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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. 

 

  



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. 

  



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). 



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: 



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, 



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. 



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. 



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 



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. 

  



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 



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 



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 



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 



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.  



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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