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Resumo 

 

Trichopoda Berthold, 1827, é um gênero de Tachinidae pertencente à subfamília 

Phasiinae, originalmente distribuída nas Américas. As espécies de Phasiinae são 

parasitóides de insetos da ordem Hemiptera, principalmente Heteroptera e possuem 

grande importância para o controle biológico. O gênero está incluído no grupo 

“Trichopoda typica” sensu Sabrosky (1950), junto com o gênero Eutrichopoda 

Townsend, 1908. O gênero Trichopoda inclui várias dezenas de espécies nominais 

descritas, muitas delas foram sinonimizadas e algumas foram transferidas para outros 

gêneros. Embora um grupo morfologicamente vistoso e também muito importante do 

ponto de vista agrícola, não há nenhum trabalho de revisão incluindo suas espécies. 

Antes do presente estudo eram consideradas válidas 22 espécies Neotropicais em 

Trichopoda divididas em dois subgêneros. Após o presente estudo são consideradas 

válidas 36 espécies Neotropicais de Trichopoda. Nesse estudo são redescritas ou 

descritas 22 espécies de Trichopoda e as três de Ectophasiopsis; para Trichopoda. 

Devido a falta de material não foram incluídas algumas espécies de Trichopoda. Neste 

estudo são propostas novas sinonímias, combinações novas, revalidações de espécies e 

novas espécies descritas. Ectophasiopsis Townsend, 1915, gênero monotípico, também 

foi revisado e uma espécie de Trichopoda foi transferida para Ectophasiopsis, assim 

como uma nova espécie descrita. Ectophasiopsis também está sendo posicionado no 

grupo “Trichopoda typica”, o qual está sendo redefinido, com novas características e 

nova composição. São apresentadas chaves de identificação para os 3 gêneros do grupo 

“Trichopoda typica”, assim como chaves de identificação para espécies de Trichopoda e 

de Ectophasiopsis. São apresentadas fotos dos machos e fêmeas de todas as espécies 

estudadas, assim como ilustrações de quase todas as terminálias masculinas e femininas. 
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Abstract 

 

Trichopoda Berthold, 1827, is a Tachinidae genus belonging to the subfamily 

Phasiinae, originally distributed in the Americas. The Phasiinae species are Hemiptera 

parasitoids, especially Heteroptera, and have great importance in biological control. The 

genus is included in the “Trichopoda typica” group sensu Sabrosky (1950), together 

with the genus Eutrichopoda Townsend, 1908. The genus Trichopoda includes several 

nominal species, many which have been synonymized, while some were transferred to 

different genera. Even though the group is morphologically remarkable and also very 

important from an agricultural point of view, there is no revisionary work dealing with 

its species. Prior to the present study, 22 Neotropical valid species were included in 

Trichopoda, divided in two subgenera. With this current study 36 Neotropical species of 

Trichopoda are considered valid. In this study 22 species of Trichopoda and all three of 

Ectophasiopsis are redescribed or described; in Trichopoda. Due to lack of material 

some Trichopoda species were not included. In this study, we propose new synonyms, 

new combinations, and new revalidations, and describe new species. Ectophasiopsis 

Townsend, 1915, a monotypic genus, is also revised, and one Trichopoda specie is 

being transferred to it, and also a new specie is described. Ectophasiopsis is now being 

placed in the “Trichopoda typica” group, this genus-group is being redefined here, with 

new characters and a new composition. We provide identification keys for the three 

genera of the “Trichopoda typica” group, as well as identification keys to species of 

Trichopoda and Ectophasiopsis. We present photographs of males and females of all 

studied species, as well as illustrations of almost all male and female terminalia. 
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Introdução 

 

Tachinidae é uma das famílias de Diptera mais diversas, com aproximadamente 

8500 espécies válidas (O’Hara, 2013). Apresentam grande diversidade morfológica e 

são encontrados em praticamente todos os tipos de ambientes terrestres (Stireman et al. 

2006). Entretanto, a diversidade real da família deve ser maior, e tende a aumentar 

conforme novos estudos forem sendo realizados, principalmente nas regiões 

Neotropical, Afrotropical, Oriental e da Australásia (O’Hara 2012). Atualmente, a fauna 

Neotropical é a mais diversa, com 2854 espécies descritas (Guimarães, 1971). 

As espécies de Tachinidae são endoparasitóides de artrópodes, principalmente 

insetos, o que torna esta família muito importante ao regular naturalmente as populações 

de herbívoros e estruturando comunidades ecológicas. Dessa forma, são amplamente 

utilizados para controle biológico, com mais de 100 espécies já empregadas como 

agentes controladores de pragas em diversos países (Stireman et al. 2006). 

Trabalhos recentes aceitam a família dividida em quatro subfamílias: Dexiinae, 

Exoristinae, Phasiinae e Tachininae (O’Hara & Wood 2004; Stireman et al. 2006). 

Phasiinae, anteriormente agrupado simplesmente pelo seu hábito de parasitar membros 

da sub-ordem Heteroptera, é um grupo morfologicamente muito diverso, mas que 

recentemente tem sido considerado monofilético devido a algumas características da 

terminália masculina (Stireman et al. 2006; Tschorsnig 1985). Segundo Wood & 

Zumbado (2010), os machos possuem um distifalo assimétrico, apesar disso não ter sido 

visto em todos os gêneros. Por outro lado, os mesmos autores comentam que a ausência 

de “útero’’ nas fêmeas e conseqüentemente a postura de ovos não embrionados podem 

ser prováveis simplesiomorfias. É uma subfamília com grande importância para o 

controle biológico e com muitas espécies visitantes florais, podendo ser importantes na 

polinização de diversos grupos de plantas (Stireman et al. 2006). 

Os indivíduos da tribo Trichopodini alimentam-se de néctar, geralmente em 

flores compostas e umbelíferas, e quando procuram por hospedeiros são encontrados na 

folhagem. Alguns gêneros, como Cylindrophasia Townsend 1916, possuem estruturas 

modificadas na terminália feminina para injetar os ovos no hospedeiro, enquanto 

gêneros como Trichopoda Berthold, 1827, colocam os ovos externamente sobre o 

exoesqueleto do hospedeiro, principalmente em indivíduos adultos (Townsend, 1936; 

Liljesthröm, 1980). 
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Trichopodini foi classificada por Sabrosky (1950) em 3 complexos genéricos: 

Acaulona (7 gêneros), Trichopoda (12 gêneros) e Xanthomelanodes (2 gêneros). O 

complexo Xanthomelanodes foi agrupado pela presença de cerdas basais do escutelo 

muito mais longas que as apicais e divergentes, o complexo Trichopoda foi agrupado 

devido à presença de cerdas achatadas na tíbia posterior e o complexo Acaulona 

agrupado pela ausência dessas cerdas. 

No complexo Trichopoda foram incluídos os gêneros Atrichiopoda Townsend, 

1931; Bibiomima Brauer & Bergstamm, 1889; Brasilomyia (Özdikmen, 2010); 

Cylindrophasia Townsend, 1916; Dallasimyia Blanchard, 1966; Eutrichopoda 

Townsend, 1908; Homogenia Wulp, 1892; Pennapoda Townsend, 1897; Polistomyia 

(Townsend, 1908); Syringosoma Townsend, 1917; Tapajosia Townsend, 1934 e 

Trichopoda. O mesmo autor dividiu o complexo em dois, “Trichopoda typica” e 

“Trichopoda atypica”, sendo que o grupo “typica” incluiu Eutrichopoda, Polistomyia e 

Trichopoda e atypica o restante dos gêneros.  

O grupo “typica” é diferenciado pela área pós-coxal (entre a coxa posterior e o 

primeiro esternito abdominal) ser membranosa e caracteristicamente afundada e 

enrugada, além da vita frontal geralmente ser mais estreita no vértice, com os lados 

paralelos na metade basal e depois divergindo subitamente. O grupo “atypica” possui a 

área pós-coxal esclerotizada e a vita frontal diferente da descrita para o outro grupo 

(Sabrosky, 1950). 

Toma (2003) comenta que os complexos de Sabrosky (1950) são uma solução de 

caráter prático, e não uma tentativa de formar grupos naturais (com excessão do 

complexo Xanthomelanodes). O trabalho de Sabrosky (1950) já apontava que apesar do 

fato de algumas espécies serem relativamente comuns ou abundantes na natureza e em 

coleções, existem diversos problemas principalmente quanto aos padrões de coloração e 

também possíveis erros na associação dos sexos. 

Alternativamente, Dupuis (1963) propõe algumas novas estruturações para a 

tribo Trichopodini, dividindo-a em três sub-tribos: Trichopodina, Cylindrophasiina e 

Acaulonina, de acordo com características morfológicas externas, terminália 

(principalmente a feminina), oviposição, ovo e larvas. O autor comenta que é necessário 

ter mais conhecimentos sobre esses grupos para poder afirmar mais sobre o 

relacionamento delas com o restante dos Phasiinae. Em Trichopodina, o autor alocou os 

gêneros do grupo “Trichopoda typica”: Trichopoda, Eutrichopoda, Galactomyia 

(Townsend, 1908) e Polistomyia; os gêneros do complexo Xanthomelanodes: 
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Xanthomelanodes Townsend, 1917 e Xenophasia Townsend, 1934; alguns gêneros do 

complexo Acaulona: Xanthomelanopsis Townsend, 1917, Urucurymyia Townsend, 

1934 e Melanorophasia Townsend, 1934; além de gêneros africanos e asiáticos: 

Bogosia, Rondani 1873, Epineura (Brauer & Bergenstamm, 1891), Engelobogosia 

(Townsend, 1933), Bogosiella (Villeneuve, 1923) e Pentatommophaga Meijere, 1917. 

O mesmo autor menciona os gêneros Saralba Walker, 1865 e Ectophasiopsis 

Townsend, 1915 como incertae sedis. A sub-tribo foi agrupada com base na terminália 

feminina telescopada e o ovo plano-convexo. 

O gênero Trichopoda está distribuído nas regiões Neotropical e Neártica, e está 

dividido em dois subgêneros, Trichopoda e Galactomyia (Guimarães, 1971; O’Hara & 

Wood 2004; Liljesthröm, 1992). Antes do presente estudo o gênero possuía 25 espécies 

válidas (22 Neotropicais) (Tabela 1). 

O gênero possui grande importância para o controle biológico, principalmente as 

espécies T. giacomellii (Blanchard, 1966) e T. pennipes (Fabricius, 1781), que já foram 

introduzidas na Austrália, Havaí e alguns locais da região Paleártica (Shahjahan & 

Beardsley 1975; Hardy, 1981; Jones 1988; Sands & Coombs 1999) principalmente para 

o controle de Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, Pentatomidae). As espécies 

do gênero colocam ovos que são planos no lado que é fixado no hospedeiro, e 

levemente convexo no outro lado (Townsend, 1936). 

 

Histórico taxonômico do gênero Trichopoda Berthold, 1827 

 

Latreille (1825) descreveu o gênero Trichopode (um vernáculo), para as espécies 

Thereva lanipes Fabricius, 1805 e Thereva plumipes Fabricius, 1805. O gênero foi 

latinizado na tradução para o alemão realizada por Berthold (1827). Posteriormente, foi 

grafado errado algumas vezes como Trichiopoda. A espécie-tipo, Thereva plumipes, foi 

designada subseqüentemente por Coquillett (1910). 

Robineau-Desvoidy (1830) alocou e redescreveu as espécies Thereva pennipes 

Fabricius, 1805, Thereva hirtipes Fabricius, 1805, Thereva lanipes e Thereva plumipes 

para o gênero Trichopoda, além de descrever mais três espécies novas, Trichopoda 

flavicornis, T. melanopus e T. haitensis.  

No mesmo ano, Wiedemann (1830) redescreveu e alocou no gênero Trichopoda 

as espécies de Fabricius, Thereva pilipes Fabricius, 1805; Ocyptera ciliata Fabricius, 

1805; Musca pennipes Fabricius, 1805; Thereva hirtipes e Thereva lanipes. Além disso, 
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descreveu as seguintes espécies novas: Trichopoda formosa, T. luteipennis, T. 

inconstans, T. apicalis, T. pyrrhogaster, T. gradata e T. cilipes. 

Macquart (1843) descreveu uma espécie nova, Trichopoda subcilipes e 

descreveu a fêmea de T. ciliata, e ilustrou o hábito dorsal de ambas as espécies. Em 

1846, o mesmo autor descreveu mais outra espécie  nova, T. mexicana.  

Walker (1849) citou três espécies com suas distribuições (T. lanipes, T.pilipes, 

T. pennipes) e descreveu três espécies novas Trichopoda histrio, T. lateralis e T. umbra. 

O mesmo autor, em 1853, faz uma lista com todas as espécies já descritas para o gênero, 

incluindo mais uma, “Trichopoda nigra Macquart” (sem ano), que provavelmente foi 

um erro, pois o trabalho de Macquart (1846) descreve Trichophora nigra e não há 

registros de Trichopoda nigra. 

Loew (1863) descreveu mais duas espécies para o gênero, Trichopoda radiata e 

T. trifasciata. 

A primeira chave que incluiu o gênero Trichopoda foi feita por Bigot (1876) 

para o grupo “Phaside”. 

O catálogo de Osten Sacken (1878) traz uma lista atualizada de espécies para o 

gênero, e mostra Thereva pennipes Fabricius, 1805 como um sinônimo de Trichopoda 

cilipes; por outro lado Musca pennipes Fabricius, 1781 e Dictya pennipes Fabricius, 

1805 são sinônimos de Trichopoda pennipes. 

Röder (1885) descreveu uma espécie nova de Porto Rico, Trichopoda flava. 

Posteriormente, Townsend (1891) teceu diversos comentários sobre o gênero e 

sugere que algumas espécies sejam sinônimas, mas não propõe nenhuma sinonímia. 

Também publica (1893b) o primeiro trabalho que trata da distribuição geográfica do 

gênero. O mesmo autor (1897b) fez o primeiro estudo mais amplo do gênero, com notas 

sobre sua biologia, chaves de identificação para machos e para fêmeas e comentários 

sobre a taxonomia do grupo. Foi o primeiro a comentar os problemas relacionados ao 

dimorfismo sexual e ao polimorfismo dentro do gênero, e que provavelmente muitas das 

espécies descritas na verdade seriam sinônimos. Townsend sinonimizou algumas 

espécies nesse trabalho (1897b), e criou um novo subgênero Pennapoda Townsend 

1897. 

O catálogo de Aldrich (1905) para os Diptera da América do Norte apresenta 

Trichopoda com 18 espécies válidas, incluindo as espécies que ocorrem na América 

Central. 
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Townsend (1908) publicou uma chave para os gêneros de Trichopodini, elevou o 

subgênero Pennapoda para a categoria de gênero, além de criar mais três gêneros novos 

a partir de espécies de Trichopoda: Eutrichopoda, Polistomyia e Galactomyia. Também 

descreveu a espécies nova Polistomyia subdivisa e definiu Thereva pennipes Fabricius, 

1805, como espécie-tipo de Trichopoda. 

Coquillett (1910) sinonimizou diversos gêneros em Trichopoda, (Homogenia 

Wulp 1892, Trichopododes Townsend, 1908, Pennapoda, Eutrichopoda, Galactomyia, 

Polistomyia, Euomogenia Townsend, 1908). Entretanto, nenhum autor subseqüente 

considerou as sinonímias feitas por Coquillett. Coquillett (1910) designou a espécie-tipo 

Thereva plumipes Fabricius, 1805, corrigindo a designação de Townsend (1908). 

Townsend (1913) comentou que Coquillett definiu a espécie-tipo, Trichopoda 

plumipes (Fabricius, 1805) para o gênero Trichopoda, e que portanto o gênero 

Polistomyia que Townsend havia criado torna-se sinônimo de Trichopoda, já que a 

espécie-tipo Polistomyia trifasciata (Loew ,1863) seria congenérica com T. plumipes. 

Comenta que em seu trabalho anterior (1908) havia designado como espécie-tipo para 

Trichopoda, Trichopoda pennipes (Fabricius, 1805), porém constata agora nesse 

trabalho que, quando Latreille criou o gênero, incluiu somente Thereva plumipes e 

Thereva lanipes e então sua espécie-tipo não pode permanecer.  

Townsend (1913) comentou que T. pennipes e as espécies relacionadas, seriam 

muito diferentes para permanecer no gênero Trichopoda, sendo o gênero mais próximo 

Galactomyia, mas que para ele também não seriam a mesma coisa. Assim, o autor cria 

mais um gênero, Trichopodopsis para alocar as espécies próximas de T. pennipes. No 

artigo em questão o autor comete um erro ao definir a espécie-tipo de Trichopodopsis, 

escrevendo o nome do gênero Trichopoda, o erro é apontado em uma errata, porém a 

correção na errata também está errada, usando novamente o nome Trichopoda. 

Townsend (1915b) afirmou que o genótipo de Trichopoda seria Thereva lanipes 

e não Thereva plumipes, pois segundo Brauer & Bergenstamm (1889-1894), no 

conceito de um gênero, a espécie-tipo do mesmo deve ser a mais antiga descrita dentro 

do conceito original do gênero. Dessa forma o gênero Polistomyia permaneceria válido 

e o gênero Galactomyia seria sinônimo de Trichopoda. 

Worthley (1924) fez um trabalho sobre Trichopoda pennipes, comentando 

aspectos da biologia e morfologia da espécie. Coloca uma pequena seção com as 

sinonímias para a espécie, considerando o catálogo de Aldrich, 1905. 
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Sabrosky (1950) estudou os gêneros de Trichopodini e faz vários comentários 

acerca de diversos gêneros da tribo, e cria o grupo “Trichopoda typica”. Ele sininomiza 

Trichopodopsis com Trichopoda, mas mantêm Polistomyia e Eutrichopoda como 

válidos, baseado em características da terminália da fêmea. O gênero Galactomyia não é 

citado. Também comenta que em Trichopoda muitas espécies devem ter associação de 

sexos errada, além de padrões de cor associados errado também devido a 

polimorfismos. 

Dupuis (1963) citou como gêneros válidos dentro da sub-tribo Trichopodina 

Eutrichopoda, Galactomyia, Polistomyia, Trichopoda. 

Blanchard (1966) estudou os Trichopodini argentinos e descreveu o gênero novo 

Eutrichodopsis com cinco novas espécies (E. funebris, E. nitens, E. imitans, E. similis e 

E. bruchi), além de descrever mais sete espécies novas em Trichopodopsis (T.incognita, 

T. argentinensis, T. limbata, T. nigrifrontalis, T. bosqi, T. giacomellii e T. christenseni), 

revalidando o gênero. 

O catálogo neotropical de Guimarães (1971) mantém como válidos os gêneros 

Eutrichopoda, Eutrichopodopsis e Trichopoda, este último com dois subgêneros 

Trichopoda e Galactomyia. Porém, os subgêneros foram organizados de forma diferente 

da realizada até então. Galactomyia ficou com seis espécies de Trichopodopsis descritas 

por Blanchard (1966), excluindo T. incognita (Blanchard, 1966), e Trichopoda com o 

restante das espécies, incluindo T. lanipes que seria a espécie-tipo de Galactomyia. No 

catálogo, Eutrichopodopsis inclui cinco espécies válidas, e Trichopoda inclui 28 

espécies válidas. Porém, não foram incluídas todas as sinonímias no catálogo. 

No estudo de terminálias masculinas de Tachinidade de Tschorsnig (1985) 

foram propostas algumas novas organizações para as tribos da família. Nesse trabalho 

Trichopoda foi alocado na tribo Gymnosomatini. 

No último trabalho taxonômico sobre o gênero, Liljesthröm (1992) revisou as 

espécies dos gêneros Eutrichopodopsis, Trichopoda e Trichopodopsis da Argentina. 

Apesar de incluir o nome Trichopodopsis no título do artigo, o autor comenta logo no 

começo que considera, assim como Sabrosky (1950) e Guimarães (1971), o gênero 

como sinônimo de Trichopoda. O autor sinonimizou quatro espécies de Trichopodopsis 

(T. limbata, T. nigrifrontalis, T. bosqi e T. gustavoi) e três de Eutrichopodopsis (E. 

funebris, E. similis e E. bruchi) em Trichopoda giacomellii, e duas outras espécies de 

Trichopodopsis (T.incognita e T. christenseni) com Trichopoda argentinensis. Portanto, 

o gênero Eutrichopodopsis tornou-se sinônimo de Trichopoda, já que o autor comenta 
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que os tipos das outras duas espécies de Eutrichopodopsis (E. nitens e E. imitans) estão 

perdidos e que, pelas descrições, as mesmas provavelmente são sinônimas de T. 

giacomellii. 
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Objetivos 

 

O objetivo geral é realizar a revisão taxonômica das espécies neotropicais dos 

gêneros Trichopoda e Ectophasiopsis. 

Os objetivos específicos são: 

 Redescrever as espécies válidas com base no exame do material-tipo; 

 Confeccionar chave de identificação para as espécies neotropicais; 

 Atualizar os dados de distribuição geográfica das espécies; 

 Compilar e atualizar os dados de associação parasita-hospedeiro das 

espécies. 
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Materiais e Métodos 

 

Material analisado 

Foram analisados espécimes de Trichopoda e Ectophasiopsis de coleções 

nacionais e internacionais: Os acrônimos das instituições seguem Evenhuis (2014), 

quando disponíveis, em outros casos são utlizados os acrônimos fornecidos pelos 

pesquisadores da instituição. O nome do curador responsável de cada instituição, assim 

como o modo de acesso ao material são indicados. 

 

BMNH – Natural History Museum, Londres, Reino Unido (Nigel Wyatt) – 

Empréstimo; 

CAS – California Academy of Sciences, San Francisco, E. U. A. (Victor Smith) 

– Empréstimo; 

CEIOC – Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 

Brasil (Jane Costa) – Empréstimo; 

CUFS – Coleção Entomológica da Universidade Estadual de Feira de Santana, 

Feira de Santana, Brasil (Freddy Bravo) – Empréstimo; 

DZUP – Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, Curitiba, Brasil 

(Cláudio José Barros de Carvalho) – Visita e empréstimo; 

INPA – Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas, Manaus, Brasil (Márcio 

Oliveira) – Visita e empréstimo; 

INTA – Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, Castelar, Argentina 

(Rúben La Rossa) – Visita; 

KSBS – University of Kansas, Biodiversity Institute, Lawrence E.U.A. (Michael 

Engel) - Fotos 

MACN – Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, 

Buenos Aires, Argentina (Pablo Mulieri) – Visita; 

MLPA – Museo de La Plata, La Plata, Argentina (María Ronderos) – 

Empréstimo; 

MNRJ – Museu Nacional do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (Márcia 

Couri) – Empréstimo; 

MPEG – Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém, Brasil (Orlando Tobias 

Silveira) – Empréstimo; 
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MZSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil 

(Carlos José Einicker Lamas) – Visita e empréstimo; 

NHRS – Naturjistoriska Riksmuseet, Estocolmo, Suécia (Yngve Brodin) – 

Visita e empréstimo; 

SMNS – Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart, Stutgart, Alemanha 

(Peter Tschorsnig) – Visita; 

USNM – National Museum of Natural History, Washington, E. U. A. (Norman 

Woodley) – Empréstimo; 

ZMUC – Zoological Museum, University of Copenhagen, Copenhagen, 

Dinamarca (Thomas Pape) – Visita e empréstimo; 

ZMHB – Museum für Naturkunde, Berlin, Alemanha (Joachim Ziegler) – Visita 

e empréstimo; 

 

Outras coleções citadas no trabalho:  

 

CZAA - Universidad Nacional de Cuyo, Catedra de Zoologia Agricola, 

Mendoza, Argentina. 

MCZ - Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Cambrigde, 

Massachusetts, E. U. A. 

MNHN - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, França 

NHMW - Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Áustria 

SDEI - Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Müncheberg, 

Alemanha 

ZMUK - Zoologisches Museum, Universität Kiel, Kiel, Alemanha 

 

Material adicional enviado por pesquisadores da área agrícola também foi 

analisado: Dr. Alberto Marsaro, EMBRAPA trigo, soja e milho; Dr. Nelson Perioto, 

EMBRAPA; Dr. Jerson Vanderlei Cárus Guedes e Dr. Enrique Castiglioni UFSM. Esse 

material será depositado no MZSP. 

 

Exame e Dissecção do Material 

 

Os espécimes examinados estavam preservados a seco, montados em alfinete 

entomológico, em montagem simples ou dupla. Indivíduos adultos foram examinados 
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com auxílio de estereomicroscópio Leica EZ4 e, para as terminálias, além do 

estereomicroscópio, também foi utilizado o microscópio óptico Leica DM2500. Os 

desenhos foram confeccionados com auxílio de câmara clara acoplada em 

estereomicroscópio Leica MZ16 e posteriormente editadas nos programas Adobe 

Photoshop® CS2 e Adobe Illustrator® CS2 para confecção das pranchas. 

As fotografias foram geradas em um estereomicroscópio Leica MZ16 com uma 

câmera fotográfica digital Leica modelo DFC420 acoplada, através do programa Leica 

Application Suite (LAS) Versão 4.1.0 Build 1264. As imagens foram posteriormente 

combinadas (combinação de planos em uma única fotografia) no programa Helicon 

Focus 5.3. As medidas foram feitas também no LAS através. Para cada espécie foram 

feitas medidas de no mínimo cinco espécimes machos e cinco espécimes fêmeas 

(quando havia material disponível). As medidas realizadas e os nomes das mesmas 

estão ilustradas na Fig. 1. 

Para o estudo das terminálias masculinas e femininas, primeiramente os 

espécimes foram colocados em câmara úmida entre 48 a 72 horas, em seguida, as 

terminálias foram dissecadas e colocadas em solução de hidróxido de potássio (KOH) a 

10%. A solução foi aquecida por 5 a 7 minutos. Em seguida, para neutralizar o KOH, as 

terminálias foram colocadas em solução de álcool ácido 1% de 5 a 7 minutos e, então, 

lavadas cuidadosamente com água. Após, foram acondicionadas em pequenos tubos 

plásticos com glicerina e afixados aos alfinetes dos espécimes correspondentes. 

 

Terminologia morfológica 

 

Para a morfologia dos indivíduos adultos foi empregada a terminologia proposta 

por McAlpine (1981) e Wood (1987); para as terminálias foi empregada a terminologia 

proposta por Tschorsnig (1985). 

 

Abreviações 

 

As seguintes abreviações foram utilizadas: AD – ântero-dorsal; AV – ântero-

ventral; D – dorsal; PD – póstero-dorsal; PV – póstero-ventral. 

 

Revisão catalográfica 
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A bibliografia citada no catálogo consta somente de artigos que tratam de algum 

aspecto taxonômico ou morfológico dos táxons em questão. Foram excluídos os artigos 

que citam espécies em listas referentes a algum plantio agrícola, registros de 

parasitóides na agricultura e de ecologia com hospedeiro, os quais tornariam o catálogo 

muito extenso e perderia-se o foco taxonômico. Porém, tais registros foram incluídos no 

catálogo parasita-hospedeiro; sendo incluídos os artigos posteriores aos catálogos já 

existentes: Guimarães (1977) e Arnaud (1978). 

 

Revisão das espécies 

 

Foram analisados 9 tipos primários de Trichopoda. Os holótipos analisados 

foram: Ocyptera ciliata Fabricius, 1805; Thereva pilipes Fabricius, 1805; Trichopoda 

formosa Wiedemann, 1830; Trichopoda subdivisa Townsend, 1908; Trichopodopsis 

argentinensis Blanchard, 1966; Trichopodopsis bosqi Blanchard, 1966; Trichopodopsis 

christenseni Blanchard, 1966; Trichopodopsis giacomellii Blanchard, 1966; 

Trichopodopsis limbata Blanchard, 1966. Também foi analisado o parátipo de 

Trichopoda luteipennis Wiedemann, 1830. O holótipo de Trichopoda flava Röder, 1885 

não foi encontrado. Os holótipos de Thereva lanipes Fabricius, 1805 e Thereva 

pennipes Fabricius, 1805 estão perdidos (Zimsen, 1964). O restante do material tipo 

será examinado em breve. 

A informação sobre a localização dos tipos foi inicialmente retirada do Systema 

Dipterorum (Pape & Thompson, 2013). Para as espécies em que a localização não 

estava disponível, ou que foi constatado estar errada, foram feitas buscas na literatura 

pertinente para descobrir onde o autor original depositou seus espécimes, e através de 

comunicação direta com o curador das instituições buscava-se encontrar o material. 

Os machos foram utilizados primariamente para a confecção das descrições e 

redescrições, enquanto somente as estruturas das fêmeas que diferem dos machos foram 

descritas. As terminálias masculina e feminina foram descritas para o gênero e para as 

espécies 

Para a listagem do material examinado foi primeiramente indicado o nome do 

país (em negrito e maiúsculo), em seguida o nome do Estado ou província (em negrito), 

o nome da cidade ou município (em itálico), o nome da localidade, data, coletor, 

informações adicionais (altitude, coordenadas geográficas, hospedeiro) e o número de 

indivíduos, sexo e coleção de depósito (entre parênteses). Espécimes de países 
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diferentes foram separados por ponto final (.), espécimes de um mesmo estado foram 

separados por ponto e vírgula(;), e espécimes de uma mesma localidade foram 

separados por vírgula (,). Indivíduos de uma mesma localidade e coletor, porém com 

datas diferentes, foram assinalados “idem” e, em seguida, foi indicada a data para o 

conjunto de espécimes. O material examinado foi listado respeitando a ordem norte-sul 

para países e estados e a ordem alfabética para municípios e localidades. 

As descrições e redescrições foram confeccionadas com auxílio do sistema 

DELTA Editor (Dalwitz 1980, Dallwitz, Paine & Zurcher, 1999). As chaves de 

identificação foram elaboradas manualmente. 

 

Ilustrações 

 

As ilustrações seguem um mesmo padrão de cores para as estruturas das 

terminálias masculinas em todo o trabalho. As primeiras ilustrações de esquemas das 

terminálias masculinas (Figs. 48, 49, 50 e 51) possuem legendas para as cores; as 

ilustrações para cada espécie representada seguem o mesmo padrão. As cerdas das 

terminálias masculinas e femininas quando representadas, somente de um dos lados da 

terminália. 

 

Distribuição geográfica 

 

Os dados de localização geográfica foram retirados das etiquetas dos espécimes 

analisados. As coordenadas geográficas, quando não disponíveis na etiqueta, foram 

localizadas através do software Google Earth v.7.1.2.2041, disponível em 

<http://www.google.com.br/earth/explore/products/index.html>; também foram 

localizadas as coordenadas nos seguintes endereços eletrônicos: 

Global Gazetteer Version 2.2: <http://www.fallingrain.com/world/index.html> 

NGA GEOnet Names Server: (GNS) 

< http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html> 

 

Os mapas de distribuição geográfica foram gerados e editados no programa 

QGIS v.2.2 Valmiera (GNU General Public License v.2, June 1992). Disponível em: 

<http://qgis.org/en/site/>. 
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Resultados 

 

Grupo “Trichopoda typica” 

 

Atualmente os gêneros válidos no grupo “Trichopoda typica” sensu Sabrosky 

(1950) são Eutrichopoda e Trichopoda, e agora incluo também Ectophasiopsis. Pela 

presente definição o grupo é caracterizado pela área pós-coxal membranosa, além da 

tíbia posterior com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena. A revisão taxonômica 

de Eutrichopoda não era o objetivo deste projeto, porém o gênero foi incluído na chave 

da identificação do grupo. Mantive os gêneros na categoria que estão atualmente, assim 

como os subgêneros dentro de Trichopoda. 

 

Chave de identificação para os gêneros do grupo “Trichopoda typica” 

 

1. Vita frontal usualmente mais larga no nível do vértice, geralmente com parte 

anterior amarela a castanho-amarelada. Asa com mancha amarela presente e 

partindo sempre da base da asa. Asa com parte hialina adentrando célula dm e 

formando sinuosidade característica. Veia dm-cu praticamente reta, ou com leve 

curvatura (Figs. 2 F a 5 F, 6 B, 7 F a 9 F). Garras castanho-escuras, distalmente 

mais escura........................................................................................Ectophasiopsis 

 

 Vita frontal usualmente mais larga no nível da base das antenas ou subigual nas 

extremidades, castanho a castanho-escura, com regiões mais claras às vezes. Asa 

com mancha amarela da asa, quando presente, podendo ou não partir da base da 

asa. Asa com parte hialina não adentrando célula dm, e se adentra, apenas 

levemente, não formando sinuosidade. Veia dm-cu geralmente curvada, podendo 

ser bastante sinuosa ou não (Figs. 10 F, 11 F, 13 F a 18 F, 19B, 20 F a 45 F, 47 

F). Garras amarelas a castanho-pálidas, distalmente mais escura...........................2 

 

 

2.  Asa com mancha amarela ausente ou presente, presente principalmente nos 

machos. Célula r4+5 fechada com pecíolo ou fechada no ápice da asa. Caliptra 

inferior com lobo posterior externo na maioria das espécies bem desenvolvido. 
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Fêmur posterior com cerda pré-apical AV desenvolvida ou não diferenciada. 

Tíbia posterior usualmente com uma cerda PD, às vezes duas, porém quando com 

duas geralmente em uma única perna. Macho: Placa cercal usualmente com 

concavidade mediana anterior ao processo mediano e com lobos inferiores 

desenvolvidos ou levemente desenvolvidos (Figs. 55 A e B a 72 A e B); pós 

gonito distalmente levemente alargado (Figs. 48, 50). Fêmea: Cercos em forma de 

placas, com sétulas e cerdas mais esparsas e esternito 8 retangular a levemente 

triangular, com a borda distal arredondada (Figs. 74 a 76); ou cercos separados 

basalmente mas com a parte apical bem fina e alongada, convergindo em forma 

de fórceps e oitavo esternito triangular, com a parte apical levemente curvada 

(subgênero Trichopoda); ou cercos com parte ventral cônica alongada e robusta e 

parte central côncava, e esternito 8 retangular com borda distal arredondada, mais 

fina (Fig. 76 D).................................Trichopoda 

 

Asa nunca com mancha amarelada. Célula r4+5 sempre fechada e com pecíolo. 

Caliptra inferior com lobo posterior externo nunca muito desenvolvido. Fêmur 

posterior com cerda pré-apical AV não diferenciada. Tíbia posterior usualmente 

com duas ou três cerdas PD. Macho: Placa cercal com concavidade mediana 

anterior ao processo mediano bem sutil; lobos inferiores ausentes (Fig. 51 B). 

Pós-gonito geralmente distalmente bem largo (Fig. 51 A). Fêmea: Cercos 

espessos, achatados posteriormente, com superfícies achatadas recobertas por 

muitas sétulas pequenas ordenadas em fileiras (Fig. 51 C); esternito 8 curto e 

largo, terminando distalmente abruptamente (Fig. 51 C)....................Eutrichopoda 

 

Revisão taxonômica 

 

Foram revisados os gêneros Ectophasiopsis e Trichopoda. 

Ectophasiopsis era um gênero monotípico, após esta revisão foram reconhecidas 

duas espécies além da espécie tipo (Ectophasiopsis arcuata), sendo uma combinação 

nova (Ectophasiopsis gradata) e uma espécie nova. As fêmeas de todas as espécies 

foram descritas. O material tipo das duas espécies já existentes ainda não foi 

examinado. 

Das 22 espécies Neotropicais válidas inicialmente, sete foram consideradas 

válidas e redescritas neste trabalho; das espécies não redescritas, cinco não tiveram 
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correspondência no material analisado e aguardam análise do material tipo (T. alipes, T. 

haitensis, T. squamipes, T. subalipes e T. umbra); três talvez sejam algumas das 

espécies novas mas só confirmável ao verificar a espécie-tipo (T. apicalis, T. nigripes e 

T. pictipennis); o holótipo da espécie T. flava não foi encontrado e por falta de material 

correspondente não foi redescrita; e duas provavelmente não pertencem ao gênero 

Trichopoda (T. mexicana e T. subcilipes). Grande parte desse material tipo está para ser 

enviado. A espécie T. argentinensis é sinônimo de T. gradata, combinação nova para 

Ectophasiopsis gradata. A espécie T. luteipennis não pertence ao gênero Trichopoda e 

sim ao grupo “Trichopoda atypica”, Aff Homogenia. Não foi encontrado material de T. 

indivisa referente à região Neotropical. Três espécies foram revalidadas (T. limbata, T. 

nigrifrontalis e T. nitens) mas mantidas como unrecognized species. São descritas 15 

espécies novas de Trichopoda. Não foi possível a associação das fêmeas da espécie T. 

pilipes e T. sp. nov. 3, T. sp. nov. 4, T. sp. nov. 5, T. sp. nov. 6, T. sp. nov.10, T. sp. 

nov.12, T. sp. nov.13 e T. sp. nov. 15.  

Apenas os caracteres que diferem dos machos foram descritos nas fêmeas. 

 

Gênero Ectophasiopsis Townsend, 1915 

 

Ectophasiopsis Towsend, 1915: 439. Espécie-tipo: Ectophasiopsis arcuata, 

(Bigot, 1876) = chilensis Townsend, 1915 

Ectophasiopsis: Townsend, 1915a :439 (descrição do gênero, comentários); 

Aldrich, 1934: 11 (redescrições, comentários); Townsend, 1936: 55 (chave para 

gêneros); 1938: 47 (redescrição do gênero); Wolcott, 1949: 271 (comentário); Sabrosky, 

1950: 361 (comentário); Dupuis, 1963: 89 (comentário). 

 

Diagnose 

Tamanho pequeno (em relação à maioria das espécies de Trichopoda). Vita 

frontal geralmente mais larga no nível do vértice em relação ao nível da lúnula, podendo 

ser subigual. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula sempre mais larga que 

vita frontal, até 1,5x mais larga. Área pós-coxal, entre coxa posterior e esternito 1 

abdominal membranosa. Asa com mancha amarela forte começando na região da base 

da asa; asa com borda hialina demarcada acompanhado a margem posterior, com 

sinuosidade ao adentrar a célula dm. Veia dm-cu praticamente reta. Garras castanho-

escuras distalmente pretas. 
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Descrição 

 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-clara a amarelada, com triângulo ocelar e região 

ao redor castanho-escura Placa fronto-orbital, paraface e gena castanho-claro-

amareladas, com pruinosidade predominantemente dourada e prateada. Palpos castanho-

claros a amarelos. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, às vezes com região do lobo pós-pronotal, 

notopleura e região posterior ao lobo mais clara, laranja-amarelado. Lobo pós-pronotal 

recoberto com pruinosidade dourada a prateada. Escuto pós-sutural às vezes com partes 

laterais e parte anterior do calo pós-alar mais claro, castanho-claro-amarelado; escuto 

pós-sutural com pruinosidade dourada a dourada e prateada nas laterais e na região 

central, essa última podendo delimitar duas faixas triangulares castanho-escuras a pretas 

mais centrais (pruinosidade bem fraca às vezes); escuto pós-sutural geralmente com 

quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas menores mais centrais e 

duas faixas mais longas laterais. Escutelo castanho a castanho-escuro, às vezes 

distalmente mais claro. Tórax lateralmente geralmente com esparsa pruinosidade 

prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada de intensidade variável, com mancha amarela 

bem forte, recobrindo toda base da asa; borda hialina demarcada acompanhando a 

margem posterior, com sinuosidade ao adentrar célula dm, borda hialina com 1/7 a 1/3 

da largura da asa. 

Perna. Pernas com coxas castanho e pruinosidade prateada, às vezes com 

manchas amarelas; Trocânteres e base dos fêmureses castanho-claro-amarelados, e 

restante das pernas castanho, em muitos casos a parte castanho-claro-amarelado do 

fêmur anterior é muito estreita. Garras castanho-escuras, distalmente pretas. 

Abdômen. Abdômen com variação de cor: inteiro amarelo claro; ou com 

manchas castanho-escuras; ou faixas castanho-escuras a pretas distais; ou inteiramente 

mais escuro. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça mais larga que tórax. Olhos separados dorsalmente em ambos 

sexos. Vita frontal larga a ligeiramente larga no nível da lúnula, mais estreita no nível 

médio e bem divergente na porção superior, geralmente mais larga no nível do vértice 
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do que no nível da lúnula, às vezes subigual. Placa fronto orbital bem larga, no nível da 

lúnula mais larga que vita frontal, estreitando-se ligeiramente e depois mais 

bruscamente em direção a porção superior. Paraface nua, muito larga, levemente mais 

estreita inferiormente. Cerdas ocelares proclinadas e divergentes. Cerdas pós-ocelares 

curtas e subparalelas. Cerdas verticais externas ausentes. Cerdas verticais internas 

presentes, mas curtas. Vibrissa presente, às vezes com cerdas curtas adjacentes. Face 

com epistoma pronunciado, com regiões côncavas laterais na altura do flagelômero e 

uma parte convexa central logo abaixo da base das antenas. Eixo antenal subigual ou 

levemente mais largo que eixo oral. Flagelômero riniforme a levemente elíptico, pouco 

mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Arista nua. Palpos 

cilíndricos, levemente clavados. 

Tórax. Cerdas: acrosticais 0+1 ou 1+1 (pré-sutural bem curta); intra-alares 0+1; 

supra-alares 1+1; cerda intra pós-alar ausente; duas cerdas pós-alares; escutelo com par 

de cerdas basal e par apical. Área pós-coxal, entre coxa posterior e primeiro esternito 

abdominal, membranosa. 

Asa. Célula r4+5 sempre fechada, com pecíolo encontrando borda da asa um 

pouco acima do ápice. Veia dm-cu quase reta, levemente sinuosa. 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes, ou esparsas; fileira 

de cerdas PV curtas (longas e levemente achatadas em arcuata); cerda pré-apical AV 

não diferenciada. Tíbia posterior com cerdas D achatadas em forma de pena. Garras nos 

machos retas, alongadas, com parte distal curvada e pulvilos alongados, enquanto nas 

fêmeas garras mais curtas e curvadas, pulvilos também mais curtos e arredondados. 

Abdômen. Abdômen variado: elíptico ou oval arredondado ou circular, às vezes 

bastante achatado dorso ventralmente, geralmente com cerdas medianas quase não 

diferenciáveis ou ausentes. Cerdas discais ausentes. Membrana exposta ventralmente. 

 

Terminália do macho: Posicionada ventralmente. Epândrio arcado, em forma 

de “U”. Cercos fundidos medianamente, formando uma única placa cercal; placa cercal 

com processo mediano e lobos inferiores desenvolvidos; com concavidade mediana 

anterior ao processo mediano; em vista lateral processo mediano ultrapassa em 

comprimento os lobos inferiores; processo mediano com parte distal achatada bem larga 

e arredondada (vista lateral). Surstilo curto. Hipândrio com os braços prolongados e 

com alongamentos medianos, que articulam-se com gonitos. Pré-gonito e pós-gonito 

fundidos; pré-gonito com pequenas cerdas na base; pós-gonito em vista dorsal com 
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ápice levemente mais largo e arredondado. Falapódema alongado, de margens 

subparalelas, mais largo no ápice e bifurcado na base, de forma que o edeago se 

posicione entre a região bifurcada; cada ramo basal ligado a um grande saco 

membranoso. Apódema ejaculatório espatulado. Edeago recoberto externamente por 

membrana e assimétrico: epifalo triangular em vista lateral; basifalo curto, formando 

anel esclerotizado, às vezes incompleto, por onde passa o tubo espermático; distifalo 

composto de partes membranosas e esclerotizadas, na região mediana com par de placas 

pequenas esclerotizadas e placa única bem delgada do lado direito; parte mais apical 

larga e com placa esclerotizada: mais externa em forma concha externa; presença de um 

anel interno, com projeção do lado direito retangular e longa em direção a parte interna 

do anel, formando abertura em fenda transversal; duto espermático distalmente simples 

e reto; cavidade que aloja o duto espermático subigual. 

Terminália da fêmea: Sétimo esternito e tergito não fusionados. Oitavo 

esternito curto, distalmente arredondado, cercos achatados em forma de placas, 

subquadrados. 

 

Chave para as espécies do gênero Ectophasiopsis 

 

1. Largura da vita frontal no nível da lúnula 4/5 a subigual a largura da vita frontal 

no nível do vértice. Cerdas dorsocentrais 2+2 ou 3+2 (pré-suturais curtas). Asa do 

macho subtriangular (Fig. 2 F); Fêmur posterior com cerdas PV longas, 

levemente achatadas no macho............................................Ectophasiopsis arcuata 

 

 Largura da vita frontal no nível da lúnula 2/3 a 3/4 a largura da vita frontal no 

nível do vértice. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2. Asa elíptica, podendo ter o 

lobo anal mais largo ou não. Fêmur posterior com cerdas PV curtas......................2 

 

2. Placa fronto orbital vista lateralmente no nível da base das antenas pouco 

pronunciada. Paraface vista lateralmente mais estreita (Figs. 7 D, 8 D e 9 D). 

Placa cercal com margens laterais divergentes e lobos inferiores geralmente mais 

desenvolvidos (Figs. 54 A)...............................................Ectophasiopsis sp. nov. 1 

 

 Placa fronto orbital; vista lateralmente, no nível da base das antenas muito 

pronunciada. Paraface vista lateralmente larga (Fig. 4 D, 5 D e 6 D). Placa cercal 
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com margens laterais subparalelas e lobos inferiores geralmente menos 

desenvolvidos (Fig. 53 A)....................................................Ectophasiopsis gradata 

 

Ectophasiopsis arcuata (Bigot, 1876) 

 

(Figs. 2, 3, 52 e 77 A) 

 

Trichopoda arcuata Bigot, 1876: 397. Holótipo fêmea (?), BMNH(?). 

Localidade-tipo: “Chile”. 

Ectophasiopsis chilensis Townsend, 1915a: 439. Síntipos dois machos e uma 

fêmea (?), USNM. Localidade-tipo: “Chile” 

 

Trichopoda arcuata: Townsend, 1893b: 70 (comentário); Townsend, 1915a: 439 

(comentário);  

Ectophasiopsis chilensis Townsend, 1915a: 439 (descrição); Aldrich, 1934: 12 

(sinonímia); Townsend, 1936: 55 (genótipo de Ectophasiopsis); Townsend, 1938: 47 

(genótipo de Ectophasiopsis); 

Ectophasiopsis arcuata Aldrich, 1934: 12 (combinação nova, redescrição); 

Wolcott, 1948: 471 (comentários); 

 

Diagnose 

Vita frontal amarela a castanho-claro-amarelado, com região do triângulo ocelar 

castanho-escura. Largura da vita frontal no nível da lúnula 4/5 a subigual largura da vita 

frontal no vértice. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula 1,5x largura da vita 

frontal. Asa castanho-esfumaçada fraca, com mancha amarela forte que ocupa toda base 

da asa. Borda hialina demarcada, que adentra célula r4+5 e às vezes célula dm, 

formando uma sinuosidade ao adentrar célula dm. Asas subtriangulares nos machos, 

com lobo anal bem largo. Fêmur posterior com cerdas PV longas, levemente achatadas 

no macho. Abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, com faixa central longitudinal 

castanho-escura; circular, achatado dorsoventralmente. Abdômen das fêmeas 

dorsalmente amarelo-alaranjado, com tergito 1 e parte distal castanho; elíptico 

arredondado, menos achatado dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 2). 
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Comprimento 7.3–7.7 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal amarela a castanho-clara-amarelada, ao redor do triângulo 

ocelar castanho-escura. Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-

clara-amarelada com pruinosidade dourada e prateada. Paraface castanho-clara-

amarelada com pruinosidade prateada e pouca pruinosidade dourada na parte superior. 

Gena castanho-clara-amarelada com pruinosidade prateada. Escapo castanho a 

castanho-claro. Pedicelo castanho a castanho-claro. Flagelômero castanho, basalmente 

amarelo-alaranjada e às vezes posteriormente mais clara, amarelada. Arista castanho. 

Palpo castanho-claro-amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com quatro faixas castanho-escuras a 

pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas anteriormente e duas faixas 

triangulares laterais, delimitadas por pruinosidade dourada e prateada. Escuto pós-

sutural castanho-escuro, levemente mais claro no calo pós-alar e lateralmente; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas triangulares menores mais centrais, às 

vezes fundidas, e duas triangulares mais longas laterais, delimitadas por pruinosidade 

dourada e prateada, essa presente somente na metade anterior. Escutelo castanho a 

castanho-escuro, às vezes distalmente mais claro. Tórax lateralmente castanho com 

pruinosidade prateada, às vezes com partes castanho-claras. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada fraca, com mancha amarela forte ocupando toda 

base da asa e irradiando pela veia C até entre o fim de Sc e R1, na região central irradia 

um pouco além de r-m e na região inferior um pouco além de cup. Borda hialina 

demarcada, que adentra célula r4+5 e às vezes célula dm, formando uma sinuosidade ao 

adentrar a célula dm; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/5 a 1/3 

da largura da asa. Caliptra superior amarelo-alaranjada basalmente mais clara. Caliptra 

inferior amarela a amarelo-alaranjada, basalmente branca. Halter amarelo-pálido a 

alaranjado. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada, restante das pernas castanho. 

Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. 

Garras castanho a castanho-escuras, distalmente pretas. Pulvilo castanho-pálido. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, com faixa central 

longitudinal castanho-escura larga que ocupa todo tergito 1 e segue até metade do 

tergito 5; um exemplar com faixa bem estreita, e bordas posteriores dos tergitos 3, 4 e 5 

com manchas castanho-escuras irregulares. Abdômen ventralmente amarelo, ficando 
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mais escuro, alaranjado, posteriormente; alguns indivíduos com manchas castanho 

irregulares na região central do abdômen. Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,35x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula, estreitando-se no meio e divergente do meio para a porção superior. Largura da 

vita frontal no nível da lúnula 4/5 a 1x largura da vita frontal no vértice. Placa fronto 

orbital bem larga, no nível da lúnula 1,5x a largura da vita frontal, estreitando em 

direção ao triângulo ocelar e acabando antes do triângulo ocelar. Cerdas frontais 

numerosas, começando antes do triângulo ocelar, até o nível da base das antenas. 

Paraface muito larga, com margens estreitando-se um pouco inferiormente. Vibrissa 

com pouco mais de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 5/9 a 2/3 altura do olho. 

Gena cerca de 1/9 a 1/7 altura do olho. Eixo antenal subigual ou levemente maior que 

eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme, subigual a um pouco mais longo 

que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente 

clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 da largura 

da cabeça. Premento um pouco mais longo que palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a 3/4 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1 ou 1+1, pré-sutural bem curta. Cerdas dorsocentrais 2+2 ou 3+2, 

algumas pré-suturais curtas. Lobo pós-pronotal com três cerdas, sendo uma mais fraca; 

às vezes quatro cerdas sendo duas mais fracas. Catepisterno com duas cerdas, às vezes 

uma terceira mais fraca. 

Asa. Asas subtriangulares, com lobo anal bem largo. Comprimento da asa de 

2,2x a 2,6x largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo acima do ápice da asa. Veia 

dm-cu levemente sinuosa, quase reta. Caliptra inferior com borda posterior reta a 

levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

longas, levemente achatadas; com cerda AV pré-apical não diferenciada. Tíbia 

posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em 

forma de pena de 1,5x a 2x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D 

achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 a 8/9 do comprimento 

total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen circular, achatado dorsoventralmente. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,3x a 1,4x comprimento do tórax. Largura do abdômen cerca de 1,4x 
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a 1,7x da largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,1x a 1,3x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais ausentes e às vezes levemente diferenciadas a 

partir do tergito 4. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente 

tergito 6 reto a levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com membrana bem 

exposta. 

Terminália (Fig. 52). Placa cercal com processo mediano alongado; placa cercal 

com margens laterais subparalelas com lobos laterais curtos; lobos inferiores 

arredondados, quase não diferenciados. Edeago com basifalo com anel esclerotizado 

incompleto. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo com aba inferior 

posterior subretangular. Projeção do anel interno em vista frontal retangular, com ápice 

arredondado. 

Fêmea (Fig. 3). 

Comprimento. 6.6–7.4 mm. 

Coloração. Difere do macho em: vita frontal castanho-claro-amarelado a 

castanho, ao redor do triângulo ocelar castanho-escura com pruinosidade marrom. Placa 

fronto-orbital, paraface e gena somente com pruinosidade prateada. Escuto pré-sutural 

com menos pruinosidade e predominantemente prateada; metade interna do lobo pós-

pronotal sem pruinosidade. Escuto pós-sutural sem partes mais claras. Abdômen 

dorsalmente amarelo-alaranjado, com tergito 1 castanho-escuro, e mancha castanho-

escuras na margem anterior do tergito 2; outra mancha castanho-escura na margem 

posterior central do tergito 3, seguindo pelo tergito 4 como mancha triangular central 

que continua posteriormente ocupando todos tergitos subseqüentes. Abdômen 

ventralmente amarelo-alaranjado, com manchas irregulares castanho; castanho-escuro 

posteriormente. 

Estrutura. Difere do macho em: fêmur posterior com cerdas PV não achatadas. 

Abdômen elíptico arredondado, menos achatado dorsoventralmente. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,2x a 1,3x comprimento do tórax. Largura do abdômen 1x a 1,2x 

largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,7x largura do abdômen 

Membrana ventral menos exposta. 

Terminália. Distal. Devido a pouca disponibilidade de material não foi possível 

dissecar fêmeas dessa espécie. 

 

Material examinado 
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CHILE. Région Metropolitana. Santiago, “Puelma” (1♂, 1♀ ZMHU). Région 

del Maule. Cauquénes, 20.xi.1997, Schönemann S. (1♂ ZMHU), idem, 6.viii.1999 (1♀ 

ZMHU). Caiablo or Carablo (illegible), E. P. Reed col, i.1954 (1♂ CAS). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 77 A) 

Chile. Porto Rico – introduzida (Bigot, 1876; Townsend, 1915; Aldrich, 1934, 

Wolcott, 1948). 

 

Comentários 

Na descrição original, Townsend comenta que o gênero se assemelha a 

Ectophasia Townsend 1912, mas comenta que na verdade o gênero seria relacionado 

com Trichopodopsis. Aldrich (1934) redescreve o gênero e sinonimiza as espécies, de 

forma que T. arcuata se torne o nome válido, também comenta que Brauer não deve ter 

examinado o tipo ao sinonimizar T. arcuata com pennipes já que afirma como 

localidade “Chili, Plata”. Townsend (1936) desconsidera Aldrich, e mantém E. chilensis 

como genótipo, e aloca o gênero na tribo Phasiini. O mesmo autor (1838) comenta que 

as espécies são diferentes, mas isso ainda não justificaria o genótipo ser E. chilensis. 

Sabrosky (1950) comenta que o gênero deve ser muito mais próximo de Trichopodini 

devido a características das terminálias feminina e masculina. Dupuis (1963) mantêm a 

mesma posição, colocando o gênero como incertae sedis em Trichopodini. 

 

Ectophasiopsis gradata (Wiedemann, 1830) comb. nov. 

(Figs. 4, 5, 6, 53, 73 A e 77 B) 

 

Trichopoda gradata Wiedemann, 1830: 275. Holótipo sexo desconhecido, 

NHMW (?). Localidade-tipo: “Brasil”. 

Trichopodopsis argentinensis Blanchard, 1966: 65. Holótipo macho, INTA. 

Localidade-tipo: Argentina, Córdoba. syn. nov. (material tipo examinado) 

Trichopodopsis incognita Blanchard, 1966: 62. Holótipo fêmea, localização 

desconhecida, provavelmente perdido. 

Trichopodopsis christenseni Blanchard, 1966: 78. Holótipo macho, INTA. 

Localidade-tipo: Argentina, José C. Paz. (material tipo examinado) 

 

Trichopoda gradata; Walker, 1853: 258 (citação);  
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Trichopoda (Trichopoda) gradata Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

Trichopoda argentinensis; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinonímias) 

Trichopodopsis incognita; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinônimo, 

combinação nova); 

Trichopodopsis christenseni; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinônimo, 

combinação nova); 

Trichopoda Galactomyia argentinensis; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, 

combinação nova); 

Trichopoda Trichopoda incognita; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, combinação 

nova); 

Trichopoda Galactomyia christenseni; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, 

combinação nova); 

 

Diagnose 

Vita frontal castanho a castanho-claro-amarelado com pruinosidade dourada, 

posteriormente com mancha castanho-escura ocupando todo triângulo ocelar e suas 

margens. Largura da vita frontal no nível da lúnula 2/3 a 3/4 largura da vita frontal no 

vértice. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula mais larga que vita frontal; 

vista lateralmente, na região da base das antenas muito pronunciada. Asa castanho-

esfumaçada, com mancha amarela bem forte, recobrindo toda base da asa. Borda hialina 

demarcada, formando uma sinuosidade ao adentrar célula dm. Asas elípticas e largas, 

dando a impressão de ser levemente triangular. Fêmur posterior com cerdas PV curtas. 

Abdômen dorsalmente amarelo, podendo ter manchas castanhos distais e faixa 

longitudinal; elíptico a oval arredondado, achatado a levemente achatado 

dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 4 e 6) 

Comprimento. 6.5–7.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

dourada, parte posterior com mancha castanho-escura em todo o triângulo ocelar e suas 

bordas. Triângulo ocelar castanho-escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa 

fronto orbital castanho-clara-amarelada a amarela com pruinosidade dourada e prateada. 
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Paraface castanho-clara-amarelada a amarela com pruinosidade predominantemente 

dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena castanho-clara a amarelada com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho-claro a castanho-claro-amarelado. Pedicelo 

castanho-claro a castanho-claro-amarelado. Flagelômero castanho, basalmente amarelo-

alaranjada e às vezes posteriormente mais clara, amarelada. Arista castanho a castanho-

clara. Palpo castanho-claro a amarelado-pálido. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com lobo pós-pronotal, notopleura e região 

posterior ao lobo laranja-amarelada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas 

faixas centrais divergentes, às vezes fundidas anteriormente e duas faixas triangulares 

laterais, delimitadas por pruinosidade dourada, às vezes dourada e levemente prateada; 

em alguns indivíduos pruinosidade mais fraca; pruinosidade quando presente recobre as 

partes laranja-amareladas não sendo possível distingui-las; mesmo sem pruinosidade as 

faixas castanho-escuras a pretas são distinguíveis. Escuto pós-sutural castanho a 

castanho-escuro, com partes laterais e parte anterior do calo pós-alar castanho-claro-

amarelado; quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas menores 

mais centrais e duas faixas mais longas laterais; recoberto com pruinosidade dourada e 

prateada; às vezes pruinosidade muito fraca, evidenciando partes mais claras, mas faixas 

escuras ainda distinguíveis. Escutelo castanho a castanho-escuro, distalmente mais 

claro. Tórax lateralmente castanho com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela bem forte, ocupando toda 

base da asa e irradiando pela veia C até o fim de Sc, centralmente até um pouco além r-

m e posteriormente um pouco além de cup. Borda hialina demarcada acompanhado a 

margem posterior, com sinuosidade ao adentrar a célula dm; parte hialina na região da 

maior largura da asa cerca de 1/7 a 1/5 da largura da asa. Caliptra superior amarelo-

alaranjada, basalmente mais clara. Caliptra inferior amarelo-alaranjada, basalmente 

mais clara. Halter amarelo-pálido a alaranjado. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada, às vezes com manchas 

amarelas. Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro amarelos, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras castanho a castanho-escura, distalmente preta. Pulvilos 

castanho-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo, com mancha castanho-escura no 

tergito 5, às vezes avançando na margem posterior do tergito 4 e como faixa 

longitudinal no tergito 3 que pode estender-se até o tergito 1, nesses casos tergito 1 todo 
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castanho-escuro; tergito 6 sempre amarelo-alaranjado. Abdômen ventralmente amarelo; 

às vezes bordas ventrais dos tergitos 4 e 5, assim como esternito 5 com manchas 

irregulares castanhos; terminália alaranjada. Membrana amarelo-pálida 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal ligeiramente 

alargada no nível da lúnula estreitando-se no meio e depois tornando-se divergente em 

direção a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 2/3 a 3/4 largura da 

vita frontal no vértice. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula mais larga que 

vita frontal, estreitando-se ligeiramente e depois mais bruscamente, acabando no nível 

do triângulo ocelar; vista lateralmente, muito pronunciada na região da base das antenas. 

Cerdas frontais começando no nível mais anterior do triângulo ocelar, até o nível da 

base das antenas. Paraface muito larga, com margens estreitando-se um pouco 

inferiormente. Vibrissa cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 4/7 a 2/3 altura 

do olho. Gena cerda de 1/6 a 1/5 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do 

eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a às vezes levemente elíptico, um 

pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, 

clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 5/6 da largura da 

cabeça. Premento um pouco mais longo que palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 3/4 a 3/5 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2, às vezes primeira pós-sutural 

pouco distinguível ou ausente. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira 

mais fraca. Catepisterno com duas cerdas, às vezes com terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas e largas, às vezes subtriangulares. Comprimento da asa de 

2,4x a 2,8x largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo, acima do ápice da asa. 

Veia dm-cu levemente sinuosa, quase reta. Caliptra inferior com borda posterior 

convexa a reta; mais larga posteriormente como um todo, sendo lobo externo muito 

desenvolvido. 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

curtas; com cerda AV pré-apical não diferenciada da fileira. Tíbia posterior: com uma 

cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,4x a 

2x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de 

pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 a 4/5 do comprimento total da tíbia posterior. 
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Abdômen. Abdômen variável de elíptico a oval arredondado, achatado a 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,7x 

comprimento do tórax. Largura do abdômen cerca de 1,1x a 1,4x da largura do tórax. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,8x largura do abdômen. Cerdas medianas 

marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 4, às vezes do tergito 3. Cerdas 

abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto. Esternitos livres, 

com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig.53). Placa cercal com processo mediano alongado; placa cercal 

com margens laterais subparalelas com lobos laterais desenvolvidos; lobos inferiores 

arredondados e curtos. Edeago com basifalo com anel esclerotizado completo. Edeago 

com anel interno em vista pelo lado esquerdo com aba inferior posterior triangular 

muito sutil. Projeção do anel interno em vista frontal subtriangular, com ápice afilado, 

às vezes arredondado. 

Fêmea (Fig. 5 e 6) 

Comprimento. 6–7 mm. 

Coloração. Difere do macho em: vita frontal geralmente mais escura. Escuto 

com pruinosidade prateada predominante e partes castanho um pouco maiores. Asa com 

mancha amarela um pouco menor. Base dos fêmures com parte castanho-claro-

amarelada bem menor, às vezes só como mancha. Abdômen dorsalmente amarelo-

alaranjado posteriormente castanho-escuro; mancha castanho-escura como faixa 

longitudinal no tergito 3, expandindo-se no tergito 4 por completo, excluindo laterais, e 

tergito 5 em diante castanho-escuro (com pequenas variações). Abdômen ventralmente 

castanho amarelado, posteriormente castanho-escuro a partir da metade do esternito 4. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio, do nível da 

lúnula até a meio subparalela e depois bem divergente como no macho. Lobo pós-

pronotal com duas cerdas, terceira indistinguível. Duas cerdas no catepisterno. 

Abdômen mais ovicônico, menos achatado dorsoventralmente. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,2x a 1,4x comprimento do tórax. Comprimento do abdômen cerca 

de 1,2x a 1,4x largura do abdômen. Abdômen com cerdas medianas marginais 

praticamente não diferenciadas. Membrana ventral às vezes menos exposta. 

Terminália (Fig. 73 A). Distal e levemente ventral. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, levemente mais estreito distalmente, com margem distal levemente côncava 

centralmente. Esternito 8 subretangular, mais estreito e bem arredondado apicalmente. 

Cercos subquadrados, com margem superior subtriangular. 
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Material tipo 

Holótipo: T. argentinensis macho (INTA). “Holótipo”; “Córdoba / ii.1920”; 

“232”; “Holotypus”; “Trichopodopsis argentinensis / Blnchd / det. E. E. Blanchard”. 

Cabeça amassada; asa esquerda quebrada, sem asa direita, somente perna mediana 

esquerda e perna anterior direita; abdômen quebrado. Asa direita em lâmina. 

 

T. christenseni macho (INTA). “Holótipo”; “J. C. Paz / iii.1939 / Christensen”; 

“Athaumastus”; “234”; “Holotypus”; “Trichopodopsis christenseni / Blnchd / det. E. E. 

Blanchard”. Sem asa direita, sem perna anterior direita e sem ambas pernas posteriores. 

Asa direita lâmina. 

 

Material examinado 

BRAZIL. Paraná. Laranjeiras do Sul, i.1962, S. Sakagami col. (1♂ DZUP). 

Santa Catarina. Nova Teutônia, x.1967, F. Plaumann col. (1♀ DZUP). URUGUAI. 

Paysandú. Paysandú, 2006, Host: Dichelops furcatus (1♂, 1♀ MZSP), idem, 

01.ix.2006 (1♂ MZSP), idem, 20.ii.2007 (1♂ MZSP). Montevidéu. Montevidéu, Sello 

col. (1♂, 1♀ ZMHU). ARGENTINA. Santa Fé. Carcarañá (1♀ ZMHU). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 77 B) 

Literatura: Brasil, Argentina (Wiedemann, 1830; Liljesthröm, 1992). 

Material disponível: Brasil (Paraná, Santa Catarina); Uruguai; Argentina 

 

Comentários 

Um exemplar proveniente de Montevideú (ZMHU) etiquetado como gradata 

com grafia praticamente idêntica a de Wiedemann foi decisivo para realizar as 

sinonímias, porém o material tipo deverá ser examinado em breve para confirmação. 

 

Ectophasiopsis sp. nov. 1 

(Figs.7, 8, 9, 54, 73 B e 77 C) 

 

Diagnose 

Vita frontal castanho a castanho-claro-amarelado, em muitos casos com região 

próxima ao triângulo ocelar mais escura. Largura da vita frontal no nível da lúnula 2/3 a 

3/4 largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula 

mais larga que vita frontal; lateralmente na região da base das antenas pouco 

pronunciada. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela bem forte, recobrindo 

toda base da asa. Borda hialina demarcada acompanhado margem posterior, formando 

uma sinuosidade ao adentrar célula dm; nos exemplares com abdômen mais escuro a 

parte hialina às vezes menos demarcada e mais estreita. Asas elípticas nos exemplares 
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menores de abdômen amarelo, e elípticas e largas nos exemplares com abdômen 

geralmente mais escuro ou muito achatado dorsoventralmente. Fêmur posterior com 

cerdas PV curtas. Abdômen com padrões de coloração variado; elíptico a oval 

arredondado, achatado a levemente achatado dorsoventralmente. 

 

Macho (Figs. 7 e 8) 

Comprimento. 5.2–8 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-clara-amarelada, geralmente ao redor 

do triângulo ocelar mais escuro. Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital 

castanho-clara-amarelada a amarela com pruinosidade dourada e às vezes também 

prateada. Paraface castanho-clara-amarelada a amarela com pruinosidade 

predominantemente dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena castanho-

clara-amarelada com pruinosidade prateada. Escapo castanho-claro-amarelado. Pedicelo 

castanho-claro-amarelado. Flagelômero castanho basalmente alaranjado e metade 

posterior castanho-clara-amarelada a amarela, às vezes a parte castanho é restrita a 

região da inserção da arista. Arista castanho a castanho-clara-amarelada. Palpo 

castanho-claro a amarelo. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com lobo pós-pronotal, notopleura e região 

posterior ao lobo laranja-amarelada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas 

faixas centrais divergentes, às vezes fundidas anteriormente e duas faixas triangulares 

laterais, delimitadas por pruinosidade dourada, às vezes dourada e levemente prateada; 

em alguns indivíduos pruinosidade mais fraca; pruinosidade quando presente recobre as 

partes laranja-amareladas não sendo possível distingui-las; mesmo sem pruinosidade as 

faixas castanho-escuras a pretas são distinguíveis. Escuto pós-sutural castanho com 

laterais e parte anterior do calo pós-alar castanho-claro-amarelado; com quatro faixas 

triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas menores mais centrais e duas faixas 

mais longas laterais; pruinosidade dourada e prateada nas laterais e região central, 

delimitando as duas faixas mais centrais; às vezes pruinosidade muito fraca, 

evidenciando partes mais claras, mas faixas escuras ainda distinguíveis. Escutelo 

castanho a castanho-escuro, distalmente mais claro, até castanho-claro-amarelado. 

Tórax lateralmente castanho, às vezes com partes mais claras, amareladas; com 

pruinosidade prateada e às vezes dourada e prateada. 
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Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela bem forte, ocupando toda 

base da asa e irradiando pela veia C até o fim de Sc, centralmente até um pouco além de 

r-m e posteriormente um pouco além de cup. Borda hialina demarcada, acompanhado 

margem posterior, com sinuosidade ao adentrar a célula dm; nos exemplares com 

abdômen mais escuro parte hialina às vezes menos demarcada e mais estreita. Parte 

hialina na região da maior largura da asa nos exemplares com abdômen amarelo cerca 

de 1/4 a 2/7 da largura da asa; nos exemplares com abdômen escuro cerca de 1/6 da 

largura da asa. Caliptra superior amarelo-alaranjada, basalmente mais clara. Caliptra 

inferior amarelo-alaranjada a amarela, basalmente mais clara. Halter amarelo-pálido a 

alaranjado. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada, às vezes com manchas 

amarelas. Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelos, e restante das pernas 

castanho; em muitos casos a parte castanho-claro-amarelado do fêmur anterior é muito 

estreita. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-

escuras. Garras castanho a castanho-escuras, distalmente preta. Pulvilos castanho-

pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente com dois padrões de coloração com algumas 

variações: 1) abdômen amarelo-alaranjado com padrões: a) mais escuro posteriormente, 

ou com manchas castanho irregulares; b) com linha longitudinal fraca que vai do tergito 

3 ao 5, às vezes também com tergito 4 e 5 com manchas castanho; c) tergitos 4 e 5 com 

manchas irregulares, sendo tergito 4 geralmente com manchas na margem posterior e 

tergito 5 castanho na totalidade ou com manchas (nesse caso alguns com tergito 6 todo 

castanho); todas as variações às vezes com alguma pruinosidade dourada, 

principalmente no tergito 6; 2) abdômen mais escuro, geralmente castanho, com faixa 

mais escura longitudinal dos tergitos 2 ao 5, ficando mais claro em direção as laterais, 

que podem ser amareladas, geralmente faixa amarela maior nos tergitos 2 e 3; todos 

com tergitos 1 e 6 amarelos a alaranjados. Abdômen ventralmente amarelo-alaranjado 

nos dois morfotipos, com alguns indivíduos com manchas castanho irregulares nas 

bordas dos tergitos 4, 5 e 6, raramente no 3. Membrana amarelo-pálida a castanho-claro-

amarelada, às vezes com manchas castanho. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,6x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 4/9 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal 

ligeiramente alargada no nível da lúnula, estreitando-se no meio e depois tornando-se 
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divergente em direção a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 2/3 a 

3/4 largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital bem larga, no nível da lúnula 

mais larga que vita frontal, estreitando-se levemente e depois mais bruscamente e 

acabando no nível do triângulo ocelar; vista lateralmente, pouco pronunciada na região 

da base das antenas. Cerdas frontais começando no nível do triângulo ocelar, até o nível 

da base das antenas. Paraface larga, com margens estreitando-se um pouco 

inferiormente. Vibrissa de 1/2 a 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 4/7 a 2/3 altura 

do olho. Gena cerca de 1/8 a 1/6 altura do olho. Eixo antenal subigual ou levemente 

maior que eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a às vezes levemente 

elíptico, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos 

cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça 

cerca de 5/7 a 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual a um pouco mais curto que 

palpos. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 3/5 a 4/5 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-

suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, sendo uma mais fraca: às vezes 

uma cerda. Catepisterno com duas cerdas. 

Asa. Asas elípticas nos exemplares menores de abdômen amarelo, e elípticas e 

mais largas nos exemplares com abdômen geralmente mais escuro. Comprimento da asa 

nos exemplares com abdômen amarelo cerca de 2,7x a 2,9x largura da asa; nos 

exemplares com abdômen escuro cerca 2,4x a 2,5x largura da asa. Célula r4+5 fechada 

com pecíolo acima do ápice da asa. Veia dm-cu levemente sinuosa, quase reta. Caliptra 

inferior com borda posterior convexa a reta; mais larga posteriormente como um todo, 

lobo externo muito desenvolvido. 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD somente com cerdas esparsas; 

com cerdas PV curtas; com cerda AV pré-apical não diferenciada. Tíbia posterior: com 

uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 

1,2x a 2,1x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em 

forma de pena da tíbia posterior em cerca de 7/9 a 5/6 do comprimento total da tíbia 

posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico a oval arredondado, achatado a 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,4x a 1,6x 

comprimento do tórax. Largura do abdômen de 1,2x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,4x a 1,7x largura do abdômen. Cerdas medianas 
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marginais ausentes e às vezes levemente diferenciadas a partir do tergito 4. Cerdas 

abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente 

invaginado no centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 54). Placa cercal com processo mediano alongado; placa cercal 

com margens laterais subparalelas com lobos laterais desenvolvidos; lobos inferiores 

arredondados e curtos. Edeago com basifalo com anel esclerotizado completo. Edeago 

com anel interno em vista pelo lado esquerdo com aba inferior posterior triangular 

muito sutil. Projeção do anel interno em vista frontal subtriangular, com ápice afilado, 

às vezes arredondado. 

Fêmea (Fig. 9) 

Comprimento. 6–7 mm. 

Coloração. Difere do macho em: escuto pós-sutural às vezes com menos 

pruinosidade, principalmente na região central; faixas castanho mais largas. Abdômen 

dorsalmente amarelo-alaranjado, às vezes castanho-claro-amarelado; com diferentes 

padrões de manchas castanho: 1) posteriormente mais escuro, castanho; 2) mancha 

castanho-escura como faixa longitudinal no tergito 3, expandindo-se no tergito 4 por 

completo, excluindo laterais, e tergito 5 em diante castanho-escuro (com pequenas 

variações) 3) quase sem manchas, levemente mais escuro posteriormente. Abdômen 

ventralmente amarelo-alaranjado, com mancha castanho geralmente do tergito 4 a 

posteriormente, às vezes manchas no abdômen todo incluindo membranas e esternitos. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio, do nível da 

lúnula até o meio subparalela e depois bem divergente como no macho. Comprimento 

da asa cerca de 2,4x a 2,9x largura da asa. Abdômen mais ovicônico, menos achatado 

dorsoventralmente. Largura do abdômen cerca de 1,1x a 1,4x vezes largura do tórax. 

Abdômen com cerdas medianas marginais praticamente não diferenciadas. Membrana 

ventral às vezes menos exposta. 

Terminália (Fig. 73 B). Distal. Esternito 7 como placa trapezoidal, mais estreito 

distalmente, com margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 

subretangular, arredondado apicalmente. Cercos subquadrados, com margem superior 

subtriangular arredondada. 

 

Material tipo 

Holótipo: macho (DZUP) – “Passos, MG / Brasil, x.1961 / C. Elias col.”; 

“DZUP 252134” 
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Parátipos: 

BRAZIL. Mato Grosso. Cáceres, 9.i.1985, C. Elias col. (1♂ DZUP), idem, 

10.iii.1985 (1♂ DZUP); Chapada dos Guimarães, Pq. Nacional da Chapada dos 

Guimarães, 3-13.xi.2008, Almeida e eq. col., 15º25’46,7’’S 55º50’4,18’’W. Goiás. 

Corumbá de Goiás, F. Monjolinho, xi.1946, Barreto col. (1♀ MZSP); Jataí, i.1955, M. 

Carrera, A. Machado, F. S. Pereira, E. Dente & M. Loureiro col. (1♂ DZUP). Minas 

Gerais. Araxá, 22.xi.1965, C. Elias col. (1♀ DZUP); Varginha, ix.1951, M. Alvarenga 

col. (1♂ DZUP); Passos, v.1961, C. Elias col. (1♀ DZUP), idem, iv.1961 (1♀ DZUP), 

idem, viii.1961 (1♂ DZUP), idem, ix.1961 (1♂ DZUP), idem, x.1961 (1♂, 1♀ DZUP). 

Mato Grosso do Sul. Maracajú, v.1937, M. E. S. Bras col., Serviço Febre Amarela 

(4♂, 1♀ USNM)., Ponta Porã, 27.vii.2006 (1♀ MZSP). Rio de Janeiro. Itatiaia, 

Campo Belo, v.1945, Barreto, col. (1♀ MZSP). São Paulo. Rio Claro, vii.1939, Pde. 

Pereira col. (1♂ DZUP) idem, x.1939 (1♂ DZUP); São José dos Campos, xii.1934, H. 

S. Lopes (1♀ CEIOC); São Paulo, Ipiranga, 29.iii.1936, illegible col. (1♂ CEIOC), 

idem, 31.iii.1936 (1♂ DZUP). Paraná. Bela Vista (do Paraíso), 27.x.2008, Pavão col., 

Host: Dichelops melacanthus, 22º57’52,7S 51º14’0,1’’W (2♂, 1♀ MZSP). Santa 

Catarina. Rio das Antas, i.1953, Camargo & Dente col. (1♂, 1♀ DZUP) Sem 

Localidade. 11.v.1980, Santos col., 11.v.1980, Santos col., Host: Thyanta perditor (1♀ 

DZUP). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 77 C) 

Brasil (Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo). 

 

Comentários 

Espécie muito próxima de E. gradata, diferenciada pelas características da 

cabeça citadas acima, e com grande variação morfológica. 

 

 

Gênero Trichopoda Berthold, 1827 

 

Diagnose 

Largura da vita frontal no nível da lúnula maior, às vezes subigual, largura da 

vita frontal no vértice. Tórax com coloração característica, escuto marcado com 

pruinosidade. Área pós-coxal, entre coxa posterior e esternito 1 abdominal membranosa. 

Asas com alguma coloração, geralmente com borda hialina posterior bem demarcada. 

Tíbia posterior com cerdas D achatadas em forma de pena. Abdômen geralmente com 

cerdas medianas marginais curtas, quase não diferenciáveis ou ausentes.  

 

Descrição 
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Coloração 

Cabeça. Cabeça com coloração do castanho-escuro ao castanho-claro-

amarelado. Placa fronto orbital, paraface e gena com pruinosidade, que varia do 

dourado ao prateado. Palpos castanhos a amarelos. 

Tórax. Escuto variando de coloração do castanho-escuro ao castanho-claro, 

geralmente laterais e borda posterior do escuto mais claros. Escuto pré-sutural com 

pruinosidade de coloração variada, com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas 

faixas centrais divergentes (fundidas anteriormente ou por completo como uma faixa 

única) e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural geralmente com menos 

pruinosidade e as faixas escuras nem sempre tão bem delimitadas. Tórax lateralmente 

geralmente com alguma pruinosidade mais esparsa. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada que acompanha C pela parte anterior da asa e 

que varia de intensidade e extensão, podendo ou não ter uma mancha amarelada. Com 

borda hialina demarcada acompanhando a margem posterior, que varia de extensão, 

podendo estar ausente. 

Perna. Pernas com coxa geralmente com pruinosidade prateada, às vezes com 

manchas amarelas; o restante das pernas com coloração variada. Garras castanho-

pálidas a amarelo-pálida, distalmente preta. 

Abdômen. Abdômen com coloração e padrões muito variados. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça mais larga que tórax. Olhos separados dorsalmente em ambos 

sexos. Largura da vita frontal no nível da lúnula maior ou às vezes subigual, a largura da 

vita frontal no vértice. Cerdas ocelares proclinadas e divergentes. Cerdas pós-ocelares 

curtas e subparalelas. Cerdas verticais externas ausentes. Cerdas verticais internas 

presentes, mas curtas. Paraface nua. Vibrissa presente, às vezes com cerdas curtas 

adjacentes. Face com epistoma pronunciado, com regiões côncavas laterais na altura do 

flagelômero e uma parte convexa central logo abaixo da base das antenas. Flagelômero 

riniforme a subelíptico. Arista nua. Palpos cilíndrico, levemente clavados. 

Tórax. Cerdas: intra-alares 0+1; supra-alares 1+1; cerda intra pós-alar ausente; 

duas cerdas pós-alares; escutelo com par de cerdas basal e par apical. Área pós-coxal, 

entre coxa posterior e primeiro esternito abdominal membranosa. 

Asa. . Célula r4+5 geralmente fechada com pecíolo curto ou fechada na borda da 

asa. Veia dm-cu sinuosa. 
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Perna. Tíbia posterior com cerdas D achatadas em forma de pena. Nos machos, 

garras retas, alongadas, distalmente curvada e pulvilos alongados, enquanto nas fêmeas 

as garras são mais curtas e curvadas, os pulvilos também são mais curtos e 

arredondados. 

Abdômen. Abdômen nos machos com seis tergitos visíveis dorsalmente. Cerdas 

medianas marginais ausentes ou presentes, mas quando presentes geralmente curtas. 

Cerdas discais ausentes. Membrana exposta ventralmente ou não. 

 

Terminália do macho (Figs. 48, 49, 50): Posicionada ventralmente. Epândrio 

arcado, em forma de “U”. Cercos fundidos medianamente, formando uma única placa 

cercal; placa cercal com processo mediano e lobos inferiores, que podem ser bem curtos 

às vezes; com concavidade mediana anterior ao processo mediano; em vista lateral 

processo mediano ultrapassa em comprimento os lobos inferiores. Surstilo muito 

reduzido, arredondado ou trapezóide com cerdas, ligados ao epândrio por uma 

membrana. Hipândrio com braços prolongados e com alongamentos medianos, que 

articulam-se com gonitos. Pré-gonito e pós-gonito fundidos; pré-gonito com pequenas 

cerdas na base; pós-gonito em vista dorsal com ápice levemente mais largo e 

arredondado. Falapódema alongado, de margens subparalelas, mais largo no ápice e 

bifurcado na base, de forma que o edeago se posicione entre a região bifurcada; de cada 

braço da região bifurcada; cada ramo basal ligado a um grande saco membranoso. 

Apódema ejaculatório espatulado. Edeago recoberto externamente por membrana e 

assimétrico: epifalo triangular em vista lateral; basifalo curto, formando anel 

esclerotizado, por onde passa o tubo espermático; distifalo composto de partes 

membranosas e esclerotizadas, na região mediana com um par de placas pequenas 

esclerotizadas e placa única bem delgada do lado direito; parte mais apical larga e com 

placas esclerotizadas: a mais externa em forma de concha externa; a mais interna como 

anel interno com projeção do lado direito dobrando em direção a parte interna do anel 

de forma variada; e duto espermático distal interno simples. 

Terminália da fêmea: Esternito 7 e tergito não fusionados. Esternito 8 

achatado, afilado em direção a região apical, subtriangular ou subretangular, geralmente 

posicionado entre os cercos. 

 

Chave para subgêneros e para as espécies Neotropicais do gênero 

Trichopoda 
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1.  Asa com parte hialina ocupando mais da metade da largura da asa, até 2/3 da 

largura. Asa com infuscação geralmente amarelada, às vezes partes castanho-

claros. Pernas com coloração predominantemente amarela. Abdômen com forte 

pruinosidade dourada: por toda parte distal a partir do tergito 4 ou distribuída em 

bandas transversais do tergito 3 ao 5. Macho: placa cercal com lobos inferiores 

muito curtos; processo mediano longo, uniforme, sem parte distal expandida (Fig 

72 A e B). Fêmea: cercos separados basalmente e com parte apical bem fina e 

alongada, convergindo em forma de fórceps; oitavo esternito triangular, com parte 

apical levemente curvada............................................(subgênero Trichopoda) sp 5 

 

 Asa com parte hialina menor que metade da largura da asa ou ausente. Asa com 

infuscação geralmente castanho, às vezes com mancha amarelada de tamanho 

variável (geralmente nos machos). Pernas geralmente com predominância de 

castanho, somente algumas áreas das coxas, trocânteres e bases dos fêmures 

amareladas. Abdômen variado. Macho: placa cercal com lobos inferiores 

desenvolvidas; processo mediano apicalmente expandido (Fig. 55 A e B a 71 A e 

B). Fêmea: cercos mais finos e em forma de placas, com sétulas e cerdas mais 

esparsas ou cercos com parte ventral cônica alongada e robusta e parte central 

côncava; oitavo esternito retangular, com borda distal 

arredondada...................................................................(subgênero Galactomyia)..2 

 

2. Eixo antenal maior que eixo oral, cerca de 1/4 maior. Flagelômero elíptico 

alongado, cerca de 1,5x a 2x comprimento do escapo e pedicelo somados. Veia 

dm-cu com sinuosidade bem acentuada (Fig. 20 F e 21 F)........T. nigricauda Bigot 

  

 Não com a combinação de características acima.....................................................3 

 

3.  Fêmur posterior com fileira de cerdas PV achatadas, longas ou curtas. Macho: 

Asas geralmente bem larga no nível do lobo anal (asa com comprimento de 2,1x a 

2,5x largura máxima da asa – exceção morfotipo macho amarelo T. lanipes que 

chega 2,7x); abdômen elíptico e largo; achatado dorsoventralmente; abdômen 

com comprimento menor ou igual 1,8x largura do abdômen e abdômen mais largo 
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que tórax, de 1,2x a 1,5x largura do tórax) (Figs. 17, 18, 25 a 29, 33 e 34). Fêmea: 

Abdômen cilíndrico, com terminália distal a levemente dorsal .............................4 

 

 Fêmur posterior com fileira de cerdas PV curtas ou longas, às vezes levemente 

achatadas. Macho: Asas às vezes levemente mais larga no nível do lobo anal ou 

subigual (asa com comprimento de 2,5x a 3,4x largura máxima da asa); abdômen 

variável de: elíptico ou elíptico levemente triangular ou ovalado, nunca muito 

largo; achatado ou levemente achatado dorsoventralmente (abdômen com 

comprimento de 1,5x a 2,5x largura do abdômen); largura do abdômen 1x a 1,2x 

(raramente 1,3x) a largura do tórax. Fêmea com abdômen variado, com terminália 

distal, às vezes levemente ventral............................................................................8 

 

4. Macho: Asa com mancha amarela bem forte, ocupando base inteira e grande parte 

da asa; abdômen elíptico alargado castanho-escuro, com forte pruinosidade 

dourada a partir do tergito 4 (Fig. 27 F). Fêmea: Placa fronto-orbital com 

pruinosidade dourada; asa às vezes com mancha amarela bem fraca; abdômen 

cilíndrico, castanho-escuro......................................................................Trichopoda 

sp. nov. 2 

 

 Macho: Asa com ou sem mancha amarela forte, podendo ocupar base inteira da 

asa; abdômen elíptico alargado de coloração variada, mas sem pruinosidade 

dourada forte. Fêmea: Placa fronto-orbital com pruinosidade prateada, podendo 

ser levemente marrom, ou dourada; asa nunca com mancha amarela; abdômen 

castanho-escuro ou preto ou castanho-avermelhado...............................................5 

 

5. Macho: Pernas amarelas, somente tíbias castanho-claras a castanho-clara-

amareladas; abdômen alaranjado, com mancha irregular castanho-escura (Fig. 

31)...........................................................................................Trichopoda sp. nov. 5 

 

 Macho: Pernas nunca totalmente amarelas, geralmente somente coxas, trocânteres 

e base dos fêmures com algum tom amarelado; abdômen nunca todo 

alaranjado.................................................................................................................6 
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6. Macho: Asa toda castanho-esfumaçada, sem mancha amarelada; fêmur posterior 

com fileiras de cerdas AD e PV achatadas e longas; abdômen com muitas cerdas 

achatadas laterais; abdômen castanho-escuro a preto (indivíduos como um todo 

mais escuros, castanho-escuro a preto) (Fig. 29)...................Trichopoda sp. nov. 3 

 

 Macho: Asa com ou sem mancha amarelada; fêmur posterior com fileiras de 

cerdas AD às vezes achatadas, mas não muito longas; fêmur posterior com fileiras 

de cerdas PV achatadas, curtas ou longas); cerdas laterais do abdômen presentes, 

às vezes bem curtas; abdômen amarelado a castanho levemente 

avermelhado.............................................................................................................7 

 

7. Macho: Abdômen castanho avermelhado (Fig. 25 E). Edeago com anel interno 

em vista pelo lado esquerdo aparentemente sem dobras e com lobo inferior 

posterior muito mais largo que o anterior (Fig. 62 C); anel interno com projeção 

em vista frontal larga e afinando gradualmente em direção a parte interna, com 

aba inferior arredondada e bem curta (Fig. 62 D). Fêmea: Abdômen cilíndrico, 

castanho avermelhado............................................................Trichopoda sp. nov. 1 

 

 Macho: Abdômen castanho-escuro levemente avermelhado, ou mais estreito e 

amarelado. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo com dobras e 

com lobo inferior posterior subigual ao anterior (Fig. 58 C); anel interno com 

projeção em vista frontal triangular, afinando mais bruscamente em direção a 

parte interna, com aba inferior triangular curta (Fig. 58 D). Fêmea: Abdômen 

cilíndrico, castanho-escuro a preto..........................................T. lanipes (Fabricius) 

 

8. Macho: Flagelômero largo e alongado, de 1,5x a 2x comprimento do escapo e 

pedicelo somados, ou mais riniforme e mais curto, um pouco mais longo que o 

escapo e pedicelo somados; asa nunca com mancha amarelada; caliptra inferior 

castanho-esfumaçada, basalmente branca; abdômen elíptico, castanho, podendo 

ter uma faixa longitudinal mais escura....................................................................9 

 

 Macho: Flagelômero sempre riniforme, até no máximo 1,25x mais longo que 

escapo e pedicelo somados; asa pode ter mancha amarelada; caliptra inferior 

raramente castanho-esfumaçada basalmente branca; se dessa cor, abdômen 
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elíptico, levemente triangular, distalmente mais estreito; abdômen elíptico, 

levemente triangular a ovalado, de coloração variada, mas geralmente com algum 

tom castanho-claro a amarelo................................................................................11 

 

9. Flagelômero riniforme e mais curto, um pouco mais longo que escapo e pedicelo 

somados (Fig. 43 D).............................................................Trichopoda sp. nov. 13 

 

Flagelômero largo e alongado, de 1,5x a 2 vezes o comprimento do escapo e 

pedicelo somados ..................................................................................................10 

 

10. Flagelômero castanho-alaranjado, largo e alongado, quase 2x comprimento do 

escapo e pedicelo somados (Fig. 40 D). Pecíolo da célula r4+5 do tamanho de r-m 

(Fig 40 F)..............................................................................Trichopoda sp. nov. 11 

 

 Flagelômero castanho-escuro, com a parte posterior levemente alaranjada, largo e 

alongado, cerca de 1,5x comprimento do escapo e pedicelo somados (Fig. 42 D). 

Pecíolo da célula r4+5 menor que r-m (Fig. 42 F)...............Trichopoda sp. nov. 12 

 

11. Caliptra inferior castanho-esfumaçada basalmente branca....Trichopoda sp. nov. 8 

 

 Caliptra inferior castanho-clara-amarelada a amarela, basalmente amarelada a 

branca.....................................................................................................................12 

 

12. Macho: Comprimento do abdômen maior que 1,5x a até 1,8x comprimento do 

tórax; abdômen elíptico ou subtriangular..............................................................13 

 

 Macho: Comprimento do abdômen menor ou igual a 1,5x comprimento do tórax; 

abdômen variável de elíptico a elíptico ovalado....................................................15 

 

13 Macho: Abdômen subtriangular (Fig. 24 E)............................T. pilipes (Fabricius) 

 

 Macho: Abdômen elíptico mais largo, às vezes distalmente um pouco mais 

estreito, mas não subtriangular..............................................................................14 
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14. Vita frontal no nível da lunúla cerca de 1,3x a 1,7x vita frontal no nível do 

vértice. Vibrissa cerca de 2/3 o comprimento da arista. Abdômen castanho-escuro 

a castanho-claro-amarelado, geralmente com pruinosidade dourada distalmente. 

Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo com dobras e lobos 

inferiores bem demarcados e lateral do anel com pouca porosidade (Fig. 30 C); 

projeção do anel interno em vista frontal triangular afinando bruscamente em 

direção a parte interna e com parte mais estreita longa (Fig. 30 

D)............................................................................................Trichopoda sp. nov. 4 

 

 Vita frontal no nível da lunúla cerca de 1,1x a 1,4x vita frontal no nível do 

vértice. Vibrissa cerca de 1/2 comprimento da arista. Abdômen castanho-claro-

amarelado a amarelo, nunca com pruinosidade. Edeago com anel interno em vista 

pelo lado esquerdo com dobras e lobos inferiores fracamente demarcados e lateral 

do anel com muita porosidade (Fig. 32 C); projeção do anel interno em vista 

frontal triangular, afinando gradualmente em direção a parte interna (Figs. 32 

D)............................................................................................Trichopoda sp. nov. 6 

 

15. Macho: Fêmur posterior com cerda pré-apical AV não diferenciada. Fêmea: sem 

mancha amarela na asa ou essa muito estreita; com cerda AV pré-apical não 

diferenciada; abdômen com metade basal amarela e a metade distal castanho-

escura a preta; facilmente distinguível pela terminália característica, que forma 

uma concavidade na região distal do abdômen; cercos com parte ventral interna 

cônica alongada e robusta; margem central interna côncava. (Fig. 76 

D)..........................................................................................Trichopoda sp. nov. 10 

 

 Macho: Fêmur posterior com cerda pré-apical AV diferenciada, caso não 

diferenciada asa sem mancha amarela ou, às vezes, com região mais clara, bem 

estreita, podendo ser levemente amarela. Fêmea: às vezes com coloração como a 

acima, mas terminália diferente, sem formar cavidade e cercos achatados em 

forma de placas subquadradas...............................................................................16 

 

16.  Macho: Escutelo castanho-claro, castanho-claro-amarelado a amarelo, em alguns 

exemplares pequenos da espécie Trichopoda sp. nov. 14 pode ser castanho, mas 

nesses casos base da asa é amarela, castanho amarelada ou um castanho bem 
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claro, quase amarelado e abdômen com coloração castanho amarelada com faixa 

longitudinal castanho por todo abdômen e distalmente. Algumas fêmeas de T. 

giacomellii podem ter o escutelo castanho a castanho-

escuro.....................................................................................................................17 

 

 Escutelo castanho-escuro a castanho, às vezes apicalmente mais 

claro.......................................................................................................................18 

 

17. Macho: Mancha amarela da asa começando na base da asa, às vezes bem fraca na 

base da asa, castanho-claro-amarelado; edeago com anel interno em vista pelo 

lado esquerdo: com dobra inferior central curta; com lobo inferior anterior 

arredondado longo, raramente subtriangular; lobo inferior posterior arredondado e 

curto, às vezes com parte inferior mais reta, margem inferior sempre inclinada, às 

vezes levemente (Fig. 71 C). Fêmea: abdômen dorsalmente todo castanho ou 

castanho-escuro a preto, às vezes com faixa longitudinal mais escura e tergito 1 

anteriormente amarelo (Fig. 45 E)........................................Trichopoda sp. nov. 14 

 

Macho: Mancha amarela da asa se presente, nunca começando na base da asa; 

edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra inferior central 

mais longa; com lobo inferior anterior levemente subtriangular a arredondado; 

lobo inferior posterior arredondado e mais longo; lobos inferiores subiguais e 

margem inferior não inclinada (Fig. 55 C). Fêmea: Abdômen dorsalmente todo 

castanho-escuro com tergito 1 amarelado, ou do tergito 1 ao 4 amarelo com 

manchas castanho irregulares e borda distal do tergito 4 e tergito 5 em diante todo 

castanho-escuro; às vezes todo castanho-escuro a preto (Fig. 11 

E)...............................................................................Trichopoda bosqi (Blanchard) 

 

18. Lobo pós-pronotal com pruinosidade mais escura, dourado-escuro a marrom. 

Macho: edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com lobo inferior 

anterior arredondado longo e lobo inferior posterior arredondado e curto, às vezes 

com parte inferior reta, margem inferior levemente inclinada (Fig. 57 C); projeção 

do anel interno em vista frontal triangular, com dobra central basal (Fig 57 

D)....................................................................................................T. decisa Walker 

 



45 

 

 Lobo pós-pronotal com pruinosidade dourada, prateada (pruinosidade pode estar 

ausente, por alguma ação física, mas nesses casos lobo castanho). Um único caso 

de lobo pós-pronotal com pruinosidade marrom em Trichopoda sp. nov. 7. 

Terminália do macho não como acima..................................................................19 

 

19. Macho: Abdômen ovalado; edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: 

com uma dobra inferior central, às vezes com duas dobras inferiormente que se 

fundem, e dobra mediana posteriormente a dobra posterior superior; com lobos 

inferiores arredondados e subiguais (Fig 67 C).; projeção do anel interno em vista 

frontal mais larga na base, afinando bruscamente em direção a parte interna, com 

parte estreita longa e sinuosa (Fig 67 D). Fêmea: Abdômen dorsalmente nunca 

totalmente amarelo-alaranjado, sempre com parte distal castanho-escura ou com 

manchas castanho-escuras......................................................Trichopoda sp. nov. 7 

 

 Macho: Abdômen elíptico, às vezes levemente ovalado, nesses casos terminália 

não como acima.....................................................................................................20 

 

20. Macho: Abdômen elíptico distalmente um pouco mais estreito, dando a impressão 

de ser subtriangular; edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com 

dobra inferior central longa e bem demarcada; com lobo superior posterior 

presente delimitado pela dobra superior posterior; com lobo inferior anterior 

levemente arredondado; lobo inferior posterior arredondado; lobos inferiores 

subiguais (Fig. 69 C). Fêmea: abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, mas 

com tergitos 4 em diante castanho-escuros a pretos, às vezes somente metade 

distal do tergito 4 em diante...................................................Trichopoda sp. nov. 9 

 

 Macho. Abdômen variável de elíptico a elíptico ovalado; terminália não como 

acima, edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra inferior 

central curta ou ausente; com lobo superior posterior presente mas não delimitado 

pela dobra superior posterior. Fêmea: abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, 

sem manchas ou distalmente com manchas castanho a castanho-escuras (nunca o 

tergito 4 na totalidade), e às vezes com faixa longitudinal....................................21 

 



46 

 

21. Macho: Asa geralmente com mancha amarela, às vezes fraca; fêmur posterior 

com cerda pré-apical AV presente; tíbia posterior com fileira maior de cerdas 

achatadas em forma de pena por cerca de 2/3 a 3/4 do comprimento da tíbia; 

edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior 

posterior e uma dobra inferior central curta; com lobo inferior anterior levemente 

subtriangular; lobo inferior posterior arredondado; lobos inferiores subiguais (Fig.  

60 C).....................................................................................T. pennipes (Fabricius) 

 

Macho: Asa sem mancha amarela ou às vezes com região mais clara, bem 

estreita, podendo ser levemente amarelada; fêmur posterior com cerda pré-apical 

AV não diferenciada, às vezes diferenciada; tíbia posterior com fileira maior de 

cerdas achatadas em forma de pena por cerca de 3/4 a 5/6 do comprimento da 

tíbia; edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior 

posterior; sem dobra inferior central aparente; com lobo inferior anterior 

arredondado e curto; lobo inferior posterior arredondado e mais longo que o 

anterior (Fig. 56 C)...................................................................T. ciliata (Fabricius) 

 

 

Subgênero Galactomyia Townsend, 1908 

Galactomyia Townsend, 1908: 135. Espécie-tipo: Trichopoda radiata Loew, 

1863 (=Thereva lanipes Fabricius, 1805), por designação original. 

Galactomyia: Townsend, 1908: 135 (descrição do gênero); Coquillett, 1910: 616 

(catálogo, sinonímia); Townsend, 1913 (comentários); Townsend, 1915b: 122 

(comentários, sinonímias); Townsend, 1936: 52 (chave de identificação de gêneros para 

a tribo); 1938: 29 (sinonímia); Dupuis, 1963: 88 (comentários, morfologia, genitália); 

Sabrosky & Arnaud, 1965, 966 (catálogo); Blanchard & de Santis, 1975: 19 (citação); 

Guimarães, 1971: 9 (catálogo); Hardy, 1981: 411 (citação subgênero); O’Hara, 2013b 

(catálogo); 

Trichopodopsis Townsend, 1913: 148, 313. Espécie-tipo: Musca pennipes 

Fabricius, 1781, por designação original. 

Trichopodopsis: Townsend, 1913 (descrição do gênero, comentários); 

Townsend, 1936: 52 (chave de identificação de gêneros para a tribo); 1938: 30 

(redescrição do gênero); Sabrosky, 1950: 366 (sinonímia); Sabrosky & Arnaud, 1965, 

966 (catálogo);  Blanchard, 1966 (descrição de espécies, chave para espécies); 
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Guimarães, 1971: 10 (catálogo); Mallea et al., 1977 (descrição de espécie); Liljesthröm, 

1992 (revisão das espécies argentinas, sinonímias); O’Hara, 2013b (catálogo); 

Eutrichopodopsis Blanchard, 1966: 81. Espécie-tipo: Eutrichopodopsis funebris 

Blanchard, 1966, por designação original. 

Eutrichopodopsis: Blanchard, 1966 (descrição do gênero e de espécies); 

Blanchard & de Santis, 1975: 19 (citação); Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 

1992 (revisão das espécies argentinas, sinonímia). 

 

Diagnose 

Vita frontal larga no nível da lúnula estreitando-se em direção ao nível médio e 

levemente divergente do nível médio para o nível do vértice, às vezes subparalela do 

nível médio para nível do vértice. Asa com coloração variada, mas geralmente com 

castanho-esfumaçado, com mancha amarelada presente ou ausente, variando de 

tamanho; borda hialina presente, sempre menor que metade da largura da asa. Fêmur 

posterior: com fileira de cerdas AD e PV achatadas, presentes ou não diferenciadas. 

Abdômen com coloração e forma variada, pruinosidade, quando presente, na região 

distal do abdômen. 

 

Descrição 

 

Coloração 

Cabeça. Muito variada 

Tórax. Muito variada 

Asa. Asa castanho-esfumaçada de intensidade variável, com mancha amarela 

presente ou ausente, que também varia de intensidade, às vezes pode começar na base 

da asa. Borda hialina demarcada acompanhando margem posterior, variando de largura, 

às vezes quase inexistente; às vezes invade um pouco as células dm e r4+5. 

Perna. Pernas com coxas castanho a amarelas com pruinosidade prateada, 

Trocânteres e base dos fêmureses castanho-claro-amarelos (tamanho da parte amarela 

no fêmur varia), e restante das pernas castanho. Garras castanho-pálidas a amarelo-

pálidas, distalmente preta. 

Abdômen. Muito variada 

Estrutura 
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Cabeça. Vita frontal larga no nível da lúnula estreitando-se no meio e levemente 

divergente na porção superior, às vezes paralela do meio para porção superior. Placa 

fronto orbital no nível da lunúla subigual a mais estreita que largura da vita frontal, 

estreitando em direção ao triângulo ocelar. Eixo antenal subigual ao eixo vibrissal. 

Flagelômero riniforme, levemente elíptico, às vezes bem largo, com tamanho variado. 

Tórax. Igual ao gênero 

Asa. Igual ao gênero. 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD levemente esparsas ou às 

vezes longas e achatadas; fileira de cerdas PV curtas, longas ou longas e achatadas; 

cerda pré-apical AV geralmente diferenciada. 

Abdômen. Abdômen variado: elíptico ou oval arredondado ou elíptico bem 

largo, às vezes muito achatados dorso ventralmente. Membrana exposta ventralmente. 

Fêmea: abdômen pode ser mais cilíndrico. 

Terminália do macho: Placa cercal com lobos inferiores; processo mediano 

longo e lobos inferiores de tamanhos e formas variadas. Surstilo curto. Anel interno do 

distifalovisto pelo lado esquerdo com um lobo posterior superior e dois lobos inferiores, 

às vezes com delimitações mais fracas; com projeção do lado direito dobrando em 

direção a parte interna do anel de forma variada, com variedade de formas da fenda 

lateral. Cavidade que aloja o duto espermático estreita. Duto espermático interno reto ou 

sinuoso. 

Terminália da fêmea: Oitavo esternito distalmente arredondado ou truncado; 

cercos achatados em forma de placas, subquadrados ou com parte ventral cônica 

alongada e robusta; parte central côncava. 

 

Trichopoda alipes Wulp, 1892 

 

Trichopoda alipes Wulp, 1892: 183. Holótipo macho, BMNH. Localidade-tipo: 

“México, Guerrero, Omilteme” 

 

Trichopoda alipes; Townsend, 1893a: 165 (comentário); Wulp, 1888-1903: 435 

(redescrição); Aldrich, 1905: 424 (catálogo); 

Trichopoda (Trichopoda) alipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 
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Distribuição geográfica 

México (Guerrero, Omilteme) (Wulp, 1892, Wulp, 1888-1903; Aldrich, 1905). 

 

Comentários 

A descrição original possui características como asa com parte apical com 

mancha amarela, em conjunto com um flagelômero longo e palpos pretos, 

caracterísitcas que não encontrei em nenhum exemplar do material examinado. O 

material tipo está sendo enviado e será examinado em breve. 

 

Trichopoda apicalis Wiedemann, 1830 

 

Trichopoda apicalis Wiedemann, 1830: 271. Holótipo fêmea, SDEI. Localidade-

tipo: “Brasil” 

 

Trichopoda apicalis; Walker, 1853: 258 (citação);  

Trichopoda (Trichopoda) apicalis; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

Brasil (Wiedemann, 1830). 

 

Comentários 

Descrição comenta que o holótipo fêmea possui asa com base amarelada (pela 

tradução realizada), assim como escutelo. Se Wiedemann acertou o sexo, pode ser um 

Ectophasiopsis, ou então Trichopoda sp. nov. 10 ou T. sp. nov. 14, únicas fêmeas com 

asas com base amarelada. Caso ele tenha errado o sexo, poderia ser T. sp. nov. 1, T. sp. 

nov. 2, T. sp. nov. 10, T. sp. nov. 14, ou até um Ectophasiopsis, considerando que não 

se sabe ao certo o quanto da base da asa é amarelada. O material tipo está sendo enviado 

e será examinado em breve. 

 

Trichopoda bosqi (Blanchard, 1966) restaurado, syn. senior 

(Figs. 10, 11, 12, 55, 74 A e 78 A) 
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Trichopodopsis bosqi Blanchard, 1966: 73. Holótipo macho, INTA. Localidade-

tipo: Argentina, Província de Buenos Aires, Cañuelas. (material tipo examinado) syn. 

senior 

Trichopodopsis giacomellii Blanchard, 1966: 75. Síntipos machos, MACN. 

Localidade-tipo: Argentina, “La Rioja”. (material tipo examinado) syn. 

Eutrichopodopsis funebris Blanchard, 1966: 81. Holótipo fêmea, localização 

desconhecida, provavelmente perdido. Localidade-tipo: Argentina, Buenos Aires, 

Flores. 

Eutrichopodopsis imitans Blanchard, 1966: 86. Holótipo fêmea, perdido 

(Liljesthröm, 1992). Localidade-tipo: Argentina,” La Rioja”. 

Eutrichopodopsis similis Blanchard, 1966: 89. Holótipo fêmea, localização 

desconhecida, provavelmente perdido. Localidade-tipo: Argentina, Buenos Aires, 

Rivadavia. 

Eutrichopodopsis bruchi Blanchard, 1966: 92. Holótipo fêmea, localização 

desconhecida, provavelmente perdido. Localidade-tipo: Argentina, Córdoba, Villa 

Cabrera. 

Trichopodopsis gustavoi Mallea et al., 1977: 21. Sintipos machos e fêmeas, 

CZAA. Localidade-tipo: Argentina, Mendoza, Chacras de Coria. 

 

Trichopodopsis bosqi; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinonímias); 

Trichopoda giacomellii; Liljesthröm, 1980: 233 (morfologia); Liljesthröm, 1992: 

51 (comentários, sinonímias); 

Eutrichopodopsis funebris; Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 1992: 

51 (comentários, sinônimo, combinação nova); 

Eutrichopodopsis imitans; Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 1992: 51 

(comentários, sinônimo, combinação nova); 

Eutrichopodopsis similis; Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 1992: 51 

(comentários, sinônimo, combinação nova); 

Eutrichopodopsis bruchi; Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 1992: 51 

(comentários, sinônimo, combinação nova); 

Trichopoda (Galactomyia) bosqi; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, combinação 

nova); 

Trichopoda (Galactomyia) giacomellii; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, 

combinação nova); 
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Trichopodopsis gustavoi; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinônimo, 

combinação nova); 

 

Diagnose 

Escutelo castanho-claro a castanho-claro-amarelado (algumas fêmeas com 

escutelo castanho-escuro). Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela estreita, 

começando em r1 e br no nível de bm-cu; às vezes mancha somente um tom de castanho 

mais claro, levemente amarelado. Borda hialina demarcada acompanhando margem 

posterior. Caliptra inferior amarela a amarelo-alaranjada, basalmente branca. Fêmur 

posterior com cerdas PV presentes, às vezes levemente achatadas. Abdômen 

dorsalmente amarelado, às vezes amarelo-alaranjado a castanho alaranjado, em muitos 

casos com faixa longitudinal castanho, ou manchas irregulares posteriormente. 

Abdômen variável de elíptico a elíptico ovalado, levemente achatado 

dorsoventralmente. Abdômen da fêmea dorsalmente castanho-escuro, com tergito 1 

amarelado, ou tergito 1 ao 4 amarelo com manchas castanhos irregulares e margem 

posterior do tergito 4 e tergito 5 em diante todo castanho-escuro; às vezes abdômen todo 

castanho-escuro a preto. 

 

Macho (Fig. 10 e 12 A) 

Comprimento. 7.2–9 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura, às vezes nas laterais, na região 

central e ao redor do triângulo ocelar com partes castanhos-clara. Triângulo ocelar 

castanho a castanho-escuro, às vezes com manchas de pruinosidade dourada ou 

prateada. Placa fronto orbital castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada. 

Paraface castanho-clara-amarelada com pruinosidade prateada e pouca pruinosidade 

dourada na parte superior. Gena castanho-clara-amarelada com pruinosidade prateada. 

Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo castanho a castanho-claro. Flagelômero 

castanho a castanho-claro basalmente amarelo a alaranjado, às vezes posteriormente 

mais claro. Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho-claro a amarelo. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro, com pruinosidade dourada e prateada, 

alguns exemplares somente com pruinosidade dourada; com quatro faixas castanho-

escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes, fundidas anteriormente e duas faixas 

triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-claro, em alguns exemplares 
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levemente mais escuro na região central; com quatro faixas triangulares castanho-

escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes fundidas, e duas faixas mais 

longas laterais; com faixa de pruinosidade dourada central delimitando as duas faixas 

escuras centrais e uma faixa de pruinosidade dourada lateral anterior ao calo pós-alar. 

Escutelo castanho-claro a castanho-claro-amarelado. Tórax lateralmente castanho a 

castanho-claro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela estreita, começando em r1 

e br no nível de bm-cu e irradiando anteriormente e centralmente além de r-m; às vezes 

a mancha é somente um tom de castanho mais claro, levemente amarelado. Borda 

hialina demarcada acompanhado a margem posterior, às vezes adentrando a célula dm e 

a parte castanho saindo um pouco da célula r4+5; parte hialina na região da maior 

largura da asa cerca de 1/5 a 2/7 da largura da asa. Caliptra superior castanho-claro-

amarelada a amarela, basalmente branca. Caliptra inferior amarela a amarelo-alaranjada, 

basalmente branca. Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho-claro-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas a castanho-clara-pálidas, distalmente pretas. 

Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelado, às vezes amarelo-alaranjado a 

castanho-alaranjado ou castanho-claro-amarelado distalmente castanho; faixa 

longitudinal castanho a castanho-escura do tergito 1 ao tergito 4, variando de extensão, 

às vezes presente somente no tergito 4; às vezes tergitos 3 e 4 mais escuros ou com 

manchas castanho; tergitos 5 e 6 mais escuros, às vezes tergito 6 mais claro; alguns 

exemplares não possuem manchas, com exceção da faixa longitudinal. Abdômen 

ventralmente amarelo, mais escuro posteriormente, às vezes castanho-claro-amarelado; 

região da terminália alaranjada. Membrana amarela pálida a castanho-pálida.  

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 3/7 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e levemente divergente a divergente da região 

mediana para a região posterior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x a 1,4x 

vezes largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a 

largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no nível 
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do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o 

nível da base das antenas, às vezes uma cerda abaixo do nível do eixo antenal. Paraface 

subigual ou com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa 1/2 a um pouco 

mais de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 5/8 altura do olho. Gena cerca de 

1/10 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero 

achatado a levemente achatado, riniforme, um pouco mais longo que comprimento do 

escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais 

curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 5/7 a 4/5 da largura da cabeça. Premento 

subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/7 a um pouco menor que o comprimento 

do escuto pós-sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com 

uma das pós-suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, sendo uma mais 

fraca; às vezes uma cerda pós pronotal. Catepisterno com duas cerdas e terceira mais 

fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,7x a 3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada um pouco acima do ápice da asa com pecíolo ou fechada na borda da asa. 

Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda posterior reta a levemente 

côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente, às vezes 

curta. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD, porém alguns 

exemplares com duas; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,4x a 2,5x 

largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena 

da tíbia posterior em cerca de 2/3 a 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico a elíptico ovalado, levemente achatado 

dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,4x comprimento do 

tórax. Largura do abdômen cerca de 1,1x a 1,3x da largura do tórax. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,5x a 1,8x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais 

levemente diferenciáveis a partir do tergito 3 ou tergito 4. Cerdas abdominais laterais 

achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 levemente invaginado no centro. Esternitos 

livres com membrana bem exposta, às vezes menos exposta. 

Terminália (Fig. 55). Placa cercal com processo mediano triangular, curto ou 

mais longo; ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores 

arredondados. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra 
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superior posterior e uma dobra inferior central; com lobo superior posterior presente, às 

vezes mais alongado na porção superior; com lobo inferior anterior levemente 

subtriangular a arredondado; lobo inferior posterior arredondado; lobos inferiores 

subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal triangular, afinando gradualmente 

em direção a parte interna, com aba inferior triangular ou arredondada. Duto 

espermático com parte interna ao anel interno levemente sinuoso. 

Fêmea (Figs. 11 e 12 B) 

Comprimento. 7.4–8.1 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade prateada 

predominante. Paraface somente com pruinosidade prateada. Flagelômero às vezes mais 

escuro. Escuto pré-sutural às vezes com um pouco mais de pruinosidade prateada. 

Escuto pós-sutural quase todo castanho-escuro, castanho-claro-amarelado nas laterais, 

com pruinosidade central ausente ou muito fraca, e pouca pruinosidade nas laterais. 

Escutelo castanho-escuro ou castanho-claro-amarelado. Asa com mancha mais clara 

mais fraca, às vezes praticamente ausente. Caliptra superior às vezes mais escura. 

Abdômen dorsalmente castanho-escuro, com tergito 1 amarelado, ou tergito 1 ao 4 

amarelo com manchas castanhos irregulares e margem posterior do tergito 4 e tergito 5 

em diante todo castanho-escuro; às vezes abdômen todo castanho-escuro a preto. 

Abdômen ventralmente ou todo castanho-escuro, com membrana castanho-pálida, ou 

amarelo ficando castanho-escuro posteriormente, com manchas castanho irregulares. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal às vezes mais larga no meio, 

subparalela em sua extensão. Largura da vita frontal no nível da lúnula às vezes 

levemente maior que largura da vita frontal no vértice. Escuto pré-sutural de 2/3 a 3/4 

comprimento do escuto pós-sutural. Uma fêmea com catepisterno com duas cerdas. 

Abdômen às vezes menos achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca 

de 1,2x a 1,3x comprimento total do tórax. Largura do abdômen subigual largura do 

tórax. Cerdas medianas marginais do abdômen praticamente não diferenciadas. 

Membrana ventral menos exposta. 

Terminália (Fig. 74 A). Distal. Esternito 7 como placa trapezoidal, com 

margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 subretangular, arredondado 

apicalmente. Cercos subquadrados, com margem superior levemente arredondada e 

parte inferior interna levemente expandida, subtriangular. 

 

Material tipo 
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Holótipo: Macho (INTA). “Holótipo” “Prov. de Bs. As. / Cañuelas / 

17.xii.1918” “Holotypus” “233”  “Trichopodopsis bosqi Blanch., det. E. E. Blanchard”. 

Lâmina da asa do holótipo (INTA). 

Síntipos: Sete machos alfinetados em 6 alfinetes. (MACN). “La Rioja, 1919 / 

“Trichopodopsis giacomellii, Blanchard, 1966”; um macho “La Rioja, 1919” 

Lâmina da asa de dois sintipos (INTA). 

 

Material examinado 

ARGENTINA. Tucumán. Villa Nougues, i.1929 (2♀ USNM); 5.vi.1927, H. E. 

Box, col. (1♂ USNM), idem, 21.i.1928 (1♂ USNM), 25.iii.1930, H. A. Jaynes col. (1♂ 

USNM). “Crest Ridge” N. W. Tucúman, 11.ii.1951, Ross & Michelbacher col. (1♀ 

CAS). Entre Ríos. Pronunciamento, xii.1966, F. Walz col. (1♂ USNM). Buenos Aires. 

Saladillo, 1.ii.1910 (1♂ ZMHU), sem localidade, 1.i.1910 (1♂, 1♀ ZMHU). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 78 A) 

Literatura: Argentina, Brasil (Paraná) (Liljesthröm, 1992). 

Material examinado: Argentina. 

 

Comentários 

Muitas espécies foram sinonimizadas nesse nome, porém o critério utilizado por 

Liljesthröm (1992: 57) foi de manter o nome que tivesse maior quantidade de material 

tipo, e em melhor estado, o que não condiz com o ICZN (1999), que prevê a prioridade 

de nome para a mais antiga espécie descrita, no caso T. bosqi. 

 

Trichopoda ciliata (Fabricius, 1805) 

(Figs. 13, 14, 56, 74 B e 78 B) 

 

Ocyptera ciliata Fabricius, 1805: 315. Holótipo fêmea, ZMUC. Localidade tipo: 

“América do Sul". (material tipo examinado) 

 

Trichopoda ciliata; Wiedemann, 1830: 273 (redescrição, combinação nova); 

Macquart, 1843: 234 (comentário, ilustração hábito dorsal); Walker, 1853: 258 

(citação); Osten Sacken, 1878: 145 (catálogo); Brauer & Bergenstamm, 1891: 147 

(citação); Townsend, 1891: 137 (comentário); Wulp, 1888-1903: 434 (comentário – 

sinônimo T. pennipes (Fabricius, 1781)); Worthley, 1924a: 8 (comenta que é sinônima 

de T. pennipes e Eutrichopoda pyrrhogaster (Wiedemann, 1830) de acordo com Brauer 
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e Bergenstamm – os autores não citam pyrrhogaster); Townsend, 1931: 83 (sinônimo 

de pennipes); Beard, 1940: 624 (sinônimo de pennipes – pyrrhogaster também); 

Trichopoda (Trichopoda) ciliata; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Diagnose 

Asa castanho-esfumaçada e borda hialina bem demarcada, às vezes com mancha 

amarela bem fraca; elíptica; nas fêmeas mancha amarela mais rara e geralmente mais 

fraca. Fêmur posterior com cerda AV pré-apical não diferenciada da fileira, às vezes 

diferenciada. Abdômen amarelo-alaranjado, às vezes posteriormente mais escuro, 

podendo ter faixas castanho-escuras a pretas longitudinais ou distais irregulares bem 

estreitas; variável de elíptico a levemente ovalado, achatado a levemente achatado 

dorsoventralmente; nas fêmeas às vezes a parte distal do abdômen castanho a castanho-

escura. 

 

Macho (Fig. 13) 

Comprimento. 7.2–8.3 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, quase preta. Triângulo ocelar castanho-

escuro. Placa fronto orbital castanho com pruinosidade dourada. Paraface castanho com 

pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e levemente prateada na 

parte mais inferior. Gena castanho com pruinosidade prateada. Escapo castanho. 

Pedicelo castanho a castanho-escuro distalmente mais clara. Flagelômero castanho a 

castanho-escuro basalmente amarelado, às vezes quase metade do flagelômero 

amarelado. Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho a amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade predominantemente 

dourada e um pouco prateada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas 

mais centrais divergentes, fundidas anteriormente ou completamente fundidas e duas 

faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho; quatro faixas triangulares 

castanho-escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes fundidas, e duas 

faixas mais longas laterais; com faixa de pruinosidade dourada ou prateada delimitando 

as faixas centrais e às vezes faixa de pruinosidade dourada ou prateada lateral anterior 

ao calo pós-alar; pruinosidade mais forte ou inexistente. Escutelo castanho a castanho-
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escuro, distalmente mais claro. Tórax lateralmente castanho a castanho-escuro com 

partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela fraca raramente presente; 

quando presente, começando em r1 e br no nível de bm-cu e irradiando anteriormente e 

centralmente um pouco além de r-m. Borda hialina bem demarcada, às vezes adentrando 

levemente o ângulo inferior da célula dm, e a parte castanho-esfumaçado indo um pouco 

além de r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/5 a 1/4 da 

largura da asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra 

inferior amarelo-alaranjada, amarelo pálido ou castanho-clara, basalmente mais clara. 

Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, às vezes posteriormente 

mais escuro; às vezes com faixas castanho-escuras longitudinais ou manchas irregulares 

bem estreitas distais. Abdômen ventralmente amarelo a amarelo-alaranjado, mais escuro 

posteriormente, às vezes com manchas castanho-clara distais. Membrana amarela 

pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça um pouco menor que 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal 

larga no nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do 

meio para porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula subigual a cerca de 

1,3x largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula um pouco 

menor que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e 

acabando um pouco antes ou no nível do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando 

um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes uma cerda 

abaixo do nível do eixo antenal. Paraface subigual ou com margens estreitando um 

pouco inferiormente. Vibrissa cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 3/5 

altura do olho. Gena cerca de 1/10 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao 

tamanho do eixo oral. Flagelômero achatado a levemente achatado, riniforme, um pouco 

mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, 
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clavados a levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca 

de 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a 5/6 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1, às vezes 1+2 com primeira cerda pós-

sutural quase não distinguível. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira 

mais fraca. Catepisterno com três cerdas, sendo uma mais fraca; às vezes duas cerdas. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa 2,5x a 3x largura da asa. Célula r4+5 

fechada na borda da asa ou com pecíolo bem curto, um pouco acima do ápice da asa. 

Veia dm-cu sinuosa no meio, às vezes levemente sinuosa. Caliptra inferior com borda 

posterior reta e com lobo externo desenvolvido, mas com ponta mais aguda (forma de 

bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical não diferenciada da 

fileira, às vezes diferenciada. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; 

mais longa cerda D achatada em forma de pena 1,5x a 2x largura máxima da tíbia 

posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em 

cerca de 3/4 a 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico a levemente ovalado, achatado a 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,4x 

comprimento do tórax. Largura do abdômen 1x a 1,25x largura do tórax. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,4x a 1,7x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais 

ausentes, às vezes levemente diferenciadas a partir do tergito 4. Cerdas abdominais 

laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no 

centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 56). Placa cercal com processo mediano triangular apicalmente 

mais estreito; ápice do processo mediano subretangular a arredondado em vista lateral; 

lobos inferiores arredondados curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado 

esquerdo: com dobra superior posterior; com lobo superior posterior presente; com lobo 

inferior anterior arredondado e curto; lobo inferior posterior arredondado e mais longo 

que o anterior. Projeção do anel interno em vista frontal triangular, afinando 

bruscamente em direção a parte interna, com aba inferior triangular muito curta. Duto 

espermático com parte interna ao anel interno curvado na porção mais superior. 

 

Fêmea. (Fig. 14) 
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Comprimento. 7.3–9.2 mm. 

Coloração. Difere do macho em: pruinosidade da placa fronto orbital 

predominantemente prateada. Paraface somente com pruinosidade prateada. Escuto pré-

sutural com as duas faixas centrais fundidas, às vezes somente distalmente divididas por 

pruinosidade. Escuto pós-sutural mais escuro, com menos pruinosidade. Escutelo e 

tórax lateralmente mais escuros. Asa nunca com mancha amarelada, às vezes mancha 

castanho-esfumaçado mais clara. Abdômen às vezes com tergitos 5 e 6 castanho-

escuros. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal um pouco mais larga e subparalela, 

levemente divergente no nível da lúnula. Abdômen menos achatado dorsoventralmente. 

Largura do abdômen subigual a largura do tórax. Abdômen geralmente com sete 

tergitos visíveis dorsalmente. Abdômen com cerdas medianas marginais raramente 

diferenciadas. Membrana ventral às vezes menos exposta. 

Terminália (Fig. 74 B) Distal e levemente ventral. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, às vezes com margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 

subretangular, arredondado apicalmente. Cercos subquadrados, com margem superior 

subtriangular arredondada e parte inferior interna levemente expandida, subtriangular, 

às vezes mais arredondada. 

 

Material tipo 

Holótipo: Fêmea (ZMUC). “Type” “O. ciliate / Ex: Am: mer: Schmidt” “zmuc 

00026430”. Sem aristas; sem tarsos da perna mediana esquerda; sem perna mediana 

direita. 

 

Material examinado 

HAITI. Host: Nezara viridula (1♂, 2♀ BMNH). DOMINICAN REPUBLIC. 

Santo Domingo. Santo Domingo, Mr. Tweedie col. (1♀ BMNH). UNITED 

KINGDOM. Montserrat. xii.1952, F. D. Bennett col., Host: Nezara viridula on 

Crotalaria. (7♀ BMNH), idem (6♂, 14♀ USNM). DOMINICA. Castle Comfort, 

29.ix.1964, T. J. Spilman (1♂ USNM), Clarke Hall, 16.ii.1965, W. W. Wirth col., 

Cocoa Trail (1♂ USNM), idem, 21-31.iii.1965 (1♂ USNM), idem, 1.iv.1965, D. R. 

Davis (1♂ USNM), idem, Layou Vall., 4-7.ii.1965, H. E. Evans col. (1♀ USNM), 

Dleau Gommier, 13.v.1966, G. Steyskal col. (1♂ USNM), Fond Sophie, 2.x.1964, T. J. 

Spilman col. (1♂ USNM), idem, P. J. Spangler col. (1♀ USNM),  Pont Casse, 8-

13.x.1966, A. B. Gurney (1♂ USNM), Roseau, x.1967, N. L. H. Krauss (1♂ USNM), 

idem, 23.vii.1963, O. S. Flint col., along Roseau R., 1 mi. above. (1♀ USNM). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 78 B) 

Literatura: América do Sul (Wiedemann, 1830); E. U. A (?). (Macquart, 1843). 
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Material examinado: Haiti, Républica Dominicana, Montserrat, Dominica. 

 

Comentário 

Alguns autores consideraram a espécie como sinônimo de T. pennipes 

(Fabricius, 1781) (Wulp, 1888-1903; Worthley, 1924; Townsend, 1931; Beard, 1940), 

enquanto outros mantiveram o status de espécie (Guimarães, 1971; Pape & Thompson, 

2010). A espécie é válida baseada na análise do material tipo. O material examinado por 

Fabricius, com localidade “América Meridionali” coletado por Smidt. (Schmidt) é 

proveniente das “Índias Ocidentais” (Zimsen, 1964). Devido a esse fato coloco em 

dúvida a distribuição geográfica referente aos E.U.A.; Wiedemann redescreve a espécie 

com localidade “América do Sul”. 

Um outro exemplar macho etiquetado como “Type”; “zmuc 00026429” 

(ZMUC), sem antenas, peças bucais e sem perna mediana direita foi enviado junto. 

Townsend (1931) comenta que o holótipo é fêmea e a descrição original de Fabricius só 

é coerente com a fêmea, de forma que considerei somente a fêmea como material tipo. 

 

Trichopoda decisa Walker, 1853 

(Figs. 15, 16, 57, 74 C e 78 C) 

 

Trichopoda decisa Walker, 1853: 259. Holótipo sexo desconhecido, BMNH (?). 

Localidade-tipo: Brasil, “Rio Amazonas”. 

 

Trichopoda (Trichopoda) decisa; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Diagnose 

Escutelo castanho-escuro a castanho. Asa castanho-esfumaçada, com mancha 

amarela fraca, começando em r1 e br no nível de bm-c; às vezes mancha somente um 

tom de castanho mais claro, levemente amarelado. Borda hialina demarcada 

acompanhado margem posterior. Caliptra inferior castanho-clara-esfumaçada, 

basalmente branca, geralmente castanho-claro-amarelado distalmente. Fêmur posterior 

com cerdas PV presentes, nunca achatadas. Abdômen dorsalmente castanho-claro a 

castanho-claro-amarelado, com manchas castanhos a castanho-escuras de diferentes 

padrões. Abdômen variável de elíptico a elíptico levemente ovalado, levemente 



61 

 

achatado dorsoventralmente. Abdômen da fêmea dorsalmente castanho a castanho-

escuro com faixa longitudinal mais escura; alguns indivíduos com partes dos tergitos 2 e 

3 castanho-claro-amarelados. 

 

Macho (Fig. 15) 

Comprimento. 6–7.2 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com manchas mais claras ao 

redor do triângulo ocelar. Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital 

castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada. Paraface castanho-clara com 

pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena 

castanho-clara com pruinosidade prateada. Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo 

castanho a castanho-claro. Flagelômero castanho a castanho-claro basalmente amarelo a 

alaranjado, às vezes mais clara posteriormente. Arista castanho a castanho-clara. Palpo 

castanho-claro a amarelado-pálido. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com pruinosidade dourada; lobo pós-

pronotal com pruinosidade mais escura, de um dourado escuro a marrom; com quatro 

faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho a 

castanho-escuro; quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas mais 

curtas centrais, às vezes fundidas, e duas faixas mais longas laterais; com faixa de 

pruinosidade dourada central, às vezes levemente prateada, delimitando as faixas 

escuras centrais e uma faixa estreita de pruinosidade dourada lateral, anterior ao calo 

pós-alar, na borda do escuto. Escutelo castanho-escuro a castanho. Tórax lateralmente 

castanho com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela fraca, começando em r1 e 

br no nível de bm-cu e irradiando por r1 e r2+3 até um pouco além do nível de r-m; às 

vezes mancha é somente um tom de castanho mais claro, levemente amarelado. Borda 

hialina demarcada acompanhado a margem posterior, às vezes adentrando a célula dm e 

a parte castanho saindo um pouco da célula r4+5; parte hialina na região da maior 

largura da asa cerca de 1/4 da largura da asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, 

basalmente branca. Caliptra inferior castanho-clara-esfumaçada, basalmente branca, 

geralmente castanho-claro-amarelado distalmente. Halter castanho-claro-pálido a 

amarelo-pálido. 
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Perna. Coxas castanho-claras com pruinosidade prateada. Trocânteres e base 

dos fêmures castanho-claros a castanho-claro-amarelados, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras castanho-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos castanho-claro-

pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho-claro a castanho-claro-amarelado, 

com tergito 1 e margem anterior do tergito 2 castanho (às vezes tergito 1 sem mancha), 

com faixa longitudinal castanho que vai do tergito 2 ao tergito 4; às vezes margem 

anterior do tergito 4 castanho; tergitos 5 e 6 geralmente castanho a castanho-escuros, 

tergito 6 levemente mais claro, com margem posterior castanho-clara. Abdômen 

ventralmente castanho-claro a castanho-claro-amarelado, castanho a castanho-escuro 

posteriormente; região da terminália mais clara, às vezes amarelada. Membrana 

castanho-claro-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e levemente divergente a divergente do meio para 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x a 1,5x vezes largura da 

vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a mais estreita 

que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no 

nível do triângulo ocelar ou um pouco antes. Cerdas frontais começando um pouco 

antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes uma cerda abaixo do 

nível do eixo antenal. Paraface subigual ou com margens estreitando um pouco 

inferiormente. Vibrissa de 1/2 a 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 2/3 altura 

do olho. Gena cerca de 1/10 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do 

eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a riniforme elíptico, um pouco 

mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, 

levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 

5/6 da largura da cabeça. Premento um pouco mais longo que palpo 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/8 a 5/6 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2. Lobo pós-pronotal com duas 

cerdas, às vezes terceira mais fraca. Catepisterno com duas cerdas e terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,8x a 3,4x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 
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meio, às vezes levemente sinuosa. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo 

externo desenvolvido a levemente desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes; com cerda AV pré-apical presente, às vezes curta. Tíbia posterior: com uma 

cerda AD; com uma cerda PD, porém alguns exemplares com duas cerdas em uma das 

pernas; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,7x a 2,2x largura máxima 

da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia 

posterior em cerca de 5/6 a 5/7 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico a elíptico levemente ovalado, 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,5x 

comprimento do tórax. Largura do abdômen subigual a largura do tórax. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,5x a 1,9x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais 

diferenciadas e curtas a partir do tergito 3, às vezes a partir do tergito 2. Cerdas 

abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente 

invaginado no centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 7). Placa cercal com processo mediano triangular; ápice do 

processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores subquadrados ou 

arredondados e curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra 

superior posterior e uma dobra inferior central curta; com lobo superior posterior 

presente; com lobo inferior anterior arredondado longo; lobo inferior posterior 

arredondado e curto, às vezes com parte inferior reta e inclinada, margem inferior 

levemente inclinada. Projeção do anel interno em vista frontal triangular, com dobra 

central basal, afinando bruscamente em direção a parte interna, com aba inferior 

triangular curta geralmente acompanhando a direção do braço maior, às vezes 

apontando para baixo. Duto espermático com parte interna ao anel interno quase reto. 

Fêmea (Fig. 16). 

Comprimento. 5.5–7.2 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade prateada 

predominante; alguns exemplares com um pouco de pruinosidade marrom na base das 

cerdas frontais. Paraface somente com pruinosidade prateada. Escuto pré-sutural às 

vezes com predominância de pruinosidade prateada. Escuto pós-sutural com 

pruinosidade central ausente ou muito fraca; pruinosidade lateral presente, mas às vezes 

fraca. Escutelo castanho-escuro. Asa com mancha mais clara mais fraca, às vezes 

praticamente ausente. Fêmures somente com parte mais basal mais clara. Abdômen 
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dorsalmente castanho, castanho-escuro a preto com faixa longitudinal mais escura 

perceptível; alguns indivíduos com partes dos tergitos 2 e 3 castanho-claro-amarelados. 

Abdômen ventralmente castanho ficando castanho-escuro a preto posteriormente; às 

vezes borda dos tergitos 1+2 castanho-claro-amarelados. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio, subparalela em 

sua extensão. Largura da vita frontal no nível da lúnula mais larga em relação a vita 

frontal no vértice, cerca de 1/5 a 1/2 maior. Comprimento da asa de 2,7x a 2,9x largura 

da asa. Tíbia posterior: às vezes duas cerdas PD. Abdômen menos achatado 

dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,1x a 1,3x comprimento total 

do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,4x a 1,6x largura do abdômen Cerdas 

medianas marginais do abdômen praticamente não diferenciadas. Membrana ventral 

menos exposta. 

Terminália (Fig.74 C). Distal. Esternito 7 como placa trapezoidal, às vezes com 

margem distal mais arredondada. Esternito 8 subretangular, arredondado apicalmente.. 

Cercos subquadrados, com margem superior subtriangular e parte inferior interna 

levemente expandida, subtriangular, às vezes mais arredondada. 

 

Material Examinado 

BRAZIL. Pará. Urucurituba, Rio Tapajós, 31.iii, C. H. T. Townsend col. (1♂, 

1♀ USNM), idem, 2.iv., (1♂ USNM), idem, 3.iv., (2♂, 1♀ USNM), idem, 7.iv., (3♂, 

2♀ USNM), idem, 8.iv., (1♂ USNM), idem, 10.iv., (5♂, 2♀ USNM), idem, 11.iv., (3♂, 

1♀ USNM), idem, 13.iv., (3♂ USNM). 

 

 

Distribuição geográfica (Fig. 78 C) 

Literatura: “Rio Amazonas” (Walker, 1853) 

Material disponível: Brasil (Pará, Urucurituba – Rio Tapajós) 

 

Comentários 

 

Espécie próxima de T. sp. nov. 14, mas possível de ser diferenciada devido a 

alguns caracteres morfológicos e a localização geográfica. 

 

Trichopoda flava Röder, 1885 
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Trichopoda flava Röder, 1885: 343. Holótipo não encontrado. Localidade-tipo: 

“Porto Rico”. 

 

Trichopoda flava; Townsend, 1891: 139 (comentários); Aldrich, 1905: 424 

(catálogo); Wolcott, 1948: 471 (comentários); 

Trichopoda (Trichopoda) flava; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

Porto Rico (Röder, 1885; Aldrich, 1905; Wolcott, 1948). 

 

Comentários 

A descrição do holótipo é a de um exemplar com coloração praticamente inteira 

amarelada, não analisei nenhum exemplar de tal modo. 

 

Trichopoda haitensis Robineau-Desvoidy, 1830 

 

Trichopoda haitensis Robineau-Desvoidy, 1830: 285. Holótipo fêmea (?) 

(Townsend, 1891: 139), MNHN(?). Localidade-tipo: “Haiti”. 

 

Trichopoda haitensis; Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); Röder, 1885: 344 

(sinonimiza com “pyrrhogastra” – grafia errada de Eutrichopoda pyrrhogaster 

(Wiedemann, 1830) – porém haitensis mais antiga); Townsend, 1891: 139 

(comentário); Worthley, 1924a: 8 (sinônimo de T. pennipes (Fabricius, 1781)); Beard, 

1940: 624 (sinônimo de pennipes); Wolcott, 1948: 471 (comentários); 

Trichopoda (Trichopoda) haitensis; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

Haiti; Porto Rico (Robineau-Desvoidy, 1830; Wolcott, 1948). 

 

Comentário 

Essa espécie já foi sinonimizada por Röder (1885) com Eutrichopoda 

pyrrhogaster Wiedemann, 1830 (usou grafia errada “pyrrhogastra”). Townsend (1891) 
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concordou com a sinonímia, porém o nome válido deveria ser haitensis Robineau-

Desvoidy, 1830 (mesmo ano, mas publicado antes). Townsend (1897) considera 

pyrrhogaster e haitensis como sinônimos de Trichopoda pennipes var pilipes 

(Fabricius, 1805). Wulp (1888-1903) mantêm pyrrhogaster como válida, mas não cita 

haitensis. Aldrich (1905) colocou haitensis e pyrrhogaster como sinônimos de T. 

pennipes (Fabricius, 1781). Townsend (1931) faz uma combinação nova, Eutrichopoda 

pyrrhogaster. No catálogo de Guimarães (1971), ambas espécies (haitensis e 

pyrrhogaster) estão válidas e em gêneros diferentes, porém não indica que haitensis foi 

revalidada, colocando em dúvida se é um ato nomenclatural (revalidação) ou um erro. 

Na presente revisão, a espécie haitensis foi mantida válida até análise do material tipo. 

Análise do material tipo é necessária para saber se é realmente uma sinonímia de 

pennipes, pyrrhogaster ou de outra espécie. O material tipo deverá ser examinado em 

breve. 

 

Trichopoda lanipes (Fabricius, 1805) 

(Figs. 17, 18, 58, 74 D e 78 D) 

 

Thereva lanipes Fabricius, 1805: 220. Holótipo fêmea (Townsend, 1891: 137), 

perdido (Zimsen, 1964: 477) . Localidade-tipo: E. U. A., “Carolina”. 

Trichopoda formosa Wiedemann, 1830: 268. Lectótipo macho, na descrição 

original são citados os dois sexos com os espécimes depositados no NHMW e ZMUC, 

porém Townsend, 1931: 84 comenta que Wiedemann estava enganado em achar que 

estava com os dois sexos) por fixação de Townsend, 1931: 84 (mencionou “male Ht in 

Copenhagen Westermann Coll., labelled “N. Amertica”” é reconhecido como uma 

fixação de lectótipo). Localidade-tipo: E. U. A., Georgia. (material tipo examinado) 

Trichopoda radiata Loew, 1863: 321. Holótipo macho, MCZ. Localidade-tipo: 

“E. U. A., Distrito de Columbia”. 

Trichopoda tropicalis Townsend, 1897b; 278. (como variedade) Holótipo fêmea, 

localização desconhecida. Localidade-tipo: “México, Veracruz, San Rafael”. 

 

Trichopoda lanipes; Latreille, 1825: 498 (combinação nova); Berthold, 1827: 

509 (tradução); Robineau-Desvoidy, 1830: 284 (redescrição); Wiedemann, 1830: 270 

(redescrição); Walker, 1849: 696 (citação); Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 

1878: 146 (catálogo); Brauer & Bergenstamm, 1891: 147 (citação); Townsend, 1891: 
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138 (comentário); Giglio-Tos, 1894: 6 (catálogo); Wulp, 1888-1903: 434 (redescrição); 

Skinner, 1901: 294 (comentário); Aldrich, 1905: 424 (catálogo); Townsend, 1908: 135 

(comentário, combinação nova e definição de genótipo); Greene, 1922: 6 (morfologia, 

pupário); Townsend, 1931: 83 (comentário sobre tipos); Townsend, 1936: 52 (genótipo 

de Trichopoda); Townsend, 1938: 28 (genótipo de Trichopoda); 

Trichopoda formosa; Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 1878: 146 

(catálogo); Brauer & Bergenstamm, 1891: 147 (citação); Townsend, 1891: 138 

(comentário); Townsend, 1897b :276 (comentário); Skinner, 1901: 294 (comentário); 

Aldrich, 1905: 424 (catálogo – sinônimo de lanipes); Townsend, 1931: 83 (comentário 

sobre tipos); 

Trichopoda radiata; Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); Townsend, 1891: 138 

(comentário); Townsend, 1897b :276 (comentário, sinonímia); Townsend, 1908: 135 

(comentário, combinação nova); Townsend, 1931: 83 (comentário, sinônimo de 

lanipes); 

Galactomyia radiata; Townsend, 1908: 135 (comentário, combinação nova); 

Galactomyia lanipes; Townsend, 1908: 135 (comentário, combinação nova); 

Galactomyia tropicalis; Townsend, 1908: 137 (comentário, combinação nova); 

Trichopoda Galactomyia lanipes; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 (catálogo, 

combinação nova); O’Hara, 2013b (catálogo) 

Trichopoda Trichopoda lanipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Diagnose 

Machos com dois morfotipos distintos. O primeiro com asas bem largas, 

castanho-esfumaçadas, com mancha amarela bem forte e quase sem borda hialina, na 

margem posterior um castanho esfumaçado bem fraco e às vezes uma borda hialina bem 

estreita. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD achatadas e longas no primeiro 

morfotipo e achatadas e curtas no segundo morfotipo; com cerdas PV achatadas e 

longas. Abdômen de coloração castanho-escura levemente avermelhado, geralmente 

com o tergito 6 amarelo-alaranjado; elíptico largo e bem achatado dorsoventralmente. O 

segundo morfotipo com asas mais estreitas, castanho-esfumaçadas, com mancha 

amarela forte e parte hialina bem demarcada. Abdômen de coloração amarela com faixa 

estreita longitudinal e mancha distal castanho; elíptico, mais estreito posteriormente. 
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Fêmea com asas castanhos esfumaçadas, sem mancha amarela e com borda hialina bem 

demarcada e com abdômen cilíndrico todo castanho-escuro. 

 

Macho (Fig. 17). 

Comprimento morfotipo com abdômen dorsalmente castanho. 13.5–15.5 mm. 

Comprimento morfotipo com abdômen dorsalmente amarelo. 11–12.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura, às vezes centralmente e ao 

redor do triângulo ocelar mais clara. Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto 

orbital castanho a castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada. Paraface 

castanho-clara com pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e 

prateada na inferior. Gena castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada e 

prateada. Escapo castanho a castanho-escuro. Pedicelo castanho a castanho-escuro. 

Flagelômero castanho a castanho-escuro basalmente alaranjado. Arista castanho a 

castanho-clara. Palpo castanho-claro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro com forte pruinosidade dourada; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas centrais divergentes, de espessura variável 

e às vezes fundidas anteriormente, e duas faixas laterais triangulares. Escuto pós-sutural 

castanho-claro com forte pruinosidade dourada e quatro faixas triangulares castanho-

escuras a pretas: duas menores mais centrais, às vezes fundidas, e duas maiores laterais. 

Escutelo castanho a castanho-claro-amarelado, apicalmente mais claro. Tórax 

lateralmente castanho a castanho-claro com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa com padrão de coloração distinto entre os dois morfortipos: Morfotipo 

com abdômen dorsalmente castanho levemente avermelhado: asa castanho-

esfumaçada com grande mancha amarelada começando na base da asa ou na célula br 

no nível de bm-cu e irradiando pelas veias R1, R2+3, R4+5 e M até mais ou menos o 

nível do final da célula dm. Borda hialina muito estreita, não mensurável. Caliptra 

superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior castanho-

esfumaçada, basalmente branca. Halter castanho-claro-pálido a amarelo-pálido. 

Morfotipo com abdômen amarelo: asa castanho esfumaçado com grande mancha 

amarela começando na base da asa e irradiando pelas veias R1, R2+3, R4+5 e M até 

mais ou menos o nível do final da célula dm. Borda hialina bem demarcada 

acompanhando margem posterior, às vezes adentrando a célula dm, parte hialina na 

região da maior largura da asa cerca de 1/5 da largura da asa. Caliptra superior 
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castanho-claro-esfumaçada ou amarelada, basalmente branca. Caliptra inferior amarela, 

basalmente branca. Halter castanho-claro-pálido a amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amarelada com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelado a amarelo, e restante das 

pernas castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen com dois padrões distintos: 1) dorsalmente castanho, 

levemente avermelhado a castanho-alaranjado; às vezes com faixa longitudinal mais 

escura nos tergitos 2 e 3; manchas mais escuras nos tergitos 4 e 5 ou tergitos 4 e 5 mais 

escuros como um todo; às vezes margem posterior do tergito 5 alaranjada; tergito 6 

alaranjado. Abdômen ventralmente castanho-alaranjado anteriormente, ficando 

totalmente amarelo-alaranjado posteriormente, incluindo região da terminália; um 

exemplar com parte ventral toda castanho a castanho-escura. Membrana amarelo-pálida; 

2) dorsalmente amarelo, às vezes com faixa longitudinal castanho nos tergitos 2 e 3, e 

manchas castanho irregulares na margem posterior do tergito 4 e em todo o tergito 5; 

tergito 6 amarelo ou com manchas castanho. Abdômen ventralmente amarelo; castanho-

alaranjado posteriormente; às vezes com manchas castanho irregulares posteriormente. 

Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,35x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula, estreitando-se ligeiramente no meio e depois divergindo levemente em 

direção a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula cerca 1x a 1,3x 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a 

largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no nível 

do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o 

nível da base das antenas. Paraface subigual ou com margens estreitando um pouco 

inferiormente. Vibrissa com um pouco mais de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 

1/2 a 3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/9 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao 

tamanho do eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a às vezes levemente 

elíptico, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos 

cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça 

cerca de 5/7 a 3/4 da largura da cabeça. Premento um pouco mais longo que palpo. 
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Tórax. Escuto pré-sutural de 5/8 a 7/9 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-suturais 

pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais fraca. Catepisterno 

com duas ou três cerdas, às vezes a terceira fraca. 

Asa. Asas com padrão distinto entre os dois morfortipos: Morfotipo com 

abdômen dorsalmente castanho levemente avermelhado: asas elípticas com lobo 

anal largo. Comprimento da asa 2,2x a 2,3x a largura da asa. Morfotipo com abdômen 

amarelo: asas elípticas, às vezes região do lobo anal levemente larga. Comprimento da 

asa 2,5x a 2,7x a largura da asa. Em ambos: Célula r4+5 fechada na borda da asa ou 

com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com 

parte posterior reta a levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de 

bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD com padrão distinto entre os 

dois morfortipos: Morfotipo com abdômen dorsalmente castanho levemente 

avermelhado: cerdas achatadas mais longas; Morfotipo com abdômen amarelo: 

cerdas achatadas mais curtas; Ambos: com cerdas PV achatadas e longas; com cerda 

AV pré-apical presente e às vezes também cerdas achatadas longas na fileira. Tíbia 

posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD, porém alguns indivíduos do 

morfotipo de abdômen castanho levemente avermelhado com duas; mais longa cerda D 

achatada em forma de pena de 1,7x a 2,3x largura máxima da tíbia posterior; fileira 

maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 a 4/5 

do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen com padrão distinto entre os dois morfortipos: Morfotipo 

com abdômen dorsalmente castanho levemente avermelhado:, abdômen elíptico, 

largo e muito achatado dorsoventralmente, somente um exemplar com abdômen não tão 

largo. Largura do abdômen 1,5x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 

1,5x a 1,7x largura do abdômen. Cerdas abdominais laterais achatadas presentes. 

Morfotipo com abdômen amarelo: abdômen elíptico, mais estreito, principalmente 

posteriormente, muito achatado dorsoventralmente. Largura do abdômen 1x a 1,2x 

largura do tórax. Comprimento do abdômen 1x a 2x largura do abdômen. Cerdas 

abdominais laterais ausentes. Ambos: Abdômen cerca de 1,3x a 1,8x comprimento do 

tórax. Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 3. 

Posteriormente tergito 6 levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com 

membrana bem exposta. 
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Terminália (Fig. 58). Placa cercal com processo mediano triangular; ápice do 

processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores arredondados, às vezes 

um pouco mais curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com 

dobra superior posterior e duas dobras inferiores centrais, com região entre elas 

levemente côncava, às vezes dobras inferiores centrais se encontram no meio e 

divergem novamente na porção superior; com lobo superior posterior presente; com 

lobos inferiores arredondados e subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal 

triangular, afinando em direção a parte interna, com aba inferior triangular curta. Duto 

espermático com parte interna ao anel interno sinuosa. 

Fêmea (Fig. 18). 

Comprimento. 9.5–11 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital castanho, com 

pruinosidade prateada e marrom. Paraface com pruinosidade predominantemente 

prateada. Escuto pré-sutural mais escuro, com faixas centrais fundidas, geralmente com 

menos pruinosidade, e pruinosidade predominantemente prateada. Escuto pós-sutural 

castanho a castanho-escuro, sem ou com pouca pruinosidade prateada. Escutelo 

castanho-escuro. Tórax lateralmente castanho a castanho-escuro com pruinosidade 

prateada. Asas castanho-esfumaçadas. Borda hialina bem demarcada acompanhando 

margem posterior, às vezes parte hialina adentrando células dm e r4+5. Caliptras 

castanho-esfumaçadas, basalmente brancas. Halter castanho-claro-pálido. Coxas mais 

escuras e partes amareladas nos fêmures bem curtas. Abdômen todo castanho-escuro a 

preto, às vezes mais claro basalmente. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio; mais 

subparalela em sua extensão. Placa fronto orbital levemente mais estreita e acabando 

antes do nível do triângulo ocelar. Escuto pós-sutural às vezes com uma cerda entre 

fileira acrostical e dorsocentral posteriormente, às vezes fraca. Asas elípticas, com 

região do lobo anal levemente larga. Comprimento da asa cerca de 2,5x a 3x largura da 

asa. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD curtas e não achatadas; com cerdas PV 

mais curtas, às vezes levemente achatadas; cerda AV pré-apical diferenciada, sem 

cerdas achatadas na fileira. Abdômen cilíndrico, menos achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen 1,2x a 1,4x comprimento do tórax. Largura do abdômen 0,8x 

a 1x largura do tórax. Comprimento do abdômen 1,7x a 2x largura do abdômen. 

Abdômen dorsalmente com sete tergitos visíveis dorsalmente. Abdômen com cerdas 
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medianas marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 5. Cerdas abdominais 

laterais achatadas ausentes. Membrana ventral menos exposta. 

Terminália (Fig. 74 D) Distal e levemente dorsal. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, com margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 

subretangular, estreitando apicalmente, com margem apical levemente arredondada. 

Cercos subquadrados, com margem superior subtriangular e parte inferior interna 

expandida e subtriangular. 

 

Material tipo 

Holótipo: macho de Trichopoda formosa (ZMUC). “Mus. / Westerm.”; “Type”; 

T. formosa / Wied. / N. America”. 

Material examinado 

MÉXICO. Nuevo León. Linares, 8.xi.1946, E. C. Van Dyke col. (1♂ CAS). 

COSTA RICA. Guanacaste. Carillo, 3.v, Wm. Schaus col. (1♂ USNM). Alajuela. 

San Carlos, Schild & Burgdorf col. (1♂ USNM). Heredia. Finca La Selva, 7.ii.1967, 

D. R. & M. L. Paulson col. (1♂ USNM); Limon. S. Cahuita, 24-25.xii.1988, A. S. 

Menke col. (rainforest). San Jose. San Jose, viii.25, (1♂ USNM). Cartago. La Suiza de 

Turrialba, Pablo Schild col., ALMelander collection 1961 (2♂, 1♀ USNM), idem, 3.iii 

(1♂ USNM); idem, 11.iii (1♂ USNM), idem 15.iii (1♂, 1♀ USNM), idem, 16.iii (1♂ 

USNM), idem, 25.iii (1♂ USNM), idem, 14.v (1♂ USNM), idem, 3.v (1♀ USNM), 

idem, 24.vi (1♂ USNM), idem, 29.viii (1♂ USNM), idem, 20.ix (1♀ USNM), idem, 

4.xi (1♂, 1♀ USNM); Tucurrique, Schild & Burgdorf, col. (1♀ USNM); Turrialba, 

4.vi.1951, O. L. Cartwright (1♀ USNM). 

 

Distribuição geográfica (Figs. 78 D) 

Literatura: E. U. A (Carolina, Columbia, Florida, Geórgia, N. México, Kansas a 

Connecticut), México (Acapulco, Atoyac, Chilpancingo, Cuantla, Rio Papagaio, 

Rincon, San Rafael), Costa Rica (Fabricius, 1805; Robineau-Desvoidy, 1830; 

Wiedemann, 1830; Loew, 1863; Giglio-Tos, 1894; Townsend, 1897b; Wulp, 1888-

1903; Aldrich, 1905; Townsend, 1908; Sabrosky & Arnaud, 1965). 

Material analisado: México, Costa Rica 

 

Comentários 

 

Foram encontrados alguns fêmeas para diferentes regiões do neotrópico que se 

assemelham um pouco a esta espécie, porém pelo material ser escasso não foi possível 

identificar se seriam uma mesma espécie amplamente distribuída, ou então espécies 

distintas mais restritas. 
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Trichopoda luteipennis Wiedemann, 1830 

 

Trichopoda luteipennis Wiedemann, 1830: 269. Holótipo macho, NHMW. 

Localidade-tipo: “Brasil”. (material tipo examinado) 

 

Trichopoda luteipennis; Walker, 1853: 258 (citação); Townsend, 1897b: 277 

(comentário); 

Trichopoda (Trichopoda) luteipennis; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, 

combinação nova); 

 

Material tipo 

Parátipo: Macho (ZMUC) “Mus. / Westerm.” T. luteipennis / Wied. / Brasils” 

 

Distribuição geográfica 

Brasil (Wiedemann, 1830). 

 

Comentários 

Pude analisar o parátipo, depositado no ZMUC, que Wiedemann comenta no 

trabalho original. 

Não pertence ao gênero Trichopoda, é do grupo “Trichopoda atypica”, já que 

possuí a área pós-coxal não membranosa. Provavelmente pertence ao gênero 

Homogenia Wulp, 1892. O material tipo deverá ser examinado em breve. 

 

 

Trichopoda mexicana Macquart, 1846 incertae sedis 

 

Trichopoda mexicana Macquart, 1846: 172. Holótipo fêmea, MNHN (?). 

Localidade-tipo: “México”; incertae sedis. 

 

Trichopoda mexicana; Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 1878: 146 

(catálogo); Townsend, 1891: 139 (comentário); Aldrich, 1905: 425 (catálogo);  
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Trichopoda (Trichopoda) mexicana; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

México (Macquart, 1846; Aldrich, 1905). 

 

Comentário 

Única descrição da espécie é a original, bem sucinta. Porém certas características 

da descrição, como a asa sem parte hialina, e a tíbia posterior pouco ciliada são indícios 

de que provavelmente a espécie pertença a outro gênero, provavelmente do grupo 

“Trichopoda atypica”. É necessária análise do material tipo para confirmar essa 

hipótese. O material tipo deverá ser examinado em breve. 

 

Trichopoda nigricauda Bigot, 1876 

(Figs. 20, 21, 59, 75 A e 78 E) 

 

Trichopoda nigricauda Bigot, 1876: 394. Holótipo macho (?) (Townsend, 1891: 

139 acha que é fêmea), BMNH. Localidade-tipo: “México”. 

 

Trichopoda nigricauda; Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); Townsend, 1891: 

139 (comentário); Aldrich, 1905: 425 (catálogo);  

Trichopoda (Trichopoda) nigricauda; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, 

combinação nova); 

 

Diagnose 

Eixo antenal maior que vibrissal. Flagelômero elíptico alongado, cerca de 1,5x a 

2x comprimento do escapo e pedicelo somados. Asas sem manchas amareladas. Veia 

dm-cu com sinuosidade bem acentuada. Abdômen cilíndrico cônico; todo amarelo-

alaranjado, nas fêmeas com mancha castanho-escura posteriormente. Abdômen cerca de 

1,3x a 1,5x comprimento do tórax. 

 

Macho (Fig. 20). 

Comprimento. 8.7–10 mm. 

Coloração 
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Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com faixa central mais clara. 

Triângulo ocelar castanho-escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa fronto 

orbital castanho com forte pruinosidade dourada. Paraface castanho, com forte 

pruinosidade dourada, às vezes ventralmente também com prateada. Gena castanho com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho-escuro. Pedicelo castanho. Flagelômero 

castanho, basalmente alaranjado. Arista castanho-clara, às vezes apicalmente mais 

escuro. Palpo castanho-claro a castanho-claro-amarelado, às vezes distalmente mais 

escuro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro com forte pruinosidade dourada, 

alguns exemplares com lobo pós-pronotal e lateralmente castanho-alaranjados, quase 

sem pruinosidade; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas centrais 

divergentes, de espessura variável e fundidas anteriormente ou totalmente, e duas faixas 

triangulares laterais; Escuto pós-sutural castanho-escuro, levemente mais claro no calo 

pós-alar e lateralmente; às vezes com faixa de pruinosidade dourada fina, delimitando 

duas faixas triangulares castanho-escuras a pretos centrais. Escutelo castanho-escuro. 

Tórax lateralmente castanho-claro a castanho-escuro, com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada. Borda hialina demarcada, que adentra as células 

dm e r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/3 da largura da 

asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior 

amarelo-alaranjada, basalmente branca. Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres castanho-claro a amarelado. Fêmures com base amarelada e restante 

castanho. Tíbias e tarsos castanhos. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas 

em forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. 

Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, às vezes levemente mais 

claro anteriormente e mais escuro posteriormente. Abdômen ventralmente amarelo-

alaranjada, anteriormente mais claro. Membrana amarela pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula estreitando-se no meio e paralela da metade para a porção superior, às vezes 

levemente divergente. Largura da vita frontal no nível da lúnula subigual a cerca de 1,5x 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a 
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largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no nível 

do triângulo ocelar ou um pouco antes. Cerdas frontais de tamanhos variados, 

começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes 

uma cerda abaixo do nível do eixo antenal. Paraface com margens estreitando 

inferiormente. Vibrissa cerca de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 3/5 altura 

do olho. Gena cerca de 1/9 a 1/6 altura do olho. Eixo antenal maior que o eixo oral, 

cerca de 1/4 maior. Flagelômero alongado e achatado, cerca de 1,5x a 2x comprimento 

do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, subigual ao 

comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 4/5 da largura da cabeça. Premento 

um pouco mais curto que palpos. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/7 a um pouco menor que o comprimento 

do escuto pós-sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2, às vezes 

primeira pós-sutural pouco distinguível ou ausente. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, 

às vezes terceira mais fraca. Catepisterno com duas cerdas, às vezes com terceira mais 

fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,7x a 3,3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu com sinuosidade bem 

acentuada. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo externo desenvolvido a 

levemente desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD somente com cerdas esparsas; 

com cerdas PV curtas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia posterior: com uma 

cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,3x a 

1,7x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de 

pena da tíbia posterior em cerca de 1/2 a 2/3 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen cilíndrico cônico, levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,5x comprimento do tórax. Largura do 

abdômen cerca de 0,8x a 0,9x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 2,1x 

a 2,25x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a 

partir do tergito 4, às vezes do tergito 3. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. 

Posteriormente tergito 6 reto. Esternitos livres, porém invaginados, com as bordas dos 

tergitos cobrindo parte dos esternitos, principalmente a partir do tergito 3. Membrana ao 

redor dos esternitos 2 e 3 levemente visível. 

Terminália (Fig. 59). Placa cercal com processo mediano arredondado e curto; 

ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores arredondados 
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e longos, quase do tamanho do processo mediano. Edeago com anel interno em vista 

pelo lado esquerdo: sem dobras; com lobo superior posterior ausente; com lobo inferior 

anterior longo, levemente subtriangular; lobo inferior posterior muito curto, 

arredondado. Projeção do anel interno em vista frontal muito larga e alongada, com aba 

inferior subtriangular longa. Duto espermático com parte interna ao anel interno quase 

reto. 

Fêmea (Fig. 21). 

Comprimento. 9.3–11.2 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital e paraface com 

pruinosidade predominantemente prateada. Flagelômero às vezes levemente mais 

escuro. Escuto pré-sutural também com pruinosidade prateada; às vezes faixas escuras 

centrais totalmente fundidas. Abdômen dorsalmente amarelo-alaranjado, porém 

posteriormente castanho-escuro a preto; parte escura de tamanho variável: 1) no tergito 

3 de forma triangular, expandindo posteriormente, com tergito 4 totalmente ou quase 

totalmente, e tergitos seguintes totalmente castanho-escuros; 2) mancha escura mais 

longa e começando no tergito 2; 3) abdômen mais amarelo, com mancha escura mais 

sutil, ocupando margens posteriores dos tergitos 3 e 4, e tergito 5 quase totalemente e 

tergitos subseqüentes totalmente escuros. Abdômen ventralmente amarelo e geralmente 

castanho-escuro a partir do tergito 5. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal às vezes subparalela por toda sua 

extensão. Vibrissa geralmente um pouco menos de 1/2 da arista. Asas um pouco mais 

largas que do macho. Abdômen mais cilíndrico. Comprimento do abdômen cerca de 

2,2x a 2,6x largura do abdômen. Esternitos expostos parcialmente a partir do esternito 5. 

Terminália (Fig. 75 A). Distal e levemente dorsal. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, distalmente bem mais estreita. Esternito 8 subtriangular, com margem 

apical reta. Cercos triangulares e estreitos. 

 

Material examinado 

MÉXICO. sem localidade Koppe (1♂ ZMHU) Morelos. Cuernavaca (3♀ 

BMNH); Guerrero. Chilpancingo, 4609ft. (1♀ BMNH); idem 29.viii.1959, R. H. & E. 

K. Painters cols. 2800 ft. (1♂ USNM); Taxco, vii.1959. NLHK Krauss (1♀ USNM); 

COSTA RICA. La Suiza, 13.ii.1923, Pab. Schild col. (1♂ USNM); idem, 19.iii.1923 

(1♀ USNM); idem, 9.vi.1923 (1♀ USNM). 

 

Distribuição geográfica (Figs. 78 E) 

Literatura: México (Bigot, 1876; Aldrich, 1905) 
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Material analisado: México, Costa Rica. 

 

Comentário 

A descrição original, assim como a localidade são compatíveis com essa espécie, 

por isso está sendo feita a associação; porém o material tipo está sendo enviado e será 

examinado em breve para confirmação. 

Essa espécie possui a morfologia da cabeça e das terminálias masculina e 

feminina muito características e diferenciadas do restante das espécies de Trichopoda. 

 

Trichopoda nigripes Wulp, 1892 

 

Trichopoda nigripes Wulp, 1892: 184. Síntipo macho e fêmea, BMNH. 

Localidade-tipo: “México, Guerrero, Xucumanatlan & Omilteme”. 

 

Trichopoda nigripes; Townsend, 1893a: 165 (comentário); Wulp, 1888-1903: 

436 (redescrição); Aldrich, 1905: 425 (catálogo); 

Trichopoda (Trichopoda) nigripes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

México (Guerrero: Xucumunatlan e Omilteme, Cidade do México, N. Yucatan) 

(Wulp, 1892; Wulp, 1888-1903; Aldrich, 1905). 

 

Comentário 

De acordo com a redescrição da espécie (Wulp, 1888-1903) trata-se de uma 

espécie com exemplares pequenos e coloração muito semelhante a T. pennipes. A 

análise do material tipo é necessária para se saber o correto posicionamento da espécie. 

O material tipo está sendo enviado e será examinado em breve. 

 

Trichopoda pennipes (Fabricius, 1781) 

(Figs. 22, 23, 60, 75 B e 78 F) 

 

Musca pennipes Fabricius, 1781: 450. Holótipo macho, provavelmente perdido 

(Zimsen, 1964: 494). Localidade-tipo: “América do Norte” 
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Dictya pennipes Fabricius, 1805: 327. (comb. nov.) 

Thereva pennipes Fabricius, 1805: 219 (Homônimo secundário júnior de Musca 

pennipes Fabricius, 1781). Holótipo macho, (?) (Townsend, 1891: 138), perdido 

(Zimsen, 1964: 476). Localidade-tipo: E. U. A., “Carolina”. 

Thereva hirtipes Fabricius, 1805: 219. Holótipo fêmea, (?) (Townsend, 1891: 

138), provavelmente perdido (Zimsen, 1964: 476). Localidade-tipo: E .U. A., 

“Carolina”. 

Phasia jugatoria Say, 1829: 172 (também publicado em Le Conte, 1859: 364). 

Holótipo macho de acordo com uma nota de Osten Sacken em Le Conte, 1859: 364, 

fêmea de acordo com Townsend, 1891: 138, perdido (O’Hara, 2013b). Localidade-tipo: 

E .U. A., “Indiana”. 

Trichopoda flavicornis Robineau-Desvoidy, 1830: 284. Holótipo macho, 

(Townsend, 1891: 138), MNHN (?). Localidade-tipo: E. U. A., “Carolina”. 

Trichopoda cilipes Wiedemann, 1830: 276. (Nomen novum para pennipes 

Fabricius, 1805) Holótipo macho (?), (Townsend, 1891: 138). Localidade-tipo: E. U. A., 

“Carolina” 

 

Trichopoda pennipes; Robineau-Desvoidy, 1830: 285 (redescrição, nova 

combinação); Wiedemann, 1830: 274 (redescrição); Walker, 1849: 696 (citação); 

Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); Wulp, 1883: 15 

(citação); Brauer & Bergenstamm, 1891: 147 (citação); Townsend, 1891: 138 

(comentário); Townsend, 1893b: 69 (comentário); Giglio-Tos, 1894: 7 (catálogo); 

Townsend, 1897b: 279 (comentário); Wulp, 1888-1903: 3 e 434 (comentários); Aldrich, 

1905: 425 (catálogo); Townsend, 1913: 148 (comentário, combinação nova); Aldrich, 

1915: 83 (comentário); Greene, 1922: 6 (morfologia, pupário); Worthley, 1924a: 8 

(biologia, distribuição e sinonímias); Worthley, 1924b: 57 (morfologia e ilustrações); 

Beard, 1940: 624 (morfologia, biologia e comentários sobre taxonomia); Wolcott, 1948: 

471 (comentários); Sabrosky, 1950: 366 (comentário); Davis, 1964: 373 (comentários, 

morfologia); 

Dictyia pennipes; Fabricius, 1805: 327 (combinação nova); 

Phasia jugatoria; Townsend, 1891: 138 (comentário, sinonímia); 

Trichopoda flavicornis; Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 1878: 145 

(catálogo); Townsend, 1891: 138 (comentário); Townsend, 1897b: 281 (comentário, 

sinonímia); 
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Trichopoda hirtipes; Robineau-Desvoidy, 1830: 284 (redescrição e combinação 

nova); Wiedemann, 1830: 276 (redescrição); Walker, 1853: 258 (citação); Osten 

Sacken, 1878: 146 (catálogo); Townsend, 1891: 138 (comentário); 

Trichopoda cilipes; Walker, 1849: 696 (citação); Walker, 1853: 258 (citação); 

Osten Sacken, 1878: 145 (catálogo); Townsend, 1891: 138 (comentário, sinonímia); 

Aldrich, 1905: 424 (catálogo); 

Trichopodopsis pennipes; Townsend, 1913: 148 (combinação nova, comentário); 

Townsend, 1931: 83 (comentário sobre tipos); Townsend, 1936: 52 (genótipo de 

Trichopodopsis); Townsend, 1938: 30 (genótipo de Trichopodopsis); 

Trichopoda (Trichopoda) pennipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

Trichopoda (Galactomyia) pennipes; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 (catálogo, 

combinação nova); Hardy, 1981: 421 (morfologia, comentários); O’Hara, 2013b 

(catálogo); 

 

Diagnose 

Asa elíptica, castanho-esfumaçada e borda hialina bem demarcada, com mancha 

amarela; nas fêmeas mancha amarela ausente. Fêmur posterior com cerda AV pré-apical 

presente. Abdômen amarelo, às vezes uma faixa central estreita castanho longitudinal e 

manchas irregulares distais, nas fêmeas levemente mais escuro, às vezes distalmente 

castanho. Abdômen elíptico ovalado, levemente achatado dorsoventralmente; 

 

Macho (Fig. 22). 

Comprimento. 6.6–7.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura. Triângulo ocelar castanho-

escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa fronto orbital castanho com 

pruinosidade dourada. Paraface castanho-clara com pruinosidade dourada, às vezes 

também prateada na parte inferior. Gena castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

dourada e prateada. Escapo castanho. Pedicelo castanho a castanho-claro. Flagelômero 

castanho a castanho-claro basalmente amarelo-alaranjado. Arista castanho a castanho-

clara. Palpo castanho-claro a amarelado-pálido. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade predominantemente 

dourada e um pouco prateada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas 
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mais centrais divergentes, fundidas anteriormente ou completamente fundidas; e duas 

faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-escuro, levemente mais claro no 

calo pós-alar e lateralmente; alguns exemplares com pruinosidade dourada central, 

delimitando duas faixas triangulares castanho-escuras a pretas centrais, às vezes 

fundidas, e faixa de pruinosidade dourada lateral anterior ao calo pós-alar. Escutelo 

castanho-escuro. Tórax lateralmente castanho com partes amareladas e pruinosidade 

prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada com mancha amarela começando em r1 e br no 

nível de bm-cu e irradiando anteriormente por R2+3 até o nível do encontro de R1 e C e 

centralmente até além de r-m; às vezes mancha amarela menor. Borda hialina bem 

demarcada, às vezes adentrando levemente o ângulo inferior da célula dm; parte hialina 

na região da maior largura da asa cerca de 1/5 a 2/7 da largura da asa. Caliptra superior 

castanho-claro-amarelada a amarela, basalmente branca. Caliptra inferior amarelo-

alaranjada, basalmente mais clara. Halter amarelo-pálido a alaranjado. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada, às vezes com manchas 

amarelas. Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelos, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo, às vezes com faixa longitudinal 

estreita castanho nos tergitos 2 e 3 e com manchas irregulares castanho nos tergitos 4 e 

5. Abdômen ventralmente amarelo, às vezes com mancha mais escura central ou 

posteriormente com manchas castanho-escuras irregulares. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 4/9 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula subigual a cerca de 1,4x 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a mais 

estreita que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e 

acabando no nível do triângulo ocelar ou um pouco antes. Cerdas frontais começando 

um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes uma cerda 

abaixo do nível do eixo antenal. Paraface subigual ou com margens estreitando um 

pouco inferiormente. Vibrissa com um pouco mais de 1/2 da arista. Largura do olho 

cerca de 4/7 a 5/8 altura do olho. Gena cerca de 1/10 altura do olho. Eixo antenal 
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subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a às 

vezes levemente elíptico, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo 

somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. 

Altura da cabeça cerca de 3/4 a 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho 

do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a 4/5 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1, às vezes 0+2 com primeira mais curta. Cerdas dorsocentrais 1+1 

ou 1+2 com uma das pós-suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às 

vezes terceira mais fraca. Catepisterno com duas, três ou quatro cerdas, sendo que 

sempre com duas cerdas fortes e restantes mais fracas. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,7x a 3,1x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada na borda da asa ou com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu 

sinuosa no meio, às vezes levemente sinuosa. Caliptra inferior com borda posterior reta 

a levemente côncava e com lobo externo desenvolvido a levemente desenvolvido 

(forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com 

uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,3x a 2x largura 

máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da 

tíbia posterior em cerca de 2/3 a 3/4 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico ovalado, levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,4x comprimento do tórax. Largura do 

abdômen subigual a largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,8x 

largura do abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a partir do 

tergito 3. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a 

levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 60) Placa cercal com processo mediano triangular; ápice do 

processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores subretangulares. 

Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior posterior e 

uma dobra inferior central; com lobo superior posterior presente; com lobo inferior 

anterior levemente subtriangular; lobo inferior posterior arredondado; lobos inferiores 

subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal triangular, afinando gradualmente 

em direção a parte interna. Duto espermático com parte interna ao anel interno quase 

reto. 
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Fêmea (Fig. 23) 

Comprimento. 6.4–7.4 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade prateada 

e marrom. Paraface com pruinosidade predominantemente prateada. Escuto pré-sutural 

com mais pruinosidade prateada e mais fraca. Escuto pós-sutural castanho-escuro 

praticamente sem pruinosidade, às vezes com pruinosidade central fraca. Tórax 

lateralmente mais escuro. Asa sem mancha amarelada. Caliptra superior castanho-

esfumaçada, basalmente branca. Abdômen levemente mais escuro, alaranjado e às vezes 

com tergitos 5 e 6 castanho. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio, subparalela em 

sua extensão. Placa fronto orbital levemente mais estreita. Cerdas acrosticais 0+1. 

Catepisterno com duas ou três cerdas. Abdômen menos achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen de 1,2x a 1,4x comprimento do tórax. Abdômen dorsalmente 

com sete tergitos visíveis dorsalmente. Cerdas medianas marginais levemente 

diferencias a partir do tergito 4. Membrana ventral menos exposta. 

Terminália (Fig. 75 B). Distal a levemente ventral. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, com margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 

subretangular, largo, arredondado apicalmente. Cercos subquadrados, com margem 

superior subtriangular e parte inferior interna expandida, subtriangular. 

 

Material examinado 

COSTA RICA. Cartago. La Suiza, 15.ii.1923, Pablo Schild col., ALMelander 

collection 1961 (1♀ USNM), idem, 16.ii.1923 (1♂ USNM), idem, 23.ii.1923 (1♂ 

USNM), idem, 2.iii.1923 (1♀ USNM), idem, 3.iii.1923 (1♂ USNM), idem, 5.iii.1923 

(1♂ USNM), idem, 15.iii.1923 (1♀ USNM), idem, 1.iii.1924 (1♂ USNM), idem, 

24.iii.1924idem, 12.iv.1924 (2♂ USNM), idem, 24.ix.1924 (1♀ USNM), idem 3.ix (1♀ 

USNM). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 78 F) 

 

Literatura: E.U.A. (Carolina, Florida, Geórgia, Indiana, Novo México), México 

(Orizalba, San Rafael, Sumichrast: Presidio,  N. Yucutan), Porto Rico, Costa Rica, 

Havaí (introduzido), Nova Zelândia (introduzido) continuando pela América do Sul 

incluindo Caribe e até a Argentina (?) (Fabricius, 1805; Say, 1829; Robineau-Desvoidy, 

1830; Wiedemann, 1830; Wulp, 1883; Brauer & Bergenstamm, 1891; Townsend, 1893; 

Giglio-Tos, 1894; Townsend ,1897; Wulp, 1888-1903; Aldrich, 1905; Aldrich, 1915; 



84 

 

Worthley, 1924a; Beard, 1940; Wolcott, 1948; Sabrosky & Arnaud, 1965; Dugdale, 

1969; Hardy, 1981). 

Material analisado: Costa Rica. 

 

Comentários 

Muitos trabalhos tratam sobre essa espécie, principalmente devido à importância 

para o controle biológico e pelo fato de aparentemente ser bem comum e amplamente 

distribuído. Alguns erros de identificação devem ter sido cometidos, como em Brauer & 

Bergenstamm (1891), Wulp (1883), Townsend (1893), Aldrich (1915); Worthley 

(1924a); Beard, (1940) que colocam a espécie como amplamente distribuída, ocorrendo 

na América do Sul, incluindo Brasil e Argentina. Isso occore principalmente por ser um 

grupo com espécies com características morfológicas muito semelhantes, com 

polimorfismos em diversas espécies, assim como diferentes dimorfismos sexuais, o que 

torna possível erros de identificação e problemas ao delimitar espécies. Porém, no 

material analisado no presente estudo, incluindo análises de terminália, não foi possível 

encontrar as espécies da América Central ocorrendo na América do Sul e vice-versa. O 

mesmo deve ter ocorrido em algumas das sinonímias feitas (T. ciliata e T. haitensis). 

Mantive as sinonímias feitas para as espécies com localidades na América do Norte. 

Dos exemplares analisados, esse grupo de espécimes da Costa Rica foi o que 

melhor se encaixou nas descrições de T. pennipes, e devido a isso foi feita a associação, 

porém é necessário a análise de material proveniente das localidades originais para se 

afirmar com certeza, mas havia pouco material disponível da região neártica. 

 

Trichopoda pictipennis Bigot, 1876 

 

Trichopoda pictipennis Bigot, 1876: 398. Holótipo macho, BMNH. Localidade-

tipo: “América do Sul”. 

 

Trichopoda pictipennis; Brauer, 1898: 508 (comentário); 

Trichopoda (Trichopoda) pictipennis; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, 

combinação nova); 

 

Distribuição geográfica 

América do Sul (Bigot, 1876; Brauer, 1898) 
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Comentários 

Brauer, 1898: 508, comenta que a espécie é próxima de T. pennipes, uma 

variedade, porém localidade distinta, e se trata de uma espécie diferente. 

O holótipo foi descrito como macho, porém pela descrição acredito se tratar de 

um fêmea. Foi analisado material proveniente da Argentina (BMNH) identificado 

comparado com o holótipo. Todos são fêmeas com coloração toda escuras, padrão da T. 

sp. nov. 14 e também presente em T. bosqi. Por essas razões a espécie pode ser uma 

intermediária entre as duas espécies ou pertencer a alguma delas, de forma que se 

mantém válida até a análise do material tipo. O material tipo está sendo enviado e será 

examinado em breve. 

 

Trichopoda pilipes (Fabricius, 1805) 

(Figs. 24, 61 e 79 A) 

 

Thereva pilipes Fabricius, 1805: 220. Holótipo macho, ZMUC; um espécime 

também no ZMUK (Zimsen, 1964). Localidade-tipo: “América do Sul”. (material tipo 

examinado) 

 

Trichopoda pilipes; Wiedemann, 1830: 272 (redescrição, coombinação nova); 

Walker, 1849: 696 (citação); Walker, 1853: 258 (citação); Townsend, 1897b: 279 

(comentário); Wulp, 1888-1903: 437 (redescrição); Aldrich, 1905: 425 (catálogo); 

Davis, 1964: 373 (comentários, morfologia); 

Trichopodopsis pilipes Townsend, 1931: 83 (comentário sobre tipos, 

combinação nova); 

Trichopoda Trichopoda pilipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

Trichopoda Galactomyia pilipes; Hardy, 1981: 421 (morfologia, comentários); 

 

Diagnose 

Flagelômero riniforme, um pouco mais longo que comprimento do escapo e 

pedicelo somados. Asas elípticas e levemente largas na região do lobo anal; castanho-

esfumaçada com mancha amarela e borda hialina bem demarcada. Veia dm-cu sinuosa. 

Abdômen amarelo a castanho: quando amarelo, às vezes com mancha longitudinal 
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castanho; às vezes com tergitos 4 e 5 castanho ou com manchas castanho; subtriangular, 

distalmente mais estreito, achatado a levemente achatado dorsoventralmente. Abdômen 

cerca de 1,6x a 1,8x comprimento do tórax. 

 

Macho (Fig. 24). 

Comprimento. 9.5–10.5 mm. 

Coloração. 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura. Triângulo ocelar castanho-

escuro. Placa fronto orbital castanho com pruinosidade dourada. Paraface castanho com 

pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e levemente prateada na 

parte mais inferior. Gena castanho com pruinosidade prateada. Escapo castanho. 

Pedicelo castanho. Flagelômero castanho, basalmente alaranjado. Arista castanho. Palpo 

castanho-amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro com forte pruinosidade dourada, 

alguns exemplares com lobo pós-pronotal e lateralmente castanho-alaranjados, quase 

sem pruinosidade; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas centrais 

divergentes, de espessura variável e fundidas anteriormente ou totalmente, e duas faixas 

triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho; quatro faixas triangulares castanho-

escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes fundidas, e duas faixas mais 

longas laterais; com faixa de pruinosidade dourada ou prateada central, delimitando as 

duas faixas centrais e às vezes faixa de pruinosidade dourada ou prateada lateral anterior 

ao calo pós-alar; pruinosidade mais forte ou quase inexistente. Escutelo castanho a 

castanho-escuro, distalmente mais claro. Tórax lateralmente castanho a castanho-escuro 

com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada com mancha amarela começando na célula br e 

bm, no nível de bm-cu e irradiando anteriormente por R2+3 até o nível do encontro de 

R1 e C, centralmente um pouco além de r-m e posteriormente um pouco além de cup; às 

vezes mancha amarela menor e mais estreita. Borda hialina posterior bem demarcada, às 

vezes adentrando levemente o ângulo inferior da célula dm e estreitando-se 

aproximadamente no nível onde dm-cu encontra M, de forma que a parte apical inteira 

da asa seja castanho-esfumaçada ou com borda hialina até o ápice da asa; parte hialina 

na região da maior largura da asa cerca de 1/6 a 1/4 da largura da asa. Caliptra superior 

castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior castanho-claro-amarelado a 
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amarelo-alaranjada, basalmente branca, às vezes castanho-esfumaçada. Halter castanho-

claro pálido a amarelo pálido. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada. Trocânteres e base dos 

fêmures castanho-claro-amarelados, e restante das pernas castanho. Tíbias posteriores 

com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-

pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo a castanho: 1) quando amarelo, com 

faixa castanho longitudinal nos tergitos 3 e 4; tergitos 4 e 5 com manchas irregulares 

castanho ou completamente castanho; tergito 6 mais claro, às vezes amarelo; 2) quando 

castanho, pode ser mais claro ou mais escuro, mas com faixa central castanho-escura do 

tergito 2 ao tergito 5; tergito 5 às vezes todo castanho-escuro; tergito 6 castanho-claro. 

Abdômen ventralmente amarelo a castanho-claro, com mancha irregular mais escura do 

tergito 4 em direção a parte mais distal do abdômen; região da terminália amarela a 

castanho-alaranjada ou castanho. Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e levemente divergente do meio para porção 

superior, às vezes paralela do meio para porção superior. Largura da vita frontal no 

nível da lúnula subigual a cerca de 1,25x vezes largura da vita frontal no vértice. Placa 

fronto orbital no nível da lúnula subigual a largura da vita frontal, estreitando em 

direção ao triângulo ocelar e acabando no nível do triângulo ocelar ou um pouco antes. 

Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até nível da base das 

antenas. Paraface muito larga, com margens estreitando-se um pouco inferiormente. 

Vibrissa cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 3/5 altura do olho. Gena 

cerca de 1/10 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. 

Flagelômero achatado a levemente achatado, riniforme, um pouco mais longo que 

comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, clavados, um pouco 

mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 da largura da cabeça. Premento um 

pouco mais longo que palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a 3/4 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2, às vezes primeira pós-sutural pouco 

distinguível ou ausente. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais 

fraca. Catepisterno com duas cerdas, às vezes com terceira mais fraca. 
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Asa. Asas elípticas e levemente largas na região do lobo anal. Comprimento da 

asa de 2,8x a 3x largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do 

ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda posterior reta a 

levemente côncava e com lobo externo desenvolvido a levemente desenvolvido (forma 

de bota).  

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia 

posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD, porém alguns indivíduos com duas; 

mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,6x a 2,3x largura máxima da tíbia 

posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em 

cerca de 3/4 a 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen subtriangular, posteriormente bem mais estreito que 

anteriormente, achatado a levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,6x a 1,8x comprimento do tórax. Largura do abdômen subigual 

largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 2,1x a 2,5x largura do abdômen. 

Cerdas medianas marginais claramente diferenciáveis a partir do tergito 4, levemente 

diferenciadas no tergito 3 e às vezes no 2. Cerdas abdominais laterais achatadas 

ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no centro. Esternitos 

livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 61). Placa cercal com processo mediano subtriangular; ápice 

do processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores subtriangulares 

muito curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior 

posterior e uma dobra inferior central; com lobo superior posterior presente; com lobo 

inferiores arredondados, sendo o anterior levemente mais longo. Projeção do anel 

interno em vista frontal triangular, afinando gradualmente em direção a parte interna, 

com aba inferior arredondado longa. Duto espermático com parte interna ao anel interno 

levemente sinuoso. 

Fêmea 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (ZMUC). “Type”; “T. pilipes / ex Am: mer: Schimdt”; 

“zmuc00026484”. Sem pernas dianteiras e perna mediana direita. Sem abdômen. 
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Material examinado 

COSTA RICA. 1920, Paul Serre col. (1♂ MNRJ). Guanacaste. Prov. Estacion 

Exper. Enrique Jimenez Nunez – 20km SW Cañas, 5-17.xi.1991, Arnold S. Menke col. 

(1♂ USNM). Cartago. La Suiza, 19.ii.1927, Pablo Schild col., ALMelander collection 

1961 (1♂ USNM), idem, 2.iii.1927 (1♂ USNM), idem, 2.iii.1924 (1♂ USNM), idem, 

10.iv. 1921 (1♂ USNM). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 79 A) 

Literatura: México (San Rafael, Guerrero: Acapulco, Rincón, Chilpancingo, 

Amula e Xucumanatlan, Morelos: Cuernavaca, Vera Cruz: Atoyac, Jalisco: Santiago 

Ixcuintla) Havaí – introduzido, América do Sul, Brasil (Wiedemann, 1830; Townsend, 

1897b; Wulp, 1888-1903; Aldrich, 1905; Hardy, 1981). 

Material analisado: Costa Rica 

 

Comentário 

Townsend (1931) comenta que o holótipo é uma fêmea mesmo sem o abdômen, 

provavelmente devido à coloração mais escura. Depois da análise do holótipo concluo 

que na verdade se trata de um macho, principalmente devido à forma das garras e da 

coloração e forma da placa fronto-orbital. 

Associei a morfoespécie proveniente da Costa Rica como conspecífica com o 

holótipo de pilipes pois se assemelham muito, porém com asa com mancha amarelada 

mais forte e caliptra mais clara. O material examinado por Fabricius, com localidade 

“América Meridionali” coletado por Smidt. (Schmidt) é proveniente das “Índias 

Ocidentais” (Zimsen, 1964). Dessa forma talvez possam ser espécies distintas, porém 

como o holótipo não possuí abdômen não é possível confirmar com precisão. 

De acordo com a literatura (Davis, 1964; Hardy, 1981), pilipes (ou pennipes var 

pilipes) é uma espécie pequena do Caribe, porém de acordo com a análise das 

descrições e ilustrações nesses trabalhos considero que na verdade estavam tratando da 

espécie T. ciliata. O erro de identificação ocorreu pois T. pilipes foi definida muitas 

vezes como uma T. pennipes de tamanho pequeno e asas sem mancha amarelada 

(Townsend 1897b; .Wulp, 1888-1903). Porém, o holótipo de T. pilipes é maior e 

possuei mancha amarela na asa. 

 

Trichopoda squamipes Wulp, 1892 
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Trichopoda squamipes Wulp, 1892: 184. Síntipo macho, BMNH (Pape & 

Thompson 2010). Localidade-tipo: “México, Guerrero, Omilteme”. 

 

Trichopoda squamipes; Townsend, 1893a: 165 (comentário); Wulp, 1888-1903: 

436 (redescrição); 

Trichopoda (Trichopoda) squamipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

México (Guerrero: Cumanatlan e Omilteme) (Wulp, 1892; Wulp, 1888-1903; 

Aldrich, 1905) 

 

Comentário 

Wulp (1892; 1888-1903) descreve a espécie com escutelo e abdômen amarelo, e 

asa com ápice amarelo (assemelhando-se a alipes); inclusive com uma ilustração. Não 

vi nenhum exemplar com esse padrão de coloração na asa. O material tipo está sendo 

enviado e será examinado em breve. 

 

Trichopoda subalipes Townsend 1897a 

 

Trichopoda subalipes Townsend, 1897a: 30 (nomen novum for subcilipes 

Townsend) Síntipos três machos e uma fêmea, KSBS. Localidade-tipo: República 

Dominicana, San[to] Domingo. 

Trichopoda subcilipes Townsend, 1894: 78 (Pré-ocupado Macquart, 1843). 

Localidade-tipo: República Dominicana, San[to] Domingo. 

 

Trichopoda subalipes; Townsend, 1897a: 30 (comentário);  

Trichopoda (Trichopoda) subalipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

Républica Dominicana (Santo Domingo) (Townsend, 1894) 

 

Comentários 
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Espécie com certa pruinosidade no abdômen, e asa muito amarela. Pernas 

também com bastante amarelo. Não possuo nenhum material que bate com essa 

descrição do Caribe ou região. Fotos do material tipo estão sendo enviadas e serão 

examinadas em breve. 

 

Trichopoda subcilipes Macquart, 1843 

 

Trichopoda subcilipes Macquart, 1843: 234. Holótipo fêmea, MNHN (?). 

Localidade tipo: Guiana Francesa (como “Guiana”). 

 

Trichopoda subcilipes; Macquart, 1843: 234 (descrição, ilustração hábito 

dorsal); Walker, 1853: 258 (citação); Aldrich, 1905: 426 (catálogo); 

Trichopoda (Trichopoda) subcilipes; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Distribuição geográfica 

Guiana Francesa (Macquart, 1843; Pape & Thompson, 2010) 

 

Comentários 

A descrição original é sucinta e vem acompanhada por uma ilustração. Porém 

certas características da ilustração, como o tamanho da parte hialiana da asa e a 

coloração do abdômen são indícios de que provavelmente a espécie pertença a outro 

gênero, provavelmente do grupo “Trichopoda atypica”. É necessária análise do material 

tipo para confirmar essa hipótese. O material tipo deverá ser examinado em breve. 

 

 

Trichopoda umbra Walker, 1849 

 

Trichopoda umbra Walker, 1849: 698. Holótipo sexo (?), BMNH. Localidade-

tipo: “Venezuela”. 

 

Trichopoda umbra; Townsend, 1897b: 282 (comentário); Townsend, 1908: 134 

(comentário, combinação nova); Townsend, 1938: 26 (comentário); 

Polistomyia umbra; Townsend, 1908: 133 (combinação nova); 
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Trichopoda (Trichopoda) umbra; Guimarães, 1971: 9 (catálogo, combinação 

nova); 

 

Considerações nomenclaturais  

 

Townsend (1897) comenta que a espécie talvez seja uma variedade de 

Trichopoda histrio (Walker, 1849) e portanto de outro subgênero (Trichopoda). Porém 

o mesmo autor (1938) muda de opinião e comenta que umbra provavelmente não faz 

parte do gênero Polistomyia (sinônimo do subgênero Trichopoda). 

Não haviam exemplares da Venezuela e poucos espécimes de regiões próximas 

no material analisado, porém não se sabe nem o sexo do holótipo. O material tipo está 

sendo enviado e será examinado em breve. 

 

Distribuição geográfica 

Venezuela (Walker, 1849) 

 

Trichopoda sp. nov. 1 

(Figs. 25, 26, 62, 75 C e 79 B) 

 

Diagnose 

Asas do macho bem largas. Fêmur posterior dos machos com cerdas achatadas, 

nas fêmeas levemente achatadas. Abdômen do macho castanho levemente avermelhado; 

elíptico largo, muito achatado dorsoventralmente. Abdômen da fêmea cilíndrico, 

castanho avermelhado. Genitália da fêmea apical, levemente dorsal. 

Macho  (Fig. 25) 

Comprimento: 9–11.5 mm.  

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com mancha central pequena 

mais clara, anterior ao triângulo ocelar. Triângulo ocelar castanho-escuro, às vezes com 

pruinosidade dourada. Placa fronto orbital castanho, com pruinosidade prateada, às 

vezes também levemente dourada. Paraface castanho, com pruinosidade prateada, às 

vezes também levemente dourada. Gena castanho a castanho-claro, com pruinosidade 

prateada. Escapo castanho-escuro. Pedicelo castanho-escuro. Flagelômero castanho-
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escuro basalmente castanho-claro a alaranjado. Arista castanho. Palpo castanho-claro a 

castanho-claro-amarelado, às vezes distalmente mais escuro.  

Tórax. Escuto pré-sutural castanho a castanho-claro, com pruinosidade prateada 

e levemente dourada; quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais 

divergentes de espessura variável e às vezes fundidas anteriormente e duas faixas 

triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho com pruinosidade prateada e 

levemente dourada, mais forte lateralmente e na região central; quatro faixas 

triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes 

fundidas, e duas faixas mais longas laterais. Escutelo castanho, às vezes distalmente 

mais claro. Tórax lateralmente castanho a castanho-claro com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada enfraquecendo em direção a borda posterior; 

alguns exemplares com mancha amarelo-pálida que começa quase na base da asa e 

irradia por todas as nervuras por quase toda sua extensão. Borda hialina às vezes 

demarcada, bem sutil, acompanhando margem posterior; quando presente, na região da 

maior largura da asa cerca de 1/6 a 1/4 da largura da asa. Caliptra superior castanho-

esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior castanho-clara-esfumaçada a quase 

branco-esfumaçado. Halter castanho-claro-amarelado pálido. 

Perna. Coxa, trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados, coxas 

com pruinosidade prateada; restante das pernas castanho, com tarsos um pouco mais 

escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-

escuras. Garras amarela-pálida, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho levemente avermelhado, com bordas 

às vezes amarelada e faixa mais escura longitudinal sutil; mais claro posteriormente, às 

vezes amarelo-alaranjado. Abdômen ventralmente castanho-claro às vezes 

posteriormente mais claro. Membrana branco-pálida.  

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,25x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula, estreitando-se ligeiramente no meio e depois voltando a alargar 

levemente em direção a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x 

a 1,4x vezes largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula 

subigual a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando 

no nível do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando no nível mais anterior do 

triângulo ocelar, até o nível da base das antenas. Paraface com largura constante. 
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Vibrissa cerca de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 5/8 altura do olho. Gena 

cerca de 1/10 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. 

Flagelômero achatado e riniforme, um pouco mais longo que comprimento do escapo e 

pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, subigual ao comprimento da 

arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual ao 

tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/7 a 8/9 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2, sendo uma das pós-suturais 

pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais fraca. Catepisterno 

com duas cerdas e terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas e largas, com lobo anal largo. Comprimento da asa de 2,1x a 

2,5x largura da asa. Célula r4+5 fechada na borda da asa ou com pecíolo bem curto, um 

pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com parte 

posterior reta a levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes e às vezes 

levemente achatadas; com cerdas PV curtas e achatadas; com cerda AV pré-apical 

presente. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D 

achatada em forma de pena de 1,6x a 2x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior 

de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 5/6 do 

comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, bem achatado dorsoventralmente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,4x a 1,6x comprimento do tórax. Largura do abdômen cerca de 

1,4x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,65x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais ausentes nos dois primeiros tergitos e bem pouco 

diferenciadas a partir do tergito 3. Cerdas abdominais laterais achatadas presentes, 

porém curtas. Posteriormente tergito 6 levemente invaginado no centro. Esternitos 

livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 62). Placa cercal com processo mediano subtriangular longo; 

ápice do processo mediano subretangular longo e levemente côncavo centralmente em 

vista lateral; lobos inferiores subquadrados. Edeago com anel interno em vista pelo lado 

esquerdo: sem dobras; com lobo superior posterior curto; lobo inferior anterior 

levemente arredondado muito curto; lobo inferior posterior arredondado e largo. 

Projeção do anel interno em vista frontal larga e afinando gradualmente em direção a 
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parte interna, com aba inferior arredondada e bem curta. Duto espermático com parte 

interna ao anel interno com dobra na parte central. 

Fêmea (Fig. 26) 

 Comprimento: fêmea 11–12 mm. 

Coloração. Difere do macho em: asa com castanho mais escuro, não ficando 

mais claro. Borda hialina sempre demarcada, com pouco menos de 1/3 da largura da 

asa. Caliptra inferior mais clara. Abdômen castanho avermelhado, tanto dorsalmente 

como ventralmente. 

Estrutura. Difere do macho em: placa fronto orbital mais estreita, região mais 

larga com apenas metade da largura maior da vita frontal. Escuto pré-sutural subigual ao 

comprimento do escuto pós-sutural. Escuto pós-sutural às vezes com uma cerda entre 

fileira acrostical e dorsocentral posteriormente, às vezes fraca. Cerdas dorsocentrais 

1+1. Lobo pós-pronotal com duas cerdas. Catepisterno com duas cerdas. Asa mais 

estreita, elíptica e um pouco mais longa, sendo comprimento de 2,5x a 2,9x largura da 

asa. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD não achatadas; cerdas PV levemente 

achatadas; mais longa cerda D achatada em forma de pena 2x largura máxima da tíbia 

posterior. Cerdas achatadas em forma de pena por cerca de 3/4 do comprimento total da 

tíbia posterior. Abdômen cilíndrico, levemente achatado, com sete tergitos visíveis 

dorsalmente e ligeiramente mais curto; cerca de 1,2x a 1,3x comprimento do tórax e 

cerca de 0,9x largura do tórax; comprimento do abdômen cerca de 1,75x a 2x largura do 

abdômen. Abdômen com cerdas medianas marginais pouco diferenciadas. Cerdas 

laterais do abdômen ausentes. Esternitos ainda visíveis, mas levemente encobertos pelos 

tergitos na parte mais distal. Membrana ventralmente menos exposta. 

Terminália (Fig. 75 C). Distal e levemente dorsal. Esternito 7 como placa 

trapezoidal. Esternito 8 subretangular, com margem apical levemente arredondada e 

dobrada posteriormente. Cercos subquadrados, com margem superior subquadrada e 

parte inferior interna expandida e levemente subtriangular 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (DZUP). “Nova Teutônia / SC / Brasil, IX.1967, F. Plaumann 

col.” “DZUP 252001” 

Parátipos 

BRAZIL. Bahia (1♀ ZMUC). São Paulo: Bertioga, Praia de Guaratuba, 

29.xi.1972, N. Papavero & F. Val col. (2♀ MZSP); Itaporanga, i.1946, N. B. Antonina 

Barreto col. (1♂ DZUP). 
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Distribuição geográfica (Figs. 79 B) 

Brasil (São Paulo, Santa Catarina) 

 

Trichopoda sp. nov. 2 

(Figs. 27, 28, 63, 76 A e 79 C) 

 

Diagnose 

Asas do macho bem largas, com mancha amarela bem forte, que ocupa grande 

parte da asa. Asa da fêmea pode ter mancha amarela fraca ou não. Fêmur posterior com 

cerdas levemente achatadas. Abdômen do macho castanho-escuro, com forte 

pruinosidade dourada a partir do tergito 4; elíptico largo, muito achatado 

dorsoventralmente. Abdômen da fêmea castanho-escuro, cilíndrico. Genitália da fêmea 

apical, levemente dorsal. 

Macho (Fig. 27) 

Comprimento: 10–12.5 mm. 

Coloração 

Cabeça Vita frontal castanho-escura, quase preta. Triângulo ocelar castanho-

escuro. Placa fronto orbital castanho com forte pruinosidade dourada. Paraface 

castanho, com forte pruinosidade dourada. Gena castanho com pruinosidade dourada e 

levemente prateada. Escapo castanho-escuro. Pedicelo castanho-escuro. Flagelômero 

castanho-escuro, às vezes basalmente alaranjado. Arista castanho a castanho-escura. 

Palpo castanho-claro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro com forte pruinosidade dourada; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas centrais divergentes, de espessura variável 

e às vezes fundidas anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural 

castanho-claro com forte pruinosidade dourada e quatro faixas triangulares castanho-

escuras a pretas: duas faixas menores mais centrais, às vezes fundidas, e duas faixas 

maiores laterais. Escutelo castanho, apicalmente mais claro, castanho-claro-amarelado. 

Tórax lateralmente castanho-claro a castanho-escuro, com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada enfraquecendo em direção a borda posterior, 

com mancha amarela larga, ocupando toda base da asa e irradiando pela veia C até 

quase o fim de R1, centralmente até 2/3 de r2+3 e posteriormente além de cup e 

irradiando por A1+CuA2. Às vezes com Borda hialina demarcada, acompanhando 

margem posterior; quando presente, na região da maior largura da asa até 1/4 a largura 
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da asa. Caliptra superior castanho-claro-amarelado, basalmente branca. Caliptra inferior 

amarelo-alaranjada, basalmente branca. Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas, trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados, coxas 

com pruinosidade prateada; restante das pernas castanho, com tarsos um pouco mais 

escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-

escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho-escuro da base até tergito 3 e parte 

central do tergito 4; bordas laterais do tergito 4 e tergitos 5 e 6 amarelo-alaranjados, 

com forte pruinosidade dourada. Abdômen ventralmente castanho até da base até tergito 

3; tergito 4 posteriormente amarelado e restante dos tergitos castanho-claro-amarelados 

a amarelo-alaranjados, incluindo terminália; esternitos castanhos, esternito 5 mais claro, 

amarelado. Membrana branco-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,35x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 3/7 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela da metade para a porção superior, às 

vezes levemente divergente. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,2x a 1,4x vezes 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula com um pouco 

mais de 1/2 da largura máxima da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo 

ocelar, terminando um pouco antes do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um 

pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface com margens 

estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa com pouco mais de 2/3 da arista. Largura 

do olho cerca de 3/5 a 2/3 altura do olho. Gena cerca de 1/7 a 2/9 altura do olho. Eixo 

antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero riniforme, um pouco mais longo 

que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente 

clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 7/9 da 

largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/8 a 3/4 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-

suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas e uma terceira mais fraca. 

Catepisterno com duas cerdas, às vezes com terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas e largas, com lobo anal largo. Comprimento da asa de 2,2x a 

2,6x largura da asa. Célula r4+5 fechada na borda da asa ou com pecíolo bem curto, um 
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pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda 

posterior reta e com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes e às vezes 

levemente achatadas; com cerdas PV levemente achatadas; com cerda AV pré-apical 

presente. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D 

achatada em forma de pena de 1,7x a 2,1x largura máxima da tíbia; fileira maior de 

cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 7/9 a 5/6 do 

comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, bem achatado dorsoventralmente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,5x a 1,7x comprimento do tórax. Largura do abdômen de 1,2 a 

1,5x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,8x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais a partir do tergito 4 e quase não diferenciáveis. 

Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes, porém com muitas cerdas finas. 

Posteriormente tergito 6 levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com 

membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 63). Placa cercal com processo mediano triangular; ápice do 

processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores subtriangulares, com 

margem externa inclinada em direção a parte superior, às vezes bem pouco inclinadas. 

Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior posterior e 

duas dobras inferiores centrais que podem se encontrar, com a região entre elas 

levemente côncava; com lobo superior posterior presente; com lobo inferior anterior 

levemente subtriangular longo; lobo inferior posterior arredondado. Projeção do anel 

interno em vista frontal triangular, afinando bruscamente em direção a parte interna, 

com aba inferior triangular muito curta ou ausente. Duto espermático com parte interna 

ao anel interno levemente sinuoso. 

Fêmea (Fig. 28) 

Comprimento: 10 mm. 

Coloração. Difere do macho em: cabeça com pruinosidade dourada somente na 

placa fronto-orbital, restante somente com pruinosidade prateada. Antenas e palpos mais 

escuros. Escuto pré-sutural com faixas maiores e centrais fundidas totalmente; 

predominância de pruinosidade prateada. Escuto pós-sutural todo castanho-escuro, sem 

pruinosidade. Escutelo castanho-escuro apicalmente um pouco mais claro. Asa com 

mancha amarela pequena e estreita, restringindo-se a célula r2+3, do nível de bm-cu ao 

nível do encontro de R1 e C , ou ausente; parte hialina bem demarcada, cerca de 1/4 da 
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largura da asa. Caliptras castanho-esfumaçadas basalmente brancas. Coxas castanho. 

Abdômen todo castanho-escuro a preto, com tergito 1 com algumas marcas castanho-

claras. 

Estrutura. Difere do macho em: placa fronto orbital mais estreita, estreitando-

se rapidamente. Vibrissa cerca de metade do tamanho da arista. Escuto pré-sutural 

subigual ao comprimento do escuto pós-sutural. Catepisterno com duas cerdas. Asa 

elíptica mais estreita e comprida, cerca de 2,8x largura da asa. Célula r4+5 fechada, com 

pecíolo bem curto. Fêmur posterior: com fileira de cerdas PV não achatadas. Tíbia 

posterior: mais longa cerda D achatada em forma de pena maior que 2x maior largura da 

tíbia posterior. Abdômen cilíndrico, levemente achatado, com sete tergitos visíveis 

dorsalmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,4x comprimento do tórax. Largura 

do abdômen subigual largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 2x largura 

do abdômen. Abdômen com cerdas medianas marginais praticamente não diferenciadas, 

apenas a partir do tergito 3. Cerdas laterais do abdômen ausentes. Esternitos ainda 

visíveis, mas levemente cobertos pelos tergitos distalmente. Membrana menos exposta. 

Terminália (Fig. 76 A). Distal e levemente dorsal. Esternito 7 como placa 

trapezoidal. Esternito 8 subtriangular, com margem apical arredondada. Cercos 

subquadrados, com margem superior subtriangular e parte inferior interna expandida e 

subtriangular. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (INPA). “Brasil, PR, Piraquara / Mananciais da Serra do Mar / 

25º29’46’’S – 48º58’54’’W” “06.xii.2007 / J. A. Rafael col. / Armadilha Malaise” 

Parátipos 

BRAZIL. sem localidade 3.xi.1937(1♂ CEIOC) Paraná: Piraquara, 

Mananciais da Serra Mar, 08.xii.2013, J. A. Rafael col., Arm. Malaise (1♀ INPA); 

idem, 06.xii.2007, 25º29’46’’S – 48º58’54’’W (1♂, 1♀ INPA); idem, 08.x.2008 J. C. 

Almeida col., 25º25’S – 49º03’W (1♂ MZSP). 

 

Distribuição geográfica (Figs. 79 C) 

Brasil (Paraná) 
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Trichopoda sp. nov. 3 

(Figs. 29, 64 e 79 D) 

 

Diagnose 

Corpo inteiro mais escuro, castanho-escuro quase preto. Asas do macho bem 

largas, sem manchas amareladas. Fêmur posterior com cerdas achatadas longas. 

Abdômen do macho castanho-escuro, muito achatado dorsoventralmente e com muitas 

cerdas achatadas nas laterais do abdômen. 

Macho (Fig. 29) 

Comprimento. 10–11 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com faixa central mais clara. 

Triângulo ocelar castanho-escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa fronto 

orbital castanho-escura com pruinosidade dourada e prateada. Paraface castanho, com 

pruinosidade prateada. Gena castanho com pruinosidade prateada. Escapo castanho-

escuro. Pedicelo castanho a castanho-escuro. Flagelômero castanho, às vezes 

basalmente alaranjado. Arista castanho. Palpo castanho-claro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-escuro, com leve pruinosidade prateada e 

dourada; com três faixas castanho-escuras a pretas: uma central bem larga e duas 

laterais, delimitadas pela pruinosidade; às vezes pruinosidade bem reduzida e manchas 

se fundem. Escuto pós-sutural castanho-escuro, levemente mais claro no calo pós-alar. 

Escutelo castanho-escuro. Tórax lateralmente castanho a castanho-escuro com 

pruinosidade prateada 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, ficando mais fraco em direção a borda posterior, 

às vezes irradiações mais claras acompanhando as nervuras de acordo com incidência de 

luz. Às vezes com Borda hialina demarcada, acompanhando margem posterior; quando 

presente, na região da maior largura da asa cerca de 1/7 a 1/4 da largura da asa. Caliptra 

superior castanho a castanho-escura, às vezes basalmente mais clara. Caliptra inferior 

castanho a castanho-escura, às vezes centralmente castanho-clara. Halter castanho-claro 

pálido. 

Perna. Coxas castanho ou castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres castanho ou castanho-amarelado. Fêmures castanho, às vezes com bases 

levemente mais clara. Tíbias castanho ou castanho-escuras. Tarsos castanho-escuros. 
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Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. 

Garras castanho-pálidas, distalmente mais escura. Pulvilos castanho-claro-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho-escuro a preto, às vezes castanho-

escuro a preto com manchas castanho nas laterais dos tergitos, ou todo castanho com 

faixa longitudinal castanho-escura do tergito 2 ao 5. Abdômen ventralmente com 

esternitos castanho ou castanho-amarelados, assim como bordas dos tergitos; terminália 

amarelo-alaranjada, castanho-amarelada, castanho ou castanho-escura. Membrana 

castanho-pálida ou amarelo-pálido. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 3/7 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula, estreitando-se no meio e com os lados praticamente paralelos do meio 

da cabeça até a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x a 1,3x 

vezes largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula com 

pouco menos de 1/2 da largura máxima da vita frontal, estreitando em direção ao 

triângulo ocelar, terminando um pouco antes do triângulo ocelar, sendo que a 

pruinosidade acaba antes; presença de algumas sétulas. Cerdas frontais começando um 

pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface com largura 

constante. Vibrissa cerca de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 4/7 altura do olho. 

Gena cerca de 1/10 a 1/9 altura do olho. Eixo antenal subigual ou levemente maior que 

eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme, às vezes levemente elíptico, um 

pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, 

levemente clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 

da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/8 a 4/5 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 0+1. Lobo pós-pronotal 

com duas cerdas e uma terceira mais fraca. Catepisterno com duas cerdas, às vezes com 

terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas e largas, com lobo anal largo, às vezes levemente 

subtriangulares. Comprimento da asa de 2x a 2,4x largura da asa. Célula r4+5 fechada 

na borda da asa ou com pecíolo bem curto, no ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 

meio, às vezes levemente sinuosa. Caliptra inferior com parte posterior reta a levemente 

côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 
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Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD achatadas; com cerdas PV 

achatadas e longas; com cerda AV pré-apical presente e às vezes cerdas achatadas 

longas na fileira. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa 

cerda D achatada em forma de pena de 1,5x a 2,3x largura máxima da tíbia posterior; 

fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 8/9 

a quase todo comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, bem achatado dorsoventralmente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,5x a 1,6x comprimento do tórax. Largura do abdômen de 1,3x a 

1,5x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,5x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciáveis a partir do tergito 3 ou 

tergito 4 e às vezes quase não diferenciáveis. Cerdas abdominais laterais achatadas 

presentes. Posteriormente tergito 6 levemente invaginado no centro. Esternitos livres, 

com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig.64). Placa cercal com processo mediano alongado; ápice do 

processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores subretangulares. 

Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior posterior e 

uma dobra inferior central; com lobos inferiores arredondados e subiguais. Projeção do 

anel interno em vista frontal com parte externa bem arredondada e afinando 

bruscamente em direção a parte interna. Duto espermático com parte interna ao anel 

interno sinuosa. 

 

Fêmea. 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (DZUP). “Coleção Campos Seabra” “Curusamba / Óbidos, 

Pará / Brasil, iv.1953 / José Brazilino” “DZUP 251999” 

Parátipos 

BRAZIL. Pará. Lieber. col. (3 ♂ZMHU); Curusamba, Óbidos, iv.1953 (3♂ 

DZUP). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 79 D) 

Brasil (Pará) 
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Trichopoda sp. nov. 4 

(Figs. 30, 65 e 79 E) 

 

Diagnose 

Asas elípticas, levemente mais largas na região do lobo anal, com mancha 

amarela forte. Fêmur posterior com cerdas PV levemente achatadas. Abdômen 

castanho-escuro a castanho-claro-amarelado com faixa longitudinal mais escura que 

varia de tamanho e espessura, geralmente com pruinosidade dourada forte 

posteriormente; elíptico alongado e achatado dorsoventramente. Comprimento do 

abdômen de 1,5x a 1,8x comprimento do tórax 

 

Macho (Fig. 30) 

Comprimento. 9.5–11.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com faixa central mais clara. 

Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-escura com 

pruinosidade dourada e prateada. Paraface castanho, com forte pruinosidade dourada, às 

vezes ventralmente também prateada. Gena castanho com pruinosidade prateada. 

Escapo castanho. Pedicelo castanho a castanho-escuro. Flagelômero castanho, 

basalmente alaranjado. Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho-claro a 

castanho-claro-amarelado, às vezes distalmente mais escuro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-escuro com pruinosidade 

predominantemente dourada, raramente prateada; com quatro faixas castanho-escuras a 

pretas: duas faixas centrais divergentes, às vezes fundidas anteriormente e duas faixas 

triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-escuro, levemente mais claro no calo 

pós-alar e lateralmente; com duas faixas triangulares castanho-escuras a pretas centrais, 

delimitados por faixa de pruinosidade dourada ou prateada; faixa de pruinosidade 

dourada ou prateada lateral anterior ao calo pós-alar. Escutelo castanho a castanho-

claro, às vezes mais escuro basalmente. Tórax lateralmente castanho-claro a castanho-

escuro, com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada com mancha amarela fraca começando na célula 

br e r2+3 no nível de bm-cu irradiando anteriormente até um pouco além do encontro de 

R1 com C e centralmente um pouco além de r-m. Borda hialina posterior bem 

demarcada, às vezes adentrando levemente o ângulo inferior da célula dm e estreitando 
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aproximadamente no nível do encontro de dm-cu e M, de forma que a parte apical da 

asa seja castanho-esfumaçada. Parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 

1/5 a 1/4 da largura da asa. Caliptra superior castanho-claro-amarelado, basalmente 

branca. Caliptra inferior castanho-claro-amarelado a amarelo-alaranjada, basalmente 

branca. Halter amarelo-pálido a alaranjado. 

Perna. Coxas amarelas com pruinosidade prateada. Trocânteres e base dos 

fêmures amarelos; restante das pernas castanho. Tíbias posteriores com fileiras de 

cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, 

distalmente preta. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente com diferentes padrões: 1) castanho com 

faixa longitudinal central castanho-escura; tergito 5 e às vezes margem posterior do 

tergito 4 castanho-escuro; tergito 6 amarelo-alaranjado, às vezes com forte pruinosidade 

dourada que pode avançar na margem posterior do tergito 5; 2) castanho-claro-

amarelado; faixa longitudinal castanho; tergito 5 e borda posterior do tergito 4 castanho; 

tergito 6 castanho-claro a amarelo-alaranjado, com pruinosidade dourada ou não; um 

indivíduo com tergitos 5 e 6 amarelo-alaranjados. Abdômen ventralmente mais claro 

anteriormente, ficando mais escuro posteriormente: às vezes com base amarela e a 

posteriormente castanho ou base castanho e posteriormente castanho-escuro; região da 

terminália castanho a amarelo-alaranjada. Membrana amarelo-pálida a castanho-

alaranjada pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,4x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 3/7 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela da metade para a porção superior, às 

vezes levemente divergente. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,3x a 1,7x vezes 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula um pouco 

menor que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e 

acabando no nível do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do 

triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes uma cerda abaixo do nível do 

eixo antenal. Paraface com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa com 

cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 a 3/5 altura do olho. Gena cerca de 

1/9 a 1/8 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero 

achatado e riniforme, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo 

somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, subigual ao comprimento da arista. 
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Altura da cabeça cerca de 2/3 a 7/9 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho 

do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a 5/6 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-suturais 

pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais fraca. Catepisterno 

com duas cerdas e terceira mais fraca, um exemplar com quatro cerdas. 

Asa. Asas elípticas e levemente largas na região do lobo anal. Comprimento da 

asa de 2,6x a 3x largura da asa. Célula r4+5 fechada na borda da asa ou com pecíolo 

bem curto, no ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com parte 

posterior reta a levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia posterior: com uma 

cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,9x a 

2,1x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de 

pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 a 6/7 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico alongado, achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,8x comprimento do tórax. Largura do 

abdômen cerca de 1,1x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,8x a 2,1x 

largura do abdômen. Cerdas medianas marginais diferenciadas e curtas a partir do 

tergito 3, um indivíduo a partir do tergito 2. Cerdas abdominais laterais achatadas 

ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no centro. Esternitos 

livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 65). Placa cercal com processo mediano subtriangular; ápice 

do processo mediano arredondado, às vezes levemente alongado em vista lateral; lobos 

inferiores subtriangulares curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: 

com dobra superior posterior e duas dobras inferiores centrais que podem se encontrar, 

com região entre elas levemente côncava; com lobo superior posterior presente; com 

lobo inferior anterior subtriangular; lobo inferior posterior arredondado, mais curto que 

lobo inferior anterior. Projeção do anel interno subtriangular com margens sinuosas, em 

vista frontal afinando bruscamente em direção a parte interna e com parte mais estreita 

longa, com aba inferior triangular curta. Duto espermático com parte interna ao anel 

interno levemente sinuoso. 

Fêmea 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 
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Material tipo 

Holótipo: Macho (BMNH). “Brasilien, Nova Teutonia / 27º11’B 52º23’L 

28.12.1938 / Fritz Plaumann” 

Parátipos 

BRAZIL. São Paulo. Porto Cabral, Rio Paraná, 1-10.xi.1941, L. Travassos 

Filho col. (1♂ DZUP). Santa Catarina. Nova Teutônia 10.xii.1938, Fritz Plaumann 

col., 27º11’S 52º23’W (1♂ BMNH); idem, 24.xii.1938 (1♂ BMNH); idem, 26.xii.1938 

(1♂ BMNH); idem, 03.iii.1939 (1♂ BMNH). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 79 E) 

Brasil (Santa Catarina, São Paulo) 

 

Trichopoda sp. nov. 5 

(Figs. 31 e 79 F) 

 

Diagnose 

Asas elípticas com região do lobo anal largo; com grande mancha amarela, e 

parte castanho-esfumaçada bem fraca. Pernas amarelas, somente tíbia castanho-clara a 

castanho-claro-amarelado. Abdômen alaranjado, com mancha irregular castanho-escura 

posteriormente; bem achatado dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 31) 

Comprimento. 10.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho, com mancha mais clara anterior ao triângulo 

ocelar. Triângulo ocelar castanho a castanho-claro. Placa fronto orbital castanho-clara-

amarelada com pruinosidade dourada. Paraface castanho-clara-amarelada com 

pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena 

castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada e prateada. Escapo castanho-claro. 

Pedicelo castanho-claro. Flagelômero castanho-claro basalmente alaranjado e com a 

região da inserção da arista levemente mais escuro. Arista castanho. Palpo castanho-

amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro-amarelado com pruinosidade dourada; 

com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes, e duas 

triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-claro-amarelado com pruinosidade 

dourada e quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas pequenas 
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centrais e duas faixas mais longas laterais, por quase toda a extensão do escuto pós-

sutural. Escutelo castanho-claro-amarelado. Tórax lateralmente castanho-claro-

amarelado com pruinosidade dourada. 

Asa. Asa quase inteira amarelo-esfumaçada tornando-se castanho-claro-

esfumaçado bem fraco em direção a borda posterior; parte castanho-esfumaçada 

ocupando partes distais de r2+3, r4+5, dm e lobo anal. Borda hialina demarcada, 

acompanhando margem posterior; parte hialina na região da maior largura da asa quase 

não distinguível, cerca de 1/10 da largura da asa. Caliptra superior amarelo-alaranjada, 

basalmente mais clara. Caliptra inferior amarelo-alaranjada, basalmente mais clara. 

Halter amarelo-pálido a alaranjado. 

Perna. Coxas amarelas com pruinosidade prateada. Trocânteres amarelos. 

Fêmures amarelos, sendo o primeiro e o segundo par com parte distal castanho. Tíbias 

castanho-claras, sendo a posterior castanho-claro-amarelado. Tarsos castanho a 

castanho-claros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente alaranjado, mais escuro posteriormente, com 

mancha irregular castanho nos tergitos 4 e 5. Abdômen ventralmente amarelo ficando 

alaranjado posteriormente; mancha irregular castanho na região do esternito 5, incluindo 

membrana e bordas dos tergitos próximos. Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura. 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,4x largura do tórax. Comprimento da 

cabeça cerca de 3/7 a largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da lúnula, 

estreitando-se ligeiramente no meio e depois voltando a alargar levemente em direção a 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,5x largura da vita frontal no 

vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula um pouco menor que a largura da vita 

frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no nível do triângulo 

ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da 

base das antenas. Paraface com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa 

com um pouco mais de 1/2 da arista. Largura do olho cerca de 3/5 altura do olho. Gena 

cerca de 1/9 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero 

levemente achatado, riniforme, às vezes levemente elíptico, um pouco mais longo que 

comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, 

subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 da largura da cabeça. 

Premento subigual ao tamanho do palpo. 
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Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 2/3 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2. Lobo pós-pronotal com duas cerdas. 

Catepisterno com duas cerdas. 

Asa. Asas elípticas e largas, com lobo anal largo. Comprimento da asa 2,5x a 

largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu 

sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo externo 

desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD somente com cerdas esparsas; 

com cerdas PV curtas e achatadas; com cerda AV pré-apical curta. Tíbia posterior: com 

uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena 

cerca de 1,7x da largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas 

em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 do comprimento total da tíbia 

posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, bem achatado dorsoventralmente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,6x comprimento do tórax dorsalmente. Largura do abdômen 

cerca de 1,5x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 3. 

Cerdas abdominais laterais achatadas presentes, porém curtas. Posteriormente tergito 6 

reto. Esternitos livres, com membrana bem exposta.  

Terminália 

A terminália do único exemplar disponível não foi dissecada. 

Fêmea. 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (ZMHU). “Asuncion, Paraguay / Villa Morra / 25.xi.1905 / J. 

D. Anisits”; “Zool. Mus. Berlin” 

 

Distribuição geográfica (Figs. 79 F) 

Paraguai 

 

Trichopoda sp. nov. 6 

(Figs. 32, 66 e 80 A)  

 

Diagnose 
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Fêmur posterior com cerdas PV às vezes levemente achatadas. Asas elípticas, 

com mancha amarela. Abdômen, amarelo a castanho-claro-amarelado, com faixa 

longitudinal castanho mais escura e tergito 6 amarelo; elíptico; levemente achatado 

dorsoventralmente. Comprimento do abdômen de 1,5x a 1,6x comprimento do tórax. 

 

Macho (Fig. 32) 

Comprimento. 8.9–9.6 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes com faixa central mais clara. 

Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-clara-amarelada com 

pruinosidade dourada. Paraface castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

predominantemente dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena castanho-

clara com pruinosidade prateada. Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo castanho-

claro. Flagelômero castanho a castanho-claro-amarelado basalmente amarelo-

alaranjado. Arista castanho, centralmente mais clara. Palpo castanho-claro a castanho-

claro-amarelado, às vezes distalmente mais escuro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade dourada e prateada; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes, fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho, levemente 

mais claro no calo pós-alar, lateralmente e posteriormente; com quatro faixas 

triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes 

fundidas, e duas faixas mais longas laterais; com faixa de pruinosidade dourada ou 

prateada delimitando as duas faixas escuras centrais e às vezes faixa de pruinosidade 

dourada ou prateada lateral anterior ao calo pós-alar. Escutelo castanho apicalmente 

mais claro, castanho-claro-amarelado. Tórax lateralmente castanho com partes 

amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada com mancha amarela fraca começando em r2+3 

e br no nível de bm-cu, irradiando anteriormente até quase o encontro de R1 e C e 

centralmente além de r-m, ocupando também parte basal de r4+5. Borda hialina 

posterior bem demarcada, às vezes adentrando levemente o ângulo inferior da célula dm 

e parte castanho esfumaçado um pouco além de r4+5; parte hialina na região da maior 

largura da asa cerca de 1/5 a 1/4 da largura da asa. Caliptra superior castanho-

esfumaçada basalmente branca. Caliptra inferior castanho-claro-amarelado a amarelo-

alaranjada basalmente branca. Halter castanho-claro-amarelado pálido. 
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Perna. Coxas castanho-amarelada a amarela com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures amarelos e restante das pernas castanho, às vezes com 

tarsos levemente mais escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em 

forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos 

amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo a castanho-claro-amarelado, com 

faixa longitudinal castanho em todos tergitos, às vezes ausente nos tergitos 1 e 2; tergito 

5 mais escuro com mancha irregular que pode expandir para margem posterior do 

tergito 4; tergito 6 amarelo, às vezes com mancha castanho na margem anterior. 

Abdômen ventralmente amarelo a castanho-claro e com mancha irregular mais escura às 

vezes começando na margem posterior do tergito 4 seguindo até o ápice do abdômen; 

região da terminália amarela a castanho-alaranjada. Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula, estreitando-se ligeiramente no meio e depois voltando a alargar levemente em 

direção a porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x a 1,4x vezes 

largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula um pouco 

menor que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e 

acabando no nível do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do 

triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface com margens estreitando um 

pouco inferiormente. Vibrissa com um pouco menos da 1/2 da arista. Largura do olho 

cerca de 4/7 altura do olho. Gena cerca de 1/9 a 1/6 altura do olho. Eixo antenal 

subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero achatado e riniforme, um pouco mais 

longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente 

clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 4/5 da 

largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/8 a 4/5 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-

suturais pequena. Lobo pós-pronotal com uma cerda, segunda fraca e às vezes terceira 

mais fraca. Catepisterno com duas ou três cerdas, às vezes a terceira fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,9x a 3,3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 
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meio. Caliptra inferior com parte posterior reta a levemente côncava, com lobo externo 

desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia 

posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em 

forma de pena 1,5x a 2x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D 

achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 3/4 a 7/9 do comprimento 

total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico; levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,6x comprimento do tórax. Largura do 

abdômen 1x a 1,2x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,8x a 2,2x 

largura do abdômen. Cerdas medianas marginais diferenciadas e curtas a partir do 

tergito 3, às vezes a partir do tergito 2. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. 

Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com 

membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 66). Placa cercal com processo mediano triangular; ápice do 

processo mediano subarredondado a arredondado em vista lateral; lobos inferiores 

arredondados. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra 

superior posterior, às vezes muito fraca e duas dobras inferiores centrais não muito bem 

demarcadas, com região entre elas levemente côncava; com lobo superior posterior 

pouco diferenciado; com lobo inferior anterior curto, arredondado; lobo inferior 

posterior arredondado e mais longo; lado esquerdo do anel interno com porosidade 

evidente ocupando grande parte de sua extensão. Projeção do anel interno em vista 

frontal triangular, afinando gradualmente em direção a parte interna, com aba inferior-

lateral triangular pequena. Duto espermático com parte interna ao anel interno 

levemente sinuosa. 

Fêmeas 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (DZUP). “Nova Teutônia / SC, Brasil, x.1967 / F. Plaumann”; 

“DZUP 252096” 

Parátipos 
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BRAZIL. Santa Catarina. Nova Teutônia, ix.1967, F. Plaumann col. (1♂ 

DZUP), idem, x.1967 (3♂ DZUP). 

 

Distribuição geográfica (Figs. 80 A) 

Brasil (Santa Catarina). 

 

Trichopoda sp. nov. 7 

(Fig. 33, 34, 67, 76 B e 80 B) 

 

Diagnose 

Fêmur posterior com cerdas PV às vezes levemente achatadas. Asas elípticas, 

com mancha amarela fraca e estreita, quase ausente às vezes. Abdômen, dorsalmente 

amarelo com mancha castanho irregular distal, geralmente recobrindo tergitos 5 e 6, 

tergito 6 normalmente castanho-escuro, raramente amarelo; ovalado, achatado a 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,5x 

comprimento do tórax. 

 

Macho (Fig. 33) 

Comprimento. 7.2–8.8 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes mais clara. Triângulo ocelar 

castanho-escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa fronto orbital castanho com 

pruinosidade dourada. Paraface castanho com pruinosidade predominantemente dourada 

na parte superior e levemente prateada na parte mais inferior. Gena castanho-clara a 

amarelada com pruinosidade prateada. Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo 

castanho a castanho-claro. Flagelômero castanho com partes castanho-escuras ou 

castanho-amarelado, basalmente alaranjado. Arista castanho. Palpo castanho-claro a 

castanho-claro-amarelado, às vezes distalmente mais escuro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade dourada; com quatro 

faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais, com espessuras variáveis; às vezes 

pruinosidade mais fraca, e lobo pós-pronotal castanho. Escuto pós-sutural castanho-

escuro, levemente mais claro no calo pós-alar e lateralmente; alguns exemplares com 

pruinosidade dourada central delimitando duas faixas triangulares castanho-escuras 
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centrais, às vezes fundidas, e uma faixa de pruinosidade dourada lateral anterior ao calo 

pós-alar. Escutelo castanho-escuro, distalmente mais claro. Tórax lateralmente castanho 

com pruinosidade prateada, às vezes com partes castanho-claras. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada com mancha amarela fraca, às vezes quase 

invisível, começando em r1, br e às vezes dm, do nível bm-cu e irradiando 

anteriormente até o encontro de R1 e C e centralmente um pouco além de r-m. Borda 

hialina posterior bem demarcada, às vezes adentrando levemente o ângulo inferior da 

célula dm; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/5 a 1/3 da largura 

da asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior 

amarela alaranjada, castanho-claro-amarelado ou castanho-esfumaçada, basalmente 

branca. Halter amarelo-pálido a alaranjado. 

Perna. Coxas castanho-amareladas a amarelas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures amarelos e restante das pernas castanho, às vezes com 

tarsos levemente mais escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em 

forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos 

amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo, com mancha castanho irregular 

distal geralmente recobrindo os tergitos 5 e 6, às vezes margem posterior do tergito 4; às 

vezes uma faixa longitudinal castanho nos tergitos 1, 2, 3 e 4; às vezes tergito 6 

amarelo. Abdômen ventralmente amarelo anteriormente e com mancha castanho 

irregular posteriormente, geralmente nas bordas dos tergitos 4, 5 e 6; parte da terminália 

castanho-claro-amarelado a amarela. Membrana amarelo-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e levemente divergente do meio para porção 

superior, às vezes paralela da metade para a região posterior. Largura da vita frontal no 

nível da lúnula 1x a 1,3x largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível 

da lúnula um pouco menor que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao 

triângulo ocelar e acabando na região anterior do triângulo ocelar. Cerdas frontais 

começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, às vezes 

uma cerda abaixo do nível do eixo antenal. Paraface com margens estreitando um pouco 

inferiormente. Vibrissa com cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 4/7 altura 

do olho. Gena cerca de 1/9 a 1/6 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do 
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eixo oral. Flagelômero achatado a levemente achatado, riniforme, um pouco mais longo 

que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente 

clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 5/6 da 

largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/8 a 4/5 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2. Lobo pós-pronotal com duas 

cerdas, às vezes terceira mais fraca. Catepisterno com duas ou três cerdas, às vezes a 

terceira fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,6x a 3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada na borda da asa ou com pecíolo bem curto, um pouco acima do ápice da 

asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda posterior reta a levemente 

côncava e com lobo externo desenvolvido a levemente desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente, às vezes 

curta ou não diferenciável. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD, 

porém alguns exemplares com duas; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 

1,5x a 2x largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em 

forma de pena da tíbia posterior em cerca de 2/3 a 4/5 do comprimento total da tíbia 

posterior. 

Abdômen. Abdômen ovalado, achatado a levemente achatado 

dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,5x comprimento do 

tórax. Largura do abdômen cerca de 1,1x a 1,2x largura do tórax. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,4x a 1,7x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais 

levemente diferenciadas a partir do tergito 4, às vezes do tergito 3. Cerdas abdominais 

laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no 

centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 67). Placa cercal com processo mediano subtriangular, às 

vezes apicalmente mais estreito; ápice do processo mediano arredondado em vista 

lateral; lobos inferiores arredondados e curtos. Edeago com anel interno em vista pelo 

lado esquerdo: com dobra superior posterior, uma dobra inferior central, às vezes como 

duas dobras inferiormente que se fundem, e dobra mediana posteriormente a dobra 

posterior superior; com lobo superior posterior presente; com lobos inferiores 

arredondados e subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal mais larga na base, 

afinando bruscamente em direção a parte interna, com parte estreita longa e sinuosa, 
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com aba inferior triangular curta. Duto espermático com parte interna ao anel interno 

estreito e levemente sinuoso. 

Fêmea (Fig. 34) 

Comprimento. 6.5–7.5 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade 

predominantemente prateada. Paraface somente com pruinosidade prateada. Escuto pré-

sutural com pruinosidade predominantemente prateada. Escuto pós-sutural castanho-

escuro a preto, às vezes com pruinosidade prateada bem esparsa. Escutelo castanho-

escuro, às vezes distalmente levemente mais claro. Asa geralmente sem mancha 

amarela, quando presente muito sutil. Caliptra inferior geralmente menos amarelada, 

mais pálida, em um exemplar castanho-esfumaçada. Abdômen dorsalmente com tergitos 

1+2 amarelos, às vezes com faixa longitudinal castanho-escura, tergito 3 com laterais 

amarelas e restante do abdômen castanho-escuro a preto. Abdômen ventralmente 

castanho-escuro, com bordas dos tergitos 1+2 e às vezes do tergito 3 amarelas. 

Estrutura. Difere do macho em: fêmur posterior: com fileira de cerdas AD e 

PV menos desenvolvidas. Abdômen geralmente menos achatado dorsoventralmente. 

Abdômen com cerca de 1,2x a 1,3x comprimento total do tórax. Largura do abdômen 

subigual a largura do tórax. Abdômen geralmente com sete tergitos visíveis 

dorsalmente. Membrana ventral às vezes menos exposta.  

Terminália (Fig. 76 B) Distal e levemente ventral. Esternito 7 como placa 

trapezoidal, às vezes com margem distal levemente côncava centralmente. Esternito 8 

subretangular estreito, arredondado apicalmente. Cercos subquadrados, com margem 

superior subtriangular e parte inferior interna levemente expandida, subtriangular. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (MZSP). “Nova Teutônia / SC, Brasil, V. 1967 / F. Plaumann 

col.” 

Parátipos 

BRAZIL. São Paulo. Porto Cabral, Rio Paraná, 1-10.xi.1941, L. Travassos 

Filho col. (1♂ MZSP). Santa Catarina. Nova Teutônia, ix.1967, F. Plaumann col. (1♀ 

DZUP), idem, x.1967, (1♀ DZUP) Nova Teutônia 14.iii.1938, Fritz Plaumann col., 

27º11’S 52º23’W (1♂ BMNH), idem, 16.iii.1938 (1♀ BMNH), idem, 29.xi.1938 (1♂ 

BMNH), idem, 8.xii.1938 (2♂ BMNH), idem, 23.xii.1938 (1♂ BMNH), idem, 

24.xii.1938 (1♂ BMNH), 26.xii.1938 (1♀ BMNH), idem, ii.1971 (1♀ DZUP) idem, 

iv.1971 (1♂ MZSP). ARGENTINA. Missiones, Iguazu Nat. Park, 8-11.iv.1974, C. & 

M. Vardy col., 140m, Malaise trap. (1♂BMNH). Desconhecido “Quesa latos” (ilegível) 

6.i.1924, Coll. R. C. Shannon (1♂ USNM). 
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Distribuição geográfica (Fig. 80 B) 

Brasil (São Paulo, Santa Catarina); Argentina 

 

Trichopoda sp. nov. 8 

(Figs. 35, 68 e 80 C)  

 

Diagnose 

Asa elíptica, sem mancha amarela. Caliptra inferior castanho-esfumaçada 

basalmente branca. Abdômen castanho a castanho-escuro com faixa mais escura 

longitudinal; elíptico, levemente triangular, levemente mais estreita posteriormente; 

levemente achatado dorsoventralmente. Largura do abdômen cerca de 0,8x a 0,9x 

largura do tórax. 

 

Macho (Fig. 35) 

Comprimento. 9–9.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura, às vezes mais clara. Triângulo ocelar 

castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

dourada e prateada. Paraface castanho, com pruinosidade prateada. Gena castanho com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho. Pedicelo castanho. Flagelômero castanho a 

castanho-claro-amarelado basalmente amarelo-alaranjado. Arista castanho. Palpo 

castanho-claro a castanho-claro-amarelado, às vezes distalmente mais escuro. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade dourada e prateada; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente ou totalmente e duas faixas triangulares laterais; lobo pós-pronotal quase 

sem pruinosidade, com pruinosidade levemente marrom. Escuto pós-sutural castanho-

escuro, levemente mais claro no calo pós-alar e lateralmente; às vezes com faixa de 

pruinosidade dourada fina, delimitando duas faixas triangulares castanho-escuras a 

pretas centrais. Escutelo castanho-escuro, distalmente mais claro. Tórax lateralmente 

castanho a castanho-escuro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada. Borda hialina demarcada, acompanhando 

margem posterior, adentrando as células dm e r4+5; a parte castanho-esfumaçada sai um 

pouco da célula r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/6 a 1/5 
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da largura da asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra 

inferior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Halter castanho-claro-amarelado 

pálido. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada. Trocânteres e base dos 

fêmures castanho-claro-amarelado, e restante das pernas castanho. Tíbias posteriores 

com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. Garras castanho-

pálidas, distalmente mais escura. Pulvilos castanho-claro-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho a castanho-escuro com faixa 

longitudinal escura; tergito 6 levemente mais claro. Abdômen ventralmente castanho, 

com parte basal dos tergitos 1 de 2 mais clara, levemente amarelada; região da 

terminália amarelo. Membrana castanho-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula estreitando-se no meio e levemente divergente do meio para porção superior, às 

vezes paralela do meio para a porção posterior. Largura da vita frontal no nível da 

lúnula 1,2x a 1,5x vezes largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível 

da lúnula um pouco menor que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao 

triângulo ocelar e acabando um pouco antes ou no nível do triângulo ocelar. Cerdas 

frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas, 

às vezes uma cerda abaixo do nível do eixo antenal. Paraface com margens estreitando 

inferiormente. Vibrissa com um pouco mais de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 

3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/8 a 1/6 altura do olho. Eixo antenal subigual ao 

tamanho do eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme a às vezes levemente 

elíptico, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos 

cilíndricos, levemente clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça 

cerca de 3/4 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 3/4 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-suturais 

pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas. Catepisterno com duas ou três cerdas, às 

vezes a terceira fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,8x a 3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra 
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inferior com parte posterior reta a levemente côncava, com lobo externo desenvolvido 

(forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

curtas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com 

uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 2,1x a 2,4x largura 

máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da 

tíbia posterior em cerca de 2/3 a 3/4 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, levemente triangular, posteriormente levemente 

mais estreito; levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca 

de 1,4x o comprimento total do tórax. Largura do abdômen cerca de 0,8x a 0,9x largura 

do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 2,1x a 2,25x largura do abdômen. Cerdas 

medianas marginais diferenciadas e curtas a partir do tergito 3, às vezes a partir do 

tergito 2. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a 

levemente invaginado no centro. Esternitos livres, mas membrana não está bem exposta. 

Terminália (Fig. 68). Placa cercal com processo mediano subretangular a 

subtriangular; ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores 

arredondados alongados. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com 

dobra superior posterior, uma dobra inferior central e uma dobra mediana entre essas 

duas; com lobo superior posterior presente em vista lateral fechado pela dobra superior 

posterior; com lobo inferior anterior arredondado, levemente afilado e lobo inferior 

posterior arredondado mais longo. Projeção do anel interno em vista frontal 

subtriangular, afinando bruscamente em direção a parte interna, com aba inferior 

triangular longa a levemente arredonda longa. Duto espermático com parte interna ao 

anel interno curvado na porção mais superior. 

Fêmea. 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (MZSP). “Brasil / Est. Goias, Goias Velho / A. Raw, 

1.ii.1980” 

Parátipos 

BRAZIL. Goiás. Goiás (Goiás Velho), 1.ii.1980, A. Raw col. (2♂ MZSP). Rio 

de Janeiro. Rio de Janeiro, Grajahú (Grajaú), 31.viii.1941, Lopes & Oliveira, col. (1♂ 

CEIOC). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 80 C) 
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Brasil (Goiás, Rio de Janeiro) 

 

Trichopoda sp. nov. 9 

(Figs. 36, 37, 69, 76 C e 80 D) 

 

Diagnose 

Escutelo castanho a castanho-escuro, distalmente mais claro. Asas elípticas, 

castanho-esfumaçada, às vezes tom castanho bem fraco, com mancha amarela fraca e 

estreita. Abdômen amarelo a castanho-claro-amarelado, distalmente mais escuro, às 

vezes com manchas castanhos irregulares; nas fêmeas abdômen dorsalmente amarelo-

alaranjado, mas com os tergitos 4 em diante castanho-escuros. Abdômen elíptico, 

distalmente levemente mais estreito, dando a impressão de subtriangular; levemente 

achatado dorsoventralmente, 

 

Macho (Fig. 36) 

Comprimento. 7.9–9 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura. Triângulo ocelar castanho-

escuro, às vezes com pruinosidade dourada. Placa fronto orbital castanho com 

pruinosidade dourada. Paraface castanho-clara com pruinosidade predominantemente 

dourada na parte superior e prateada na inferior. Gena castanho-clara a amarelada com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo castanho a castanho-

claro. Flagelômero castanho a castanho-claro-amarelado basalmente amarelo-

alaranjado. Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho-amarelado.  

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade predominantemente 

dourada e um pouco prateada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas 

mais centrais divergentes e fundidas anteriormente; e duas faixas triangulares laterais. 

Escuto pós-sutural castanho; com quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: 

duas faixas mais curtas centrais, às vezes fundidas, e duas faixas mais longas laterais; 

com faixa de pruinosidade dourada ou prateada central delimitando as duas faixas 

centrais e às vezes faixa de pruinosidade dourada ou prateada lateral anterior ao calo 

pós-alar; pruinosidade mais forte ou quase inexistente. Escutelo castanho a castanho-

escuro, distalmente mais claro. Tórax lateralmente castanho com partes amareladas e 

pruinosidade prateada. 
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Asa. Asa castanho-esfumaçada, às vezes tom castanho bem fraco, com mancha 

amarela fraca e estreita, começando em r1 e r2+3 e br no nível de bm-cu e irradiando 

além de r-m, às vezes mancha menor, começando em r2+3 depois do nível de bm-cu. 

Borda hialina posterior bem demarcada, adentrando célual dm; parte hialina na região 

da maior largura da asa cerca de 1/5 a 1/4 da largura da asa. Caliptra superior amarelo-

alaranjada, às vezes mais pálida ou transparente, basalmente mais clara. Caliptra inferior 

castanho-claro-amarelado a amarelo-alaranjada, basalmente branca. Halter amarelo-

pálido. 

Perna. Coxas castanho-amareladas a amarela com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures amarelos, e restante das pernas castanho, às vezes com 

tarsos levemente mais escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em 

forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos 

amarelo-pálidos.  

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo a castanho-claro-amarelado, 

posteriormente mais escuro, às vezes com manchas castanho irregulares; às vezes 

tergito 5 mais escuro como um todo; tergito 6 mais claro. Abdômen ventralmente 

amarelo a castanho-claro, com mancha irregular mais escura do tergito 4 em direção a 

parte mais distal do abdômen; região da terminália amarela a castanho-alaranjada. 

Membrana amarelo-pálida 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 2/5 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,1x a 1,3x largura da vita 

frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula com um pouco mais da metade 

da largura máxima da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar, 

terminando um pouco antes do triângulo ocelar. Cerdas frontais começando um pouco 

antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface subigual ou com 

margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa cerca de 2/3 da arista. Largura do 

olho cerca de 1/2 a 3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/10 a 1/7 altura do olho. Eixo 

antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero achatado a levemente achatado, 

riniforme, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. 

Palpos cilíndricos, levemente clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da 

cabeça cerca de 3/4 a 5/6 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 
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Tórax. Escuto pré-sutural de 2/3 a subigual ao comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-

suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais fraca. 

Catepisterno com duas, três ou quatro cerdas, sempre com duas cerdas fortes e restantes 

mais fracas. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,5x a 3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 

meio, às vezes levemente sinuosa. Caliptra inferior com borda posterior reta a 

levemente côncava e com lobo externo pouco desenvolvido (forma mais triangular). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia 

posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD, porém um exemplar com duas em 

uma das pernas; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,5x a 2x largura 

máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da 

tíbia posterior em cerca de 3/4 a 4/5 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, posteriormente um pouco mais estreita, dando a 

impressão de ser subtriangular; levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,3x a 1,4x comprimento do tórax. Largura do abdômen subigual 

a largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,8x a 2x largura do abdômen. 

Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 4, às vezes do 

tergito 3. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a 

levemente invaginado no centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 69). Placa cercal com processo mediano triangular 

apicalmente mais estreito; ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; 

lobos inferiores arredondados. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: 

com dobra superior posterior, uma dobra inferior central e dobra mediana entre dobras, 

às vezes fraca; com lobo superior posterior presente delimitado pela dobra superior 

posterior; com lobo inferior anterior levemente arredondado; lobo inferior posterior 

arredondado; lobos inferiores subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal 

triangular, afinando gradualmente em direção a parte interna, com aba inferior 

triangular curta. Duto espermático com parte interna ao anel interno levemente curvado 

na porção mais superior. 

Fêmea (Fig. 37) 

Comprimento. 8–9.5 mm. 
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Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital e paraface com 

pruinosidade predominantemente prateada. Escapo, pedicelo e flagelômero geralmente 

mais escuros. Escuto dorsalmente mais escuro, com menos pruinosidade. Escutelo e 

tórax lateralmente mais escuros. Asas sem mancha amarela, às vezes castanho-

esfumaçado mais claro. Pernas castanho mais escuro. Abdômen dorsalmente amarelo-

alaranjado, com tergitos 4 em diante castanho-escuros; às vezes margem posterior do 

tergito 3 também castanho-escuro. Abdômen ventralmente amarelo com bordas do 

tergito 4 em diante castanho-escuros. 

Estrutura. Difere do macho em: catepisterno com duas ou três cerdas. Célula 

r4+5 às vezes fechada em C. Caliptra inferior com lobo externo às vezes mais 

desenvolvido. Fêmur posterior: cerdas PV nunca levemente achatadas; mais longa cerda 

D achatada em forma de pena 2x largura máxima da tíbia posterior. Abdômen menos 

achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,6x a 1,8x largura do 

abdômen. Abdômen geralmente com sete tergitos visíveis dorsalmente. Abdômen com 

cerdas medianas marginais raramente diferenciadas. Membrana ventral às vezes menos 

exposta; tergitos mais invaginados. 

Terminália (Fig. 76 C) Distal e levemente ventral. Esternito 7 como placa 

trapezoidal com margem distal arredondada, levemente côncava centralmente. Esternito 

8 subretangular, arredondado apicalmente. Cercos subquadrados, com margem superior 

subtriangular e parte inferior interna expandida, subtriangular. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (MZSP). “Trichopoda Berthold”; “Mury, N. Friburgo, RJ / 

iii.1972 / Gred, Guimarães col.” 

Parátipos 

BRAZIL. Rio de Janeiro. Nova Friburgo, Mury, iii.1972, Gred & Guimarães 

col. (4♂, 6♀ MZSP). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 80 D) 

Brasil (Rio de Janeiro) 

 

Comentários 

Espécie próxima de T. bosqi e T. sp. nov. 14, só sendo diferenciadas 

externamente pela mancha na asa e cor do escutelo, mas nem sempre essas 

características delimitam bem. A terminália do macho é decisiva para distinguir. 
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Trichopoda sp. nov. 10 

(Figs. 38, 39, 70, 76 D e 80 E) 

 

Diagnose 

Asas castanho-esfumaçada, com mancha amarela bem forte, recobrindo toda 

base da asa; nas fêmeas mancha amarela forte como no macho ou estreita. Asas elípticas 

e levemente largas na região do lobo anal Abdômen amarelo, ou às vezes com manchas 

castanho: distalmente nos tergitos 4 e 5 e/ou como faixa longitudinal estreita; nas 

fêmeas o abdômen é amarelo-alaranjado, mas com tergitos 4 em diante castanho-

escuros a preto. Abdômen variável de elíptico a oval arredondado, achatado a levemente 

achatado dorsoventralmente. Fêmea com terminália característica, com cercos com 

parte ventral cônica alongada e robusta; parte central côncava, formando uma 

“cavidade” posteriormente no abdômen. 

 

Macho (Fig. 38) 

Comprimento. 8.5–9 mm 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura, às vezes centralmente e ao 

redor do triângulo ocelar mais clara. Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto 

orbital castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada e prateada. Paraface 

castanho-clara-amarelada com pruinosidade prateada e pouca pruinosidade dourada na 

parte superior. Gena castanho-clara com pruinosidade prateada. Escapo castanho-claro. 

Pedicelo castanho-claro. Flagelômero castanho a castanho-claro basalmente amarelo-

alaranjado. Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho-claro a amarelo. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com região lateral e lobo pós-pronotal 

castanho-clara-amarelos, e pruinosidade dourada e prateada, às vezes fraca; com quatro 

faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas divergentes centrais, fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho, levemente 

mais claro no calo pós-alar e nas margens laterais e posterior; com quatro faixas 

triangulares castanho-escuras a pretas: duas faixas mais curtas centrais, às vezes 

fundidas, e duas faixas mais longas laterais; com faixa central de pruinosidade dourada 

e prateada, delimitando as duas faixas escuras centrais centrais e às vezes uma faixa de 

pruinosidade dourada e prateada lateral anterior ao calo pós-alar. Escutelo castanho, 
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apicalmente mais claro, castanho-claro-amarelado. Tórax lateralmente castanho a 

castanho-claro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela forte recobrindo toda base 

da asa e irradiando anteriormente por C até o nível do fim de dm, centralmente além de 

r-m e posteriormente um pouco além de cup; às vezes mancha castanha na parte distal 

de R1. Borda hialina demarcada, acompanhando margem posterior, adentrando a célula 

dm; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/5 a 1/4 da largura da asa. 

Caliptra superior castanho-claro-amarelada a amarela, basalmente branca. Caliptra 

inferior amarelo-alaranjada, basalmente mais clara. Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho-amareladas a amarelas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures amarelos e restante das pernas castanho, às vezes com 

tarsos levemente mais escuros. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em 

forma de pena castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos 

amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente todo amarelo, ou às vezes com manchas 

castanho: 1) na parte distal do tergito 4 e tergito 5 por completo; 2) faixa longitudinal só 

no tergito 4 ou do tergito 1 ao 5; em ambos tergito 6 amarelo. Abdômen ventralmente 

amarelo, ficando mais escuro posteriormente, às vezes com manchas castanho-claras e 

região da terminália amarelo-alaranjada. Membrana amarela pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 4/9 a 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula subigual a cerca de 1,25x 

vezes largura da vita frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a 

mais estreita que a largura da vita frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e 

acabando no nível do triângulo ocelar ou um pouco antes. Cerdas frontais começando 

um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface com 

margens estreitando inferiormente. Vibrissa de 1/3 a quase 1/2 da arista. Largura do 

olho cerca de 1/2 a 3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/8 a 1/6 altura do olho. Eixo 

antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero levemente achatado, riniforme 

elíptico, um pouco mais longo que comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos 

cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça 

cerca de 3/4 a 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual ao tamanho do palpo. 
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Tórax. Escuto pré-sutural de 5/8 a 7/9 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1, às vezes 1+2 com primeira cerda pós-

sutural quase não distinguível. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira 

mais fraca. Catepisterno com duas cerdas, às vezes uma fraca. 

Asa. Asas elípticas e levemente largas na região do lobo anal. Comprimento da 

asa de 2,5x a 2,9x largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do 

ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com parte posterior reta a 

levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

curtas; com cerda AV pré-apical não diferenciada. Tíbia posterior: com uma cerda AD; 

com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,5x a 2x largura 

máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da 

tíbia posterior em cerca de 3/4 a 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico a oval arredondado, achatado a 

levemente achatado dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x a 1,4x 

comprimento do tórax. Largura do abdômen subigual a largura do tórax. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,5x a 1,7x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais 

ausentes e às vezes levemente diferenciadas a partir do tergito 4. Cerdas abdominais 

laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente invaginado no 

centro. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália (Fig. 70). Placa cercal com processo mediano arredondado e curto; 

ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; lobos inferiores arredondados 

e curtos. Edeago com anel interno em vista pelo lado esquerdo: com dobra superior 

posterior, uma dobra inferior central, uma dobra entre essas duas dobras e dobra central 

anterior a dobra inferior; com lobo superior posterior presente, mas curto; com lobo 

inferior anterior levemente subtriangular; lobo inferior posterior arredondado, lobos 

inferiores subiguais. Projeção do anel interno em vista frontal triangular estreito, 

afinando em direção a parte interna, com aba inferior triangular. Duto espermático com 

parte interna ao anel interno levemente sinuoso. 

Fêmea (Fig. 39) 

Comprimento. 7.7–8.6 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade prateada 

e às vezes marrom. Escuto pré-sutural às vezes mais escuro. Escuto pós-sutural 

castanho-escuro, mais claro nas laterais e no lobo pós alar, com alguma pruinosidade 
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prateada nas laterais e centralmente. Escutelo castanho a castanho-escuro apicalemente 

mais claro. Tórax lateralmente às vezes mais escuro. Asa às vezes sem mancha amarela 

larga, somente leve sombra mais amarelada na veia R2+3 no nível de r-m. Caliptra às 

vezes castanho, basalmente branca. Caliptra inferior amarelo-alaranjada escura. 

Abdômen dorsalmente com tergitos 1 e 2 amarelos, às vezes mancha central castanho 

no tergito 2; tergitos 3 em diante castanho-escuros; às vezes margem anterior do tergito 

3 amarela. Abdômen dorsalmente com metade anterior amarela e metade posterior 

castanho-escura a preta. Abdômen ventralmente com mesmo padrão do abdômen 

dorsalmente. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal levemente mais larga no nível da 

lúnula; subparalela em sua extensão. Catepisterno com três cerdas, sendo uma ou duas 

delas mais fracas. Célula r4+5 às vezes com pecíolo muito curto, quase fechada na 

borda da asa. Abdômen menos achatado dorsoventralmente. Membrana ventral menos 

exposta. 

Terminália (Fig. 76 D). Distal. Esternito 7 subtriangular, com margem distal 

centralmente expandida e robusta. Esternito 8 subtriangular, robusto e arredondado 

apicalmente. Cercos em forma de “C” com parte ventral interna cônica alongada e 

robusta; margem central interna côncava, formando uma cavidade na região distal do 

abdômen. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (MZSP) “Mury, Nova Friburgo / Rio de Janeiro-Br., xii.1974 / 

Gred & Guimarães col.” 

Parátipos 

BRAZIL. Rio de Janeiro. Itatiaia, Faz. Serra 500m, iv.1945, Barreto, col. (1♂ 

MZSP, 1♀ DZUP); Nova Friburgo, Mury, iii.1972, Gred & Guimarães col. (1♂ 

DZUP); idem, xii.1974 (3♀ DZUP); idem, i.1978 (1♂ DZUP), idem, xii.1980 (1♂ 

DZUP). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 80 E) 

Brasil (Rio de Janeiro) 

 

Trichopoda sp. nov. 11 

(Fig. 40, 41 e 80 F) 

 

Diagnose 
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Flagelômero bem largo, cerca de 1,5x comprimento do escapo e pedicelo 

somados. Asas elípticas, castanhos esfumaçadas. Borda hialina bem demarcada; parte 

hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/3 da largura da asa. Caliptra inferior 

com borda posterior reta e com lobo externo pouco desenvolvido (forma mais 

triangular). Abdômen castanho com faixa longitudinal mais escura; elíptico, levemente 

achatado dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 40) 

Comprimento. 7 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura mais clara ao redor do triângulo ocelar. 

Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-clara-amarelada com 

pruinosidade dourada e prateada. Paraface castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

prateada e pouca pruinosidade dourada na parte superior. Gena castanho-clara com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho a castanho-escuro. Pedicelo castanho a 

castanho-escuro. Flagelômero castanho, metade posterior e basalmente mais claro. 

Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho-claro-amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com pruinosidade dourada; com quatro 

faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente, quase totalmente e duas faixas triangulares laterais; (condições do 

exemplar examinado não muito boas). Escuto pós-sutural castanho-escuro, com 

pruinosidade dourada e prateada nas laterais, na região anterior ao lobo pós alar e um 

pouco na região central. Escutelo castanho-escuro. Tórax lateralmente castanho a 

castanho-escuro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada. Borda hialina demarcada, acompanhando 

margem posterior, adentrando célula dm; parte castanho-esfumaçada sai um pouco da 

célula r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/3 da largura da 

asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior 

castanho-esfumaçada, basalmente branca. Halter castanho-claro pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas, distalmente pretas. Pulvilos amarelo-pálidos. 
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Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho com faixa longitudinal mais escura; 

tergito 6 mais claro. Abdômen ventralmente castanho a castanho-claro, com região da 

terminália amarela. Membrana castanho-claro-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 4/9 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para porção 

superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula subigual a cerca de 1,3x largura da 

vita frontal no vértice. Condições da placa fronto orbital e vita frontal do único 

exemplar disponíveis não muito boas. Cerdas frontais começando um pouco antes do 

triângulo ocelar até o nível da base das antenas. Paraface subigual em toda a sua 

extensão. Vibrissa cerca de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 4/7 altura do olho. 

Gena cerca de 1/10 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. 

Flagelômero largo e grande, levemente achatado, cerca de 1,5x vezes comprimento do 

escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais 

curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual 

ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural de 4/5 a 7/8 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2. Lobo pós-pronotal com duas cerdas e 

uma terceira mais fraca. Catepisterno com duas cerdas e terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,7x a 3,1x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 

meio. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo externo pouco desenvolvido 

(forma mais triangular). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

presentes; com cerda AV pré-apical não diferenciada. Tíbia posterior: com uma cerda 

AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena de 1,7x a 2,1x 

vezes a largura máxima da tíbia; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena 

da tíbia posterior em cerca de 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x comprimento do tórax. Largura do abdômen 

subigual a levemente maior que largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 

1,8x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciáveis a partir 
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do tergito 4. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 

reto. Esternitos livres, mas membrana não está bem exposta. 

Terminália 

A terminália do único exemplar disponível não foi dissecada. 

Fêmea. (Fig. 41) 

Comprimento. 6.5 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital com pruinosidade prateada 

e marrom. Paraface com pruinosidade predominantemente prateada. Abdômen 

dorsalmente levemente mais escuro. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio. Cerda 

dorsocentrais 1+1. Fêmur posterior: com cerda AV pré-apical presente. Comprimento 

do abdômen cerca de 1,5x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais não 

diferenciadas. Membrana ventral menos exposta. 

Terminália. Distal. Não foi possível observar externamente com precisão a 

terminália da única fêmea disponível. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (USNM). “Boa Vista / Brazil, Rio / Tapajós, 1.iii”; 

“CHTTownsend coll.” 

Parátipo 

BRAZIL. Pará. Boa Vista, Rio Tapajós, 14.ii, C. H. T. Townsend col. (1♀ 

USNM). 

 

Distribuição geográfica (Fig. 80 F) 

Brasil “Boa Vista, Rio Tapajós” 

 

Trichopoda sp. nov. 12 

(Figs. 42 e 81 A) 

 

Diagnose 

Flagelômero largo e grande, levemente achatado, cerca de 2x comprimento do 

escapo e pedicelo somados. Asas elípticas, castanho-esfumaçadas. Borda hialina bem 

demarcada; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/3 da largura da 

asa. Célula r4+5 fechada um pouco acima do ápice da asa com pecíolo relativamente 

longo, subigual ao tamanho de r-m. Caliptra inferior com borda posterior reta e com 

lobo externo pouco desenvolvido (forma mais triangular). Abdômen castanho com faixa 
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longitudinal mais escura; elíptico, levemente cilíndrico e levemente achatado 

dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 42) 

Comprimento. 7.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura mais clara ao redor do triângulo ocelar. 

Triângulo ocelar castanho-escuro. Placa fronto orbital castanho-clara-amarelada com 

pruinosidade dourada e prateada. Paraface castanho-clara-amarelada com pruinosidade 

prateada e pouca pruinosidade dourada na parte superior. Gena castanho-clara com 

pruinosidade prateada. Escapo castanho. Pedicelo castanho a castanho-escuro 

distalmente mais clara. Flagelômero castanho-claro-amarelado com a região da inserção 

da arista mais escura. Arista castanho. Palpo castanho-amarelado. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho, com pruinosidade dourada; lobo pós-

pronotal sem pruinosidade dourada, com uma pruinosidade leve marrom; com quatro 

faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-escuro, 

levemente mais claro no calo pós-alar e lateralmente, com pruinosidade dourada e 

prateada na lateral e na borda anterior do calo pós-alar. Escutelo castanho-escuro. Tórax 

lateralmente castanho a castanho-escuro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada. Borda hialina demarcada, acompanhando 

margem posterior, adentrando a célula dm; parte castanho-esfumaçada sai um pouco da 

célula r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/3 da largura da 

asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior 

castanho-esfumaçada, basalmente branca. Halter castanho-claro pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados a amarelos, e restante das 

pernas castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras castanho-pálidas, distalmente mais escura. Pulvilos castanho-

claro-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho com faixa longitudinal mais escura. 

Abdômen ventralmente castanho, levemente mais escuro posteriormente. Membrana 

castanho-pálida. 

Estrutura 
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Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,4x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 4/9 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para porção 

superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,3x largura da vita frontal no 

vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula mais estreita que largura da vita frontal, 

estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando antes do triângulo ocelar. Cerdas 

frontais começando no nível médio da cabeça até o nível da base das antenas. Paraface 

relativamente subigual em toda a sua extensão. Vibrissa cerca de 1/2 da arista. Largura 

do olho cerca de 4/7 altura do olho. Gena cerca de 1/10 altura do olho. Eixo antenal 

subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero largo e grande, levemente achatado, 

cerca de 2 vezes comprimento do escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, 

levemente clavados, subigual ao comprimento da arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 

da largura da cabeça. Premento um pouco mais curto que palpo.  

Tórax. Escuto pré-sutural levemente mais curto que o escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1. Lobo pós-pronotal com duas cerdas. 

Catepisterno com duas cerdas e terceira mais fraca. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa cerca de 3x largura da asa. Célula r4+5 

fechada um pouco acima do ápice da asa com pecíolo relativamente longo, subigual ao 

tamanho de r-m. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda posterior reta 

e com lobo externo pouco desenvolvido (forma mais triangular). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD presentes; com cerdas PV 

presentes; com cerda AV pré-apical presente. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com 

uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena um pouco maior que 

largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena 

da tíbia posterior em cerca de 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, levemente cilíndrico e levemente achatado 

dorsoventralmente. Comprimento do abdômen cerca de 1,3x comprimento do tórax. 

Largura do abdômen subigual a largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 

1,7x largura do abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciáveis a partir 

do tergito 4. Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 

levemente curvada. Esternitos livres, com membrana bem exposta. 

Terminália 

A terminália do único exemplar disponível não foi dissecada. 

Fêmea 
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Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (INPA) “Brasil: Amazonas; / Reserva Ducke / 26km N. of 

Manaus /16.ix.1982”; “J. A. Rafael / Ar. Malaise.” 

 

Distribuição geográfica (Fig. 81 A) 

Brasil (Amazonas) 

 

Comentário 

Espécie muito próxima de T. sp. nov 11. 

 

Trichopoda sp. nov. 13 

(Figs. 43 e 81 B) 

 

Diagnose 

Flagelômero levemente achatado, riniforme elíptico, um pouco mais longo que 

comprimento do escapo e pedicelo somados. Parte hialina na região da maior largura da 

asa cerca de 1/4 da largura da asa. Célula r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima 

do ápice da asa. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo externo pouco 

desenvolvido (forma mais triangular). Abdômen castanho com faixa longitudinal mais 

escura; elíptico, levemente achatado dorsoventralmente. 

 

Macho (Fig. 43) 

Comprimento 7.3 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura. Triângulo ocelar castanho-

escuro. Placa fronto orbital castanho com pruinosidade dourada e prateada. Paraface 

castanho, com pruinosidade prateada. Gena castanho com pruinosidade prateada. 

Escapo castanho. Pedicelo castanho. Flagelômero castanho, basalmente alaranjado. 

Arista castanho a castanho-clara. Palpo castanho. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade dourada e prateada; lobo 

pós-pronotal quase sem pruinosidade, com uma pruinosidade levemente marrom; com 

quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas centrais divergentes fundidas 

anteriormente e duas faixas triangulares laterais. Escuto pós-sutural castanho-escuro, 
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levemente mais claro no calo pós-alar e lateralmente; com pruinosidade dourada e 

prateada na lateral e na borda anterior do calo pós-alar. Escutelo castanho-escuro. Tórax 

lateralmente castanho a castanho-escuro com partes amareladas e pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada. Borda hialina demarcada, acompanhando 

margem posterior e adentrando a célula dm; parte castanho-esfumaçada sai um pouco da 

célula r4+5; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/4 da largura da 

asa. Caliptra superior castanho-esfumaçada, basalmente branca. Caliptra inferior 

castanho-esfumaçada, basalmente branca. Halter castanho pálido. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada. Trocânteres castanho, 

levemente amarelados. Fêmur anterior quase inteiramente castanho com parte basal 

mais clara, restante das pernas castanho, tarsos um pouco mais escuros. Tíbias 

posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho. Garras 

castanho-pálidas, distalmente mais escura. Pulvilos castanho-claro pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho com faixa longitudinal mais escura. 

Abdômen ventralmente castanho, levemente mais escuro posteriormente; região da 

terminália amarelada. Membrana castanho-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,4x a 1,5x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da 

lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para porção 

superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1,3x largura da vita frontal no 

vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a metade da largura da vita 

frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando antes do triângulo ocelar. 

Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das 

antenas. Paraface com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa com 

pouco mais de 2/3 da arista. Largura do olho cerca de 1/2 altura do olho. Gena cerca de 

1/10 altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero 

levemente achatado, riniforme a elíptico, um pouco mais longo que comprimento do 

escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, um pouco mais 

curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 4/5 da largura da cabeça. Premento subigual 

ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 6/7 o comprimento do escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1. Lobo pós-pronotal com duas cerdas e 

uma terceira mais fraca Catepisterno com duas cerdas e terceira mais fraca. 
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Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa cerca de 2,7x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada com pecíolo, um pouco acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no 

meio. Caliptra inferior com borda posterior reta e com lobo externo pouco desenvolvido 

(forma mais triangular). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

presentes; com cerda AV pré-apical não diferenciada. Tíbia posterior: com uma cerda 

AD; com uma cerda PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena cerca de 1,8x a 

largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena 

da tíbia posterior em cerca de 5/6 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico, levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x comprimento do tórax. Largura do abdômen 

subigual a largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,7x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais levemente diferenciáveis a partir do tergito 4. 

Cerdas abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto. Esternitos 

livres, com membrana bem exposta. 

Terminália 

A terminália do único exemplar disponível não foi dissecada. 

Fêmea 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (INPA). “Brasil: Pará / C. Araguaia / 19-31.i.1983”; “J. A. 

Rafael / Arm: Malaise” 

 

Distribuição geográfica (Fig. 81 B) 

Brasil (Pará) 

 

Trichopoda sp. nov. 14 

(Figs. 44, 45, 46, 71, 76 E e 81 C) 

 

Diagnose 

Espécie com variação de formas e cores. Escutelo amarelo a castanho-claro-

amarelado; em alguns indivíduos menores castanho. Asa castanho-esfumaçada, com 

mancha amarela forte começando na base da asa; raramente parte amarela quase ausente 

na região da base da asa, nesses casos região castanho bem claro (geralmente indivíduos 
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pequenos). Parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 1/5 da largura da 

asa. Caliptra inferior amarela a amarelo-alaranjada, basalmente branca. Fêmur posterior 

com cerdas PV curtas ou mais longas, quando mais longas às vezes levemente 

achatadas. Abdômen dorsalmente amarelo a amarelo-alaranjado, com diferentes padrões 

de manchas mais escuras. Abdômen variável de: elíptico, elíptico ovalado a levemente 

cilíndrico; levemente achatado a achatado dorsoventralmente. Abdômen da fêmea 

dorsalmente castanho ou castanho-escuro a preto, às vezes com faixa longitudinal mais 

escura. 

 

Macho (Figs. 44 e 46) 

Comprimento 5.5–9.5 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho a castanho-escura; nas laterais, região central e ao 

redor do triângulo ocelar às vezes com partes castanho-claro. Triângulo ocelar castanho 

a castanho-escuro, às vezes com manchas de pruinosidade dourada ou prateada. Placa 

fronto orbital castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada. Paraface castanho-

clara-amarelada com pruinosidade predominantemente dourada na parte superior e 

prateada na inferior. Gena castanho-clara-amarelada com pruinosidade dourada e 

prateada ou somente prateada. Escapo castanho a castanho-claro. Pedicelo castanho a 

castanho-claro. Flagelômero castanho a castanho-claro basalmente amarelo a 

alaranjado, às vezes mais clara posteriormente. Arista castanho a castanho-clara. Palpo 

castanho-claro a amarelado-pálido. 

Tórax. Escuto pré-sutural castanho-claro, com pruinosidade dourada e prateada, 

alguns indivíduos somente com pruinosidade dourada; lobo pós-pronotal e lateral do 

escuto às vezes castanho-claro-amarelado; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: 

duas faixas centrais divergentes fundidas anteriormente e duas faixas triangulares 

laterais. Escuto pós-sutural castanho, levemente mais claro no calo pós-alar e nas 

margens laterais e posterior; quatro faixas triangulares castanho-escuras a pretas: duas 

faixas mais curtas centrais, às vezes fundidas, e duas faixas mais longas laterais; com 

faixa central de pruinosidade dourada e prateada delimitando as faixas escuras centrais e 

às vezes faixa de pruinosidade dourada e prateada lateral anterior ao calo pós-alar. 

Escutelo amarelo a castanho-claro-amarelado; castanho em alguns indivíduos menores. 

Tórax lateralmente castanho-claro a castanho-escuro com partes amareladas e 

pruinosidade prateada. 
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Asa. Asa castanho-esfumaçada, com mancha amarela forte começando na parte 

anterior da base da asa e irradiando anteriormente por C até um pouco além do encontro 

com R1, centralmente um pouco além r-m e anteriormente um pouco além de cup; às 

vezes mancha amarela menor, irradiando menos; em poucos casos base da asa sem 

mancha amarela, mas com um castanho muito claro (geralmente em indivíduos 

pequenos). Borda hialina demarcada, acompanhando margem posterior, às vezes 

adentrando a célula dm e parte castanho saindo um pouco da célula r4+5; parte hialina 

na região da maior largura da asa cerca de 1/5 da largura da asa. Caliptra superior 

castanho-claro-amarelado a amarela, basalmente branca. Caliptra inferior amarela a 

amarelo-alaranjada, basalmente branca. Halter amarelo-pálido. 

Perna. Coxas castanho a castanho-amareladas com pruinosidade prateada. 

Trocânteres e base dos fêmures castanho-claro-amarelados, e restante das pernas 

castanho. Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena 

castanho-escuras. Garras amarelo-pálidas a castanho-clara-pálidas, distalmente pretas. 

Pulvilos amarelo-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente amarelo a amarelo-alaranjado, geralmente 

com pruinosidade dourada no tergito 6 e às vezes também na margem posterior e 

laterais do tergito 5, com variáveis padrões de manchas mais escuras: 1) faixa 

longitudinal castanho que pode ir do tergito 1 ao 5; 2) faixa longitudinal castanho e 

margem posterior do tergito 4 e tergito 5 inteiro castanho-escuro; 3) faixa longitudinal 

castanho e margem posterior do tergito 3 e tergitos 4 e 5 inteiros castanho-escuros; 4) 

sem nenhuma mancha; 5) indivíduos bem pequenos são excessão por possuírem 

abdômen como um todo mais escuro, de castanho-claro a castanho-claro-amarelado. 

Abdômen ventralmente amarelo a castanho-claro-amarelado; alguns com margem 

posterior dos tergitos 4 ou 5 castanho-claro a castanho, e às vezes região da terminália 

mais clara; às vezes abdômen anteriormente castanho-claro, amarelado posteriormente. 

Membrana amarela a castanho-pálida. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,3x a 1,45x largura do tórax. 

Comprimento da cabeça cerca de 3/7 a 5/9 da largura da cabeça. Vita frontal larga no 

nível da lúnula estreitando-se no meio e paralela a levemente divergente do meio para 

porção superior. Largura da vita frontal no nível da lúnula 1x a 1,4x largura da vita 

frontal no vértice. Placa fronto orbital no nível da lúnula subigual a largura da vita 

frontal, estreitando em direção ao triângulo ocelar e acabando no nível do triângulo 
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ocelar. Cerdas frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da 

base das antenas, às vezes uma cerda abaixo do nível do eixo antenal. Paraface subigual 

ou com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa de 1/2 a 2/3 da arista. 

Largura do olho cerca de 1/2 a 3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/10 a 1/7 altura do 

olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero achatado ou 

levemente achatado, riniforme, subigual a um pouco mais longo que comprimento do 

escapo e pedicelo somados. Palpos cilíndricos, levemente clavados, subigual a um 

pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 a 6/7 da largura da cabeça. 

Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural cerca de 5/7 a 8/9 o comprimento do escuto pós-

sutural. Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+1 ou 1+2 com uma das pós-

suturais pequena. Lobo pós-pronotal com duas cerdas, às vezes terceira mais fraca. 

Catepisterno com duas, três ou quatro cerdas, às vezes três das cerdas fortes. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa de 2,7x a 3,3x largura da asa. Célula 

r4+5 fechada um pouco acima do ápice da asa com pecíolo, ou fechada na borda da asa, 

ou ligeiramente aberta. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra inferior com borda 

posterior reta a levemente côncava, com lobo externo desenvolvido (forma de bota) a 

levemente desenvolvido (forma mais triangular). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD espaçadas; com cerdas PV 

curtas ou mais longas, às vezes levemente achatadas; com cerda AV pré-apical presente, 

às vezes curta. Tíbia posterior: com uma cerda AD; com uma cerda PD; mais longa 

cerda D achatada em forma de pena de 1,7x a 2,3x largura máxima da tíbia posterior; 

fileira maior de cerdas D achatadas em forma de pena da tíbia posterior em cerca de 2/3 

a 4/5 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen variável de elíptico, elíptico ovalado a levemente 

cilíndrico e levemente achatado a achatado dorsoventralmente. Comprimento do 

abdômen cerca de 1,1x a 1,4x comprimento do tórax. Largura do abdômen 1x a 1,2x 

largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x a 1,8x largura do abdômen. 

Cerdas medianas marginais levemente diferenciadas a partir do tergito 3. Cerdas 

abdominais laterais achatadas ausentes. Posteriormente tergito 6 reto a levemente 

invaginado no centro. Esternitos livres com membrana bem exposta, às vezes menos 

exposta. 

Terminália (Fig. 71). Placa cercal com processo mediano triangular, às vezes 

mais curto ou mais estreito; ápice do processo mediano arredondado em vista lateral; 
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lobos inferiores arredondados, raramente bem curtos. Edeago com anel interno em vista 

pelo lado esquerdo: com dobra superior posterior e uma dobra inferior central curta; 

com lobo superior posterior presente; com lobo inferior anterior arredondado longo, 

raramente subtriangular; lobo inferior posterior arredondado e curto, às vezes com parte 

inferior mais reta, margem inferior sempre inclinada, às vezes levemente; raramente 

com uma região triangular entre lobos inferiores côncava; lobos inferiores dispostos de 

forma que margem inferior do anel interno seja inclinada, no mínimo levemente 

inclinada. Projeção do anel interno em vista frontal triangular, afinando em direção a 

parte interna, com aba inferior triangular curta geralmente acompanhando a direção do 

braço maior, às vezes apontando para baixo. Duto espermático com parte interna ao anel 

interno quase reto, às vezes levemente sinuoso. 

Fêmea (Fig. 45) 

Comprimento. 5.5–9 mm. 

Coloração. Difere do macho em: placa fronto orbital pruinosidade dourada mais 

fraca e alguns exemplares somente com pruinosidade prateada. Paraface e gena às vezes 

somente com pruinosidade prateada. Escuto pré-sutural às vezes com predominância de 

pruinosidade prateada, e faixas mais largas. Escuto pós-sutural levemente mais escuro, 

às vezes com menos pruinosidade. Escutelo castanho-claro-amarelado a amarelo, às 

vezes basalmente escuro e como nos machos alguns indivíduos menores com escutelo 

castanho a castanho-escuro. Asa com mancha amarela geralmente mais fraca, podendo 

estar praticamente ausente na base da asa. Parte hialina na região da maior largura da 

asa cerca de 1/4 a 1/6 da largura da asa. Caliptra superior castanho a castanho-clara-

amarelado. Caliptra inferior pouco mais pálida ou transparente. Abdômen dorsalmente 

castanho ou castanho-escuro a preto, às vezes com faixa longitudinal mais escura. 

Abdômen ventralmente castanho a castanho-escuro. Membrana castanho-pálida. 

Estrutura. Difere do macho em: vita frontal mais larga no meio. Escuto pré-

sutural cerca de 5/7 a 7/9 comprimento do escuto pós-sutural. Fêmur posterior: com 

cerdas PV nunca levemente achatadas. Abdômen menos achatado dorsoventralmente. 

Abdômen com cerdas medianas marginais praticamente não diferenciadas. Membrana 

ventral menos exposta. 

Terminália. Distal. Esternito 7 como placa trapezoidal, às vezes com margem 

distal mais arredondada. Esternito 8 subretangular, arredondado apicalmente, às vezes 

parte apical levemente mais reta. Cercos subquadrados, com margem superior 
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subtriangular e parte inferior interna levemente expandida, subtriangular, às vezes mais 

arredondada. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (MZSP). “Brasil, SP, Ribeirão Preto / C. U. Moura Lacerda / 

21º10’04’’S 47º46’23’’W / ex. Nezara viridula (Pentat.) / 11.viii.2003 – emergência / 

D. Coutinho col., 2003.” “Pupário colado em triângulo de papel”. 

 

Parátipos 

BRAZIL. São Paulo. Ribeirão Preto, C. U. Moura Lacerda, 28.vii.2003, D. 

Coutinho col., Host: Nezara viridula, 21º10’04’’S 47º46’23’’W (2♂, 3♀ MZSP), idem, 

28.vii.2003, Host: Thyanta perditor (2♀ MZSP), idem, 4.viii.2003, Host: Nezara 

viridula (2♂ MZSP), idem, 7.viii.2003, Host: Nezara viridula (1♀ MZSP), idem, 

11.viii.2003, Host: Thyanta perditor (2♂, 3♀ MZSP), idem, 15.iii.2003, Host: Nezara 

viridula (1♂, 1♀ MZSP), idem, 15.iii.2003, Host: Thyanta perditor, (1♂, 1♀ MZSP), 

18.viii.2003, Host: Thyanta perditor (1♀ MZSP), idem, 20.viii.2003, Host: Nezara 

viridula (1♀ MZSP), idem, 20.viii.2003, Host: Thyanta perditor (1♂, 1♀ MZSP), idem, 

25.iii.2003, Host: Nezara viridula (2♂ MZSP), idem, 29.iii.2003, Host: Nezara viridula 

(2♂ MZSP); 

 

Material adicional examinado 

BRAZIL. Bahia. Feira de Santana, EUFS, 14.v.2007, I. Castro col. (1♂ CUFS) 

Minas Gerais. Ouro Preto, iv.1954, N. L. H. Krauss col. (1♂ USNM). Mato Grosso 

do Sul. Chapadão do Sul, Fazendo Pouso Frio, 26.x.2004, C. Aoki, S. Boff & J. M. 

Longo col., 18º39’55’’S 52º53’34’’W. (1♂ MZSP). Rio de Janeiro. Itatiaia, Campo 

Belo, v.1945, Barreto col. (8♂,2♀ MZSP, 3♂,7♀ DZUP); Rio de Janeiro, Jardim 

Botânico, x.1935, H. S. Lopes col. (1♂ ZMHU). São Paulo. Barueri, 7.iv.1957, R. 

Lenko col. (1♀ DZUP), Itaporanga, i.1946, N. B. Antonina Barreto col. (1♂, 1♀ 

DZUP); Piracicaba, 20.v.1972, R. N. Williams col., Host: Nezara viridula (1♀ 

USNM); São Paulo, 4.iv.1965, V. N. Alin col. (2♂, 1♀ USNM), 11.iv.1965, V. N. Alin 

col (1♂, 1♀ NHRS), vii.1940, L. Travassos col. (1♀ MZSP), viii.1961, Krauss col. (1♀ 

USNM), Braz, vi.1926, H. L. Parker col. (2♂ USNM), Brooklyn Paulista, 18.ix.1961, 

L. Travassos col. (1♀ MZSP), Ipiranga, ii.1948, E. Dente col. (1♀ MZSP), Ipiranga, 

3.iv.1930 (1♂ MZSP), Ipiranga, 30.iii.1930 (1♀ DZUP), Ipiranga, 23.x.1939, M. 

Carrera col. (1♂ MZSP), Santo Amaro, xi.1962, J. Lane col. (1♀ MZSP). Paraná. 

Arapongas, iii.1981, J. Targino col. (2♂, 2♀ MZSP); Curitiba, 25.xi.1967, 900m (1♀ 

DZUP), 29.xi.1970, P. Moure col. (1♀ DZUP), 25.iv.1973, H. A. Gastal col., Host: 

Nezara viridula (1♂ MZSP), 26.iv.1973, H. A. Gastal col. (1♀ MZSP), 4.v.1973, H. A. 

Gastal col., Host: Nezara viridula (1♂ MZSP), idem, 29.v.1973 (1♀ MZSP), idem, 

2.viii.1973 (1♀ MZSP), idem, 12.xi.1973 (1♀ USNM), idem, 12.xi 18.ii.1974 (1♂ 

USNM), C. Ilnikr col. (1♀ DZUP), C. Kurowski (1♂, 2♀ DZUP), Reinaldo col. (1♂ 

DZUP); Jataizinho, 5.ix.2008, Pavão, col., Host: Nezara viridula, 23º17’30,9’’S 

50º57’18’’W (2♂,3♀ MZSP); Londrina, 23.iii.1976, D. S. Costa col., Host: Nezara 

viridula pinned together (1♂ MZSP); Lapa, 20.iii.1981, B. B. Santos col. (1♂, 1♀ 

MZSP); Piraquara, 30.xi.1970, Pe. Moure col., (1♀ DZUP); Ponta Grossa, ii.1974, B. 

S. Corrêa col. (1♂ MZSP). Rio Grande do Sul. Bagé, i.1943, Silveira col. (1♂ 

USNM); Guaíba, 22.ii.1976, M. Favoreto col., (1♀ MZSP); Passo Fundo, iii.1986, D. 

N. Gassea col. (1♂, 1♀ MZSP); Pelotas, 15.x.1963, C. M. Biezanko col. (1♂ MZSP); 

Porto Alegre, ii.1978, F. Z. Cruz col. (1♂, 1♀ MZSP); São Leopoldo, 26.iii.1965, Célio 
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Valla col. (1♀ MZSP). ARGENTINA. Chaco. Presidencia Roque Saenz Peña, INTA 

Saenz Peña, iv.1974, D. J. Calvert col., Host: Nezara viridula (1♂ USNM). Santa Fé. 

Oliveros, i.1986, A. Molinari col. (2♂, 1♀ MZSP). URUGUAI. Paysandú. Paysandú, 

16.iii.2006, Host: Nezara viridula (1♀ MZSP), idem, 2007 (2♂, 1♀ MZSP). 

 

 

Distribuição geográfica (Fig. 81 C) 

Brasil (Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do 

Sul); Argentina 

 

Comentários 

 

Espécie com grande variedade de formas, talvez um complexo de espécies, que 

precisaria de análises mais detalhadas, como outros tipos de análise morfológica 

(morfometria, micrografia eletrônica) ou análises moleculares, para ser entendido 

melhor. 

 

Subgênero Trichopoda Berthold, 1827 

 

Trichopoda Berthold, 1827: 508. Espécie-tipo: Thereva plumipes Fabricius, 

1805, por designação subseqüente de Coquillett, 1910: 616 (como Trichopode, 

vernáculo por Latreille, 1825: 498, sendo o nome latinizado pela primeira vez na 

tradução do livro de Latreille por Berthold, 1827, também subseqüentemente chamado 

de Trichiopoda, emenda não justificada) 

Trichopoda; Berthold, 1827: 509 (tradução); Robineau-Desvoidy, 1830: 283 

(descrições e redescrições de espécies); Wiedemann, 1830: 268 (descrições e 

redescrições de espécies); Macquart, 1843: 234 (descrição de espécie, diagnose de 

espécie e ilustrações); 1846: 172 (descrição de espécie); Walker, 1849: 696 (citações, 

descrição de espécies); Walker, 1853: 258 (lista de espécies); Loew, 1963: 321 

(descrição de espécies); Bigot, 1876: 393 (chave para gêneros, descrição de espécies); 

Osten Sacken, 1878: 145 (catálogo); Wulp, 1883: 15 (citação, nova localidade); Röder, 

1885: 343 (descrição de espécie, comentários); Brauer & Bergenstamm, 1891: 147 

(comentários e chave de Phasiidae); Townsend, 1891: 137 (comentários, descrição de 

espécie); Wulp, 1892: 183 (descrições de espécies); Townsend, 1893a: 165 

(comentários); Townsend, 1893b: 69 (comentários sobre distribuição); Giglio-Tos, 
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1894: 6 (sinonímias, citações e distribuições); Townsend, 1894: 78 (descrição de 

espécie); 1897a: 29 (descrição de espécie. Comentários); 1897b: 272 (redescrições de 

espécies, chave para algumas espécies, comentários sobre taxonomia, biologia, 

morfologia e polimorfismo); Brauer, 1898: 507 (comentários); Townsend, 1898: 211 

(comentário); Skinner, 1901: 294 (comentário); Wulp, 1888-1903: 3, 433 (comentários, 

chave de identificação, redescrições de espécies); Aldrich, 1905: 424 (catálogo); 

Townsend, 1908: 130 (chave para gêneros, comentários, descrição de novos gêneros); 

Coquillett, 1910: 616 (catálogo, sinonímias de gêneros); Townsend, 1913 (descrição 

gêneros, comentários); Aldrich, 1915: 83 (comentários); Townsend, 1915a: 440 

(comentário); 1915b: 121 (comentários, sinonímias); Greene, 1922: 6 (chave para 

pupários com duas espécies do gênero); Worthley, 1924a (comentários, taxonomia e 

biologia); 1924b (morfologia); Townsend, 1931: 83 (comentários sobre material tipo e 

sinonímias), 1936: 52 (chave de identificação de gêneros para a tribo); 1938: 28 

(redescrição do gênero); Beard, 1940: 624 (comentários, biologia, morfologia, 

sinonímias); Wolcott, 1948: 471 (comentários); Sabrosky, 1950: 362 (chave para 

gêneros, comentários e sinonímias); Verbeke, 1962: 121 (comentários, morfologia 

genitália, ilustração); Dupuis, 1963: 88 (comentários, morfologia, genitália); Verbeke, 

1963: Pl.3 (fotografia de genitália); Sabrosky & Arnaud, 1965, 966 (catálogo); Dugdale, 

1969: 617 (morfologia genitália, ilustrações de genitália de macho e fêmea); Guimarães, 

1971: 9 (catálogo); Liljesthröm, 1980 (morfologia) Hardy, 1981: 411 (chave para duas 

espécies, comentários, ilustrações e morfologia); Tschorsnig, 1985: 106 (morfologia, 

genitáia); Liljesthröm, 1992 (revisão de espécies argentinas, ilustrações, morfologia); 

Giangiuliani, 1993 (morfologia); O’Hara, 2013b (catálogo); 

Polistomyia Townsend, 1908: 132. Espécie-tipo: Trichopoda trifasciata Loew, 

1863 (= Thereva plumipes Fabricius, 1805), por designação original. 

Polistomyia: Townsend, 1908: 132 (descrição do gênero); Coquillett, 1910: 616 

(catálogo, sinonímia); Townsend, 1913 (comentários); Townsend, 1915b: 122 

(comentários, sinonímias); Townsend, 1936: 52 (chave de identificação de gêneros para 

a tribo); 1938: 25 (redescrição do gênero); Sabrosky, 1950: 362 (chave de gêneros); 

Dupuis, 1963: 88 (comentários, morfologia, genitália); Sabrosky & Arnaud, 1965, 966 

(catálogo); Guimarães, 1971: 9 (catálogo); O’Hara, 2013b (catálogo); 

 

 

Trichopoda indivisa Townsend, 1897b 
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Trichopoda indivisa Townsend, 1897b: 281. (como variedade de histrio) 

Holótipo fêmea, BMNH. Localidade-tipo: México, Veracruz, San Rafael. 

Trichopoda histrio indivisa Townsend, 1897b: 281. 

 

Trichopoda indivisa; Townsend, 1908: 133 (citação, combinação nova);  

Trichopoda histrio var indivisa; Townsend 1898: 211 (comentários); 

Polistomyia indivisa; Townsend, 1908: 133 (combinação nova); 

Trichopoda (Trichopoda) indivisa; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 (catálogo, 

combinação nova); Guimarães, 1971: 9 (catálogo); O’Hara, 2013b (catálogo); 

 

Considerações nomenclaturais  

Holótipo não macho como na publicação original (O’Hara, 2013b) 

 

Distribuição geográfica 

E.U.A. (Arizona, Califórnia, Novo México, Texas), México (San Rafael)  

(Townsend, 1897; Townsend, 1898; Sabrosky & Arnaud, 1965) 

 

Comentários 

O material tipo é proveniente do centro-sul do México, porém todo material que 

tive em mãos para análise provinha dos E. U. A.. A descrição não foi feita com base 

nesse material, pois eram poucos indivíduos e alguns sem terminália, de forma que a 

melhor solução é esperar mais material referente ao táxon e principalmente mais 

material proveniente do México. 

 

 

Trichopoda plumipes (Fabricius, 1805) 

 

Trichopoda plumipes (Fabricius, 1805: 220) (Thereva). Holótipo, sexo (?), 

perdido (Zimsen, 1964: 477). Localidade-tipo: E.U.A. “Carolina”. 

Trichopoda histrio Walker, 1849: 697. Síntipos, 1 macho e 2 fêmeas, BMNH 

(O’Hara, 2013b). Localidade-tipo: Desconhecida. 

Trichopoda trifasciata Loew, 1863: 322. Holótipo macho, MCZ (O’Hara, 

2013b). Localidade-tipo: E. U. A., Connecticut. 
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Trichopoda plumipes; Latreille, 1825: 498 (combinação nova); Berthold, 1827: 

509 (tradução); Robineau-Desvoidy, 1830: 285 (redescrição); Wiedemann, 1830: 277 

(redescrição); Walker, 1853: 258 (citação); Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); 

Townsend, 1891: 138 (comentário); Aldrich, 1905: 425 (catálogo); Townsend, 1908: 

133 (citação, combinação nova); Townsend, 1908: 134 (comentário, combinação nova);  

Trichopoda histrio; Townsend, 1891: 139 (comentário, erroneamente como 

histris); Townsend, 1893b: 70 (comentário); Aldrich, 1905: 424 (catálogo – sinônimo 

de plumipes); Townsend, 1908: 133 (citação, combinação nova); Townsend, 1908: 134 

(comentário, combinação nova); 

Trichopoda trifasciata; Osten Sacken, 1878: 146 (catálogo); Townsend, 1891: 

139 (comentário); Townsend, 1893b: 70 (comentário); Townsend, 1908: 133 (citação, 

combinação nova e definição de genótipo); 

Polistomyia trifasciata; Townsend, 1908: 133 (combinação nova); Townsend, 

1936: 52 (genótipo de Polistomyia); Townsend, 1938: 25 (genótipo de Polistomyia); 

Polistomyia histrio; Townsend, 1908: 133 (combinação nova); 

Polistomyia plumipes; Townsend, 1908: 133 (combinação nova); 

Trichopoda (Trichopoda) plumipes; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 (catálogo, 

combinação nova); O’Hara, 2013b (catálogo); 

 

Considerações nomenclaturais 

 

Townsend, 1891: 138, comenta que a descrição do holótipo é da fêmea (apesar 

de nunca ter visto).  

 

Distribuição geográfica 

E. U. A. (Kansas a Connecticut, Texas a Flórida) (Robineau-Desvoidy, 1830; 

Wiedemann, 1830; Loew, 1863; Aldrich, 1905; Sabrosky & Arnaud, 1965) 

 

Trichopoda subdivisa Townsend, 1908 

 

Polistomyia subdivisa Townsend, 1908: 133. Holótipo fêmea, USNM. 

Localidade-tipo: E. U. A., California, St. Helena, Napa County. (material tipo 

examinado) 
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Trichopoda (Trichopoda) subdivisa; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 (catálogo, 

combinação nova); O’Hara, 2013b (catálogo); 

 

Material tipo 

Holótipo: Fêmea (USNM) “Napa / Co. Cal. / Aug. 30”; “koebete”; “TD 1729”; 

“Type / No. 10881 / U.S.N.M.”; “Bred from / locust / No 262”; “Polistomyia subdivisa / 

Type ♀ Towns.”. 

 

Distribuição geográfica 

E.U.A.(California)(Townsend, 1908; Sabrosky & Arnaud, 1965) 

 

Trichopoda sp. nov. 15 

(Figs. 47 e 81 D) 

 

Diagnose 

Flagelômero trapezóide, distalmente mais largo. Asa com mancha amarela 

esfumaçada da base até cerca de metade da asa, seguida por mancha castanho-clara-

esfumaçada até ápice. Borda hialina bem larga, cerca de 2/3 da largura da asa. Fêmures 

com partes basais mais escuras e distais mais claras, amareladas. Tíbia posterior com 

cerdas achatadas em forma de pena mais curtas que largura da tíbia posterior. Abdômen 

com pruinosidade dourada forte posteriormente; elíptico ovalado. 

 

Macho (Fig. 47) 

Comprimento. 9.1 mm. 

Coloração 

Cabeça. Vita frontal castanho-escura com bordas mais claras. Triângulo ocelar 

castanho-escuro com pruinosidade prateada. Placa fronto orbital castanho com 

pruinosidade dourada. Paraface castanho com pruinosidade predominantemente dourada 

na parte superior e levemente prateada na parte mais inferior. Gena castanho com 

pruinosidade dourada e levemente prateada. Escapo castanho. Pedicelo castanho, 

basalmente com mancha amarelada. Flagelômero castanho, basalmente alaranjado. 

Arista castanho, centralmente mais clara. Palpo castanho-amarelado. 
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Tórax. Escuto pré-sutural castanho com pruinosidade predominantemente 

dourada e pouco prateada; com quatro faixas castanho-escuras a pretas: duas faixas mais 

centrais divergentes e fundidas anteriormente; e duas faixas triangulares laterais. Escuto 

pós-sutural castanho-escuro a preto com calo pós-alar mais claro; com leve 

pruinosidade dourada centralmente e no calo pós-alar. Escutelo castanho-escuro. Tórax 

lateralmente castanho a castanho-claro com pruinosidade prateada. 

Asa. Asa castanho-esfumaçada bem fraco, com mancha amarelo-esfumaçada 

que irradia da base até cerca de metade do comprimento da asa acompanhando C, e 

irradiando por mais de 2/3 de R2+3 e por toda as veias CuA1 e A1+CuA2 (restringindo-

se as veias). Borda posterior hialina bem larga, adentrando a célula r4+5 e ocupando 

quase toda dm; parte hialina na região da maior largura da asa cerca de 2/3 da largura da 

asa. Caliptra superior praticamente hialina com borda amarelada. Caliptra inferior 

hialina amarelada. Halter amarelo, distalmente castanho-claro. 

Perna. Coxas castanho com pruinosidade prateada. Trocânteres amarelado. 

Fêmures anterior quase inteiramente castanho, distalmente amarelos; fêmures médio e 

posterior castanho a castanho-claros na metade basal e amarelados na metade distal. 

Tíbias amareladas, distalmente mais escura. Tarsos castanho-amarelados a amarelos. 

Tíbias posteriores com fileiras de cerdas achatadas em forma de pena castanho-escuras. 

Garras castanho-pálidas, distalmente mais escura. Pulvilos castanho-pálidos. 

Abdômen. Abdômen dorsalmente castanho-escuro, com pruinosidade dourada 

leve no tergito 3 que depende da luz para ser visualizada e pruinosidade dourada muito 

forte nos tergitos 4, 5 e 6, os cobrindo por completo. Abdômen ventralmente castanho-

escuro, com pruinosidade prateada e dourada na borda dos tergitos; terminália e tergitos 

próximos castanho-alaranjados. Membrana castanho-alaranjada. 

Estrutura 

Cabeça. Cabeça dorsalmente cerca de 1,4x largura do tórax. Comprimento da 

cabeça cerca de 1/2 da largura da cabeça. Vita frontal larga no nível da lúnula, 

estreitando-se no meio e depois divergindo em direção a porção superior. Largura da 

vita frontal no nível da lúnula subigual a largura da vita frontal no vértice. Placa fronto 

orbital no nível da lúnula subigual a largura da vita frontal, estreitando em direção ao 

triângulo ocelar e acabando no nível do triângulo ocelar ou um pouco antes. Cerdas 

frontais começando um pouco antes do triângulo ocelar até o nível da base das antenas. 

Paraface com margens estreitando um pouco inferiormente. Vibrissa com um pouco 

mais de 1/3 da arista. Largura do olho cerca de 3/5 altura do olho. Gena cerca de 1/8 
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altura do olho. Eixo antenal subigual ao tamanho do eixo oral. Flagelômero levemente 

achatado, de forma trapezóide distalmente mais largo. Palpos cilíndricos, clavados, um 

pouco mais curtos que arista. Altura da cabeça cerca de 3/4 da largura da cabeça. 

Premento subigual ao tamanho do palpo. 

Tórax. Escuto pré-sutural levemente mais curto que o escuto pós-sutural. 

Cerdas acrosticais 0+1. Cerdas dorsocentrais 1+2. Lobo pós-pronotal com uma cerda e 

segunda mais fraca. Catepisterno com duas cerdas. 

Asa. Asas elípticas. Comprimento da asa cerca de 3x largura da asa. Célula r4+5 

fechada com pecíolo, acima do ápice da asa. Veia dm-cu sinuosa no meio. Caliptra 

inferior com borda posterior reta e com lobo externo desenvolvido, mas com uma ponta 

mais aguda (forma de bota). 

Perna. Fêmur posterior: com fileira de cerdas AD somente com cerdas esparsas; 

com cerdas PV curtas; com cerda AV pré-apical muito curta. Tíbia posterior: com uma 

cerda AD; com duas cerdas PD; mais longa cerda D achatada em forma de pena cerca 

de 5/7 da largura máxima da tíbia posterior; fileira maior de cerdas D achatadas em 

forma de pena da tíbia posterior em cerca de 4/9 do comprimento total da tíbia posterior. 

Abdômen. Abdômen elíptico ovalado, levemente achatado dorsoventralmente. 

Comprimento do abdômen cerca de 1,3x comprimento do tórax. Largura do abdômen 

cerca de 1,1x largura do tórax. Comprimento do abdômen cerca de 1,5x largura do 

abdômen. Cerdas medianas marginais ausentes. Cerdas abdominais laterais achatadas 

ausentes. Posteriormente tergito 6 levemente curvado. Esternitos livres, com membrana 

bem exposta. 

Terminália. A terminália do único exemplar disponível não foi dissecada. 

 

Fêmeas. 

Não foram encontradas possíveis fêmeas dessa espécie. 

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (USNM). “Brasilien / Nova Teutônia / 27º11’S 52º23’L / Fritz 

Plaumann / 28.vii.1936”; “Polistomyia sp”; “Polistomyia n. sp. ♂ / (short scales on T3) 

/ det. Sabrosky” 

 

Distribuição geográfica (Fig. 81 D) 

Brasil (Santa Catarina) 
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Unrecognized species 

 

Trichopoda aurantiaca Townsend, 1891 

 

Trichopoda aurantiaca Townsend, 1891: 140. Holótipo macho, possivelmente 

perdido (não está no SEMK nem USNM) (O’Hara, 2013b). Localidade-tipo: E. U. A., 

Virgínia, Dixie Landing. [“unrecognized species” S&A 1965]. 

 

Trichopoda aurantiaca; Townsend, 1897b: 277 (comentário); 

Trichopoda (Galactomyia) aurantiaca; Sabrosky & Arnaud, 1965: 966 

(catálogo, combinação nova); O’Hara, 2013b (catálogo); 

 

Distribuição geográfica 

E. U. A. (Townsend, 1884; Sabrosky & Arnaud, 1965). 

 

Comentários 

Townsend (1897b) comenta que a espécie seria próxima de Trichopoda 

inconstans, hoje pertencente ao gênero Homogenia Wulp, 1892. 

Não há registros para a espécie na região Neotropical. 

 

Trichopoda limbata (Blanchard, 1966) restaurado 

 

Trichopodopsis limbata Blanchard, 1966: 67. Holótipo macho, INTA. 

Localidade-tipo: Argentina, Puente Alsina. (material tipo examinado) 

 

Trichopodopsis limbata; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinonímias); 

Trichopoda (Galactomyia) limbata; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, combinação 

nova);  

 

Material tipo 

Holótipo: Macho (INTA) “Holotype”; “Holótipo”; “Bs. Aires / Puente Alsina / 

17.iii.1914”; “231”; “Trichopodopsis limbata / Blanch. / det E. E. Blanchard” Sem asa 

direita e perna posterior direita. Lâmina da asa direita. 
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Distribuição geográfica 

Argentina (Blanchard, 1966). 

 

Comentários 

A análise do material tipo permite afirmar que se trata de uma espécie distinta de 

T. giacomellii, devido a algumas características externas e a terminália masculina. 

Porém a terminália do único exemplar disponível está muito clareada, não sendo 

possível analisar com precisão as estrturas, somente sua forma geral, ficando muito 

difícil afirmar com certeza se essa espécie esta relacionada a um nome já existente ou 

seja uma espécie distinta. Mais material da localidade é necessário para se afirmar com 

precisão. 

 

Trichopoda nigrifrontalis (Blanchard, 1966) restaurado 

 

Trichopodopsis nigrifrontalis Blanchard, 1966: 70. Síntipos machos, localização 

desconhecida, provavelmente perdidos. 

 

Trichopodopsis nigrifrontalis; Liljesthröm, 1992: 51 (comentários, sinonímias); 

Trichopoda (Galactomyia) nigrifrontalis; Guimarães, 1971: 10 (catálogo, 

combinação nova); 

 

Material tipo 

Síntipo: Lâmina da asa. 

 

Distribuição geográfica 

Argentina (Blanchard, 1966). 

 

Comentários 

A asa de um dos síntipos preservada em lâmina possui a base da asa amarela. 

Essa característica não torna possível manter sinonimizada a espécie em T. bosqi. A 

análise de mais material e suas respectivas terminálias podem tornar possível ampliar a 

variação morfológica de T. bosqi, incluindo esse padrão de asa. No presente instante a 

espécie T. nigrifrontalis é “unrecognized species”. 
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Trichopoda nitens (Blanchard, 1966) restaurado 

 

Eutrichopodopsis nitens Blanchard, 1966: 84. Holótipo macho, perdido 

(Liljesthröm, 1992). Localidade-tipo: “Argentina”. 

 

Eutrichopodopsis nitens; Guimarães, 1971: 7 (catálogo); Liljesthröm, 1992: 51 

(comentários, sinônimo, combinação nova); 

 

Material tipo 

Holótipo: Lâmina da asa. 

 

Distribuição geográfica 

Argentina (Blanchard, 1966). 

 

Comentários 

A asa do holótipo preservada em lâmina possui a base da asa amarela. Essa 

característica não torna possível manter sinonimizada a espécie em T. bosqi. A análise 

de mais material e suas respectivas terminálias podem tornar possível ampliar a variação 

morfológica de T. bosqi, incluindo esse padrão de asa. No presente instante a espécie T. 

nitens é “unrecognized species”. 

 

Trichopoda piogaster Pazos, 1914 

Nomen nudum 

 

Trichopoda piogaster Pazos, 1914: 1002. 

 

 

Catálogo Parasita-Hospedeiro 

 

Ectophasiopsis Townsend, 1915 

 

Ectophasiopsis arcuata Townsend, 1915 

Hemiptera – Pentatomidae 
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Nezara viridula (Linnaeus, 1758) 

 Jones, 1988. 

 

Ectophasiopsis gradata (Wiedemann, 1930) 

 

Hemiptera - Coreidae 

Athaumastus haematicus (Stål, 1860) 

 Guimarães, 1977; Liljesthröm, 1992. 

 

Ectophasiopsis sp. nov. 1 

 

Hemiptera – Pentatomidae 

Dichelops melacanthus (Dallas, 1851) reg. nov. 

Thyanta perditor (Fabricius, 1794) reg. nov. 

 

Trichopoda Berthold, 1827 

Subgênero Galactomyia 

 

Trichopoda bosqi (Blanchard, 1966) 

 

Hemiptera - Pentatomidae 

Acledra kinbergi (Stål, 1859) 

 Liljesthröm, 1992; 

Chinavia herbida (Stål, 1859) 

 Liljesthröm, 1992; 

Chinavia musiva (Berg, 1978) 

 Liljesthröm, 1992; 

Edessa meditabunda (Fabricius, 1794) 

 Liljesthröm, 1992; 

Euschistus heros (Fabricius, 1794) 

 Panizzi & Oliveira, 1999; Mourão & Panizzi, 2000; Panizzi et al., 2000; 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) 

 Guimarães, 1977; Mallea et al., 1977; Jones, 1988; Liljesthröm, 1992; 

Panizzi & Oliveira, 1999; 
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Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) 

 Liljesthröm, 1992; 

Thyanta perditor (Fabricius, 1794) 

 Panizzi & Herzog, 1984;  

 

Trichopoda ciliata (Fabricius, 1805) 

 

Hemiptera – Pentatomidae 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) reg. nov. 

 

Trichopoda lanipes (Fabricius, 1805) 

 

Hemiptera – Coreidae  

Acanthocephala femorata (Fabricius, 1775) 

 Arnaud, 1978; Maes & Goellner-Scheiding, 1993; 

Piezogaster calcarator (Fabricius, 1803) 

 Arnaud, 1978; 

 

Pentatomidae 

Nezara viridula (Linnaeus 1758) 

 Arnaud, 1978; Jones, 1988; 

Podisus maculiventris (Say, 1832) 

 Arnaud, 1978; 

 

Trichopoda pennipes (Fabricius, 1781) 

 

Hemiptera - Alydidae 

Alydus eurinus (Say, 1825) 

 Santos & Panizzi, 1997; 

 

Coreidae 

Acanthocephala declivis (Say, 1832) 

 Arnaud, 1978; 

Acanthocephala femorata (Fabricius, 1775) 
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 Arnaud, 1978; Maes & Goellner-Scheiding, 1993; 

Anasa armigera (Say, 1825) 

 Arnaud, 1978; 

Anasa tristis (De Geer, 1773) 

 Arnaud, 1978; 

Chelinidea canyona Hamlin, 1923 

 Arnaud, 1978; 

Chinavia marginata (Palisot de Beauvois, 1817) 

 Jones et al., 1996; 

Chelinidea tabulata (Burmeister, 1835) 

 Arnaud, 1978; 

Chelinidea vittiger Uhler, 1863 

 Arnaud, 1978; 

Euthochtha galeator (Fabricius, 1803) 

 Arnaud, 1978; 

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 

 Ridge O’ Connor, 2000; 

Leptoglossus oppositus (Say, 1832) 

Leptoglossus phyllopus (Linnaeus, 1767) 

 Arnaud, 1978; 

Leptoglossus zonatus (Dallas, 1852) 

 Souza & Amaral-Filho, 1999; 

Narnia femorata Stål, 1862 

 Arnaud, 1978; 

Piezogaster calcarator (Fabricius, 1803) 

 Arnaud, 1978; 

Spartocera batatas (Fabricius, 1798); 

 Amaral & Vieira, 1978; 

 

Largidae 

Largus californicus (Van Duzee, 1923) 

 Arnaud, 1978; Booth, 1990. 

 

Pentatomidae 
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Alcaeorrhynchus grandis (Dallas, 1851) 

 Arnaud, 1978; 

Arvelius albopunctatus (DeGeer, 1773) 

 Guimarães, 1977; Panizzi et al., 2000; 

Chinavia hilaris (Say, 1831) 

 Arnaud, 1978; Jones et al., 1996; 

Chinavia pensylvanica (Gmelin, 1790) 

 Arnaud, 1978; 

Euschistus servus (Say, 1832) 

 Arnaud, 1978; Jones et al., 1996; Tillmann et al., 2010. 

Euschistus tristigmus (Say, 1832) 

 Panizzi et al., 2000; 

Euschistus variolarius (Palisot de Beauvois, 1817) 

 Arnaud, 1978; 

Murgantia histrionica (Hahn, 1834) 

 Arnaud, 1978; 

Nezara viridula (Linnaeus 1758) 

 Guimarães, 1977; Arnaud, 1978; Jones, 1988; Jones et al., 1996; 

Tillmann et al., 2010. 

Piezodorus guildinii (Westwood, 1837) 

 Jones et al., 1996; Panizzi & Oliveira, 1999; 

Plautia stali Scott, 1874 

 Arnaud, 1978; 

Thyanta custator accerra McAtee, 1919 

 Arnaud, 1978; Jones et al., 1996; 

Thyanta custator custator (Fabricius, 1803) 

 Jones et al., 1996; 

Thyanta perditor (Fabricius, 1794) 

 Arnaud, 1978; 

 

Scutelleridae 

Agonosoma flavolineatum Laporte, 1832 

 Paleari, 1994; 

Coleotichus blackburniae White, 1881 
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 Arnaud, 1978; 

Pachycoris klugii Burmeister 1835 

 Peredo, 2002; 

Pachycoris torridus (Scopoli 1772) 

 Guimarães, 1977; 

 

Mantodea – Mantidae 

Tenodera australasiae (Leach, 1814) (probably T. pennipes – incomplete 

rearing) 

 Arnaud, 1978; 

 

Trichopoda pilipes (Fabricius, 1805) 

 

Hemiptera - Pentatomidae 

Nezara viridula (Linnaeus 1758) 

 Guimarães, 1977; Arnaud, 1978; Jones, 1988; 

 

Scutelleridae 

Coleotichus blackburniae White, 1881 

 Arnaud, 1978; Johnson et al., 2005; 

Pachycoris torridus (Scopoli, 1772) 

 Guimarães, 1977; 

 

Trichopoda sp. nov. 14 

Hemiptera – Pentatomidae 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) reg. nov. 

Thyanta perditor (Fabricius, 1794) reg. nov. 

 

Subgênero Trichopoda 

 

Trichopoda plumipes (Fabricius, 1805) 

 

Hemiptera – Coreidae 

Acanthocephala terminalis (Dallas, 1852) 
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 Arnaud, 1978; 

Leptoglossus phyllopus (Linnaeus, 1767) 

 Arnaud, 1978; 

 

Pentatomidae 

Brochymena arborea (Say, 1825) 

 Eger, 1981; 

Brochymena cariosa Stål, 1872 

 Eger, 1981; Eger & Ables, 1981; 

Brochymena sulcata Van Duzee, 1918 

 Eger, 1981; Eger & Ables, 1981; 

 

Orthoptera - Acrididae 

 Dissosteira pictipennis Bruner, 1905 

 Arnaud, 1978; 

 

Trichopoda subdivisa Townsend, 1908 

 

Orthoptera - Acrididae 

Dissosteira pictipennis Bruner, 1905 

 Arnaud, 1978; 

 

Trichopoda pennipes complex 

Hemiptera – Coreidae 

Leptoglossus phyllopus (Linnaeus, 1767) 

 Arnaud, 1978; 

Piezogaster calcarator (Fabricius, 1803) 

 Arnaud, 1978; 

 

Trichopoda sp. 

 

Hemiptera – Alydidae 

Neomegalotomus simplex Westwood, 1842 

 Santos & Panizzi, 1997; 
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Coreidae 

Acanonicus hahni (Stål, 1860) 

 Guimarães, 1977; 

Acanthocephala terminalis (Dallas, 1852) 

 Arnaud, 1978; 

Anasa sp. 

 Arnaud, 1978; 

Athaumastus haematicus (Stål, 1860) 

 Guimarães, 1977; 

Leptoglossus sp. 

 Arnaud, 1978; 

 

Pentatomidae 

Acledra sp. 

 Guimarães, 1977; 

Brochymena parva Ruckes, 1946 

 Eger & Ables, 1981 (near Trichopoda indivisa); 

Chlorochroa sp 

 Arnaud, 1978; 

Chinavia aseada Rolston, 1983 

 Medeiros et al., 1998; 

Chinavia hilaris (Say, 1832) 

 Eger & Ables, 1981 (T. pennipes variety); 

Dysdercus howardii Ballou, 1906 

 Schaefer & Ahmad, 2000. 

Edessa meditabunda (Fabricius, 1794) 

 Medeiros et al., 1998; 

Nezara viridula (Linnaeus, 1758) 

 Guimarães, 1977; Eger & Ables, 1981; Jones, 1988; Medeiros et al., 

1998. 

 

Orthoptera – Acrididae 

Dissosteria sp. 
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 Arnaud, 1978; 

  



158 

 

Discussão 

 

Determinação das espécies 

 

Muitos problemas foram encontrados ao tentar se delimitar as espécies do 

gênero Trichopoda. Trabalhos anteriores já mostraram as diversas complicações 

encontradas no gênero devido ao dimorfismo sexual e ao polimorfismo externo nos 

machos (Townsend, 1897b; Sabrosky, 1950; Liljesthröm, 1992). Além disso, também 

foi encontrado certo grau de polimorfismo na terminália dos machos, o que dificultou 

ainda mais este estudo. 

As fêmeas foram associadas aos machos somente quando inequivocamente 

possível, principalmente quando havia material disponível de uma mesma localidade e 

data, além da compatibilidade com algumas características masculinas. Porém, às vezes, 

isso não foi suficiente, como por exemplo, em algumas espécies proveninentes de Nova 

Teutônia (Santa Catarina, Brasil), localidade da qual havia muito material disponível e 

diferentes espécies. Faço abaixo algumas considerações mais detalhadas sobre estas 

dificuldades. 

 

Considerações sobre coloração 

A coloração pode variar bastante em algumas espécies, porém é útil quando 

analisada em conjunto e em algumas estrutras específicos ao se diferenciar espécies. 

Certas colorações são importantes para diagnosticas as espécies. A pruinosidade da 

placa fronto-orbital é mais útil ao se distinguit machos de fêmeas, do que para 

diferenciar espécies. A coloração da vita frontal é muitas vezes útil para distinguir os 

gêneros Ectophasiopsis e Trichopoda, porém não é uma regra. 

A pruinosidade do lobo pós-pronotal, apesar de possuir variações pequenas 

intraespecíficas, tem certa utilidade para algumas espécies; porém, como toda a 

pruinosidade do tórax, existe o problema dela sumir ou estar mais fraca. As faixas mais 

escuras e as pruinosidades do escuto são difíceis de serem utilizadas, pois o padrão é 

constante dentro da tribo e existem variações intraespecíficas quanto ao tipo de 

coloração e largura das faixas. A coloração do escutelo também é útil para reconhecer 

alguns grupos de espécies. Nas asas a coloração da base é importante como limite entre 

algumas espécies, e o padrão geral de coloração, assim como a largura da borda hialina 
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posterior também são úteis para reconhecer grupos de espécies; porém o grande 

dimorfismo sexual torna difícil o seu uso. A coloração das caliptras também é útil para 

reconhecer certas espécies, e é razoavelmente constante em várias espécies, mas 

algumas apresentaram polimorfismo. O padrão de coloração das pernas também separa 

algumas espécies mais diferenciadas, como a T. sp. nov. 5 ou o subgênero Trichopoda, 

porém não resolve grande parte das espécies.  

O padrão de coloração do abdômen e sua variação pode ser útil, mas devido ao 

seu alto grau de variação intraespecífica e por geralmente existir grande dimorfismo 

quanto a essa característica é muito difícil usá-la. Entretanto ao se considerar os tons de 

coloração, padrões de manchas, faixas e pruinosidade juntos, e relacionar a forma do 

abdômen se torna muito útil para separar grande parte das espécies; porém a grande 

dificuldade e semelhanças de certos padrões entre espécies provavelmente foi uma das 

causas do grande número de espécies e sinonímias dentro do gênero. 

 

Considerações morfológicas 

A estrutura morfológica dos indivíduos também varia intraespecificamente, mas 

algumas caracterísiticas se mostraram importantes para reconhecer algumas espécies. 

Forma do flagelômero é importante, principalmente para espécies que fogem do padrão 

riniforme mais comum. Forma da placa fronto-orbital, assim como vita frontal, tornam-

se úteis para reconhecer gêneros e algumas espécies. A paraface em relação a sua 

largura em vista lateral, é muito útil para reconhecer as espécies do gênero 

Ectophasiopsis. 

As cerdas do catepisterno possuem grande variação quanto ao seu número, como 

Liljesthöm (1992) havia afirmado. A forma da asa e sua largura são úteis, mas existem 

problemas principalmente em espécies em que existem mais de um morfotipo, e em 

geral um deles possui a asa bem mais larga que o outro; a forma também é um problema 

pois ela apresenta dimorfismo sexual.Veia dm-cu em relação à sua sinuosidade é bem 

importante, apesar de na maioria das espécies ser sinuosa, no gênero Ectophasiopsis é 

quase reta e em algumas espécies de Trichopoda é muito sinuosa. Pecíolo de r4+5 

quanto sua presença ou ausência, não é muito útil, como Liljesthröm (1992) analisou, 

porém seu tamanho e onde ele encontra a margem da asa é útil para separar gêneros e 

raramente espécies. A quantidade e espessura das cerdas do fêmur posterior são muito 

úteis, principalmente as AD, PV e a pré-apical AV, apesar de haver algumas variações 

intraespecíficas em certas espécies. Na tíbia posterior, a maior cerda da fileira maior de 
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cerdas D achatadas em forma de pena se tornou útil para separar algumas espécies, 

assim como o quanto a fileira maior de cerdas D achatadas ocupa da tíbia posterior. O 

formato e tamanho do abdômen é muito importante, principalmente se relacionado com 

a coloração. 

As terminálias dos machos possuem polimorfismo em algumas estruturas, 

constatada a partir da análise de várias terminálias de indivíduos de mesma data e 

localidade. As estruturas com maior variação da forma foram: hipândrio principalmente 

a parte mais anterior; o apódema ejaculatório; surstilos, tanto tamanho como quantidade 

de cerdas; falapódema, quanto à forma e disposição dos braços que articulam com o 

edeago, e também região anterior; placa cercal, principalmente espessura do processo 

mediano (vista dorsal), e a forma dos lobos inferiores e dos lobos superiores. 

O próprio edeago possui variações, porém, aparentemente essas variações se dão 

sobre um padrão básico que é mantido em cada espécie e, por esta razão foi o principal 

caráter escolhido para reconhecer algumas espécies. Em espécies mais amplamente 

distribuídas, como T. sp. nov. 14, é possível observar diferenças em algumas das dobras 

do anel interno, quanto ao tamanho e ao posicionamento, porém considerei todas essas 

variações como intraespecíficos pois em uma visão geral elas seguem o padrão de 

dobras, posicionamento do tubo interno, forma da concha externa e da projeção do anel 

interno. A própria estrutura da terminália é mole e fina, e talvez a própria formação e 

esclerotização pode fazer com que apareçam determinadas variações. 

 

Terminália e Evolução Sexual 

 

Dupuis (1963) comenta que o estudo de características das terminálias 

(masculina e feminina), além de características relacionadas a ovo e larva, são 

essenciais para se entender o grupo. Porém, o mesmo autor comenta a dificuldade nesse 

estudo, já que as terminálias dos Phasiinae são provavelmente as mais complicadas 

dentro de Diptera. 

Rubtzov (1951), em seu trabalho sobre terminálias masculinas da subfamília, 

comenta que o estudo do falo (edeago) possui um enorme valor taxonômico dentro do 

grupo, tanto para diferenciar espécies, como para entender unidades taxonômicas 

maiores. 

Os trabalhos mais recentes que tratam de evolução sexual também mostram que 

a terminália é essencial ao se tentar entender a evolução das espécies. A tendência em 
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direção a uma maior diversidade da terminália em relação a outras estruturas ocorre em 

subgrupos da maioria dos grupos taxonômicos com fertilização interna, e as terminálias 

tendem a mostrar um padrão de evolução rápido e mudanças morfológicas divergentes 

(Eberhard, 1985). 

Alguns pontos principais na escolha da terminália dos machos em relação a das 

fêmeas para estudos são: primeiro, a tendência a ser mais elaborada e variada que a das 

fêmeas, implicando uma divergência evolutiva mais rápida da terminália do macho em 

relação à da fêmea; segundo, as terminálias masculinas possuem características 

morfológicas mais fáceis de ser quantificadas ou medidas, devido ao fato de ser 

composta por estruturas morfológicas mais fáceis de serem identificadas (partes 

esclerotizadas no caso de muitos invertebrados); terceiro, as terminálias das fêmeas são 

menos descritas na literatura (Arnqvist, 1997). 

Foram propostas muitas hipóteses para explicar esses possíveis mecanismos de 

divergência rápida nas terminálias. Uma das mais antigas é o modelo de “chave-

fechadura” que atualmente está em descrédito e não é muito bem sustentada, 

principalmente pelo fato da fêmea não ter estruturas que funcionariam como fechadura 

(Eberhard, 2010). 

As duas hipóteses mais populares atualmente seriam: a da “escolha críptica da 

fêmea” (Cryptic Female Choice, CFC) (Eberhard, 1985, 1996) e a da “coevolução 

sexual antagonística” (Sexually Antagonistic Coevolution, SAC). Na hipótese da 

escolha críptica da fêmea, a seleção sexual ocorre por escolha da fêmea após o início da 

cópula, de forma que a fêmea favoreceria certas terminálias masculinas em relação a 

outras devido a processos pós-copulatórios, como transporte de esperma, oviposição, 

copular novamente, etc., e os machos seriam selecionados por estimular mais 

efetivamente a fêmea ou por ter melhor reconhecimento com a morfologia genital da 

fêmea (Eberhard 2010). 

A coevolução sexual antagonística (Arnqvist & Rowe, 1995, Arnqvist & Rowe, 

2005) entende que as terminálias masculinas seriam “dispositivos” para manipular a 

fêmea e favorecer a reprodução do macho em detrimento da reprodução da fêmea, e as 

fêmeas coevoluiriam para neutralizar esses efeitos negativos dos machos. Diversos 

dados de pesquisas relacionadas ao assunto indicam que a SAC é improvável de ter 

desempenhado um papel significativo geral para explicar a evolução das terminálias, 

apesar de provavelmente ter sido responsável pela evolução de alguns grupos, sendo 
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que no momento a CFC tem mais evidências para explicar os padrões de evolução da 

terminália (Eberhard, 2010). 

Porém, é preciso ter cuidado ao se usar características das terminálias para 

separar espécies, pois apesar das evidências taxonômicas em favor de uma evolução 

rápida das terminálias e da espécie-especificidade serem muito grandes, podem existir 

vieses nessas constatações. Em relação à rápida evolução da terminália, podem existir 

vieses metodológicos e de percepção, enquanto em relação à espécie-especificidade 

podem existir vieses de se estar extrapolando os dados devido à falta de uma visão não-

dimensional (temporal) das espécies, ao fato de que a própria teoria da espécie-

especificidade impede que se detectem polimorfismos, e um viés devido à falta de 

amostragem, já que para muitas espécies só um individuo é analisado (Huber, 2003). 

Apesar dessas limitações e de outros problemas relativos às terminálias, existe 

uma grande quantidade de dados a favor da espécie-especificidade e da divergência 

relativamente rápida, apesar dessas evidências não serem tão conclusivas como se 

pensava antes, sendo importante analisá-las e testar as correlações com outros dados 

como os moleculares para se entender melhor cada grupo em particular (Eberhard, 

2010).  

Trabalhos prévios com Trichopoda se basearam mais na placa cercal para 

separar espécies (Liljesthröm, 1992), que apesar de ser importante para espécies de 

alguns grupos (e.g. subgênero Ectophasiopsis) não é tão útil para o restante. O edeago 

apesar de também ter algumas variações, apresenta um padrão básico, que 

aparentemente se mantêm em uma espécie, de forma que é importante para separar as 

espécies.  

Levando em conta a dificuldade para se delimitar as espécies devido ao 

dimorfismo sexual e o polimorfismo presente no grupo, o critério utilizado para 

delimitar as espécies escolhido no presente trabalho é baseado em características da 

terminália masculina, principalmente do edeago, que entra em contato direto com a 

terminália feminina.  

As terminálias foram usadas para reconhecer as espécies, mas levou-se em 

consideração os possíveis problemas e implicações citados na literatura, e buscou-se 

associar as características das terminálias com a maior quantidade possível de dados 

disponíveis (morfológico, distribuição, associação macho e fêmea) para se tomar as 

decisões.  
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Estudos futuros com análises moleculares, uma amostragem ainda maior de 

material, estudos de biologia das espécies e talvez uso de outras técnicas para se analisar 

morfologia, como a micrografia eletrônica, podem ajudar a resolver problemas dentro 

do grupo, principalmente em relação às espécies muito próximas ou complexos de 

espécies. 
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Anexos 

 

Tabela 1. Tabela comparativa entre espécies neotropicais válidas antes e depois da revisão. 

Espécies válidas antes da revisão  Espécies válidas após a revisão 

Gênero Ectophasiopsis Townsend   

Ectophasiopsis arcuata (Bigot) = Ectophasiopsis arcuata (Bigot) 

 + Ectophasiopsis gradata (Wiedemann) 

comb. nov. 

 + Ectophasiopsis sp. nov. 1 

   

Gênero Trichopoda Berthold   

Subgênero Galactomyia Townsend   

Trichopoda alipes Wulp = Trichopoda alipes Wulp 

Trichopoda apicalis Wiedemann = Trichopoda apicalis Wiedemann 

Trichopoda argentinensis (Blanchard) – Ectophasiopsis gradata (Bigot) syn. nov. 

Trichopoda ciliata (Fabricius) = Trichopoda ciliata (Fabricius) 

Trichopoda decisa Walker = Trichopoda decisa Walker 

Trichopoda flava Röder = Trichopoda flava Röder 

Trichopoda giacomellii (Blanchard) – = Trichopoda bosqi (Blanchard) syn. nov. 

/ reval. 

 + Trichopoda limbata (Blanchard) reval. 

unrecognized species 

 + Trichopoda nigrifrontalis (Blanchard) 

reval. unrecognized species 

 + Trichopoda nitens (Blanchard) reval. 

unrecognized species 

Trichopoda gradata Wiedemann – Ectophasiopsis gradata Wiedemann 

comb. nov. 

Trichopoda haitensis Robineau-Desvoidy = Trichopoda haitensis Robineau-Desvoidy 

Trichopoda lanipes (Fabricius) = Trichopoda lanipes (Fabricius) 

Trichopoda luteipennis Wiedemann – Incertae sedis 

Trichopoda mexicana Macquart ? A se definir 

Trichopoda nigricauda Bigot = Trichopoda nigricauda Bigot 

Trichopoda nigripes Wulp = Trichopoda nigripes Wulp 
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Trichopoda pennipes (Fabricius) = Trichopoda pennipes (Fabricius) 

Trichopoda pictipennis Bigot = Trichopoda pictipennis Bigot 

Trichopoda pilipes (Fabricius) = Trichopoda pilipes (Fabricius) 

Trichopoda squamipes Wulp = Trichopoda squamipes Wulp 

Trichopoda subalipes Townsend = Trichopoda subalipes Townsend 

Trichopoda subcilipes Macquart ? A se definir 

Trichopoda umbra Walker = Trichopoda umbra Walker 

 + Trichopoda sp. nov. 1 

 + Trichopoda sp. nov. 2 

 + Trichopoda sp. nov. 3 

 + Trichopoda sp. nov. 4 

 + Trichopoda sp. nov. 5 

 + Trichopoda sp. nov. 6 

 + Trichopoda sp. nov. 7 

 + Trichopoda sp. nov. 8 

 + Trichopoda sp. nov. 9 

 + Trichopoda sp. nov. 10 

 + Trichopoda sp. nov. 11 

 + Trichopoda sp. nov. 12 

 + Trichopoda sp. nov. 13 

 + Trichopoda sp. nov. 14 

Subgênero Trichopoda Berthold   

Trichopoda indivisa Townsend = Trichopoda indivisa Townsend 

 + Trichopoda sp. nov. 15 

 


