com três cerdas frenulares…………………………….................................................9. 

7 (6). Asas posteriores predominantemente acastanhadas.........................…T. occultus. 

7’ (6). Asas posteriores predominantemente esbranquiçadas.....…...............…….…..8.  

8 (7’) Margem superior do frontoclípeo inteiramente amarelada. Metatíbia do macho 

sem androcônias....................................................................................Theages sp. nov. 

8’ (7’) Margem superior do frontoclípeo esbranquiçada lateralmente. Metatíbia do 

macho com androcônias..............................................................................T. flavicaput. 

9 (6’). Escamas de tonalidade ocre nas asas anteriores evidentes e sempre presentes, 

inclusive em volta da veia transversal. Patágio predominantemente castanho escuro, 

com poucas escamas esbranquiçadas. Mácula laranja na tégula, perto da costa da asa, 

sempre presente..................................................................................…….T. griseatum. 

9’ (6’). Escamas de tonalidade ocre ausentes, ou se presentes, menos evidentes e 

nunca presentes em volta da veia transversal. Patágio acinzentado. Mácula laranha na 

tégula, perto da costa da asa, sempre ausente....................................…...........….….10. 

10 (9’). Vértice esbranquiçado. Tégula cinza com uma pequena faixa castanha em sua 

parte anterior. Último tergito abdominal aumentado e inteiramente amarelo nos 

machos, e às vezes castanho e amarelo nas fêmeas. Sétimo tergito às vezes também 
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parcialmente amarelo nas fêmeas. Metatíbia do macho sem androcônias. Espécimes 

geralmente de tamanho maior que os de T. xanthura..........................…..…T. albidius. 

10’ (9’). Vértice castanho. Tégula geralmente com uma longa faixa castanha no 

centro, quase chegando à extremidade posterior, mas ocasionalmente apenas com uma 

pequena faixa castanha em sua parte anterior. Último tergito abdominal aumentado, 

castanho na margem anterior e amarelo no restante de sua extensão nos machos e 

variável nas fêmeas. Sétimo tergito nunca amarelo. Metatíbia do macho sem 

androconias. Machos de tamanho menor que os machos de T. albidius................T. 

xanthura. 

 

4.7 Taxonomia 

Theages Walker, 1855 

Theages Walker, 1855: 721. Espécie-tipo: Theages leucophaea Walker, 1855, 

por designação subsequente (Kirby, 1892: 202); Butler, 1876: 430; Druce, 1884: 84, 

Druce, 1889: 83; Druce, 1897: 361; Travassos, 1962: 58; Travassos, 1964: 173-189; 

Grados & Mantilla, 2018: 11-22. 

Eucereon Hübner, [1819]: Hampson, 1898, Cat. 1: 485; Travassos, 1959:172. 

Eucereum [sic] Zerny, 1912, 7: 137; Draudt, 1915: 170. 

 

Diagnose. Machos e fêmeas não dimórficos sexualmente para o padrão de máculas e 

coloração das asas. Machos com órgãos androconiais na superfície dorsal dos tergitos 

abdominais. Tegume consideravelmente menos esclerotizado que as valvas. Transtila 

membranosa. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais com cerdas curtas. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Palpo labial ascendente, atingindo o vértice. Artículo 

distal cerca de um terço do comprimento do artículo mediano. Frontoclípeo mais 

longo do que largo. Olho composto glabro, ferrugíneo com regiões enegrecidas. Área 

paraocular glabra, predominantemente ferrugínea. Antena levemente pectinada no 

macho e filiforme na fêmea. Pós-occipício com duas máculas de coloração variável. 

Tórax. Geralmente com duas faixas dorsais brancas longitudinais. Pleuras 

mesotorácicas brancas e metatorácicas castanhas. Androcônias na metatíbia de 
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algumas espécies. Asa anterior com 12 veias longitudinais (Fig. 3). Célula discal com 

aspecto triangular, fechada. Veia Sc separada de R1 desde a base, atingindo a margem 

costal no terço distal da asa. Sistema radial com cinco ramificações. R1 surgindo da 

célula discal, perto da veia transversal, não atingindo o ápice. R2 surgindo de um 

ramo compartilhado com as veias R3-R5, não atingindo o ápice. R3 e R4 

compartilhando um ramo exclusivo, ambas atingindo o ápice. R5 surgindo de um 

ramo compartilhado com R3 e R4, atingindo a margem externa. M2 e M3 muito 

próximas entre si. Cubital com dois ramos. CuA1 com origem perto do limite distal 

da célula discal, próxima de M3. CuA2 com origem no terço distal da margem 

posterior da célula discal. CuP ausente. 1A+2A partindo da base. Asa posterior com 

oito veias longitudinais (Fig. 3). SC ausente. Célula discal fechada. RS aproximada de 

M1. M2 presente e muito próxima de M3, ambas em forquilha com CuA1 no limite 

distal da célula discal. CuA2 com origem no terço distal da margem posterior da 

célula discal. CuP ausente. 1A e 2A livres. Abdome. Dorsalmente com padrão de 

coloração castanho. Último tergito amarelo em ambos os sexos. Ventralmente com 

duas séries de máculas brancas do segundo até aproximadamente o penúltimo 

segmento. Machos com órgãos androconiais nos tergitos abdominais. Genitália 

masculina. Edeago com duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco curvado 

ventralmente. Articulação vínculo-saco não evidente. Saco voltado dorsalmente, com 

região medial arredondada ou pontiaguda. Tegume consideravelmente menos 

esclerotizado do que a valva. Unco unilobado, fusionado ao tegume. Extremidade 

posterior do lobo do unco glabra. Transtila membranosa. Valvas simétricas, côncavas, 

densamente cobertas por cerdas não eriçadas. Genitália feminina. Glândulas de 

feromônio ausentes. Papilas anais com cerdas não dispostas uniformemente. 

Pseudopapilas anais geralmente conspícuas. Lamela antevaginal glabra. Duto da bolsa 

achatado. 

Comentários taxonômicos. Theages foi o 49° gênero descrito por Walker (1855: 

721) na terceira parte do seu catálogo. Duas espécies foram inseridas no conceito 

original do gênero: T. leucophaea Walker, 1855 e T. quadricolor Walker, 1855. Kirby 

(1892: 202) designou T. leucophaea como espécie-tipo e adicionou outras sete 

espécies ao gênero: Theages strigosa (Walker, 1855), T. cubensis (Grote, 1866), T. 

laqueata (H. Edwards, 1887) (todas atualmente em Calidota Dyar, 1901), T. lineata 

Dognin, 1889, T. striata Druce, 1889, T. scyton (Cramer, 1777) (todas atualmente em 
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Eucereon Hübner [1819], 1816) e T. aeruginosa (Felder, 1874) (atualmente em 

Hypomolis Hampson, 1901). 

Kirby tratou Theages, assim como Eucereon, em seu conceito de 

Phaegopterinae, que incluiu muitos outros gêneros alocados agora na subtribo 

Phaegopterina. Hampson (1898) considerou o gênero como sinônimo de Eucereon, 

proposta seguida por Zerny (1912), Hampson (1914) e Draudt (1915). 

Travassos (1962) revalidou o gênero baseado nos órgãos androconiais dos 

tergitos abdominais dos machos. Seu conceito de Theages abarcou oito espécies que 

até hoje permanecem no gênero. A próxima menção do gênero foi feita por Grados 

(2004), que discutiu em alguns detalhes sobre a morfologia dos órgãos androconiais 

característicos das espécies de Theages, enquanto que Grados & Mantilla (2018) 

descreveram três novas espécies de Theages para o Peru e Equador. A última menção 

foi feita Araujo et. al., (submetido) através de um estudo sobre a morfologia 

comparada de seis espécies do gênero. 

Biologia: Theages é um gênero com espécies multivoltinas, ou seja, podem ser 

coletadas em qualquer época do ano na região Neotropical. Algumas espécies do 

gênero podem ocorrer em diferentes hábitats e em diversos tipos de vegetação, como 

em áreas abertas, florestas primárias e secundárias. Diversos espécimes analisados são 

provenientes de paisagens fragmentadas, assim como de ambientes urbanos, enquanto 

outras são provenientes de ecótonos entre floresta estacional e áreas costeiras. Assim, 

esta variedade de resultados sugere que, provavelmente, Theages compreende um 

grupo  generalista quanto aos habitats. A biologia de seus imaturos, por sua vez, 

permanece desconhecida até então. As raras informações disponíveis registram uma 

associação de espécies do gênero com algumas espécies da família Moraceae.  

Etimologia. Theages faz referência a um nome próprio masculino de um dos 

personagens  nos diálogos de Platão. 

 

Theages decorum (Schaus, 1910) 
 

(Figs. 1F; 14A-I; 26) 
 

 
Eucereon decorum Schaus, 1910: 193. COSTA RICA, Tuis, Juan Viñas, Guapiles. 
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Holótipo macho, por designação original, com oito etiquetas: “Type n° 16874 

U.S.N.M”; “May”; “Juan Vinas CR”; “Eucereon decorum type Schaus”; 

“Collection WmSchaus”; “Kb-Dia-Nr 1592 B. Kreusel dok.”; “Digital Image 

Captured”; “USNMENT 01325358” (NMNH) [Examinado]; Zerny, 1912: 139; 

Draudt, 1915: 177; Draudt, 1917: 214, fig. 30 row i; Zerny, 1931: 24.  

 

Eucereon decora Hampson, 1914: 334; Hampson, 1915: pl. 19, fig. 3. 

Theages decorum Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187; Grados & Mantilla, 

2018. Combinação proposta por Travassos (1962). 

 

Diagnose ♂ e ♀. Pós-occipício com duas máculas amareladas. Artículo basal do 

palpo labial com face ventral alaranjada. Antena quase inteiramente castanha. Asas 

anteriores com escamas castanhas menos escuras nas veias do que em todas as outras 

espécies de Theages. Asa anterior predominantemente bege. Macho sem androcônias 

na metatíbia. Vesica com dois cornutos espiniformes proximais díspares. Tegume 

com margem posterior recurvada. Lobo do unco com extremidade posterior 

arredondada. Juxta triangular. Lamela pós-vaginal estriada. Antro membranoso. 

Corpo da bolsa aproximadamente falciforme, membranoso, com vários signos 

aleatoriamente posicionados. Duto seminal surgindo do apêndice da bolsa. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide castanha. Área paraocular glabra, 

ferrugínea. Palpo labial atingindo o vértice; artículo basal alaranjado na face ventral e 

castanho na face dorsal; artículo mediano castanho com pontas esbranquiçadas; 

artículo distal inteiramente castanho, cerca de três vezes mais longo que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do artículo mediano. Frontoclípeo mais 

longo que largo, mais estreito que a largura dos olhos, castanho, margem superior 

esbranquiçada. Antena predominantemente castanha. Escapo castanho, esbranquiçado 

anteriormente. Pentes nos machos com aproximadamente três vezes o comprimento 

do flagelômero. Vértice castanho como o frontoclípeo. Pós-occipício com duas 

máculas amareladas. Tórax. Castanho, com duas faixas longitudinais dorsais 

esbranquiçadas. Patágio castanho. Tégula delineada com escamas castanhas, única 

mácula branca ocupando quase toda a sua extensão; porção proximal castanha com 

mácula subtriangular alaranjada perto da costa da asa. Região anterior do protórax 

com tufo de escamas alaranjadas eriçadas, posicionadas látero-ventralmente. Pleuras 



	   41	  

mesotorácicas brancas e metatorácicas castanhas. Coxas inteiramente castanhas, 

exceção da anterior, branca e castanha. Fêmur e tíbia castanhos e brancos em todos os 

pares. Metatíbia sem androcônia. Tarso castanho. Asa anterior. Inteiramente 

escamada, predominantemente bege. Escamas axilares brancas. Todas as veias 

cobertas com escamas castanhas, com exceção da porção apical das veias R4-5 e M1-

2, esbranquiçada. Margem costal bege e castanha. Margem interna bege em toda a sua 

extensão. Célula discal com uma linha castanha longitudinal separando-a em duas 

partes; esbranquiçada centralmente. Célula R4-5 predominantemente castanha, 

esbranquiçada lateralmente. Células R5-M1 a 1A-2A com o seguinte padrão: bege 

proximamente, com uma linha castanha desbotada separando a parte bege da parte 

branca ao lado dela, seguida por uma área castanho-escura com escamas brancas entre 

elas. Retináculo castanho, fêmeas com quatro cerdas frenulares. Asa posterior. 

Castanha, com exceção do centro, esbranquiçado. M2 completa, resultando da célula 

discal em forquilha com M3. CuA1 muito próxima de M3. Abdome. T1-6 castanhos; 

T7 castanho nos machos; T7 com margem anterior castanha, seguida por uma área 

amarelo-escura nas fêmeas; T8 inteiramente amarelo-escuro em ambos os sexos. S2-6 

predominantemente castanhos; esbranquiçados lateralmente; S8 inteiramente amarelo 

nos machos; e proximamente castanho, seguido por uma porção amarelo-escura nas 

fêmeas. Genitália masculina. Edeago muito mais longo que largo, reto. Duto 

ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco estendido, curvado ventralmente. Vesica com 

dois cornutos espiniformes proximais díspares; grande quantidade de cornutos 

diminutos espalhados na lateral direita. Saco desenvolvido, simétrico, voltado 

dorsalmente, com região medial pontiaguda. Tegume fortemente menos esclerotizado 

que a valva, mais longo que largo em vista dorsal, glabro, com largura 

aproximadamente constante, extremidade ventral afilada. Em vista dorsal, margem 

anterior com reentrância em formato de “U” e margem posterior recurvada, tão 

esclerotizada quanto à região laterodorsal da base do unco. Unco unilobado, curvado 

ventralmente. Base do unco mais longa que larga, com cerdas alongadas laterais. 

Lobo digitiforme, predominantemente glabro. Extremidade posterior do lobo do unco 

arredondada, achatada. Juxta levemente menos esclerotizada do que a porção 

proximal da valva, glabra, triangular. Valvas simétricas ultrapassando o ápice do 

unco, côncavas, densamente cobertas por cerdas não eriçadas. Margem interna ventral 

retilínea. Cuculus e valvula indistintos. Ápice dorso-distal pontiagudo, curvado 

ventralmente. Sáculo inconspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios 
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ausentes. Papilas anais com cerdas curtas, mais numerosas posteriormente. 

Pseudopapilas anais conspícuas. Apófises posteriores com quase o mesmo 

comprimento que as anteriores. Lamela pós-vaginal esclerotizada, estriada, com 

numerosas cerdas diminutas em grande parte de sua superfície. Margem posterior 

formando uma invaginação medial superficial. Lamela antevaginal membranosa, 

glabra, margem posterior reta. Antro membranoso. Duto da bolsa predominantemente 

esclerotizado, membranoso lateralmente, achatado e longo. Corpo da bolsa 

aproximadamente falciforme, membranoso, com vários signos aleatoriamente 

posicionados. Apêndice da bolsa surgindo anteriormente do corpo da bolsa. Duto 

seminal surgindo do apêndice da bolsa.  

Comentários taxonômicos: Eucereon decorum foi descrita a partir de um número 

não especificado de espécimes, e apenas o holótipo foi encontrado no NMNH. Schaus 

(1910) indicou a presença do táxon em três localidades na Costa Rica: Tuis, Juan 

Vinas e Guapiles. Hampson (1914) expandiu a ocorrência dessa espécie para a 

Colômbia, e Zerny (1931) para o Panamá. Travassos (1964) considerou que E. 

decorum se assemelhava à espécie-tipo do gênero Theages, considerando apenas 

características externas, porém não examinou o táxon devido à falta de espécimes 

disponíveis para estudo. 

Grados (2004) descreveu os órgãos androconiais abdominais de T. decorum, 

indicando que o primeiro par de androcônias apresenta escamas densas e 

desenvolvidas, ao passo que as escamas são menos abundantes e menores nos demais 

segmentos do abdome, sendo o segmento VI caracterizado por escamas ainda 

menores. No entanto, durante nossa investigação notamos que T. decorum é a única 

espécie do gênero sem órgãos androconiais no tergito IV (em todas as outras espécies, 

tais estruturas estão distribuídas nos tergitos IV-VII). Esta informação pode fornecer 

futuras implicações em estudos focados na evolução de tais órgãos no grupo. 

Em relação ao padrão de coloração, T. decorum tem um padrão mais 

idiossincrático e, contudo, apresenta menos dificuldades em sua identificação. Este 

táxon pode ser facilmente distinguindo dos demais pela coloração alar 

predominantemente bege. Adicionalmente, as veias das asas são cobertas por escamas 

castanhas mais claras do que em todas as outras espécies do gênero. 
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Material examinado (36 ♂ e 11 ♀). Localidade não precisa, W. E. Pratt leg., coll. W. Schaus 

(NMNH), 1 macho. COLÔMBIA. Anchicaya, Valle Colombia, 2.ii.1989, J. Bolling Sullivan leg. 

(NMNH), 5 machos; Anchicaya, 650m, Valle Colombia, 23.i.1988, J. Bolling Sullivan leg. (NMNH), 1 

macho; same data, 3.ii.1989, (NMNH), 2 machos; mesmos dados, 2.ii.1989 (NMNH), 2 machos; 

mesmos dados, 1.ii.1989, (NMNH), 1 macho; Anchicaya, 3000`, Valle Colombia, 15.i.1985, J. Bolling 

Sullivan leg. (NMNH), 2 machos; mesmos dados, 29.vi.1981 (NMNH), 1 macho; Antioquia, Nari 

River, Frank Johnson leg. (NMNH), 1 fêmea; Bogota, Dognin collection (NMNH), 2 fêmeas; Cali, 

1035m, x.1959, Dirings, (MZSP), 2 machos; Calima Dam, 3000`, Valle Colombia, 15.i.1985, J. Boling 

Sullivan leg. (NMNH), 1 macho; Dept. Valle Anchicaya, 600m, long. 76°53’, lat. 3°33’, 20-24.i.1992, 

J. Bolling Sullivan leg. (NMNH), 1 macho. COSTA RICA. Área de Conservación, Guanacaste, Sector 

San Gerardo (10°52’50’’N,85°23’21’’W), 575m, 31.v-02.vi.2011, luz, L. R. Pinheiro leg. (MZSP), 7 

machos; Guapiles, 850 ft. alt., may, Schaus and Barnes leg. (NMNH), 1 macho; Juan Vinas, may, 

collection WmSchaus (NMNH), 1 fêmea; Juan Vinas, june, Dognin collection (NMNH), 1 fêmea; La 

Fuente Turrialba, iii.1940, A. Alfaro leg. (NMNH), 1 macho; Prov. Alajuela, Arenal Volcano 

(observatory lodge), 10°26’39”N, 84°42’62”W, 7-17.iv.1991, M. Spencer leg. (NMNH), 1 macho; San 

José Province, 14 road km, N, San Isidro del General, Pan-Am Hwy., 1600m, 20-23.vi.1974, W. A. 

Harding & J. P. Donahue leg. (LCMNH), 1 macho; Sixaola river, may, collection WmSchaus 

(NMNH), 1 macho; Tuis, august, collection WmSchaus (NMNH), 1 fêmea. EQUADOR. Yanayacu, 

elevation 400m, 11-12.x.1977, Luis E. and Peña G. leg. (MZSP), 1 macho; Província de Pichincha, 

Santo Domingo de los Colorados, 600m, 25.x.1956, J. Foerster leg. (ZSM), 1 fêmea; Pichincha, 

Tinalandia, 12km, SE, Santo Domingo, 730m (0°17’S x 79°04’W), 20.iii.1990, UVtrap, S. J. Weller, P. 

Batra & M. J. Ryan leg. (NMNH), 4 machos e 1 fêmea; Pichincha, Tinalandia, 12km, SE, Santo 

Domingo, 730m (0°17’S x 79°04’W), 23-24.iii.1990, S. J. Weller, P. Batra & M. J. Ryan leg. 

(NMNH), 1 fêmea; Pichincha, Tinalandia, 12km, SE, Santo Domingo, 730m (0°17’S x 79°04’W), 

19.iii.1990, S. J. Weller, P. Batra & M. J. Ryan leg. (NMNH), 1 fêmea. PANAMÁ. Lino, 800m, coll. 

Fassl., (NMNH), 1 fêmea and 2 machos; Prov., 11km, N, El Llano, 1800feet, 1.v.1984, E. Glesbert leg. 

(LCMNH), 1 macho. 

Distribuição geográfica. Espécie com distribuição no noroeste da América do Sul, 

entre o Equador e a Colômbia; adentrando na América Central e ficando restrita à 

porção mais meridional do subcontinente, entre o Panamá e a Costa Rica (Fig. 26). 

 

Theages xanthura (Schaus, 1910) 

(Figs. 1B; 16 A-I; 25) 

Eucereon xanthura Schaus, 1910: 192. COSTA RICA. Hampson, 1914: 337; 

Hampson, 1915: pl. 19, fig. 7. 
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Eucereon xanthurum Zerny, 1912: 144; Draudt, 1915: 177, pl. 25. 

Eucereon schausi Rothschild, 1912: 175. Holótipo macho, por designação original, 

MÉXICO, Jalapa, com cinco etiquetas: “Jalapa, April 95 (Schaus)”; “Eucereon 

leria Dr. Jalapa Apr. 96”; “Type”; “Eucereon xanthura schausi type Rothsch.”; 

and “Rothschild Bequest B. M. 1939-1”. (BMNH) [Examinado]; Draudt, 1915: 

182. Sinonimizado por Hampson (1914) 

Eucereon apicaflava Kaye, 1914: 115. VENEZUELA, Caracas; Draudt, 1915: 177. 

Sinonimizado por Travassos (1964).  

Theages xanthura, Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187; Grados & Mantilla, 

2018. Combinação proposta por Travassos (1962). 

 

Diagnose. Palpo labial predominantemente castanho escuro. Margem superior do 

frontoclípeo esbranquiçada. Vértice acastanhado. Pós-occipício com duas máculas 

amarelas. Patágio cinza. Tégula com duas máculas acinzentadas. Coxa protorácica 

esbranquiçada/amarelada proximamente. Metatíbia do macho com androcônia. Vesica 

curta, sem cornutos. Extremidade posterior do lobo do unco retilínea. Costa distinta, 

com apódema distal estendido. Lamela antevaginal trilobada. Corpo da bolsa com 

formato cilíndrico. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarela. Área paraocular glabra, ferrugínea. 

Palpo labial atingindo o vértice, inteiramente castanho-escuro, às vezes com algumas 

escamas brancas no ápice do artículo basal; artículo distal cerca de duas vezes mais 

longo que largo, aproximadamente um terço do comprimento do artículo mediano. 

Frontoclípeo mais longo que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, 

uniformemente castanho, exceção da margem superior, esbranquiçada. Antena 

predominantemente castanha no lado externo; flagelômeros proximais com escamas 

brancas contínuas formando uma linha longitudinal no lado interno. Escapo com 

superfícies anterior e interna brancas, o restante castanho. Pentes com 

aproximadamente uma vez e meia o comprimento do flagelômero. Vértice 

acastanhado, às vezes com algumas escamas brancas. Pós-occipício castanho, com 

duas máculas amarelas. Tórax. Esbranquiçado. Em vista dorsal, com faixa castanho-

escura na região mediana, muito mais larga na porção anterior. Patágio cinza. Tégula 

delineada com escamas castanhas, duas máculas acinzentadas ocupando quase toda a 
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sua extensão, discreta linha castanha longitudinal separando-as; porção anterior 

inteiramente castanha. Região anterior do protórax com tufo de escamas alaranjadas, 

eriçadas e posicionadas látero-ventralmente. Pleuras de tonalidade castanho-escura; 

escamas brancas limítrofes à costa da asa. Coxa protorácica predominantemente 

castanha, esbranquiçada ou amarelada proximamente; coxas meso e metatorácicas 

inteiramente castanhas. Fêmur e Tíbia castanhos e brancos em todos os pares, exceção 

da tíbia protorácica, com poucas escamas esbranquiçadas esparsas. Metatíbia do 

macho com androcônia. Tarso castanho, 5º tarsômero com algumas escamas amarelas 

na região distal. Asas anteriores. Esbranquiçada, levemente amarelada proximamente. 

Todas as veias cobertas com escamas castanhas, exceção de R1-3, esbranquiçadas. 

Célula discal dividida por uma faixa longitudinal castanha. Duas faixas castanhas em 

zigue-zague partindo da margem interna, uma alcançando a célula discal e a outra 

atingindo o meio da célula M2-M3. Regiões acastanhadas nas seguintes posições: (i) 

no terço distal da margem costal até o meio da célula discal; ii) perto da extremidade 

distal da célula M3-CuA1 até a extremidade distal da célula CuA1-CuA2; (iii) terço 

distal da margem costal até a extremidade distal da veia M2; (iv) perto do ápice. Face 

ventral das asas anteriores esbranquiçada, com três regiões castanhas dentro da célula 

discal e no ápice. Asas posteriores. Esbranquiçada, ápice castanho claro. M2 

completa, surgindo da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. Abdome. T1-7 

castanhos; margem anterior do T8 castanha, seguida por uma área amarelo-escura em 

ambos os sexos. S2-6 predominantemente castanho, branco/amarelado lateralmente; 

S7 castanho, proximamente com região esbranquiçada, mais evidente nos machos. S8 

castanho. Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que largo, reto. Duto 

ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco arredondado, levemente curvado 

ventralmente. Vesica curta e sem cornutos. Saco desenvolvido, simétrico, voltado 

dorsalmente, com região medial arredondada. Tegume fortemente menos 

esclerotizado do que a valva, quase tão longo quanto largo em vista dorsal, com 

poucas cerdas esparsas curtas, ligeiramente mais largo na porção mediana, 

extremidade ventral afilada. Em vista dorsal, margem anterior com reentrância em 

formato de “U”, margem posterior aproximadamente retilínea. Unco unilobado, 

curvado ventralmente; base e lobo igualmente esclerotizados. Base do unco quase tão 

longa quanto larga, afilando gradativamente a partir da região mediana em direção ao 

lobo, com cerdas alongadas látero-dorsais medialmente e distalmente. Lobo com 

cerdas alongadas látero-dorsais proximamente, região mediana tão larga quanto a 
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valva em vista lateral. Extremidade posterior do lobo do unco glabra, retilínea. Duas 

projeções ventrais esclerotizadas surgindo da parte membranosa da base do unco, 

côncavas. Transtila membranosa. Juxta fortemente menos esclerotizada do que a 

porção proximal da valva, levemente aparente, glabra, convexa. Valvas simétricas 

ultrapassando o ápice do unco, côncavas, densamente cobertas por cerdas não 

eriçadas. Cuculus e valvula distintos, assimétricos, aquele comprido e este curto, 

igualmente esclerotizados. Margem interna do cuculus serrilhada e ápice espiniforme, 

bifurcado. Margem interna da valvula sinuosa. Costa distinta, com apódema distal 

estendido, levemente curvado posteriormente, com ápice arqueado. Sáculo 

inconspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais 

com numerosas cerdas curtas em toda a superfície. Pseudopapilas anais conspícuas. 

Apófises posteriores com quase o mesmo comprimento que as anteriores. Lamela 

pós-vaginal fortemente esclerotizada, com numerosas cerdas diminutas em grande 

parte de sua superfície. Margem posterior sinuosa, assim como a margem anterior. 

Lamela antevaginal também fortemente esclerotizada, glabra, trilobada. Antro 

esclerotizado, desenvolvido. Duto da bolsa predominantemente esclerotizado, 

achatado, muito curto. Corpo da bolsa com formato cilíndrico, com uma faixa de 

signos posicionados lateralmente. Apêndice da bolsa com formato cilídrico, surgindo 

posteriormente da bolsa principal. 

Comentários taxonômicos. Eucereon schausi foi descrita como uma espécie de 

ampla distribuição geográfica. A série tipo apresenta um parátipo de Lita, Equador, 

um de Tuis, Costa Rica, cinco de Onaca, Santa Marta e três de Paramba, Equador. 

Eucereon apicaflava, por sua vez, foi descrita a partir de um número não especificado 

de espécimes. A análise prévia de uma genitália de um dos parátipos de Onaca (COL) 

de Eucereon schausi corresponde à figura fornecida por Travassos (1964) para T. 

xanthura.  

Travassos (1964) redescreveu este táxon e o transferiu para Theages, pois 

observou que o mesmo se diferenciava da espécie-tipo do gênero apenas pela 

ausência de iridescência e pela coloração do pós-occipício. Theages xanthura, de fato, 

é bastante semelhante na morfologia externa com T. leucophaea e T. albidius, 

diferindo de ambas principalmente pelo vértice castanho. Entretanto, a genitália de T. 

xanthura é bastante peculiar, com diversos traços diagnósticos para a espécie. 

Adicionalmente, a dissecção de exemplares de uma ampla amplitude geográfica, 
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abarcando exemplares da América Central e da América do Sul, demonstrou que esta 

espécie é amplamente distribuída. 

Material examinado (44 ♂ e 44 ♀). MÉXICO. Jalapa, Collection Wm Schaus (NMNH), 1 

macho; Chiapas San Cristobal las Casas, viii.1-5.1966, J. Emmel & D. E. Breedlove leg. (NMNH), 1 

macho; SLP, Rancho Quemado Rt. 85 Km 353, 4-6.viii.1966, O. S. Flint leg. (NMNH), 1 fêmea; SLP, 

Rancho Quemado Rt. 85 Km 353, 5.viii.1966, O. S. Flint leg. (NMNH), 2 fêmeas; Vera Cruz (USNM), 

1 macho; Vera Cruz, Cordoba, 14.x.1965, Alfred B. Lau leg. (NMNH), 1 fêmea. GUATEMALA. 

Cayuga, march, Dognin Collection, Schaus & Barnes leg. (NMNH), 1 macho; La Unión, Depto. 

Zacapa, 850m, 1.x.1972, E. C. Welling leg. (MZSP), 1 fêmea; La Unión, Depto. Zacapa, 850m, 

10.x.1972, E. C. Welling leg. (MZSP), 1 macho. HONDURAS. San Pedro Sula, 700m, at light, 

22.vi.1979, Robert D. Lehman leg. (NMNH), 1 macho; San Pedro Sula, 700m, at light, 14.vii.1979, 

Robert D. Lehman leg. (NMNH), 1 fêmea; San Pedro Sula, 2000ft, black light, 6.i.1973, Robert D. 

Lehman (NMNH), 1 fêmea. COSTA RICA. Turrialba, vii.16.1965, P. Spangler leg. (NMNH), 1 

macho; Tuis, v.28-vi.4, Collection Wm Schaus (NMNH), 3 fêmeas e 1 macho; Juan Vinas, may, 

Schaus & Barnes leg. (NMNH), 1 macho; Tuis, aug, Schaus & Barnes leg. (NMNH), 1 fêmea; Cachi, 

march, Collection Wm Schaus (NMNH), 1 macho; Tuis, aug, Dognin Collection (NMNH), 1 fêmea; 

Turrialba, 2080 ft, at light, vii.14.1963, Soullen & Bolinger leg. (NMNH), 1 macho; Turrialba, 2080 ft, 

at light, vii.16.1963, Soullen & Bolinger leg. (NMNH), 1 macho e 1 fêmea. PANAMÁ. Cerro 

Campana, 11-14.vii.1967, O. S. Flint, Jr. leg. (NMNH), 1 fêmea. COLÔMBIA. S. Amer, F. J. Johnson 

(NMNH), 4 fêmeas; Nari River, Antioquia, Collection Frank Johnson (NMNH), 1 macho. 

EQUADOR. Sem localidade precisa, Fassel, Dognin Collection (NMNH), 1 fêmea; Pramba, 1050m, 

Rosenberg, Dognin Collection (NMNH), 2 machos. VENEZUELA. Carabobo, San Esteban Valley, 

Las Quiguas (NMNH), 10 machos e 10 fêmeas; Aroa, Collection Wm Schaus (NMNH), 1 fêmea; San 

Esteban Valley, Las Quiguas, Schaus & Barnes leg. (NMNH), 1 macho e 2 fêmeas; Aragua, Rancho 

Grande, 1100m, 22-23.i.1978, black light, cloud forest, J. B. Hepner (NMNH), 1 macho; Aragua, 

Rancho Grande, 1100m, viii.22-31.1967, RW Poole leg. (NMNH), 1 macho; Aragua, Rancho Grande, 

1100m, viii.22-31.1967, RW Poole leg. (NMNH), 2 fêmeas. BRASIL. Bahia: Camacan, Serra Bonita 

(15°23’25’’S, 39°33’50’’W), 800m, 05-20.xi.2011, Simeão Moraes, Lívia Pinheiro, Gláucia 

Marconato leg. (MZSP), 1 macho. Brasília. Collection Brklyn Mus, B. Neumogen leg. (NMNH), 1 

macho; Camacã, 400-700m, 21-30.ix.1991, Col. Becker (83331), V.O Becker leg. (NMNH), 2 machos; 

Camacã, 400-700m, 13-14.iv.1992, Col. Becker (84600), V.O Becker leg. (NMNH), 1 macho. Paraná: 

Morretes, Parque Estadual do Pico Marumbi, Pedra Lascada (25°26’18,4’’ S/48°55’09,6’’W), 510m, 

22-23.iii.2014, L. R. Pinheiro & L. W. Cardoso leg. (MZSP), 1 fêmea e 1 macho. São Paulo: v.1952 

(MZSP), 1 fêmea; 7.x.1959 (MZSP), 1 fêmea; 6.x.1959 (MZSP), 2 machos; 3.x.1959 (MZSP), 1 

macho; São Paulo, Rua Maestro Cardim, Dirings (MZSP), 2 fêmeas e 1 macho; Juquiá, Faz Poço 

Grande, 1-5.x.1940, C. D. Z. leg. (MZSP), 1 macho; Salesópolis, Estação Ecológica de Boracéia, 

(45°51’W-23°32’S), 850m, 11.ix.2008, luz. L. R. Pinheiro leg. (MZSP), 1 fêmea. Santa Catarina. F. 

Johnson leg. (NMNH), 3 machos e 3 fêmeas. Rio de Janeiro: Petrópolis, ii.1913, coleção A. R. 

Miranda (MZSP), 1 macho; Petrópolis, ii.1918, coleção A. R. Miranda (MZSP), 1 fêmea; Dognin 
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Collection (NMNH), 1 fêmea; Dognin Collection, J. Arp. leg. (USNM), 1 fêmea; Petrópolis, Collection 

Wm Schaus (NMNH), 1 macho. 

Biologia. Imaturos de T. xanthura foram observados na Área de Conservação 

Guanacaste (Costa Rica) em diversas espécies de plantas hospedeiras da família 

Moraceae, sendo elas: Ficus brevibracteata, Ficus citrifolia, Ficus citrifolia, Ficus 

cotinifolia, Ficus crassinervia, Ficus crocata, Ficus godmani, Ficus hondurensis, 

Ficus insipida, Ficus maxima, Ficus pertusa, Ficus tonduzii, Maquira costaricana e 

Naucleopsis capirensis. Adicionalmente, pupas de alguns espécimes foram 

encontradas depositados na coleção do MZUSP. Em todos os casos verificados, toda a 

extensão das pupas estava protegida por várias cerdas de tonalidade castanha.  

Distribuição geográfica. Theages xanthura apresenta ampla distribuição geográfica, 

com registros no México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Equador, Colômbia, 

Vezuela e Brasil (Fig. 26). 

 

Theages leucophaea Walker, 1855 

(Figs. 1A; 15 A-I; 25) 

Eucereon leucophaeum Hampson, 1898: 502, pl. 17, fig. 2.; Schaus, 1910: 192; 

Zerny, 1912: 140; Draudt, 1915: 177, pl. 25. 

Theages leucophaea Walker, 1855: 722 [combinação original]. Holótipo fêmea, por 

evidência de monotipia, BRASIL, Rio de Janeiro, com quarto etiquetas: “Type 

[etiqueta verde]; “Rio 50-5”; “I. Theages leucophaea”; e “1287”; Butler, 1876: 

430 [BMNH] [Examinado]; Druce, 1884: 84, pl. 9, fig. 9; Kirby, 1892: 222; 

Druce, 1897: 361; Hampson, 1898, 485; Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 

187.  

Diagnose: Palpo labial quase inteiramente preto. Flagelômeros proximais com 

escamas brancas contínuas, formando uma linha longitudinal levemente maior que em 

T. xanthura e T. albidius. Vértice inteiramente verde iridescente. Pós-occipício e 

tégula com duas máculas brancas. Porção proximal da tégula preta. Vesica volumosa 

com dois grandes cornutos dorsais. Cuculus e valvula distintos e assimétricos. 

Ampula distinta, subtriangular, com reentrância arqueada na margem anterior. Lamela 
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antevaginal com margem posterior levemente arqueada e com duas projeções látero 

ventralmente. 

Redescrição ♂ e ♀: Cabeça. Probóscide amarela, atingindo a extremidade do tórax. 

Área paraocular glabra, preta com margem interna ferrugínea. Palpo labial atingindo o 

vértice, castanho-escuro, as vezes com escamas esbranquiçadas no artículo basal e 

mediano. Artículo distal cerca de três vezes mais longo do que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do mediano. Frontoclípeo castanho, mais 

longo que largo, mais estreito que a largura dos olhos. Antena inteiramente preta na 

lateral externa; flagelômeros proximais com escamas brancas contínuas formando 

uma linha longitudinal na lateral interna. Escapo predominantemente castanho-escuro. 

Pentes nos machos com aproximadamente uma vez e meia o comprimento do 

flagelômero. Vértice castanho com escamas de tonalidade verde iridescente. Pós-

occipício com duas máculas brancas levemente separadas. Tórax. coloração igual a 

do vértice com duas faixas brancas dorsalmente. Patágio branco em grande parte da 

sua superfície,  preto na margem externa. Tégula delineada com escamas pretas, duas 

máculas brancas ocupando quase toda a sua extensão, discreta linha preta longitudinal 

separando-as. Porção proximal da tégula preta. Pleuras castanhas. Coxa protorácica, 

fêmures e tíbias castanhos e brancos. Metatíbia do macho com androcônia. Tarso 

inteiramente castanho em todos os pares. Asas anteriores. Inteiramente escamada, 

predominantemente esbranquiçada, ausência de tonalidade ocre, ou, se presente, 

levemente aparente. Veias cobertas em grande parte por escamas castanhas. Célula 

discal com linha preta longitudinal separando-a em duas metades, a primeira com 

duas faixas pretas transversais, distanciadas por uma região esbranquiçada entre elas. 

Células R5-M2 esbranquiçadas proximalmente, com uma faixa escura sucessiva 

fracamente delimitada, seguida por uma área bem mais clara que a proximal, 

substituída por máculas pretas que se tornam afiladas em direção à porção distal, sem 

atingir a margem externa. Células entre CuA1-1+2A com o seguinte padrão: 

predominantemente esbranquiçadas, com estreitas faixas pretas alternadas 

aproximadamente até a porção mediana, máculas pretas na porção distal, atingindo a 

margem externa, com exceção de CuA1-CuA2.  Margem costal branca e preta. 

Margem interna quase inteiramente branca, exceção das extremidades proximais e 

distais, pretas. Retináculo esbranquiçado, fêmeas com duas a quatro cerdas frenulares. 

Asas posteriores. Branca, levemente delineada com escamas castanhas, ápice 
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inteiramente castanho. M2 completa, resultando da célula discal em forquilha com 

M3. CuA1 muito próximo de M3. Abdome. T1 proximamente com mácula branca, 

T1-7 castanhos nos machos; margem anterior do T7 castanha nas fêmeas, seguida por 

uma área amarelo-escura; T8 inteiramente amarelo-escuro em ambos os sexos. S2-7 

predominantemente castanhos, brancos lateralmente; S8 castanhos nos machos, 

esclerotizado nas fêmeas. Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que 

largo, reto. Duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco arredondado, curvado 

ventralmente. Vesica volumosa com dois grandes cornutos dorsais; o primeiro 

proximal com formato espiniforme; o segundo pós-medial, pontiagudo, circundado 

por cornutos diminutos formando uma placa esclerotizada aproximadamente sub-

retangular; faixa de cornutos diminutos na região dorso medial; cornutos látero-

dorsais muito pequenos; conjunto de cornutos diminutos na região ventral formando 

uma pequena placa esclerotizada. Saco desenvolvido, simétrico, voltado dorsalmente, 

com região medial quase pontiaguda. Tegume levemente menos esclerotizado do que 

a valva, mais longo do que largo em vista dorsal, glabro, com largura 

aproximadamente constante, extremidade ventral afilada. Em vista dorsal, margem 

anterior com reentrância em formato de “U” e margem posterior recurvada. Unco 

unilobado, curvado ventralmente; base e lobo igualmente esclerotizados. Base do 

unco mais larga do que longa, com cerdas alongadas látero-dorsais. Lobo com cerdas 

alongadas látero-dorsais proximamente; cerdas dorsais curtas na região mediana. 

Extremidade posterior do lobo do unco glabra, pontiaguda. Transtila membranosa. 

Juxta tão esclerotizada quanto a porção proximal da valva, glabra, convexa. Valvas 

simétricas ultrapassando o ápice do unco, côncavas, densamente cobertas por cerdas 

não eriçadas. Cuculus e valvula distintos, assimétricos, aquele comprido e este curto, 

igualmente esclerotizados. Ampula distinta, subtriangular, com reentrância arqueada 

na margem anterior. Harpe inconspícua. Costa e Sáculo inconspícuos. Genitália 

feminina. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais com numerosas cerdas 

curtas em toda a superfície. Pseudopapilas anais conspícuas. Apófises posteriores 

levemente mais longas que as anteriores.  Lamela pós-vaginal esclerotizada, com 

numerosas cerdas diminutas em grande parte de sua superfície. Margem posterior 

formando uma invaginação medial superficial. Lamela antevaginal também 

esclerotizada, glabra, margem posterior levemente arqueada, com duas projeções 

látero-ventralmente. Antro esclerotizado, desenvolvido. Duto da bolsa 

predominantemente esclerotizado, contorcido, achatado e curto.  Corpo da bolsa com 
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uma larga superfície dorsal esclerotizada e com uma pequena superfície ventral 

esclerotizada, o restante inteiramente membranoso, com vários signos aleatoriamente 

posicionados. Apêndice da bolsa, surgindo anteriormente do corpo da bolsa. Duto 

seminal surgindo dorsalmente do lado direito do corpo da bolsa. 

Comentários taxonômicos.  Theages leucophaea foi descrita a partir de um único 

espécime (espécime “a” de Walker). Alguns conflitos relacionados com a redescrição 

de Travassos (1964) foram encontrados: Palpo atingindo o vértice, probóscide 

amarela, vértice coberto com escamas escuras iridescentes e pós occipício com 

escamas brancas. Esta espécie é muito semelhante à T. xanthura, mas difere nas 

marcas presentes tanto na cabeça quanto no tórax. Travassos distingue esta espécie de 

T. xanthura pela iridescência verde metálica na cabeça e tórax e ausência de escamas 

amareladas na cabeça. 

Material examinado (154 ♂ e 50 ♀):  BRASIL. Brasília. Collection Brklyn Mus., B. 

Neumogen leg. (USNM), 1 fêmea. Espírito Santo. Dores do Rio Preto, Parna Caparaó, Alojamento 

(20°30’06’’S, 41°49’08’’W), 320m, 12.xi.2012, Exp. Lab. Lepidoptera (MZSP), 1 fêmea. Minas 

Gerais. Virgínia, Fazenda dos Campos, 1500m, 27.xii.1918, J. F. Zikán leg.  (FIOC), 1 macho. 

Paraná. Sem localidade precisa, Collection Wm Schaus (USNM) 2 machos e 2 fêmeas; Curitiba, 

24.xi.1952, Travassos leg. (FIOC), 1 fêmea; Curitiba, Alto da Serra, 15-17.xii.1952, Travassos & 

Pearson leg. (FIOC), 2 machos; Morretes, Parque Estadual do Pico Marumbi, Pedra Lascada 

(25°26’18,4’’ S/48°55’09,6’’W), 510m, 29.ix- 3.x.2013, R. O. Silva leg. (MZSP), 2 fêmeas e 4 

machos; Rio de Janeiro.  Angra dos Reis, Faz. Japuhyba, 8.ix.1945, L. T. F. leg. (MZSP), 1 macho; 

Angra dos Reis, 17.x.1936, Trav. & H. Lopes leg. (MZSP), 1 macho; Angra dos Reis, Jussaral, 

iv.1934, Travassos & Almeida leg. (FIOC), 1 macho; Angra dos Reis, Jussaral, xi.1934, Travassos & 

Lopes leg. (FIOC), 1 fêmea. Itatiaia, 700m, 19.ii.1927, J. F. Zikán leg. (FIOC), 1 fêmea; Itatiaia, 700m, 

5.xii.1947, J. F. Zikán leg. (FIOC), 1 macho; Itatiaia, 700m, 5.x.1928, J. F. Zikán leg. (FIOC), 1 fêmea; 

Itatiaia, 700m, 30.ix.1937, J. F. Zikán leg. (FIOC), 1 macho; Itatiaia, 700m, 31.vii.1937, J. F. Zikán 

leg. (FIOC), 1 macho; Itatiaia, 1300m, 10-12.x.1950, Travassos, Albuquerque & Pearson leg. (FIOC), 

33 machos e 7 fêmeas; Itatiaia, 1300m, 12-13.ix.1950, Travassos, Albuquerque & Silva leg. (FIOC), 3 

machos e 1 fêmea; Itatiaia, 1300m, 12-13.ix.1950, Travassos, Albuquerque & Silva leg. (FIOC), 3 

machos e 1 fêmea; Itatiaia, 1300m, 12-13.ix.1950, Travassos, Albuquerque & Silva leg. (FIOC), 3 

machos e 1 fêmea; Itatiaia, L. Azul, 26.ix.1954, Travassos, Barth, Albuquerque & Barros leg. (FIOC), 

11 machos e 2 fêmeas; Itatiaia, L. Azul, 19-20.vi.1954, Rego Barros & Pearson leg. (FIOC), 2 fêmeas; 

Itatiaia, 12.ix.1933, Travassos & H. S. Lopes leg. (FIOC), 1 macho; , P. N.Itatiaia, 7.x.1961, Mielke 

leg. (FIOC), 1 macho; P. N. Itatiaia, 900m, 15.x.1962, Mielke, Becker & D’Almeida leg. (FIOC), 4 

machos; P. N. Itatiaia, 900m, 1.x.1962, D’Almeida & Mielke leg. (FIOC), 1 macho; P. N. Itatiaia, 

900m, 19.vii.1963, Olavo Mielke leg. (FIOC), 1 macho e 2 fêmeas; Nova Fribugo, 600m, 10.iii.1993, 

V. O. Becker leg. (USNM), 1 macho; Nova Fribugo, 800m, 22.i.1993, V. O. Becker leg. (USNM), 1 
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macho e 1 fêmea;  Petrópolis, Le Vallon, Alto Mosela, 1.ii-8.iii.1957, Albuquerque leg. (FIOC), 7 

machos e 2 fêmeas; Petrópolis, Le Vallon, Alto Mosela, 24.i-23.ii.1956, Albuquerque leg. (FIOC), 1 

macho; Petrópolis, Alto Mosela, 1100m, 1.ii.1956, Albuquerque leg. (FIOC), 1 macho e 2 fêmeas; 

Petrópolis, Pr. Independência, Coll. Príncipe Paulo, iii.1928, Gagarin leg. (FIOC), 2 machos; 

Petrópolis, Independência, x.1929, Mario Rosa leg. (FIOC), 2 machos; Petrópolis, Independência, 

x.1929, Mario Rosa leg. (FIOC), 2 machos; Petrópolis, 1100m, 18.xi.1956, D’Albuquerque leg. 

(FIOC), 1 macho; Petrópolis, Le Vallon, Alto Mosela, 2.iii.1958, Rego Barros leg. (FIOC), 1 macho e 

1 fêmea; Petrópolis, Independência, Gagarin leg. (FIOC), 1 macho; Teresópolis, Parque Nacional da 

Serra dos Órgãos, Casa do pesquisador (22°27’17’’S/42°59’50.4’’W), 1140m, 4-6.xi.2013, L. W. 

Cardoso leg. (MZSP), 1 fêmea; Teresópolis (Soberbo), 1000m, 10.i.1940, Travassos & Oiticica leg. 

(FIOC), 2 machos; Teresópolis (Soberbo), 1000m, 8.x.1939, Travassos leg. (FIOC), 1 macho; 

Teresópolis (Soberbo), 1000m, 11.xi.1939, Travassos leg. (FIOC), 1 macho; Teresópolis (Soberbo), 

1000m, 9.xii.1939, Travassos & Oiticica leg. (FIOC), 3 machos. Santa Catarina. Sem localidade 

precisa, F. Johnson leg. (USNM), 1 macho e 1 fêmea; sem localidade precisa, Hansa Humboldt leg. 

(USNM), 1 fêmea; Nova Teutonia, iii.1942, 300-500m (27°11’852°23L), Fritz Plaumann leg. (MZSP), 

1 macho; Nova Teutonia, 22.xi.1941, 300-500m (27°11’852°23L), Fritz Plaumann leg. (FIOC), 1 

macho. São Paulo. Bocaína, Parq. Crias Trutas, 1300m, iii.1954, R. Barros leg. (FIOC), 1 macho e 1 

fêmea; Bocaína, 15.iv.1961, R. Barros leg. (FIOC), 1 macho; Campos do Jordão, Eug. Lefevre, 1200m, 

21.xii.1962, L. T. F. E. Rabello & Medeiros leg. (MZSP), 2 fêmeas e 1 macho; Campos do Jordão 

(Lefèvre), 1200m, 13-15.xi.1953, Travassos F. & Travassos leg. (FIOC), 11 machos e 3 fêmeas; 

Campos do Jordão, Eug. Lefèvre, 1200m, 3.xii.1937, Travassos, Oiticica & Travassos F. leg. (FIOC), 4 

machos; Campos do Jordão, Eug. Lefèvre, 1200m, 3.xii.1937, Travassos, Oiticica & Travassos F. leg. 

(FIOC), 1 fêmea; Jundiaí, Base Ecológica Serra do Japi (23°14’53,0’’S,46°57’26,1’’W), 17-

20.vii.2012,  Exp. Lab. Lepidoptera (MZSP), 2 machos; Jundiaí, Base Ecológica Serra do Japi 

(23°14’53,0’’S,46°57’26,1’’W), 12-14.iii.2013,  Exp. Lab. Lepidoptera (MZSP), 2 machos; Jundiaí, 

Base Ecológica Serra do Japi (23°14’53,0’’S,46°57’26,1’’W), 24..ii.2012,  Exp. Lab. Lepidoptera 

(MZSP), 1 macho; Salesópolis, Est. Biol, Boraceia, 850m, 21.vii.1965, Rabello leg. (MZSP), 1 fêmea; 

Salesópolis, Est. Biol, Boraceia, 850m, 25.x.1965, Rabello leg. (MZSP), 1 macho; Salesópolis, Est. 

Biol. Boraceia, 850m, 27-30.iv.1949, Travassos F., Rabello & Barretto leg. (MZSP), 1 macho; 

Salesópolis, Est. Biol. Boraceia, 9.v.1948, Travassos F. & Gaeta leg. (MZSP), 1 macho; Salesópolis, 

Est. Biol. Boraceia, 15.xii.1947, E. Rabello leg. (MZSP), 1 macho; Salesópolis, Boracéia, 24.v.1952, 

Travassos F. & Pearson leg. (FIOC), 1 macho e 2 fêmeas; Salesópolis, Boracéia, 22.v.1947, Travassos, 

Travassos F. & Vanzolini leg. (FIOC), 5 machos; Salesópolis, Boracéia, 30.viii.1948, Travassos & 

Vanzolini leg. (FIOC), 1 fêmea; Salesópolis, Boracéia, 9.iv.1948, Travassos, Travassos F. & Rabello 

leg. (FIOC), 2 machos; Salesópolis, Boracéia, 850m, 17-21.xi.1949, Travassos, Travassos Filho & 

Rabello leg. (FIOC), 1 macho; Salesópolis, Boracéia, 24.xi.1946, Travassos & Ventel leg. (FIOC), 1 

macho; Salesópolis, Boracéia, 15-21.iv.1957, Travassos & Kloss leg. (FIOC), 1 macho; Salesópolis, 

Boracéia, 880m, 15-18.iv.1961, Travassos leg. (FIOC), 1 macho; Santo Amaro, Cocaia, 8.iii.1965, H. 

Urban. col. (MZSP), 1 fêmea e 2 machos; Santo Amaro, Cocaia, 26.vii.1965, H. Urban. col. (MZSP), 3 
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fêmeas e 1 macho; Santo Amaro, Cocaia, 10.viii.1965, H. Urban. col. (MZSP), 1 macho; Santo Amaro, 

Cocaia, 12.viii.1965, H. Urban. col. (MZSP), 1 macho; Ipiranga, Dirings (MZSP), 1 macho. 

Biologia. Dados de etiquetas, bem como observações de imaturos e pupas disponíveis 

na coleção de Lepidoptera do MZSP indicam associação da espécie com Ficus 

elástica Roxburgh (Moraceae). Pupas de alguns espécimes foram encontradas na 

parte central da lâmina foliar da espécie. Em todos os casos verificados, toda a 

extensão das pupas estava protegida por várias cerdas de tonalidade castanha, 

característica compartilhada com Theages xanthura.  

 
Distribuição geográfica. Theages leucophaea é mencionada para a América do Sul e 

Central por Kirby (1982). Travassos (1964) estudou espécimes de T. leucophaea do 

Sul e Sudeste do Brasil, relatando a ocorrência da espécie para os estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Ele mencionou que esta espécie 

suspostamente ocorre no norte da América do Sul e Paraguai, mas nenhum espécime 

destas localidades foi analisado por ele. Aqui adicionamos os estados brasileiros do 

Espírito Santo e Minas Gerais (Fig. 25). 

Etimologia. O epíteto específico é um adjetivo que faz referência à coloração 

acinzentada ou cinza pálido, possivelmente em razão das veias das asas anteriores 

cobertas por escamas escuras.  

Theages albidius (Rothschild, 1912) 
 

(Figs. 1C; 17 A-H; 25) 
 
Eucereon albidius Rothschild,1912: 174. Holótipo macho, por designação original, 

Brasil, Amazonas, com cinco etiquetas: “Type”; “Fonte Boa, Amazonas, 

September 06 (S. M. Klages)”; “Eucereon albidius type Rothsch.”; “Rothschild 

Bequest B. M. 1939-1”; and “1289”. (BMNH) [Examinado]; Draudt, 1915: 

178.  

Eucereon albidia Hampson, 1914: 336; Hampson, 1915: pl. 19, fig. 6. 

Theages albidius Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187; Grados & Mantilla, 

2018. Tranferido para Theages por Travassos (1962). 
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Diagnose ♂ e ♀. Flagelômeros proximais com escamas brancas contínuas formando 

uma linha longitudinal no lado interno, levemente mais curta do que em Theages 

leucophaea. Pós-occipício castanho, com duas máculas amarelas levemente 

separadas. Patágio cinza. Tégula inteiramente cinza com uma pequena faixa castanha 

em sua parte anterior. Metatíbia do macho sem androcônia. Vesica com um grande 

cornuto espiniforme dorsal e numerosos cornutos diminutos na região distal. Duas 

projeções partindo da parte ventral da base unco, esclerotizadas, distintas como uma 

dobra. Valva com ápice dorso-distal pontiagudo, curvado para a parte interna. Sáculo 

inconspícuo. Lamela antevaginal esclerotizada, glabra, margem posterior bastante 

sinuosa. Duto da bolsa contorcido, membranoso apenas posteriormente.  

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarela. Área paraocular glabra, ferrugínea. 

Palpo labial atingindo o vértice, inteiramente castanho; artículo distal cerca de duas 

vezes mais longo que largo, aproximadamente um terço do comprimento do artículo 

mediano. Frontoclípeo mais longo que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, 

uniformemente castanho, exceção da margem superior, esbranquiçada. Antena 

predominantemente castanha no lado externo; flagelômeros proximais com escamas 

brancas contínuas formando uma linha longitudinal no lado interno. Escapo com 

superfícies anterior e interna brancas, o restante castanho. Vértice como a margem 

superior do frontoclípeo. Pós-occipício castanho, com duas máculas laterais amarelas 

levemente separadas. Tórax. Acinzentado. Patágio cinza. Tégula inteiramente cinza 

com uma pequena faixa castanha em sua parte anterior. Porção proximal da tégula 

castanha. Região anterior do protórax com tufo de escamas alaranjadas, eriçadas e 

posicionadas látero-ventralmente. Pleuras de tonalidade castanho-escura; escamas 

brancas limítrofes à costa da asa. Coxa protorácica predominantemente castanha, 

esbranquiçada proximamente; coxas meso e metatorácicas inteiramente castanhas. 

Fêmur e Tíbia castanhos e brancos em todos os pares. Metatíbia do macho sem 

androcônia. Tarso castanho. Asas anteriores. Esbranquiçada/acastanhada. Todas as 

veias cobertas com escamas castanhas, exceção de R1-3, esbranquiçadas. Célula 

discal dividida por uma faixa longitudinal castanha. Duas faixas castanhas em zigue-

zague partindo da margem interna, uma alcançando a célula discal e a outra atingindo 

o meio da célula M2-M3, ambas fracamente delimitadas. Regiões acastanhadas nas 

seguintes posições: (i) no terço distal da margem costal até o meio da célula discal; ii) 

perto da extremidade distal da célula M3-CuA1 até a extremidade distal da célula 
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CuA1-CuA2; (iii) terço distal da margem costal até a extremidade distal da veia M2; 

(iv) perto do ápice. Face ventral das asas anteriores esbranquiçada, com três regiões 

castanhas dentro da célula discal e no ápice. Asas posteriores. Esbranquiçada, ápice 

castanho claro. M2 completa, surgindo da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. 

Abdome. T1-7 castanhos; margem anterior do T8 castanha, seguida por uma área 

amarelo-escura em ambos os sexos. S2-6 predominantemente castanho, 

branco/amarelado lateralmente; S7 castanho, proximamente com uma região 

esbranquiçada, mais evidente nos machos. S8 castanho. Genitália masculina. Edeago 

muito mais longo do que largo, reto. Duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco 

estendido, curvado ventralmente. Vesica com um grande cornuto espiniforme dorsal e 

numerosos cornutos diminutos na região distal. Saco desenvolvido, simétrico, voltado 

dorsalmente, com região medial arredondada. Tegume fortemente menos 

esclerotizado do que a valva, mais longo do que largo em vista dorsal, glabro, com 

largura aproximadamente constante, extremidade ventral afilada. Em vista dorsal, 

margem anterior com reentrância em formato de “V” e margem posterior recurvada. 

Unco unilobado, curvado ventralmente. Base do unco sub-retangular com cerdas 

alongadas látero-dorsais na metade distal. Duas projeções partindo da parte ventral da 

base unco, esclerotizadas, distintas como uma dobra. Em vista dorsal, lobo com 

cerdas látero-dorsais espessas na região proximal e distal. Extremidade posterior do 

lobo do unco pontiaguda. Juxta levemente menos esclerotizada do que a porção 

proximal da valva, glabra, subtriangular e curta. Valvas simétricas ultrapassando o 

ápice do unco, côncavas apenas no terço distal, densamente cobertas por cerdas não 

eriçadas. Margem interna ventral retilínea, levemente denteada. Cuculus e valvula 

indistintos. Ápice dorso-distal pontiagudo, curvado para a parte interna. Sáculo 

inconspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais 

com cerdas curtas em grande parte de sua extensão. Pseudopapilas anais conspícuas. 

Apófises posteriores com quase o mesmo comprimento que as anteriores. Lamela 

pós-vaginal esclerotizada, com face externa lisa, numerosas cerdas diminutas em toda 

a sua extensão. Margem posterior formando uma invaginação medial superficial. 

Lamela antevaginal esclerotizada, glabra, margem posterior bastante sinuosa. Antro 

desenvolvido, levemente menos esclerotizado do que a lamela pós-vaginal. Duto da 

bolsa contorcido, membranoso apenas posteriormente. Corpo da bolsa inteiramente 

membranoso, levemente contorcido, com vários signos diminutos aleatoriamente 
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posicionados. Apêndice da bolsa surgindo anteriormente do corpo da bolsa. Duto 

seminal surgindo lateralmente da superfície dorsal do corpo da bolsa.  

Comentários taxonômicos: Eucereon albidius foi descrita a partir de um número não 

especificado de espécimes de Fonte Boa, Manaus e do Rio de Janeiro. Travassos 

(1964) não comparou esta espécie com T. xanthura, apesar de serem extremamente 

parecidas. Segundo ele, T. albidius tem pontos amarelos na cabeça menos nítidos que 

T. flavicaput. Além disso, não apresenta tonalidade verde iridescente na cabeça e no 

tórax. Tampouco Grados (2004) forneceu alguma pista sobre como chegou na 

identificação de ambas, limitando-se a dizer que não encontrou androcônias 

abdominais no espécime que dissecou de T. albidius. Rothschild (1912) não fez 

qualquer comparação com outras espécies. 

Material examinado (2 ♂ e 4 ♀). BRASIL. Acre: Rio Branco, 4.ix.2004, DZ 20.921, Mielke 

& Casagrande leg. (DZUP), 1 macho. Espírito Santo: Rib. Engano, Vale do Itaunas, 9.x.1944, 

Travassos & N. Santos (FIOC), 3 fêmeas e 1 macho. Pará: Cachimbo, Alt. 400m, 14-21.ix.1955, L. 

Travassos & S. Oliveira leg. (FIOC), 1 fêmea. 

Distribuição geográfica. Espécie com registros nos estados brasileiros do Acre, 

Amazonas, Pará, Espírito Santo e Rio de Janeiro (Fig.26).   

 

Theages darantasium (Druce, 1895) 
 

(Figs. 2E; 18 A-H; 26) 
 

 Eucereon darantasia Druce, 1895: 45. “Número não conhecido de síntipos [não 

examinados] da Candelaria, Costa Rica”; Druce, 1897: 363-364, pl. 73, fig. 12; 

Hampson, 1898: 501; Zerny, 1912: 139; Draudt, 1915: 177; Zerny, 1931: 23. 

[Holótipo não encontrado]. 

 

Diagnose ♂ e ♀. Escapo castanho, com algumas escamas amareladas. Pós-occipício 

com duas máculas alaranjadas. Asa anterior predominantemente castanha, com 

marcas amareladas esparsas. Asa posterior com metade distal acastanhada e metade 

proximal esbranquiçada. Tegumen com extremidade dorsal fortemente alargada. Juxta 

fortemente esclerotizada, convexa. Valvas com extremidade distal fortemente curvada 

para o lado interno, traço compartilhado com T. griseatum. Pseudopapilas anais 
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inconspícuas. Antro deslocado para a direita. Corpo da bolsa inteiramente 

esclerotizado 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarela. Área paraocular glabra, ferrugínea. 

Palpo labial castanho, atingindo o vértice; fêmeas com algumas escamas amareladas 

no artículo mediano. Artículo distal cerca de três vezes mais longo que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do artículo mediano. Frontoclípeo mais 

longo do que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, castanho.  Antena 

predominantemente castanha. Escapo castanho, com algumas escamas amareladas. 

Pentes nos machos com aproximadamente uma vez e meia o comprimento do 

flagelômero. Vértice castanho. Pós- occipício com duas máculas alaranjadas. Tórax. 

Castanho. Patágio castanho. Tégula delineada com escamas castanhas, margem 

interna com uma mácula longitudinal alaranjada, margem externa castanha; porção 

proximal inteiramente castanha. Região anterior do protórax com tufo de escamas 

alaranjadas eriçadas posicionadas látero-ventralmente. Coxas, tíbias e tarsos 

castanhos. Fêmures castanhos com algumas escamas esbranquiçadas. Metatíbia do 

macho com androcônias. Asa anterior. Face dorsal inteiramente escamada, 

predominantemente castanha, com várias marcas estreitas amareladas. Todas as veias 

cobertas com escamas castanhas. Célula discal com uma linha esbranquiçada 

separando-a em duas partes. Metade distal da asa anterior com uma mácula 

esbranquiçada surgindo da porção proximal de R2 e atingindo a área medial da célula 

M1-CuA1. Face ventral inteiramente escamada, predominantemente acastanhada, 

metade distal com uma estreita área esbranquiçada. Asa posterior. Metade distal 

acastanhada, metade proximal esbranquiçada. M2 completa, resultando da célula 

discal em forquilha com M3. CuA1 muito próxima de M3. Abdome. T1-6 castanhos; 

T7 castanho nos machos; T7 com margem anterior castanha, seguida por uma área 

amarelo-escura nas fêmeas; T8 inteiramente amarelo-escuro em ambos os sexos. 

Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que largo, reto. Duto ejaculatório 

inserido dorsalmente. Ceco arredondado. Vesica com dois grandes cornutos 

espiniformes, um proximal e outro medial. Região distal da vesica com um conjunto 

de cornutos diminutos. Saco desenvolvido, simétrico, voltado dorsalmente, com 

região medial pontiaguda. Tegume fortemente menos esclerotizado do que a valva, 

mais longo do que largo em vista dorsal, glabro, mais largo na porção posterior em 

vista dorsal, extremidade ventral afilada. Em vista dorsal, margem anterior com 
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reentrância em formato de “U” e margem posterior retilínea. Unco unilobado, curvado 

ventralmente. Base do unco mais longa do que larga, com cerdas alongadas látero-

dorsais. Extremidade posterior do lobo do unco pontiaguda. Juxta fortemente 

esclerotizada, glabra, convexa. Valvas simétricas, fortemente esclerotizadas, 

ultrapassando o ápice do unco, côncavas no terço distal, densamente cobertas por 

cerdas não eriçadas. Sáculo conspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios 

ausentes. Papilas anais com cerdas curtas, mais numerosas posteriormente. 

Pseudopapilas anais inconspícuas. Apófises posteriores mais longas que as anteriores. 

Lamela pós-vaginal esclerotizada, face externa lisa, com cerdas diminutas. Margem 

posterior formando uma invaginação medial superficial. Lamela antevaginal 

membranosa, glabra, margem posterior fortemente arqueada. Antro extremamente 

curto, deslocado para a direita. Duto da bolsa também curto, levemente aparente. 

Corpo da bolsa inteiramente esclerotizado, mais longo do que largo, extremidade 

anterior ondulada com signos diminutos. Duto seminal surgindo do corpo da bolsa no 

lado esquerdo.  

Comentários taxonômicos: Theages darantasium foi descrita a partir de um número 

não especificado de fêmeas coletadas em Candelaria, Costa Rica. Hampson (1898) 

redescreveu esta espécie baseado em duas fêmeas da Costa Rica e Zerny (1931) 

expandiu a ocorrência do táxon para o Panamá. 

Theages darantasium difere externamente das outras espécies de Theages 

principalmente no padrão de coloração da asa anterior, com uma cor de fundo 

castanha distinta e várias marcas amareladas esparsas na face dorsal. No entanto, 

apresenta órgãos androconiais na superfície dorsal do abdome, característicos de 

Theages e que até agora não foi observado em nenhum outro grupo de Arctiinae. 

Material examinado (3 ♂ and 4 ♀). COSTA RICA, Monteverde, Puntarenas Province, 

1400m, 11-18.viii.1976, Eric M. Fisher leg. (MZSP), 1 macho; Puntarenas, Est. Biologica Monte 

Verde, 10:19.3N, 84: 48.32W, vii.23-27.2003, 1540m, J. Bolling Sullivan leg. (NMNH), 1 macho e 1 

fêmea. GUATEMALA, Baja Verapaz, km 156, road to Coban, 22-26.vi.1981, Peter Hubbell leg. 

(MZSP), 1 fêmea. PANAMÁ. Lino, 800m, Dognin Collection, Coll. Fassl (NMNH), 1 macho e 1 

fêmea. 

Distribuição geográfica. Esta espécie é conhecida apenas para a América Central, 

com registros no Panamá, Costa Rica e Guatemala (Fig.26).  
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Theages griseatum (Rothschild, 1912) 

(Figs. 1E; 20 A-H; 28) 

Eucereon griseatum Rothschild, 1912: 174. PERU, Carabaya. Holótipo fêmea, por 

designação original, com cinco etiquetas: “Type”; “Eucereon griseatum type 

Rothsch.”; “Tinguri, Carabaya, 3400 ft., dry s., Aug. 1904 (G. Ockenden)” ; 

“Rothschild Bequest B. M. 1939-1”; and “1290”. (BMNH) [Examinado]; 

Draudt, 1915: 177. 

Eucereon griseata Hampson, 1914: 335; Hampson, 1915: pl. 19, fig. 5. 

Eucereon griseatum ab. Postfusca: Strand, 1920: 225. Com cinco etiquetas: “Type”; 

“S. Domingo, Carabaya, 6500ft. Dec. 02 wet s. (G. Ockenden)”; “Rothschild 

Bequest B. M. 1939-1”; e “Eucereon griseatum ab. postfusca Strand holotype 

Hmpsn. Ab. 1” [Examinado] (BMNH). Sinonimizado por Travassos (1964). 

Theages griseatum Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187; Grados & Mantilla, 

2018. Combinação proposta por Travassos (1962). Tranferido para Theages por 

Travassos (1962). 

 

Diagnose. Antena predominantemente castanha. Vértice castanho, às vezes com 

escamas esbranquiçadas e acinzentadas. Pós-occipício com duas máculas alaranjadas 

fortemente separadas. Patágio predominantemente esbranquiçado nos machos, e 

castanho-escuro com máculas brancas nas fêmeas. Metatíbia dos machos com 

androcônias. Margem posterior do tegume sinuosa. Base do unco bem mais larga do 

que longa. Juxta sub retangular. Valvas simétricas, fortemente curvadas. Lamela pós-

vaginal com margem posterior retilínea. Corpo da bolsa contorcido posteriormente. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide castanha, atingindo a extremidade do tórax. 

Área paraocular glabra, ferrugínea. Palpo labial atingindo o vértice, 

predominantemente castanho-claro; artículo distal duas vezes mais longo que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do artículo mediano. Frontoclípeo mais 

longo que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, uniformemente castanho, 

exceção da região superior, esbranquiçada. Antena predominantemente castanha, 

flagelômeros proximais com escamas esbranquiçadas alternadas. Escapo castanho, 

com mácula branca na superfície externa. Vértice castanho, às vezes com escamas 
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esbranquiçadas e acinzentadas. Pós-occipício castanho, com duas máculas fortemente 

separadas de tonalidade alaranjada. Tórax. Castanho; duas faixas espessas dorsais 

amareladas, faixa castanha na região mediana separando-as. Patágio 

predominantemente esbranquiçado nos machos, e castanho-escuro com máculas 

brancas nas fêmeas. Tégula delineada com escamas castanhas, duas máculas brancas 

ocupando quase toda sua extensão, discreta linha castanha longitudinal separando-as; 

porção anterior com mácula subtriangular alaranjada próxima da costa da asa, mais 

evidente nas fêmeas. Região anterior do protórax com tufos de escamas alaranjadas, 

eriçadas e posicionadas látero-ventralmente. Pleuras mesotorácicas brancas e 

metatorácicas castanhas. Coxa protorácica castanha, esbranquiçada/amarelada 

proximamente; coxas meso e metatorácicas inteiramente castanhas. Fêmur castanho 

com algumas escamas esbranquiçada/amareladas. Tíbia predominantemente castanha, 

com poucas escamas esbranquiçadas esparsas. Metatíbia do macho com androcônia. 

Tarso castanho, 5º tarsômero com algumas escamas amarelas na porção distal. Asas 

anteriores. Lado dorsal inteiramente escamado, predominantemente com padrão de 

coloração ocre esbranquiçado, várias máculas amareladas alternadas com máculas 

esbranquiçadas. Veias cobertas principalmente por escamas castanhas. Célula discal 

dividida por uma faixa longitudinal castanha. Duas faixas castanhas em zigue-zague 

partindo da margem interna, uma alcançando a célula discal e a outra atingindo o 

meio da célula M2-CuA1 e região proximal da célula M1-M2. Máculas amareladas 

nas seguintes posições: (i) terço proximal da asa; (ii) margem costal com três 

máculas, entrelaçadas com faixas estreitas de tonalidade castanha; (iii) margem 

interna com duas máculas, também entrelaçadas com faixas estreitas castanhas; (iv) 

porção proximal da célula M1-CuA2; (v) dentro da célula discal; e (vi) em torno da 

veia transversal. Máculas esbranquiçadas nas seguintes posições: (i) terço distal da 

margem interna; (ii) meio da célula R5-M3; (iii) metade distal da célula M3-CuA1; 

(iv) dentro da célula discal; (iv) cinco máculas na célula CuA2-1+2A, entrelaçadas 

com faixas castanhas. Margem externa com regiões esbranquiçadas entre R4 e CuA2. 

Face ventral inteiramente escamada, predominantemente acastanhada, com poucas 

áreas esbranquiçadas. Asas posteriores. Esbranquiçada, exceto pelo ápice, 

acastanhado. M2 completa, decorrente da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. 

Abdome. T1-6 castanho; T1 com mácula esbranquiçada na região proximal, T7 

castanho nos machos e amarelo-escuro nas fêmeas; T8 amarelo-escuro em ambos os 

sexos. S2-6 castanhos, branco/amarelados lateralmente; S7 castanho, com algumas 
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escamas esbranquiçadas na região proximal. S8 castanho. Genitália masculina. 

Edeago muito mais longo do que largo, reto. Duto ejaculatório inserido dorsalmente. 

Ceco arredondado, levemente curvado ventralmente. Saco desenvolvido, simétrico, 

voltado dorsalmente, com região medial arredondada. Vínculo reto, bastante estreito. 

Tegume menos esclerotizado do que a valva, mais longo do que largo em vista dorsal, 

glabro, mais largo na extremidade dorsal, extremidade ventral afilada. Em vista 

dorsal, margem anterior com reentrância em formato de “V” e margem posterior 

sinuosa. Unco unilobado, curvado ventralmente; base e lobo igualmente 

esclerotizados. Base do unco bem mais larga do que longa, com cerdas alongadas 

látero-dorsais, cerdas curtas dorsais na região mediana. Lobo predominantemente 

glabro; cerdas curtas apenas na região lateral. Extremidade posterior do lobo do unco 

pontiaguda. Transtila membranosa. Juxta tão esclerotizada quanto à porção proximal 

da valva, glabra, aproximadamente sub retangular, atingindo a margem anterior da 

valva. Valvas simétricas ultrapassando o ápice do unco, fortemente curvadas, de 

modo que as extremidades distais se tocam ligeiramente, densamente cobertas por 

cerdas não eriçadas. Cuculus e valvula indistintos. Ápice distal afilado. Sáculo 

inconspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais 

com cerdas curtas, mais numerosas posteriormente. Pseudopapilas anais conspícuas. 

Apófises posteriores com quase o mesmo comprimento que as anteriores. Lamela 

pós-vaginal esclerotizada, com numerosas cerdas diminutas em grande parte de sua 

superfície. Margem posterior aproximadamente retilínea. Lamela antevaginal 

levemente esclerotizada, glabra, margem posterior reta, com duas pequenas 

concavidades látero-ventralmente. Duto da bolsa achatado, longo, membranoso 

apenas posteriormente, o restante esclerotizado. Corpo da bolsa arredondado, 

membanoso, contorcido posteriormente, com vários signos aleatoriamente 

posicionados. Apêndice da bolsa surgindo ventralmente do corpo da bolsa. Duto 

seminal surgindo do corpo da bolsa na região anterior. 

Comentários taxonômicos: Eucereon griseatum foi descrita a partir de quatro 

localidades. O holótipo e todos os três parátipos foram encontrados no BMNH. Este 

táxon foi transferido para Theages por Travassos (1962, 1964). Examinamos os três 

espécimes analisados por Travassos (1964), todos de Monte Redondo (Colômbia), 

bem como espécimes de Huíla (Colômbia) e do Peru. 



	   62	  

Os seguintes erros foram encontrados na redescrição fornecida por Travassos: 

(i) palpo labial não excedendo o vértice (o palpo labial em T. griseatum, assim como 

em todas as outras espécies de Theages, excede o vértice); ii) antenas pretas (as 

antenas são predominantemente castanhas e algumas escamas esbranquiçadas estão 

presentes nos flagelômeros proximais, tanto nos machos quanto nas fêmeas); iii) T7-8 

amarelo em ambos os sexos (T7 é castanho nos machos e amarelo-escuro nas fêmeas; 

somente o T8 é amarelo-escuro em ambos). 

O padrão de asas de T. griseatum é bastante semelhante ao de T. occultus e T. 

pinasi, sendo superficialmente distinguido apenas por uma cor de fundo ligeiramente 

mais clara e por áreas inteiramente esbranquiçadas nas asas anteriores, uma 

característica compartilhada com T. hoffmanni. 

Externamente, T. griseatum difere de T. hoffmanni principalmente no padrão de 

coloração do pós-occipício e patágio. Esta última espécie possui o pós-occipício com 

duas máculas brancas e patágio predominantemente esbranquiçado. No entanto, as 

genitálias masculinas desses táxons são distintas; T. griseatum é facilmente 

distinguida de outras espécies do gênero nas valvas fortemente curvadas, com suas 

extremidades distais tocando uma a outra. 

Material adicional examinado (6♂ e 5♀). COLÔMBIA. Huila, Isnos, Bajo, Brisas, 1758m, 

(1°57’36’’N/76°11’7’’W), 09-11.vii.2013, A. M. Quintero leg. (MZSP), 1 macho e 1 fêmea; Monte 

Redondo, 27.xii.1956, Travassos leg. (FIOC), 1 fêmea; Monte Redondo, 27.i.1957, Travassos leg. 

(FIOC), 1 macho; Monte Redondo, 18.i.1957, Travassos leg. (FIOC), 1 macho. PERU. Cuzco, 

Cosñipata Valley, San Pedro, 1375m, (13°03’S/71°33”W), 24.x.2010, M. Duarte leg. (MZSP), 1 

macho; Cuzco, Cosñipata Valley, San Pedro, 1375m, (13°03’S/71°33”W), 20.x.2010, M. Duarte leg. 

(MZSP), 1 fêmea; Pumayaca, Collection Frank Johnson (NMNH), 2 machos and 1 fêmea; 

Yahuarmayo, 1200ft, iv-v.1912, Dognin collection (NMNH) , 1 fêmea. 

Distribuição geográfica. Espécie com registro apenas na América do Sul, com 

ocorrência na Colômbia e no Peru (Fig. 28). 

 

Theages hoffmanni Travassos, 1962 
 

(Figs. 2 A; 21 A-H; 27) 
 
Eucereon griseatum Zerny, 1931: 24; Hoffmann, 1936: 440. (erro de identificação). 
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Theages hoffmanni Travassos, 1962: 185. Holótipo macho, por designação original, 

com cinco etiquetas: "Holotypus"; "J.ville [Joinville] coll. J. Arp"; "1634"; 

"Theages hoffmanni Trav. 1961 Travassos det."; and "♂" (FIOC) [Examinado]. 

Parátipo fêmea, com cinco etiquetas: “Allotypus”; “Col. L. Travassos”; “N. 

10.631 I. Oswaldo Cruz”; “Alto da Serra, Curitiba, Paraná, Trav. & Pearson, 

15/17.xii.1952”; “♀” (FIOC) [Examinado]. Parátipo macho, com cinco 

etiquetas: “Paratypus”; "J.ville [municipality of Joinville, state of Santa 

Catarina, southern Brazil] coll. J. Arp"; “1635”; "Theages hoffmanni Trav. 1961 

Travassos det."; e "♂" (FIOC), [Examinado]. Combinação proposta por 

Travassos (1962). 

 

Diagnose. Flagelômeros proximais com escamas esbranquiçadas alternadas. Pós-

occipício castanho, com duas máculas brancas fortemente separadas. Patágio 

castanho-escuro com quatro máculas brancas. Porção proximal da tégula castanha. 

Vesica volumosa, com um grande cornuto dorsal e numerosos cornutos diminutos em 

um lobo apical. Juxta não atingindo a margem anterior da valva. Valvas simétricas 

ultrapassando o ápice do unco, côncavas. Pseudopapilas anais inconspícuas. Lamela 

antevaginal com margem posterior levemente arqueada. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarelo-clara, atingindo a extremidade do 

tórax. Área paraocular glabra, ferrugínea. Palpo labial atingindo o vértice, 

predominantemente castanho-claro; artículo distal duas vezes mais longo que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do artículo mediano. Frontoclípeo mais 

longo que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, com escamas convergindo 

centralmente, uniformemente castanho, exceção da região superior, esbranquiçada. 

Antena castanha, flagelômeros proximais com escamas esbranquiçadas alternadas. 

Escapo castanho, com mácula branca na superfície externa. Vértice castanho. Pós-

occipício castanho, com duas máculas brancas fortemente separadas. Tórax. 

Castanho; duas faixas espessas dorsais amareladas, faixa castanha estreita na região 

mediana separando-as. Patágio castanho-escuro com quatro máculas brancas em 

ambos os sexos. Tégula delineada com escamas castanhas, duas máculas brancas 

ocupando quase toda sua extensão, discreta linha castanha longitudinal separando-as; 

porção anterior inteiramente castanha. Região anterior do protórax com tufos de 

escamas alaranjadas, eriçadas e posicionadas látero-ventralmente. Pleuras 
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mesotorácicas brancas e metatorácicas castanhas. Coxa protorácica castanha, 

esbranquiçada/amarelada proximamente; coxas meso e metatorácicas inteiramente 

castanhas. Fêmur castanho com região esbranquiçada/amarelada. Tíbia 

predominantemente castanha, com poucas escamas esbranquiçadas esparsas. 

Metatíbia do macho com androcônias. Tarso castanho, 5º tarsômero com algumas 

escamas de coloração amarelo escuro. Asas anteriores. Lado dorsal inteiramente 

escamado, predominantemente com padrão de coloração ocre, várias máculas 

amareladas alternadas com máculas esbranquiçadas. Veias cobertas principalmente 

por escamas castanhas. Célula discal dividida por uma faixa longitudinal castanha. 

Duas faixas castanhas em zigue-zague partindo da margem interna, uma alcançando a 

célula discal e a outra, fracamente delimitada, atingindo o meio da célula M2-CuA1. 

Máculas amareladas nas seguintes posições: (i) terço proximal da asa; (ii) margem 

costal com três máculas, entrelaçadas com faixas estreitas de tonalidade castanha; (iii) 

margem interna com duas máculas, também entrelaçadas com faixas estreitas 

castanhas; (iv) porção proximal da célula M1-CuA2; (v) dentro da célula discal; e (vi) 

em torno da veia transversal. Máculas esbranquiçadas nas seguintes posições: (i) terço 

distal da margem interna; (ii) meio da célula R5-M3; (iii) metade distal da célula M3-

CuA1; (iv) dentro da célula discal; (iv) cinco máculas na célula CuA2-1+2A, 

entrelaçadas com faixas castanhas. Margem externa com regiões esbranquiçadas entre 

R4-CuA2. Face ventral inteiramente escamada, predominantemente acastanhada, com 

poucas áreas esbranquiçadas. Asas posteriores. Esbranquiçada, exceto pelo ápice, 

acastanhado. M2 completa, decorrente da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. 

Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que largo, reto. Duto ejaculatório 

inserido dorsalmente. Ceco arredondado, levemente curvado ventralmente. Vesica 

volumosa, principalmente membranosa, com um grande cornuto dorsal e numerosos 

cornutos diminutos em um lobo apical. Saco desenvolvido, simétrico, voltado 

dorsalmente, com região medial arredondada. Vínculo reto, estreito. Tegume 

levemente menos esclerotizado do que a valva, mais longo do que largo em vista 

dorsal, glabro, mais largo na extremidade dorsal, extremidade ventral afilada. Em 

vista dorsal, margem anterior com reentrância em formato de “V” e margem posterior 

sinuosa. Unco unilobado, curvado ventralmente; base e lobo igualmente 

esclerotizados. Base do unco bem mais larga do que longa, com cerdas alongadas 

látero-dorsais, cerdas curtas dorsais na região mediana. Lobo predominantemente 

glabro, cerdas curtas apenas na região lateral. Extremidade posterior do lobo do unco 
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pontiaguda. Transtila membranosa. Juxta tão esclerotizada quanto à porção proximal 

da valva, glabra, não atingindo a margem anterior da valva. Valvas simétricas 

ultrapassando o ápice do unco, côncavas, densamente cobertas por cerdas não 

eriçadas. Cuculus e valvula indistintos. Ápice dorso-distal afilado, voltado 

dorsalmente. Sáculo inconspícuo. Genitália feminina. Glândulas de feromônios 

ausentes. Papilas anais com numerosas cerdas curtas em toda a superfície. 

Pseudopapilas anais inconspícuas. Apófises posteriores com quase o mesmo 

comprimento que as anteriores. Lamela pós-vaginal esclerotizada, com numerosas 

cerdas diminutas em grande parte de sua superfície. Margem posterior com uma 

diminuta invaginação medial. Lamela antevaginal esclerotizada, glabra, margem 

posterior levemente arqueada. Duto da bolsa membranoso posteriormente, 

esclerotizado anteriormente e medialmente, achatado, curto. Corpo da bolsa, 

membanoso, contorcido, com vários signos aleatoriamente posicionados. Apêndice da 

bolsa surgindo ventralmente do corpo da bolsa. Duto seminal surgindo do corpo da 

bolsa na região anterior. 

Comentários taxonômicos. Theages hoffmanni foi descrita a partir de espécimes 

provenientes de duas localidades do Brasil: Santa Catarina e Paraná. Travassos (1964) 

examinou três espécimes, mas sua redescrição errou ao descrever os T7-8 como 

amarelos em ambos os sexos (T7 é castanho nos machos e amarelo-escuro nas 

fêmeas; T8 é amarelo-escuro).  

Na descrição original de T. hoffmanni, Travassos (1962) mencionou que o 

holótipo havia sido depositado no MNRJ e o parátipo fêmea na FIOC. No entanto, 

durante a nossa investigação, todos os tipos foram encontrados na FIOC. O holótipo 

provavelmente foi transferido para a coleção da FIOC na década de 1980, juntamente 

com outros espécimes coletados por Travassos. Neste período, uma certa quantidade 

de material depositado no MNRJ e inicialmente pertencente à FIOC foi devolvida à 

instituição original por Alfredo Rei do Rêgo Barros. No entanto, não é possível 

determinar exatamente quais espécimes foram transferidos, porque eles não foram 

verificados naquele momento (Alexandre Soares, comunicação pessoal).  

 

Material adicional examinado (8♂ e 12♀). BRASIL sem localidade precisa, Dognin 

collection (NMNH), 1 macho; Santa Catarina (NMNH), 2 machos e 2 fêmeas; Santa Catarina, F. 

Johnson leg. (NMNH), 1 fêmea; Santa Catarina, donor F. Johnson (NMNH), 1 macho e 2 fêmeas; 

Santa Catarina, Hansa Humboldt leg. (NMNH), 6 fêmeas; Santa Catarina, Hills betw. Hansa and 
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Jaragua, 400m, iv.1935, A. Maller leg. (BMNH), 1 macho; Joinville, Dognin Collection (NMNH), 2 

machos e 1 fêmea; Paraná, Campo do Tenente, 850m, 17.x.1985, Mielke leg. (DZUP), 1 macho. 

Distribuição geográfica. Esta espécie é conhecida apenas para os estados brasileiros 

do Paraná e Santa Catarina (Fig. 28). 

 

Theages pinasi Grados, 2018 

(Figs. 2B; 19 A-I; 27) 

Theages pinasi Grados, 2018: 19-22, figs.: 22-30. EQUADOR. Holótipo macho, por 

designação original, localidade tipo: Pichicha: San Miguel de los Bancos, ca. 

00°00’19.45’’N, 78°49’24.98’’W, 1330m, 14.iii.1997, F. Pinãs (CLFP) 

[Fotografia examinada]. Dois parátipos com as seguintes informações: 

“EQUADOR. Cotopaxi: 1♂, San Francis de las Pampas, ca. 00°25’51.31”S, 

78°57’46.33”W, 1400m, 21.ix.1998, S. Rab Green.” e “Pichincha: 1♂, Tandapi, 

ca. 00°24’52.80”S, 78°47’56.52”W, 1550m, 27.iii.1996, F. Piñas.” [Não 

examinados]. 

Diagnose ♂ e ♀. Escapo inteiramente castanho. Flagelômeros proximais sem 

escamas esbranquiçadas no lado interno. Pós-occipício castanho, com duas máculas 

alaranjadas levemente separadas. Asas anteriores com uma notável marca circular 

castanha no terço distal da célula CuA1-1+2A. Tegume com algumas pequenas cerdas 

na superfície dorsal. Juxta plano-convexa. Extremidade distal das valvas com uma 

dobra esclerotizada na superfície interna. Apófises posteriores ligeiramente mais 

longas do que apófises anteriores. Lamela pós-vaginal estriada. Duto da bolsa 

fortemente esclerotizado, com extremidade posterior sinuosa. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide castanha, atingindo a extremidade do tórax. 

Palpo predominantemente castanho claro, atingindo o vértice. Terceiro palpômero 

cerca de duas vezes mais longo que largo, aproximadamente um terço do 

comprimento do segundo palpômero. Frontoclípeo mais estreito que a largura dos 

olhos, uniformemente castanho, com exceção da margem superior, alaranjada 

lateralmente. Antenas predominantemente castanhas. Escapo castanho. Vértice 

castanho. Pós-occipício castanho, com duas máculas alaranjadas levemente separadas. 

Tórax. Castanho com duas faixas amareladas dorsalmente. Patágio 
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predominantemente castanho. Tégula delineada com escamas castanhas; margem 

interna com uma mácula alaranjanda longitudinal, margem externa com uma mácula 

esbranquiçada ligeiramente aparente; porção proximal inteiramente castanha. Região 

anterior do protórax com um tufo de escamas alaranjadas posicionado látero-

ventralmente. Mesotórax e metatórax com padrão de coloração castanho-claro. Coxa 

protorácica castanha, com escamas esbranquiçadas ou amareladas proximamente e 

lateralmente. Coxas mesotorácicas e metatorácicas castanhas. Fêmures castanhos, 

com algumas escamas esbranquiçadas ou amareladas. Tíbia predominantemente 

castanha, com algumas escamas esbranquiçadas esparsas. Metatíbia dos macho com 

androcônia. Tarsos castanhos; 5º Tarsômero com algumas escamas amareladas na 

porção distal. Asas anteriores. Lado dorsal inteiramente escamado, com padrão de 

coloração amarelado ligeiramente mais escuro do que nas outras espécies do gênero, 

com várias faixas estreitas castanhas. Veias cobertas principalmente por escamas 

castanhas. Célula discal dividida por uma faixa longitudinal castanha. Duas faixas 

castanhas em zigue-zague partindo da margem interna, uma alcançando a célula 

discal e a outra o meio da célula M1-M3. Máculas amareladas nas seguintes posições: 

(i) terço proximal da asa; (ii) margem costal com três máculas, entrelaçadas com 

faixas estreitas de tonalidade castanha; (iii) margem interna com duas máculas, 

também entrelaçadas com faixas estreitas castanhas; (iv) porção proximal da célula 

M1-CuA2; (v) dentro da célula discal; e (vi) em torno da veia transversal. Máculas 

esbranquiçadas nas seguintes posições: (i) terço distal da margem interna; (ii) meio da 

célula R5-M3; (iii) metade distal da célula M3-CuA1; (iv) dentro da célula discal; (iv) 

cinco máculas na célula CuA2-1+2A, entrelaçadas com faixas castanhas. Margem 

externa com regiões amareladas entre R4-CuA2. Notável marca castanha quase 

circular no terço distal da célula CuA1-1+2A. Face ventral inteiramente escamada, 

predominantemente acastanhada, com poucas áreas esbranquiçadas. Asas posteriores. 

Esbranquiçadas, exceto pelo ápice, acastanhado. M2 completa, decorrente da célula 

discal. M3 e CuA1 bifurcadas. Abdome. Tergitos 1-6 castanhos; T7 castanho nos 

machos e amarelo-escuro em fêmeas, T8 amarelo escuro. Esternitos 2-6 

predominantemente castanhos ventralmente e branco/amarelados lateralmente; S7 

castanho; S8 castanho, amarelo-escuro lateralmente nos machos. Genitália 

masculina. Edeago muito mais longo do que largo, aproximadamente reto. Duto 

ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco estendido, fortemente curvado ventralmente. 

Vesica com dois cornutos: um grande cornuto espiniforme próximo-ventralmente, e 
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outro grande cornuto ventro-medialmente, cercados por diminutos cornutos 

espiniformes. Saco desenvolvido, simétrico, curvado dorsalmente, com ápice 

arredondado. Vínculo muito estreito. Tegume mais longo do que largo em vista 

dorsal, ligeiramente menos esclerotizado do que a valva, com poucas cerdas na 

superfície dorsal. Tegume mais largo na porção medial, extremidade ventral 

aproximadamente reta. Em vista dorsal, margem anterior do tegume com uma 

invaginação em forma de "V"; margem posterior reta. Unco unilobado, curvado 

ventralmente; base levemente esclerotizada e lobo fortemente esclerotizado. Base do 

unco mais larga do que longa, e muito mais larga do que seu lobo, com porção distal 

densamente coberta por cerdas dorso-lateralmente. Lobo do unco cilíndrico, com 

cerdas na superfície laterodorsal proximal, e algumas diminutas cerdas dorsais na 

porção medial. Ápice pontiagudo. Transtila membranosa. Juxta glabra, tão 

esclerotizada quanto a valva, aproximadamente plano-convexa. Valva simétrica, 

excedendo o comprimento do unco, densamente escamada. Extremidade distal em 

forma de espátula, achatada. Ápice dorso-distal fortemente curvado para cima; ápice 

ventro-distal ligeiramente curvado para baixo, formando uma dobra esclerotizada na 

superfície interna, atingindo o terço distal das valvas. Sáculo fortemente 

desenvolvido, densamente coberto com cerdas longas. Genitália feminina. Glândulas 

de feromônios ausentes. Papilas anais com cerdas curtas, mais numerosas 

posteriormente. Pseudopapilas anais conspícuas. Apófises posteriores levemente mais 

longas do que as anteriores. Lamela pós-vaginal estriada, sem cerdas ou espinhos, 

esclerotizada, com margem posterior formando uma invaginação medial superficial. 

Lamela antevaginal também esclerotizada, com margem posterior ligeiramente 

sinuosa, situada muito perto da margem posterior da lamela pós-vaginal. Antro 

fracamente desenvolvido. Duto da bolsa fortemente esclerotizado, achatado, mais 

curto do que o corpo da bolsa, extremidade posterior sinuosa. Corpo da bolsa sem 

forma, predominantemente esclerotizado. Porção anterior com uma área membranosa 

com numerosos signos diminutos. Duto seminal surgindo do corpo da bolsa 

dorsalmente no lado esquerdo. 

Material examinado (8♂ e 4 ♀). COLÔMBIA. Cali, 1.035m, x.1959, Dirings (MZSP), 2 

machos. COSTA RICA. Área de Conservación, Guanacaste, Sector San Gerardo 

(10°52’50’’N,85°23’21’’W), 575m, 31.v.-02.vi.2011, luz, L. R. Pinheiro leg. (MZSP), 2 machos e 2 

fêmeas; Cartago Tapanti (high peak), 09.vii.1988, 1600m, at UV light, K. Wolle & M. Valverde 

(LCMNH), 1 macho; Putarenas Province Monteverde, 1400m, 12-15.vi.1974, W. A, Harding, J. P. 
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Donahue (LCMNH), 1 macho e 2 fêmeas. EQUADOR. Pichincha, Tinalandia, 16km E, Santo 

Domingo de Los Colorados, el. 600m, 5-11.v.1990, R. H. Leuschner leg. (LCMNH), 1 macho; 

Pichincha, Prov., Tinalandia, St. Domingo, 15.vi.2007, D. G. Marqua leg. (LCMNH), 1 macho. 

Comentários taxonômicos. Theages pinasi foi recentemente descrita com base em 

três machos coletados no Equador. Na descrição original são fornecidas duas 

localidades de ocorrência da espécie:  Pichincha e Cotopaxi. De acordo com Grados 

& Mantilla (2018), a morfologia externa deste táxon é extremamente semelhante à de 

T. flavicaput e T. occultus, diferindo destas apenas pela coloração da região proximal 

das tégulas (sem máculas alaranjadas) e pelo patágio inteiramente castanho.  

Durante nossa investigação, notamos que o padrão de máculas das asas 

anteriores entre as três espécies, de fato, é bastante semelhante. Todavia, em todos os 

espécimes de T. pinasi analisados foi encontrado um padrão de coloração ocre bem 

mais escuro do que o encontrado naquelas, além da presença de uma marca circular 

castanha no terço distal da célula CuA1-1+2A. Adicionalmente, as asas posteriores 

em T. occultus são acastanhadas, enquanto que em T. pinasi e T. flavicaput são 

predominantemente esbranquiçadas. A genitália masculina dos três táxons, contudo, 

apresenta uma morfologia bastante distinta, sendo T. pinasi facilmente distinguida de 

ambas pelo ápice dorso-distal da valva consideravelmente achatado e curvado 

dorsalmente. 

Na descrição original da espécie não foram mencionados aspectos sobre a 

morfologia da fêmea. Aqui, constatamos que a genitália feminina, embora 

compartilhando diversas características com as demais espécies de Theages, é 

caracterizada por uma morfologia bastante peculiar, principalmente pelo duto da bolsa 

e corpo da bolsa fortemente esclerotizados.  

Distribuição geográfica. De acordo com Grados & Mantilla (2018), esta espécie 

habita a região oeste das florestas montanhosas andinas, em altitudes que variam de 

1330 a 1550m, sendo aqui registrada pela primeira vez na Colômbia e Costa Rica, 

ocorrendo em elevações que variam de aproximadamente 575 à 1600m. Portanto, sua 

distribuição inclui o noroeste da América do Sul e a América Central (Fig. 27).  

Etimologia. O epíteto específico de T. pinasi é dedicado ao pesquisador Francisco 

Piñas, em razão de suas contribuições para o conhecimento da fauna de Arctiinae do 

Equador, assim como pela coleta de dois dos três espécimes da série típica da espécie. 
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Theages flavicaput (Hampson, 1898) 

(Figs. 1D; 23 A-I; 28) 

Eucereon flavicaput Hampson, 1898: 501. Holótipo macho, por designação original, 

COSTA RICA, com cinco etiquetas: “Eucereon flavicaput type ♂ Hmpsn.”; 

“B.C.A. Lep. Het. Theages leucophaea”; “Godman-Salvin Coll. 97-52”; 

“Candelaria Mts. Costa Rica Underwood”; and “1288”. (BMNH) [Examinado]; 

Zerny, 1912: 139; Draudt, 1915: 177, pl. 25, row b. 

Eucereon bricenoi Rothschild, 1912: 174. Holótipo macho, por designação original, 

VENEZUELA, Merida, com cinco etiquetas: “Type”; “Eucereon bricenoi type 

Rothsch.”; “Merida, Ven., Oct 98 (Bricenoi); “Rothschild Bequest B. M. 1939-

1”; and “1291”. (BMNH) [Examinado]; Hampson, 1914: 335; Hampson, 1915: 

pl. 19, fig. 4; Draudt, 1915: 177, pl. 25, row b. Sinônimo novo. 

Theages leucophaea: Druce, 1884 (erro de identificação). 

Theages bricenoi: Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187. 

Theages flavicaput Travassos, 1962: 59; Travassos, 1964, 187; Grados & Mantilla, 

2018. Combinação proposta por Travassos (1962). 

 

Diagnose ♂ e ♀. Flagelômeros proximais com algumas escamas esbranquiçadas no 

lado interno. Escapo castanho, com uma macula branca na superfície externa. 

Margem superior do frontoclípeo esbranquiçada lateralmente. Patágio castanho com 

escamas alaranjadas. Tégula com macula subtriangular alaranjada próxima da base da 

asa anterior. Metatíbia do macho com androcônias. Ceco estendido, fortemente 

curvado ventralmente. Vesica com dois cornutos distais. Valva com extremidade 

distal levemente afilada. Apófises posteriores consideravelmente mais longas que as 

anteriores. Lamela antevaginal com margem posterior fortemente arqueada. Antro 

quase quadrado, bastante desenvolvido. 

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarela, atingindo a extremidade do tórax. 

Área paraocular glabra, predominantemente ferrugínea. Palpo labial atingindo o 

vértice, castanho, às vezes com algumas escamas brancas na superfície externa do 

segundo palpômero. Terceiro palpômero cerca de duas vezes mais longo que largo, 

aproximadamente um terço do comprimento do segundo palpômero. Frontoclípeo 
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mais longo que largo, mais estreito do que a largura dos olhos, uniformemente 

castanho, exceto na margem superior, esbranquiçada lateralmente. Antena 

predominantemente castanha iridescente, flagelômeros proximais com algumas 

escamas brancas no lado interno. Escapo castanho, com uma mácula branca na 

superfície externa. Pentes nos machos com aproximadamente três vezes o 

comprimento do flagelômero. Vértice castanho. Pós-occipício com duas máculas 

alaranjadas fortemente separadas. Tórax. Castanho com duas faixas brancas dorsais. 

Patágio castanho com algumas escamas alaranjadas. Tégula delineada com escamas 

castanhas, margem interna com mácula alaranjada longitudinal, margem externa com 

mácula esbranquiçada. Porção proximal da tégula castanha com mácula subtriangular 

alaranjada próxima da base da asa anterior. Região anterior do protórax com um tufo 

de escamas eriçadas alaranjadas posicionadas látero-ventralmente. Mesotórax branco 

lateralmente, metatórax castanho. Coxa protorácica predominantemente castanha, 

com escamas esbranquiçada/amareladas proximamente e lateralmente. Coxas meso e 

metatorácicas castanhas. Fêmures castanhos, com algumas escamas esbranquiçada ou 

amareladas. Tíbias predominantemente castanhas, com algumas escamas 

esbranquiçadas esparsas. Metatíbia do macho com androcônia. Tarso castanho, 5° 

tarsômero com algumas escamas esparsas de tonalidade amarelo-escura. Asas 

anteriores. Lado dorsal inteiramente escamado, predominantemente com padrão de 

coloração ocre esbranquiçado, com várias marcas castanhas dispersas. Veias cobertas 

com escamas castanhas, exceto nas seguintes regiões, esbranquiçadas: porção media 

de Sc-R1 e porção apical de R2-M2. Célula discal com uma faixa longitudinal 

castanha escura, separando-a em duas metades. Duas marcas em zigue-zague de 

escamas castanhas surgindo da margem interna à célula discal e até o meio da célula 

M1-M3, respectivamente. Regiões amareladas nas seguintes posições: (i) três máculas 

na margem costal e margem interna, entrelaçadas com três máculas de tonalidade 

castanho-escura; (ii) porção proximal da célula M2-CuA2; (iii) dentro da célula 

discal; e (iv) em torno da veia transversal. Margem externa com três máculas 

esbranquiçadas entre R4-M3. Face ventral totalmente escamada, predominantemente 

acastanhada. Asas posteriores. Esbranquiçada, exceto pelo ápice, acastanhado. M2 

completa, decorrente da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. Abdome. Tergitos 1-6 

castanhos; T7 castanho nos machos e amarelo-escuro nas fêmeas; T8 amarelo-escuro 

em ambos os sexos. Esternitos 2-6 castanhos e branco/amarelados lateralmente; S7 

castanho, região proximal esbranquiçada apenas nos machos. S8 castanho. T2-8 
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fracamente esclerotizado. Esternitos dos machos tão esclerotizados quanto os tergitos. 

Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que largo, aproximadamente reto. 

Duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco arredondado, fortemente curvado 

ventralmente. Vesica com dois cornutos distais; um grande cornuto espiniforme 

voltado para cima, e outro pequeno cornuto espiniforme voltado para baixo. Saco 

desenvolvido, simétrico, curvado dorsalmente, com região medial quase arredondada. 

Tegume mais longo do que largo em vista dorsal, menos esclerotizado do que a valva, 

glabro, consideravelmente mais espresso que o vínculo, levemente mais largo na 

extremidade dorsal, e com extremidade ventral alongada. Em vista dorsal, margem 

anterior do tegume com uma invaginação em forma de “U”; margem posterior 

aproximadamente reta. Unco unilobado, curvado ventralmente. Base do unco quase 

tão larga quanto longa, muito mais larga do que o seu lobo, com metade distal 

densamente coberta com cerdas alongadas lateralmente. Lobo do unco um tanto 

cilíndrico, digitiforme, com algumas cerdas laterais na superfície dorsal. Ápice 

pontiagudo. Transtila membranosa. Juxta fracamente esclerotizada, glabra, muito 

estreita. Valvas simétricas, excedendo o unco em comprimento, densamente 

escamadas. Extremidade distal achatada, afilada. Sáculo inconspícuo. Genitália 

feminina. Glândulas de feromônios ausentes. Papilas anais com cerdas curtas, mais 

numerosas posteriormente. Pseudopapilas anais conspícuas. Apófises posteriores 

consideravelmente mais longas que as anteriores. Lamela pós-vaginal esclerotizada, 

com numerosas cerdas diminutas em grande parte de sua superfície. Margem 

posterior formando uma invaginação medial superficial. Lamela antevaginal também 

esclerotizada, glabra, com margem posterior fortemente arqueada. Antro quase 

quadrado, bastante desenvolvido. Duto da bolsa membranoso, achatado e curto. 

Corpo da bolsa com uma larga superfície dorsal esclerotizada e com uma pequena 

superfície ventral esclerotizada, o restante inteiramente membranoso, com vários 

signos aleatoriamente posicionados. Apêndice da bolsa surgindo anteriormente do 

corpo da bolsa. Duto seminal surgindo dorsalmente do lado esquerdo do corpo da 

bolsa.  

Comentários taxonômicos. Hampson (1898) descreveu o táxon como Eucereon 

flavicaput a partir de espécimes identificados como T. leucophaea por Druce (1884). 

Posteriormente, Travassos (1962: 59) transferiu esta espécie para o gênero Theages. O 

holótipo e sete parátipos foram encontrados no BMNH. A análise dos tipos de T. 



	   73	  

flavicaput e T. bricenoi demonstrou que os dois táxons, previamente considerados 

como válidos, são externamente semelhantes.  

Posteriormente, a dissecção de espécimes de uma extensa amplitude geográfica 

incluindo a América central e a América do Sul, assim como a localidade-tipo de 

Theages bricenoi, levou-nos a constatar que ambos táxons também eram semelhantes 

quanto aos caracteres genitais de machos e fêmeas. Dessa forma, T. bricenoi é aqui 

considerada como sinônimo de T. flavicaput.  

T. bricenoi, por sua vez, foi descrita por Rothschild (1912), sendo alocada 

inicialmente em Eucereon. Na descrição original do táxon é dada apenas uma frase 

sobre a cor de fundo das asas anteriores, característica usada para separá-lo de T. 

flavicaput. Posteriormente foi transferido para Theages por Travassos (1962: 59) 

devido às semelhanças com as outras espécies alocadas no gênero. No entanto, 

Theages bricenoi não foi examinada por Travassos (1964) devido à falta de espécimes 

disponíveis.  

 

Material examinado (22 ♂ e 19 ♀): COLÔMBIA, Huila, Isnos, Bajo Brisas 

(1°57’36’’N/76°11’7’’W), 1758m, 9-11.vii.2013, A. M. Quintero leg. (MZSP), 1 macho. EL 

SALVADOR, Apaneca Ahuachapan, 4500ft, 7-12.ix.2002, Ron Leuschner leg. (LCMNH); 1 fêmea. 

GUATEMALA, Baja Verapaz, 6km S Purulha (15.20°N. 90.18°W), 12.x.1985, Peter Hubbell leg. 

(LCMNH), 1 macho; Sacatepequez, San Lucas Sacatepequez, Cerro Alux, Oak Pine forest (14°37`N, 

90°40`W), 2240m, 4.ix.1991, Peter Hubbell leg. (LCMNH), 1 fêmea. MÉXICO, Chiapas, Union 

Juarez (15.07°N.92.08°W), xi. 1972, Peter Hubbell leg. (LCMNH), 1 fêmea; Chiapas Comitán, ix-

x.1973, Peter Hubbell leg. (LCMNH), 1 fêmea; Oax.: 53mi N Guelato, 1475m, 30.vii.1984, K. Wolfe 

& M. Valverde leg. (LCMNH), 1 macho; Oaxaca, Mpio. San Pedro Yolox, Paradero de Mika, Sierra de 

Juarez, 2000m, ii.xi.1980, Eduardo C. Welling M. leg. (MZSP), 1 macho. Vista Hermosa, MPIO, 

Comaltepec, Oaxaca, 1450m, 22.ix.1962, The Roxman Family collection, Welling leg. (NMNH), 3 

machos e 2 fêmeas; Vista Hermosa, MPIO, Comaltepec, Oaxaca, 1450m, 16.x.1962, The Roxman 

Family collection, Welling leg. (NMNH), 5 machos; Vista Hermosa, MPIO, Comaltepec, Oaxaca, 

1450m, 24.ix.1962, The Roxman Family collection, Welling leg. (NMNH), 1 macho; Jalapa, 

Collection Wm Schaus (NMNH), 2 fêmeas. Jalapa, Edw. T. Owen collection (NMNH), 1 fêmea. 

COSTA RICA. Juan viñas, Edw. T. Owen collection (NMNH), 1 fêmea. Misantla, R. Muller leg. 

(NMNH), 1 fêmea. Orizaba, R. Muller (NMNH), 1 fêmea. Juan Vinas, may, Collection WmSchaus 

(NMNH), 1 macho; Juan Vinas, Schaus & Barnes coll. (NMNH), 1 macho; Juan Vinas, may, Schaus & 

Barnes coll. (NMNH), 2 femeas; La Fuente Turrialba, jan.1940, A. Alfaro leg. (NMNH), 2 machos; 

Cachi, aug, Collection WmSchaus (NMNH), 1 fêmea; Sitio, may, Schaus & Barnes coll. (NMNH), 1 

femea; Heredia, 16km SSE La Virgen 1070m, 10°16’N, 84°05W, 10-14.apr.2001, D., M, & S. Davis 
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leg. (NMNH), 3 machos e 1 fêmea; Cartago, Orosi Estacion Tapanti Parque 9 456’N; -83 471’W; 

4062’, july.7-9.2008, 1275m, J. Bolling Sullivan leg. (NMNH), 1 macho. PANAMÁ. Chiriqui Pan, 

march, Collection WmSchaus (NMNH), 1 fêmea. VENEZUELA, sem localidade, Dognin Collection 

(NMNH), 1 fêmea; Mérida, Dognin Collection (NMNH), 1 macho e 1 fêmea; Mérida, 1630m, Dognin 

Collection (NMNH), 1 macho. 

Distribuição geográfica. Theages flavicaput é uma espécie amplamente distribuída, 

com registros no México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e 

Venezuela. Travassos (1964) também indicou sua ocorrência para o Panamá e para o 

Equador (Fig. 29). 

Theages occultus Grados, 2018 
 

(Figs. 2C; 22 A-I; 28) 
 
Theages occultus Grados, 2018: 12-15, figs.: 01-10, 21. PERU. Holótipo macho, por 

designação original, localidade tipo: Cusco: San Pedro, 13°03’S, 71°32’W, 

1400m, 19.viii.2001, J. Grados (MUSM) [Fotografia examinada]; 40 

parátipos, todos do PERU (Amazonas, Pasco, Junín, Cusco e Puno). 

Diagnose ♂ e ♀. Flagelômeros proximais com escamas brancas alternadas no lado 

interno. Margem superior do frontoclípeo, amarelada lateralmente. Pós-occipício com 

duas máculas alaranjadas fortemente separadas. Metatíbia dos macho com 

androcônias. Vesica com dois cornutos espiniformes dorsais na região proximal, 

seguidos por um conjunto de cornutos espiniformes diminutos dorsalmente. Valvas 

simétricas, com extremidade distal achatada. Lamela antevaginal fracamente 

esclerotizada com margem posterior sinuosa. Duto da bolsa membranoso, achatado e 

muito curto.  

Redescrição ♂ e ♀. Cabeça. Probóscide amarela. Área paraocular glabra, ferrugínea. 

Palpo labial atingindo o vértice, castanho, às vezes com algumas escamas brancas na 

superfície externa do segundo palpômero. Terceiro palpômero cerca de duas vezes 

mais longo que largo, aproximadamente um terço do comprimento do segundo 

palpômero. Frontoclípeo mais longo que largo, mais estreito do que a largura dos 

olhos, uniformemente castanho, exceto na margem superior, amarelada lateralmente. 

Antena predominantemente castanha iridescente, flagelômeros proximais com 

escamas brancas alternadas no lado interno. Escapo castanho, com uma macula 

branca na superfície externa. Vértice castanho. Pós-occipício com duas máculas 

alaranjadas fortemente separadas. Tórax. Castanho com duas faixas brancas 
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dorsalmente. Patágio castanho com algumas escamas alaranjadas. Tégula delineada 

com escamas castanhas, margem interna com uma mácula alaranjada longitudinal, 

margem externa com uma mácula esbranquiçada. Porção proximal da tégula castanha 

com uma macula subtriangular alaranjada próxima da base da asa anterior. Região 

anterior do protórax com um tufo de escamas eriçadas alaranjadas posicionadas 

látero-ventralmente. Mesotórax branco lateralmente, metatórax castanho. Coxa 

protorácica predominantemente castanha, com escamas amareladas proximamente e 

lateralmente. Coxas meso e metatorácicas castanhas. Fêmures castanhos, com 

algumas escamas amareladas. Tíbias predominantemente castanhas, com algumas 

escamas esbranquiçadas esparsas. Metatíbia do macho com androcônias. Tarso 

castanho, 5° tarsômero com algumas escamas esparsas de tonalidade amarelo escuro. 

Asas anteriores. Lado dorsal inteiramente escamado, predominantemente com padrão 

de coloração ocre amarelado, com várias marcas castanhas dispersas. Veias cobertas 

com escamas castanhas. Célula discal com uma faixa longitudinal castanha escura, 

separando-a em duas metades. Duas marcas em zigue-zague de escamas castanhas 

passando da margem interna à célula discal e até o meio da célula M2-M3, 

respectivamente. Regiões amareladas nas seguintes posições: (i) três marcas na 

margem costal e margem interna, entrelaçadas com três marcas de tonalidade 

castanho-escura; (ii) porção proximal da célula M2-CuA2; (iii) dentro da célula 

discal; (iv) em torno da veia transversal e (v) terço proximal da asa. Margem externa 

com três marcas esbranquiçadas entre R4-M3. Face ventral totalmente escamado, 

predominantemente acastanhado. Asas posteriores. Esbranquiçada, exceto pelo ápice, 

acastanhado. M2 completa, decorrente da célula discal. M3 e CuA1 bifurcadas. 

Abdome. Tergitos 1-6 castanhos; T7 castanho nos machos e amarelo-escuro em 

fêmeas, T8 amarelo escuro. T2-8 fortemente esclerotizados nos machos e fracamente 

esclerotizados nas fêmeas. Esternitos 2-6 predominantemente castanhos ventralmente 

e branco/amarelados lateralmente; S-7 castanho; S8 castanho, amarelo-escuro 

lateralmente nos machos. Genitália masculina. Edeago muito mais longo do que 

largo, reto. Duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco arredondado. Vesica com 

dois cornutos espiniformes dorsais na região proximal, seguidos por um conjunto de 

cornutos espiniformes diminutos dorsalmente. Saco fracamente desenvolvido, 

simétrico, com ápice arredondado curvado dorsalmente. Tegume mais largo do que 

largo em vista dorsal, menos esclerotizado do que a valva, glabro, ligeiramente mais 

largo na extremidade dorsal e com extremidade ventral arredondada. Em vista dorsal, 



	   76	  

margem anterior do tegumen com uma invaginação em forma de “V”. Margem 

posterior, aproximadamente reta. Unco unilobado, curvado ventralmente. Base de 

unco quase tão larga quanto longa, muito mais larga do que o seu lobo, com metade 

distal densamente coberta com cerdas alongadas látero-dorsais. Lobo do unco um 

tanto cilíndrico, com algumas cerdas laterais na região proximal. Ápice pontiagudo. 

Transtila membranosa. Juxta fracamente esclerotizada, glabra, muito estreita. Valvas 

simétricas, excedendo o comprimento do unco, densamente escamadas. Extremidade 

distal achatada, com ápice dorso-distal espiniforme e ápice ventro-distal quase 

quadrado. Sáculo desenvolvido, densamente coberto com cerdas alongadas. Genitália 

feminina. Glândulas de feromônio ausentes. Papilas anais com cerdas curtas, mais 

numerosas posteriormente. Pseudopapilas anais conspícuas. Apófises posteriores 

consideravelmente mais longas do que as apófises anteriores. Lamela pós-vaginal 

esclerotizada, com numerosas cerdas diminutas em grande parte de sua superfície. 

Margem posterior formando uma invaginação medial superficial. Lamela antevaginal 

fracamente esclerotizada, margem posterior sinuosa. Antro ligeiramente 

desenvolvido. Duto da bolsa membranoso, achatado e muito curto. Corpo da bolsa 

aproximadamente arredondado, predominantemente membranoso, com superfície 

dorsal perto do duto da bolsa esclerotizada e com signos diminutos. Apêndice da 

bolsa inteiramente membranoso, divergindo anteriormente do corpo da bolsa. Duto 

seminal surgindo dorsalmente do lado esquerdo do corpo da bolsa. 

 

Comentários taxonômicos. De acordo com Grados & Mantilla (2018) T. occultus é 

um táxon muito semelhante com T. flavicaput em relação ao padrão de coloração e 

apenas uma análise cuidadosa de ambas as espécies permite a diferenciação entre elas. 

Essa extrema semelhança morfológica poder ter sido a razão principal da espécie ter 

permanecido despercebida por mais de um século, embora amplamente representada 

nas coleções entomológicas, tais como BMNH e NMNH. Durante nosso estudo, 

encontramos diversos exemplares de T. occultus nessas duas instituições. Na coleção 

do NMNH diversos exemplares estavam identificados como T. flavicaput ou T. 

bricenoi. 

Devido à descrição recente da espécie, não tivemos acesso aos tipos. Contudo, a 

identificação dos exemplares foi confirmada pelo autor da descrição original, com 
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base na redescrição da morfologia externa aqui apresentada e pelas características da 

genitália masculina.  

Na descrição original da espécie não foram mencionados aspectos detalhados 

sobre a morfologia da fêmea, sendo apontado apenas características das antenas e 

diferenças no último tergito abdominal entre machos e fêmeas 

Material examinado (41 ♂ e 26 ♀): PERU. Cuzco, Cosñipata Valley, San Pedro 

(13°03`S/71°33`W), 1375m, 20.x.2010, Marcelo Duarte leg. (MZSP), 2 machos; Cuzco, Cosñipata 

Valley, San Pedro (13°03`S/71°33`W), 1375m, 23.x.2010, Marcelo Duarte leg. (MZSP), 2 machos. 

VENEZUELA. Aragua, Rancho Grande, 17.ii.1986, Miller & L. A. Stange leg. (NMNH), 1 macho; 

Aragua, Rancho Grande, 1100m, 17-20.i.1978, black light, cloud forest, J. B. Heppner leg. (NMNH), 1 

macho; mesmos dados, 1-3.iv.1978 (NMNH), 1 macho; Aragua, Rancho Grande, 10-21.ii.69, 

Duckworth & Dietz leg. (NMNH), 4 machos e 2 fêmeas; Aragua, Rancho Grande, 1100m, 8-

14.vii.1967, RW Poole leg. (NMNH), 2 machos; Aragua, Rancho Grande, 1100m, 16.vi.1973, Mercury 

y. light, montane tropical rain forest, J. C. & G. Shaffer leg. (NMNH), 1 macho; mesmos dados, 

18.vi.1973 (NMNH), 1 macho; mesmos dados, 9.vi.1973 (NMNH), 1 macho; mesmos dados, 

18.vi.1973 (NMNH), 1 macho; Aragua, Rancho Grande, vii.1-7.1967, 1100m, RW Poole leg. 

(NMNH), 1 macho e 3 fêmeas; mesmos dados, viii.1-7.1967 (NMNH), 2 machos e 6 fêmeas; Aragua, 

Rancho Grande, 1100m, 30-31.v.1988, UV light, M. Epstein leg.  (NMNH), 2 machos e 1 fêmea; 

Barinas San Isidro, 14 km, Sur La Soledad, 1500m, 30-31.v.1975, R. E. Dietz leg. (NMNH)), 1 macho; 

Edo. Aragua, Rancho Grande, 1100m, 16-20.vii.1981, cloud forest, J. Heppner leg. (NMNH), 3 

machos e 3 fêmeas; mesmos dados, 11-15.vii.1981 (NMNH), 2 machos; mesmos dados, 21-25.vii.1981 

(NMNH), 1 fêmea; mesmos dados, 1-5.vii.1987 (NMNH), 2 machos; mesmos dados, 1-5.vii.1981 

(NMNH), 4 machos e 3 fêmeas; mesmos dados, 26-30,vi.1981, 1 macho e 3 fêmeas; Edo. Lara, 

Yacambu Natl. Pk., 1560m, 13km, SE, Sanare, 6-11.viii.1981, cloud forest, J. Heppner leg. (NMNH), 1 

fêmea; Guarico, Hato Massaguaral, 45km S Calabozo, 8.57N, 67.58W, Savanna, 75m, 27.v.1988, UV 

ligth, M. Epstein leg. (NMNH), 1 macho; Guarito Hato Masaguaral, UV light, 27.v.1988, M. Epstein 

leg. (NMNH), 1macho; Lara, Yacambu National Park, 13km SE, Sanare, 4800 feet, 4-7.iii.1978, black 

light, cloud forest, J. B. Heppner leg. (NMNH), 1 macho; Maracay, Rancho Grande, 1100m, iv.1954, 

Vogelsang leg. (ZSM), 1 fêmea; Rancho Grande, Schäfer leg. (ZSM), 1 macho; Route Maracay 

Choroni, Aragua, 5.iii.1946, coll. D’Almeida, R. Licley leg. (DZUP), 1 macho; Route Maracay 

Choroni, Aragua, 4.iii.1946, coll. D’Almeida, R. Licley leg. (DZUP), 1 fêmea; Route Maracay 

Choroni, Aragua, 6.iii.1946, coll. D’Almeida, R. Licley leg. (DZUP), 1 fêmea. 

Distribuição geográfica. Este táxon foi descrito a partir de espécimes de cinco 

localidades no Peru. De acordo com Grados & Mantilla (2018), a espécie habita as 

florestas montanhosas andinas no declive oriental, com registros em Amazonas, 

Pasco, Junín, Cusco e Puno, onde ela ocorre em uma elevação de 1189-2886 m. 

Theages occultus é aqui registrada para a Venezuela pela primeira vez, tendo sido 
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registrada em uma localidade com elevação de 1100m. Adicionalmente encontramos 

cinco machos e cinco fêmeas deste táxon provenientes da Colômbia e 1 macho 

proveniente do Equador na coleção do NMNH. Entretanto, essa distribuição não foi 

plotada no mapa de distribuição da espécie porque apenas o país foi mencionado nas 

etiquetas (Fig. 29). 

Etimologia. O epíteto de específico de T. occultus significa “escondido”, fazendo 

referência ao fato de a espécie ter permanecido despercebida por muito tempo devido 

às semelhanças com T. flavicaput. 

 

Theages sp. nov. 

(Figs. 24 A-E; 28) 

Holótipo ♂, EQUADOR, Yanayacu, 400m, 11-12.x.1977, Luis E. Peña G. leg. 

(LCMNH), macho. 1 parátipo, COLÔMBIA, Cali, 1035m, Dirings, (MZSP), macho.  

Diagnose. Frontoclípeo com margem superior inteiramente amarela. Asa anterior com 

face ventral com padrão de coloração ocre esbranquiçado Metatíbia sem androcônias. 

Lobo do unco um tanto cilíndrico, semelhante a um dedo, com poucas cerdas na 

região dorso-proximal. Vesica com um grande cornuto espiniforme ventral 

distalmente. Valvas com extremidade distal achatada, com ápice dorso-distal 

espiniforme e ápice ventro-distal arqueado. 

Descrição ♂. Cabeça. Probóscide amarela. Área paraocular glabra, 

predominantemente ferrugínea. Palpo labial atingindo o vértice, castanho. Terceiro 

palpômero cerca de duas vezes mais longo do que largo, aproximadamente um terço 

do comprimento do segundo palpômero. Frontoclípeo mais longo do que largo, mais 

estreito que a largura dos olhos, uniformemente castanho, exceto na margem superior, 

inteiramente amarelada. Antena predominantemente castanha, flagelômeros 

proximais com algumas escamas brancas no lado interno. Escapo castanho, com uma 

mácula branca na superfície externa. Pentes com aproximadamente três vezes o 

comprimento do flagelômero. Vértice castanho. Pós-occipício com duas máculas 

alaranjadas fortemente separadas. Tórax. Castanho com duas faixas brancas dorsais. 

Patágio castanho com algumas escamas alaranjadas. Tégula delineada com escamas 

castanhas, margem interna com mácula alaranjada longitudinal, margem externa com 
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mácula esbranquiçada. Porção proximal da tégula castanha com mácula subtriangular 

alaranjada próxima da base da asa anterior. Região anterior do protórax com um tufo 

de escamas eriçadas alaranjadas posicionadas látero-ventralmente. Mesotórax branco 

lateralmente, metatórax castanho. Coxa protorácica predominantemente castanha, 

com escamas amareladas proximamente e lateralmente. Coxas meso e metatorácicas 

castanhas. Fêmures castanhos, com algumas escamas amareladas. Tíbias 

predominantemente castanhas, com algumas escamas esbranquiçadas esparsas. 

Metatíbia sem androcônia. Tarso castanho, 5° tarsômero com algumas escamas 

esparsas de tonalidade amarelo-escura. Asas anteriores. Lado dorsal inteiramente 

escamado, predominantemente com padrão de coloração ocre esbranquiçado, com 

várias marcas castanhas dispersas. Veias cobertas com escamas castanhas. Célula 

discal com uma faixa longitudinal castanha escura, separando-a em duas metades. 

Duas marcas em zigue-zague de escamas castanhas surgindo da margem interna à 

célula discal e até o meio da célula M1-M3, respectivamente. Regiões amareladas nas 

seguintes posições: (i) três máculas na margem costal e margem interna, entrelaçadas 

com três máculas de tonalidade castanho-escura; (ii) porção proximal da célula M2-

CuA2; (iii) dentro da célula discal; e (iv) em torno da veia transversal. Margem 

externa com três máculas esbranquiçadas entre R4-M3. Face ventral totalmente 

escamada, predominantemente acastanhada. Asas posteriores. Esbranquiçada, exceto 

pelo ápice, acastanhado. M2 completa, decorrente da célula discal. M3 e CuA1 

bifurcadas. Abdome. Tergitos 1-6 castanhos. T7 castanho. T8 amarelo-escuro. 

Esternitos 2-6 castanhos e branco/amarelados lateralmente. S7 castanho, com região 

proximal esbranquiçada. S8 castanho. Genitália masculina. Edeago muito mais 

longo do que largo, reto. Duto ejaculatório inserido dorsalmente. Ceco arredondado, 

pouco desenvolvido. Vesica com um grande cornuto espiniforme ventral na ponta. 

Saco desenvolvido, simétrico, com ápice arredondado, curvado dorsalmente. Tegume 

mais longo do que largo em vista dorsal, menos esclerotizado do que a valva, glabro, 

mais largo na extremidade dorsal e com extremidade ventral alongada. Em vista 

dorsal, margem anterior do tegume com uma invaginação em forma de "U"; margem 

posterior, aproximadamente reta. Unco unilobado, fusionado ao tegume, curvado 

ventralmente. Base do unco muito mais larga do que o seu lobo, com metade distal 

densamente coberta com cerdas laterais alongadas. Lobo do unco um tanto cilíndrico, 

semelhante a um dedo, com poucas cerdas na região dorso-proximal. Ápice 

pontiagudo. Transtila membranosa. Juxta ligeiramente esclerotizada, estreita, glabra. 
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Valva simétrica, excedendo o comprimento do unco, densamente escamada. 

Extremidade distal achatada, com ápice dorso-distal espiniforme e com ápice ventro-

distal arqueado. Sáculo fracamente desenvolvido, densamente coberto com cerdas 

alongadas. Genitália feminina. Desconhecida. 

Comentários taxonômicos. Theages sp. nov. é externamente muito semelhante com 

T. flavicaput e T. occultus, sendo apontada como espécie irmã de T. flavicaput na 

hipótese filogenética aqui apresentada. Externamente pode ser diferenciada de ambas 

principalmente pela margem superior do frontoclípeo e pela ausência de androcônias 

na metatíbia.  

Adicionalmente, as diferenças na genitália masculina que permitem o 

reconhecimento de Theages sp. nov., quando comparada com T. flavicaput são: 

Vesica com apenas um grande cornuto espiniforme ventral em Theages sp. nov., e 

com dois cornutos espiniformes distais, ambos virados em direções opostas e com 

diferentes tamanhos, em Theages flavicaput. Valva com extremidade distal quase 

arqueada em Theages sp. nov., enquanto em Theages flavicaput, a extremidade distal 

é ligeiramente afiada. 

Quando comparada com T. occultus, Theages sp. nov., difere nos seguintes 

aspectos: Vesica com apenas um grande cornuto espiniforme ventral em Theages sp. 

nov., e com dois cornutos espiniformes dorsais na região proximal, ambos seguidos 

por um conjunto de cornutos espiniformes diminutos dorsalmente em T. occultus. 

Tegume com extremidade ventral alongada em Theages sp. nov., e com extremidade 

ventral arredondada em T. occultus. Em vista dorsal, margem anterior do tegume com 

uma invaginação em forma de “U em Theages sp. nov., em contraste com uma 

invaginação em forma de “V” em T. occultus. Valva com ápice ventro-distal arqueado 

em Theages sp. nov., e com ápice ventro-distal quase quadrado em T. occultus. 

Sáculo inconspícuo em Theages sp. nov., e fortemente desenvolvido em T. occultus. 

Distribuição geográfica. Theages sp. nov. é conhecida apenas para a América do 

Sul, com registros no Equador e Colômbia (Fig. 28). 
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6. CONCLUSÕES 
A grande similaridade fenotípica alar encontrada em Theages dificultou, ao 

longo dos anos, a sua delimitação taxonômica. Alguns erros foram cometidos no 

histórico atribulado do gênero, gerando imprecisões nas descrições até então 

disponíveis na literatura, com alguns táxons mantidos no grupo apenas por 

semelhanças nos padrões de coloração.  

Após o estudo dos espécimes-tipo e de espécimes adicionais de uma 

considerável amplitude geográfica, foi constatado que para as espécies do gênero, a 

morfologia genital é a principal característica diagnóstica. Destaca-se, por exemplo, a 

morfologia das valvas e da vesica com os cornutos associados. Esta última variou 

consideralvemente entre as espécies delimitadas neste estudo. 

A análise cladística realizada demonstrou que o gênero Theages é monofilético, 

sendo o mesmo sustentado por oito sinapomorfias, sendo cinco únicas e três 

homoplásticas. De acordo com a topologia obtida, são propostos dois complexos de 

espécies: o primeiro, denominado de complexo T. leucophaea e composto por três 

espécies (T. xanthura (T. leucophaea, T albidius)) e o segundo, denominado de 

complexo T. flavicaput e composto por seis espécies: (T. pinasi (T. griseatum, T. 

hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. nov.))). No presente trabalho 

foram utilizados quatro caracteres diretamente relacionados aos órgãos sexuais 

secundários, tidos como bons caracteres para o conhecimento sistemático do grupo. 

O material examinado permitiu ainda o reconhecimento de 11 espécies válidas 

para o gênero, sendo elas: T. decorum, T. leucophaea, T. xanthura, T. albidius, T. 

darantasium, T.pinasi, T. griseatum, T. hoffmanni, T. occultus, T. flavicaput, além da 

descrição de uma espécie nova para a América do Sul. Adicionalmente, uma sinonímia 

foi estabelecida: T. bricenoi torna-se sinônimo júnior subjetivo de T. flavicaput. Por 

último, os dados de distribuição geográfica de todas as espécies foram atualizados, 

discutidos e novos registros das espécies do gênero foram descobertos em diferentes 

localidades da América do Sul e Central. 
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Figura 1. A) T. leucophaea, Holótipo; B) T. xanthura, Holótipo; C) T. albidius, Holótipo; 

D) T. flavicaput, Holótipo; E) T. griseatum, Holótipo; F) T. decorum, Holótipo. 



98 
 

  

Figura 02. A) T. hoffmanni, holótipo; B) T. pinasi, habitus; C) T. occultus, habitus; D) Theages sp. 

nov., holótipo; E) T. darantasium, habitus; F) Telioneura glaucopis, habitus; G) Galethalea pica, 

habitus; H) Eucereon  lineata, habitus; I) Eucereon archias, Habitus; J) Eucereon pagina, habitus; K) 

Nelphe confinis, habitus. 
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Figura 03. Venação alar de T. leucophaea. 
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Figura 4. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres e pesagem implícita (k=15, 25, 50, 250 e 1000). L=142, 

Ci=51 e Ri=58. Número do caráter sobre os pontos, estado do caráter abaixo dos pontos. Pontos brancos representam sinapomorfias e pontos brancos 

representam mudanças homoplásticas. Suporte de Bremer entre parênteses. 
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Figura 5. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres e pesagem implícita k (15, 25, 50, 250 e 1000). L=142, 

Ci=51 e Ri=58. Número do caráter sobre os pontos, estado do caráter abaixo dos pontos. Pontos brancos representam sinapomorfias e pontos brancos 

representam mudanças homoplásticas. Azul: complexo T. leucophaea. Vermelho: complexo T. leucophaea. 
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Figura 6. Cladograma resultado da análise com pesagem implícita de caracteres (k= 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14). L=143, Ci=51 e Ri=58. Número do 

caráter sobre os pontos, estado do caráter abaixo dos pontos. Pontos brancos representam sinapomorfias e pontos brancos representam mudanças 

homoplásticas.  
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Figura 7. Cabeça, tégula e caracteres associados.  

Figura 8. Caracteres sexuais secundários analisados. A) T. flavicaput; B) G. pica; C) T. 

albidius; D) T. decorum; E) T. flavicaput. 
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Figura 9. A-B) Metatíbia de T. decorum sem androcônias. C-D) Metatíbia de T. 

leucophaea com androcônias. E-F) Escamas odoríferas tubulares. 
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Figura 10. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres. L=142, Ci=51 e Ri=58. 

Evolução do caráter 8. 
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Figura 11. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres. L=142, Ci=51 e Ri=58. Evolução do caráter 11.	  
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Figura 12. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres. L=142, Ci=51 e Ri=58. Evolução do caráter 12. 
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Figura 13. Cladograma mais parcimonioso resultado da análise com pesagem uniforme de caracteres. L=142; Ci=51 e Ri=58. 
Evolução do caráter 13. 
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Figura 14. Genitália masculina e feminina de T. decorum. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das 

fêmeas. Genitália feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. (1mm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Genitália masculina e feminina de T. leucophaea. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das 

fêmeas. Genitália feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 
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Figura 16. Genitália masculina e feminina de T. xanthura. A) Abdome dos machos. Genitália masculina: 

B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das fêmeas. Genitália 

feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 

 

 

Figura 17. Genitália masculina e feminina de T. albidius. A) Abdome dos machos. Genitália masculina: 

B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das fêmeas. Genitália 

feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 
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Figura 18. Genitália masculina e feminina de T. darantasium. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. Genitália feminina: F) 

Vista dorsal; G) Vista lateral; H) Vista ventral. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Genitália masculina e feminina de T. pinasi. A) Abdome dos machos. Genitália masculina: 

B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das fêmeas. Genitália 

feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 
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Figura 20. Genitália masculina e feminina de T. griseatum. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. Genitália feminina: F) 

Vista dorsal; G) Vista lateral; H) Vista ventral. 

 

 
Figura 21. Genitália masculina e feminina de T. hoffmanni. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina. B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista posterior; E) Edeago. F) Abdome das 

fêmeas. G) Vista dorsal; H) Vista ventral. 
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Figura 22. Genitália masculina e feminina de T. occultus. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das 

fêmeas. Genitália feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 

 

Figura 23. Genitália masculina e feminina de T. flavicaput. A) Abdome dos machos. Genitália 

masculina: B) Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago. F) Abdome das 

fêmeas. Genitália feminina: G) Vista dorsal; H) Vista lateral; I) Vista ventral. 
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Figura 24. Genitália masculina de Theages sp. nov.. A) Abdome dos machos. Genitália masculina: B) 

Vista dorsal; C) Vista lateral; D) Vista ventral; E) Edeago.  
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Figura 25. Distribuição geográfica de T. xanthura, T. leucophaea e T. albidius. 

Figura 26. Distribuição geográfica de T. darantasium e T. decorum. 
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Figura 27. Distribuição geográfica de T. griseatum, T. hoffmanni e T. pinasi. 

 

Figura 28. Distribuição geográfica de Theages sp. nov., T. flavicaput e T. occultus. 
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