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Nota taxonômica  

A presente dissertação é parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Ecologia e Evolução, da Universidade Estadual de Feira de Santana e, como tal, não é 

considerada uma publicação, de acordo com as normas do Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999: Artigo 8).  

Os nomes sugeridos para os novos táxons, descritos nesta dissertação devem ser 

considerados provisórios e não devem ser citados em hipótese alguma. 
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Introdução 

Psychodidae é uma família de Diptera em que os indivíduos medem entre 1–

6mm de comprimento, apresentam um corpo piloso, antena com flagelômeros 

com ascóides (sensilas translúcidas geralmente em número par por 

flagelômero), asa com uma veia costal (C) contínua ao longo da membrana alar 

e uma ou mais quebras na base da veia C (Quate & Vockeroth 1981; Wagner & 

Ibáñez-Bernal 2009; Kivfte & Wagner 2017). 

 Os adultos de Psychodidae são principalmente noturnos e se deslocam 

em voos curtos e erráticos (Quate & Vockeroth 1981); durante o dia ficam em 

locais escuros e úmidos, como cavernas, áreas domiciliares e arborizadas. Os 

ovos são encontrados em matéria orgânica em decomposição, fezes, água ou 

musgos (Quate & Vockeroth 1981; Duckhouse 1985). 

 A família está amplamente distribuída pelo mundo, exceto na Antártica 

com pouco mais de três mil espécies descritas (Curler, 2009; Pappe, 2011; 

Roskov, 2018). 

 A classificação mais aceita para Psychodidae reconhece seis 

subfamilias: Phlebotominae Rondani, 1840; Bruchomyiinae Alexander, 1920; 

Psychodinae Rondani, 1856; Trichomyiinae Tonnoir, 1922, Sycoracinae Jung, 

1954 e Horaiellinae Enderlein, 1936 (Duckhouse 1972; Quate & Vockeroth 

1981). Na Região Neotropical somente não são conhecidas espécies de 

Horaiellinae, que é exclusiva da Região Oriental. 

 Os espécimes da subfamília Bruchomyiinae Alexander, 1920 são 

reconhecidos por apresentar pernas mais longas do que corpo e asas 

lanceoladas com ausência de aparelho bucal sugador, o que a diferencia dos de 

Phlebotominae, cujas fêmeas apresentam o aparelho bucal desenvolvido 

utilizado para sucção de sangue e de acordo com isso podem transmitir doenças 

(Kivfte & Wagner, 2017)  

 Psychodinae possui indivíduos robustos, de pernas curtas que se 

caracterizam principalmente pela presença de uma ponte ocular que pode ser 

bem desenvolvida ou não (Quate & Vockeroth, 1981). 

 Os espécimes de Sycoracinae e Trichomyiinae apresentam asas 

arredondadas com apenas quatro veias radiais, enquanto as outras subfamílias 

encontradas na Região Neotropical possuem cinco. As duas subfamílias se 
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diferenciam principalmente pelo comprimento da veia CuA2, curta em 

Sycoracinae e longa em Trichomyiinae (Kvifte, 2017; Wagner & Ibáñez-Bernal, 

2009; Araújo & Bravo, 2016) 

 Os indivíduos de Horaiellinae se caracterizam por apresentar palpo labial 

com apenas três segmentos e a ausência das veias M3 e M4 nas asas. 

Dentre as subfamílias acima citadas, Phlebotominae possui o maior 

número de estudos, principalmente por conta de seu interesse médico uma vez 

que as fêmeas são hematófagas e podem transmitir diferentes tipos de 

leishmaniose (Wagner & Ibáñez-Bernal 2009; Kvifte & Wagner 2017).  

Na Região Neotropical são conhecidos 70 gêneros de Psychodidae, dos 

quais 44 ocorrem no Brasil, com cerca de 533 espécies, sendo destas 275 de 

Phlebotominae, o que representa 28% do total de espécies. Por outro lado, para 

Psychodinae são conhecidas 134 espécies, ou seja, aproximadamente 14%. 

Estas duas subfamílias concentram 42% de todas as espécies conhecidas de 

Psychodidae no país. Em Sycoracinae são 11 espécies e em Trichomyiinae 91 

espécies (Shimabukuro et al. 2019). 

Na Bahia existe registro para 147 espécies distribuídas entre 32 gêneros 

das cinco subfamilias presentes na Região Neotropical. Destas, Bruchomyiinae 

apresenta apenas uma espécie descrita, Phlebotominae 63 espécies distribuídas 

em 16 gêneros, Trichomyiinae possui um único gênero com 32 espécies, e 

Psychodinae com 56 espécies pertencentes a 13 gêneros, e Sycoracinae com 

11 espécies em dois gêneros (Shimabukuro et al., 2019; Bravo, em preparação). 

 

Objetivo geral 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar uma lista de espécies de 

Psychodidae não Phlebotominae, de material depositado no Museu de Zoologia 

da Universidade estadual de Feira de Santana, resultado de um projeto de 

inventário de insetos em um fragmento de Mata Atlântica na Reserva Ecológica 

Michelin em Ituberá, Bahia (RPPN Ouro Verde) com armadilhas Malaise e 

luminosa, coordenado pelo Prof. Sergio Andena.  

 

Objetivos específicos 

 Descrever novas espécies de Psychodidae coletadas na Bahia 

 Ampliar registros das espécies descritas anteriormente 
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Material e Métodos  

Foram analisados espécimes de Psychodidae provenientes de coletas com 

armadilhas Malaise e luminosas realizadas em um fragmento de Mata Atlântica, 

entre julho de 2012 e junho de 2013, na Reserva Ecológica da Michelin, situada 

no município de Igrapiúna no estado da Bahia, Brasil (13 ° 50'S, 39 ° 10'W). 

Todos os espécimes estão depositados na Coleção Prof. Johann Becker do 

Museu de Zoologia da Universidade de Estadual Feira de Santana (MZFS). 

A identificação das espécies foi realizada por meio de microscópio e com 

o auxílio de chaves de identificação e leitura de descrições das espécies 

descritas ainda não constantes nas chaves e disponíveis na literatura. 

 

Montagem das lâminas  

Os espécimes depositados no MZFS em álcool 70%, posteriormente foram 

triados, macerados em hidróxido de potássio (KOH) 10% em estufa a 42°C por 

duas ou três horas. Em seguida foram colocados por 10 min em cada uma das 

seguintes substâncias: ácido acético 10% para neutralizar o KOH; água para 

lavar; bateria de álcool começando com concentração de 70% até álcool 

absoluto para desidratar, e, por último, foram colocados em óleo de cravo para 

diafanizar. Após esse procedimento, cada espécime foi montado em lâmina de 

vidro e separado em quatro gotas de bálsamo do Canadá, cada uma com o 

corpo, asa, cabeça e terminália. A cabeça e a terminália com a parte dorsal para 

cima. Após esse processo, as lâminas foram fechadas com lamínulas 

umedecidas em acetato de butila, para evitar a formação de bolhas. 

 

Preparação de pranchas  

Após a identificação das espécies montadas em lâminas permanentes, as 

espécies identificadas como novas foram fotografadas com o auxílio de 

microscópio óptico Leica DM750 e/ou desenhadas com auxílio de câmara clara 

e vetorizadas com o programa computacional gratuito Inkscape 0.92.4.  
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Resultados e Discussão 

Foram estudados 978 indivíduos de 13 gêneros com um total de 54 espécies 

(Tabela1), distribuídos em três subfamílias, sendo 578 de Psychodinae, 243 de 

Sycoracinae e 155 de Trichomyiinae. Psychodinae, além de apresentar o maior 

número de espécimes, também apresenta o maior número de gêneros, 10, 

equivalente a 77% e possui 44 espécies (59% do total de espécies). 

Dos espécimes estudados 38% são fêmeas (375 espécimes) e 62% 

machos (603). As fêmeas são predominantes sobre os machos apenas na 

subfamília Trichomyiinae, em que dos 155 espécimes, 103 são fêmeas. 

Os gêneros mais abundantes foram Feuerboniella Vaillant, 1971 com 367, 

Sycorax Haliday, 1939 com 243 espécimes, Trichomyia Haliday, 1939 com 115 

e Psychoda Latreille, 1796 com 119. Já os menos abundantes foram Alepia 

Enderlein, 1937 e Balbagatis Quate, 1996 com dois espécimes cada uma e 

Arisemus Satchell, 1955 com apenas 1 espécime. 

Dentre os espécimes estudados de Trichomyia, foram identificadas oito 

espécies, destas seis já possuem registros para o estado da Bahia e duas delas 

são novos registros (Tabela 1): Trichomyia mendesi Araújo & Bravo, 2016, 

descrita para os estados do Pará, Amazonas e Roraima; Trichomyia mineira 

Araújo & Bravo, 2016, descrita para o estado de Minas Gerais. Para a Bahia 

havia registros para 32 espécies do gênero (Shimabukuro et al. 2019). 

Foram identificadas três espécies pertencentes a Sycoracinae no material 

examinado: Sycorax bahiensis Bravo, 2003 e duas novas espécies que estão 

sendo descritas. O gênero possui nove espécies descritas para o Brasil, 

distribuídas entre a região Amazônica e Mata Atlântica, sendo apenas S. 

bahiensis a única espécie encontrada no estado da Bahia. A descrição dessas 

novas espécies aumentou em 18% o número de espécies de Sycorax no Brasil 

e em 200% o número de espécies do gênero na Bahia (Santos et al., 2013; 

Bravo, 2003). 

No material examinado foram encontradas 43 espécies distribuídas em 10 

gêneros de Psychodinae, dentre esses, Arisemus é registrado pela primeira vez 

na região e nove gêneros já encontrados anteriormente. Brunettia Annandale, 

1910, Maruina Müller, 1895, Clogmia Enderlein, 1937 e Parasetomima 

Duckhouse, 1968 são gêneros com distribuição para o estado da Bahia, mas que 
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não foram coletados na Reserva Ecológica Michelin (Shimabukuro et al., 2019; 

Bravo, em preparação). 

Psychodinae possui 13 gêneros descritos para o estado da Bahia com um 

total de 50 espécies, pertencentes aos 20 gêneros reconhecidos no Brasil que 

foram coletados nos mais diversos Biomas: Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, 

Caatinga, Pampa e Amazônia, sendo a Mata Atlântica o bioma com maior 

número de espécies descritas, perfazendo um total de 67 espécies. Na Região 

Neotropical são reconhecidos 39 gêneros da subfamília (Shimabukuro et al., 

2019; Bravo, em preparação). 

Dentre os gêneros reconhecidos no material examinado constam dois 

espécimes machos de Quatiella truncata Chagas & Cordeiro, 2015. O gênero 

possui apenas esta espécie descrita e distribuição para os estados da Bahia, 

Pará, Amazonas e Pernambuco (Pereira et al., 2015). 

Foram identificados dois espécimes machos e uma fêmea de Balbagathis 

intricata Bravo, 2004. A espécie é a única descrita para o Brasil e coletada no 

estado da Bahia. Balbagatis Quate, 1996 possui 12 espécies descritas para 

Região Neotropical (Shimabukuro et al., 2019; Bravo, 2004). 

Do gênero Alepia Enderlein, 1937 foram identificadas duas espécies, 

sendo um exemplar fêmea e outro macho, possivelmente novas para o estado 

da Bahia, que possui 11 espécies descritas do gênero, sendo esse o estado com 

maior número de espécies reconhecidas e distribuídas nos Biomas Mata 

Atlântica, Caatinga e Amazônica. Para a Região Neotropical existem 55 espécies 

descritas do gênero (Shimabukuro et al., 2019; Bravo, em preparação). 

Duas novas espécies de Atrichobrunettia foram identificadas no material 

examinado, além de Atrichobrunettia (Pachybrunettia) minuta Bravo, 2006. Esta 

é uma das quatro espécies reconhecidas para o estado da Bahia 

(Atrichobrunettia bora Bravo, 2001, Atrichobrunettia (Polibrunettia) angelae 

Bravo, 2006, Atrichobrunettia (Polibrunettia) longipenis Bravo, 2006). O gênero 

Atrichobrunettia Satchell, 1953 possui registro de 13 espécies distribuídas no 

Brasil, das 15 espécies reconhecidas para a Região Neotropical (Bravo, 2007; 

Bravo, em preparação). 

Quatro novas espécies de Australopericoma Vaillant, 1975 foram 

reconhecidas. O gênero apresenta cinco espécies descritas, que estão 

presentes nos Biomas Amazônia e Caatinga; não havendo registros do gênero 
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para a Mata Atlântica Brasileira, sendo assim os espécimes estudados passam 

a ser os primeiros. Na Região Neotropical existem16 espécies do gênero (Quate 

& Brow, 2004; Shimabukuro et. al, 2019). 

De Caenobrunettia Wagner, 1981 foram identificadas duas novas 

espécies, além de espécimes de machos e fêmeas de Caenobrunettia variata 

Bravo, 2003, sendo a fêmea encontrada pela primeira vez. Isso aumenta de 

quatro para seis o número de espécies do gênero no estado da Bahia. No Brasil 

são reconhecidas dez espécies de Caenobrunettia, distribuídas nos estados do 

Amazonas, Bahia e Rio de Janeiro. Para Região Neotropical são reconhecidas 

16 espécies até o momento (Shimabukuro et. al, 2019). O número de espécies 

desse gênero cresceu expressivamente com os trabalhos de Bravo (2003) e 

Quate & Brown (2004), onde cada um descreveu cinco novas espécies do 

gênero, após esses trabalhos nenhuma outra espécie foi descrita. 

Tonnoira bifida Bravo & Chagas, 2004, Tonnoira longipennis Bravo & 

Chagas, 2004 e cinco novas espécies, além do novo registro de Tonnoira 

galatiae Santos, 2014, que possui localidade tipo no estado do Espirito Santo 

Das três espécies descritas para o estado da Bahia apenas Tonnoira magna 

Bravo & Chagas, 2004 não foi encontrada dentre os espécimes examinados. No 

Brasil o gênero é conhecido para os estados de Roraima, Pará, Amazonas, 

Bahia e Espirito Santo, sendo até o momento 17 espécies reconhecidas. Na 

Região Neotropical são reconhecidas 25 espécies distribuídas na América 

Central e América do Sul (Shimabukuro et. al, 2019; Wagner 1981; Quate 1996, 

1999, Bravo & Chagas, 2004; Bravo, Chagas & Alves, 2008; Quate & Brown 

2004, Chagas-Vieira 2012; Santos & Culer 2014). 

Sete novas espécies de Feuerborniella Vaillant, 1974 foram encontradas 

no material examinado e estão em descrição, quatro delas baseadas em machos 

e fêmeas e três apenas em fêmeas; na Bahia são reconhecidas apenas seis 

espécies que não foram encontradas no material examinado. Nove espécies 

estão presentes no Brasil, nos estados do Pará, Ceará, Bahia, Paraíba, Paraná 

e Santa Catarina; com o material examinado foi possível ampliar de nove para 

16 o número de espécies no país. Na Região Neotropical são reconhecidas até 

o momento 20 espécies distribuídas pelo Brasil México, Costa Rica, Colômbia e 

Panamá (Cordeiro et. al., 2015; Shimabukuro et al., 2019; Bravo, em 

preparação). 
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No material examinado foram identificadas 11 espécies do gênero 

Psychoda Latreille, 1796, cinco espécies já descritas (Psychoda ituberanensis 

Cordeiro, Bravo & Carvalho, 2011; Psychoda divaricata, Duckhouse, 1968; 

Psychoda speculata Cordeiro, Bravo & Carvalho, 2011; Psychoda savaiiensis 

Edwards, 1928 e Psychoda (Psychodocha) dantilandensis Bravo, Cordeiro & 

Chagas, 2006 – Brasil) e seis espécies novas, sendo quatro pertencentes ao 

subgênero Psychodocha. 

 Cordeiro et al. (2011) ampliam fortemente o número de espécies de 

Psychoda do Brasil totalizando 27 espécies reconhecidas, que estão divididas 

em três subgêneros, entretanto há espécies que não se enquadram em nenhum 

desses. Psychoda foi o primeiro gênero da família a ser descrito e um dos 

maiores em número de espécies, até o momento são 75; que estão distribuídas 

por toda Região Neotropical. O gênero possui três subgêneros, entretanto há 

espécies que não se enquadram em nenhum deles (Cordeiro, Bravo & Carvalho, 

2011). 

Uma nova espécie de Arisemus Satchell, 1955 também foi identificada e 

está sendo descrita, ampliando assim a distribuição do gênero, já que até o 

momento Arisemus rubeni Bravo & Araújo, 2013 é a única espécie descrita do 

gênero para o Brasil e coletado em uma região de Caatinga no estado de 

Pernambuco, nordeste brasileiro; sendo assim esse é o primeiro registro do 

gênero para o bioma Mata Atlântica. Existem 32 espécies distribuídas pela 

Região Neotropical (Bravo, em preparação; Bravo & Araújo, 2013). 

Assim como este, outros trabalhos com insetos também foram realizados 

na Reserva Ecológica Michelin, como por exemplo Nascimento et al. (2017) que 

descrevem 15 novos registros de Cerambycidae para a Bahia além de um novo 

registro para o Brasil e Aragão & Andena (2016) que realizaram um levantamento 

das vespas sociais no fragmento. Os dois trabalhos evidenciam a diversidade e 

riquezas dos grupos no fragmento, indicando que há muito da fauna local ainda 

a ser identificada. 
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Tabela 1. 54 espécies/morfotipos de Psychodidae encontradas na Reserva Ecológica 
Michelin e status de distribuição e do registro. 

 
Trichomyia Haliday, 1839 

Trichomyia ituberensis Araújo & Bravo, 2016 
Distribuição: Bahia 

Status: novo registro de município 

Trichomyia annae Bravo, 2001 
Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro de município 

Trichomyia atlantica Araújo & Bravo, 2012 
Distribuição: Bahia 

Status: registro anterior 

Trichomyia mendesi Araújo & Bravo, 2016 
Distribuição: Pará, Amazonas e Roraima 

Status:  novo registro de estado (Bahia) 

Trichomyia myrmecophila Araújo & Bravo, 2015 
Distribuição: Bahia 

Status: registro anterior 

Trichomyia peseudoannae Araújo et. al, 2018 

Distribuição:Bahia 

Status: registro anterior 

Trichomyia mineira Araújo & Bravo, 2016 

Distribuição: Minas Gerais 

Status:  novo registro de estado (Bahia) 

Sycoracinae Jung, 1954 

Sycorax Haliday, 1939 

Sycorax bahiensis  Araújo & Bravo, 2016 
Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro de município 

Sycorax sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Sycorax sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Psychodinae Latreille, 1796 

Psychodini Enderlein, 1937 

Psychoda Latreille, 1796 

Psychoda sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Psychoda sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Psychoda sp.3 (aff. pentagona) 
Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Psychoda ituberanensis Cordeiro, Bravo & Carvalho, 2011 

Distribuição: Bahia 

Status: registro anterior 

Psychoda divaricata  Duckhouse, 1968 
Distribuição: Bahia 

Status: registro anterior 

Psychoda speculata Cordeiro, Bravo & Carvalho, 2011 

Distribuição: Bahia 

Status: registro anterior 

Psychoda savaiiensis Edwards, 1928 

Distribuição: Bahia, Paraíba, Pará, Amazonas, Mato Grosso, Espirito Santo 

e Paraná 

Status: novo registro de município 

Psychoda (Psychodocha) dantilandensis Bravo, Cordeiro & Chagas, 2006 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro 

Psychoda (Psychodocha) sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro  

Psychoda (Psychodocha) sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

javascript:void(0);
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Psychoda (Psychodocha) sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Arisemus andenai  

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Tonnoira igrapiunensis 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Tonnoira sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Tonnoira sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Tonnoira sp.4 (aff robusta) 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Tonnoira bifida Bravo & Chagas, 2004 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro 

Tonnoira longipenes Bravo & Chagas, 2004 
Distribuição: Bahia 

Status: novo registro 

Tonnoira galatiae Santos, 2014 

Distribuição: Espirito Santo 

Status: novo registro para Bahia 

Feuerboniela sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Feuerboniela sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

javascript:void(0);
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Feuerboniela sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Feuerboniela sp.4 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Feuerboniela sp.5 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Feuerboniela sp.6 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Feuerboniela sp.7 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Quatiella truncata Chagas & Cordeiro, 2015 

Distribuição: Pará, Bahia, Paraíba e Amazonas 

Status:  novo registro  

 

Atricobrunetia sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro  

Atricobrunetia sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Atricobrunetia sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro 

Atricobrunetia minuta Bravo, 2006 

Distribuição: Bahia e Amazonas 

Status:  novo registro  

Caenobrunetia variata Bravo, 2003 
Distribuição: Bahia 

Status: novo registro / Descrição de fêmea desconhecida 

javascript:void(0);
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Caenobrunetia sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status: espécie nova 

Caenobrunetia sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Caenobrunetia sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Australopericoma sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro  

Australopericoma sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status:  novo registro  

Australopericoma sp.3 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Australopericoma sp.4 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Alepia sp.1 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Alepia sp.2 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro  

Balbagatis intricata Bravo, 2004 

Distribuição: Bahia 

Status: novo registro/ Descrição de fêmea desconhecida 
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Conclusão 

Os resultados desta pesquisa aumentam nosso conhecimento sobre a fauna de 

Psychodidae. No total foram ampliados registros de um gênero (Arisemus) e de 

três espécies, além de identificação de 21 novas espécies. Para o estado da 

Bahia e Bioma Mata Atlântica. 

Possivelmente muitas espécies adicionais sejam encontradas na área, já 

que este é o primeiro trabalho com enfoque na apresentação de uma lista de 

espécies de Psychodidae para a região de Mata Atlântica brasileira. 
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Resumo 

Arisemus andenai Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. e Arisemus calori Vilarinho, Bravo 

& Araújo sp. nov são descritas para a Mata Atlântica do Brasil.  

Abstract 

Arisemus andenai Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. and Arisemus calori Vilarinho, 

Bravo & Araújo sp. nov are described for the Atlantic Forest of Brszil. 

Introdução 

No Brasil existem 533 espécies descritas de Psychodidae distribuídas em 44 gêneros, 

destas, 241 espécies foram coletadas na Mata Atlântica, bioma em que a família está 

melhor amostrada entre os demais biomas brasileiros (Shimabukuro et. al., 2018). 

Psychodinae apresenta o maior número de espécies descritas para a Mata Atlântica com 

136 espécies distribuídas em 20 gêneros (Cordeiro & Bravo, 2018). 

Arisemus Satchell, 1955, um gênero de Psychodinae, possui 32 espécies 

reconhecidas para a Região Neotropical; destas, 17 espécies foram descritas baseadas em 

machos e fêmeas, uma apenas com fêmea e as demais apenas a partir de machos.  

Arisemus rubeni Bravo & Araújo, 2013 foi a primeira espécie descrita do gênero 

para o Brasil, a partir de espécimes coletados numa região do Semiárido brasileiro, assim, 

até o momento apenas uma espécie era conhecida para o país.  Neste trabalho são descritas 

duas espécies de Arisemus, as duas do Corredor Central da Mata Atlântica dos estados da 

Bahia e Espírito Santo. 
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Material e Métodos 

As amostras coletadas e preservadas em etanol 70% foram maceradas em hidróxido de 

sódio (KOH) 10%, neutralizadas com ácido acético 20%, lavadas em água, desidratadas 

em bateria de álcool, posteriormente diafanizadas em óleo de cravo e montadas em 

lâminas em bálsamo do Canadá. A terminologia das descrições morfológicas segue 

Cumming & Wood (2017). Todos os espécimes descritos foram depositados na Coleção 

de Entomológica Professor Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Brasil (MZFS). 

 

Taxonomia 

 

Arisemus andenai Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. 

Material Tipo: Holótipo, macho: Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, 

(Vila 5), 28.X-18.XI-2012. Aragão, M. & Menezes, E. leg. Malaíse. 

Parátipo, macho, Brasil, Espirito Santo, Santa Teresa, Reserva Biológica Augusto Ruschi. 

28.IX.2011. 

Etimologia: O nome da espécie é uma homenagem a Sérgio Andena (UEFS), que doou 

o material tipo. 

Diagnose: gonocoxitos robustos mais largos que compridos; gonóstilos bifurcados, braço 

externo mais curto que o interno; edeago assimétrico, estreito e acuminado apicalmente; 

par de parâmeros assimétricos, par esquerdo menor que o par direito; parâmero direito 

acuminado apicalmente; parâmero esquerdo com ápice arredondado; 

Descrição: macho (Figs. 1A ̶ G). Cabeça (Fig. 1A) tão larga quanto longa; mancha de 

cerdas sem extensão mediana, dividido no centro; olhos contíguos; ponte ocular com três 

filas de facetas que se tocam; escapo duas vezes o comprimento do pedicelo (Fig. 1E), 

escapo ovoide com tufo de cerdas compridas e escuras na extremidade apical interna; 

antena com 14 flagelômeros; primeiro flagelômero muito maior que os flagelômeros 

seguintes, aproximadamente duas vezes maior que o segundo flagelômero; flagelômeros 

1–11 nodiforme, entrenodos curtos; flagelômeros 12–13-14 reduzidos, sem entrenodos, 

12-13 globulares; ascóides perdidos; razão dos segmentos do palpo (Fig. 1F): 1,0: 2,0: 

2,0: 3,0; último segmento do palpo estriado. Antepronoto com órgão sensorial piriforme 

em frente ao espiráculo anterior. Asa (Fig. 1B) com manchas escuras nos ápices de cada 

veia longitudinal; base da veia da asa M2 sem estrutura glandular; CuP sem alargamento 

apical, não atingindo a margem da asa; jugum com tufo de cerdas longas e pretas (Fig. 
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1C). Terminália masculina (levemente inclinada para direita) (Fig. 1G): gonocoxitos 

robustos, mais largos que compridos; gonóstilos bifurcados, braço externo menor que o 

interno; edeago assimétrico, estreito e acuminado apicalmente, com pequena projeção 

mediana; par de parâmeros, assimétricos, braço esquerdo menor que o braço direito; 

parâmero direito acuminado apicalmente; parâmero esquerdo com ápice arredondado; 

apódema ejaculador 2,5 vezes mais longo que largo e duas vezes maior que o 

comprimento dos gonocoxitos. Epândrio mais longo que largo; cercos (Fig. 1D) com 

formato de C, com cerdas na superfície dorsal, cada um com uma tenácula apical; 

hipoprócto com micropilosidade apical  

Comentários 

A. andenai sp. nov.  se assemelha a A. atrasetes Rapp, 1945, A. buzbyae Wagner & 

Masteller, 1996, A. guhli Wagner & Joost, 1994, A. obandoi Wagner & Joost, 1994,  

A. rubeni, A. tetradactylus Botosaneanu & Vaillant, 1970, A.triatrapars Quate & Brown, 

2004, A.waiderr Wagner & Masteller, 1996 por apresentar gonóstilo bifurcado. 

 A. atrasetes apresenta os braços do gonóstilos mais fechados e estreitos, enquanto 

A.atlantica possui gonóstilos robustos e com braços abertos; A. buzbyae tem braços dos 

gonóstilos curtos, já A. andenai tem os braços do gonocoxitos  maiores. A. guhli possui o 

braço maior do gonóstilo com mais que o dobro do tamanho do braço menor; em 

 A. andenai um braço é 0,4 vezes maior que o braço menor. A. obandoi tem o apódema 

ejaculador robusto quase a mesma largura de uma extremidade a outra dos gonocoxitos, 

enquanto A. andenai possui apódema ejaculador delgado, não chegando a metade da 

largura dos gonocoxitos. A. rubeni tem gonóstilos do mesmo tamanho que gonocoxito, 

enquanto em A. andenai os gonóstilos são menores que os gonocoxitos. A. tetradactylus 

possui braços dos gonóstilos delgados e longos, já em A. andenai os braços são robustos 

e curtos. A. triatrapars apresenta o edeago delgado com ápice curvo, enquanto A. andenai 

possui um edeago acuminado apicalmente, com uma pequena projeção mediana.  

A. waider possui gonocoxitos delgados, enquanto A. andenai os gonocoxitos são 

robustos. 

 

Arisemus calori Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. 

Material tipo: Holótipo: Brasil, Bahia, Santa Teresinha, Pedra Branca, Serra da Jibóia, 

80 m abaixo da cachoeira, 12°51’00”S 39°28’48” W, 678 m.a.n.m. 08.VII-28.IX.2009-

Malaise. Calor, A. & Lecci, L.S. leg. 
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Etimologia: O nome da espécie é uma homenagem a Adolfo Calor (UFBA), um dos 

coletores do espécime tipo. 

Diagnose: Edeago assimétrico, bífido com um ramo acuminado apicalmente e outro com 

ápice truncado; par de parâmeros assimétricos, um dos ramos com ápice acuminado e o 

outro truncado; apódema ejaculador dorsoventralmente comprimido, arredondado na 

parte proximal, 2,0 vezes mais longo do que os gonocoxitos. 

Descrição: macho, cabeça (Fig. 2A) mais longa que larga; vértice alongado, olhos 

contíguos; largura da ponte ocular com três facetas; escapo 1,3 vezes o comprimento do 

pedicelo; escapo com tufo de cerdas longas e escuras na margem interna apical (Fig. 2A). 

Flagelo incompleto, apenas o primeiro flageômero observardo, nodiforme, do mesmo 

comprimento que o escapo. Relação dos segmentos do palpo: 1,0: 1,3: 1,5: 2,2; último 

segmento estriado (Fig. 2A). 

Asa (Fig. 2B) largura da asas igual a 0,8 vezes o comprimento, com manchas escuras nos 

ápices de cada veia longitudinal; base da asa veia M2 sem estrutura glandular; R5 

terminando no ápice pontiagudo da asa, CuP não alongada no ápice, não atingindo a 

margem da asa; jugum com tufo de longas e pretas cerdas. 

Terminália masculina (Fig. 2F); hipândrio esclerotinizado; gonocoxitos (Fig. 2G) 

robustos, mais largos que longos, com cerdas compridas na parte ventral e uma área pouco 

esclerotinizada na parte distal; gonóstilos (Fig. 2F) bifurcados, braço externo menor que 

o interno; apodemas gonocoxais anteriores unidos no centro formando uma placa estreita, 

triangular. Edeago (Fig. 2C) assimétrico, bifido com um ramo acuminado apicalmente e 

outro truncado; Par de parâmeros (Fig. 2E) assimétricos, um deles com ápice acuminado 

e o segundo truncado; apodema ejaculador dorsoventralmente comprimido, arredondado 

na parte proximal, 2,0 vezes mais longo do que os gonocoxito; cercos (Fig. 2D) com 

cerdas espiniformes e espatulares, cada uma com uma tenácula apical; hipoprocto e 

epiprocto não vizualizados. 

Comentários 

Arisemus calori sp. nov, se assemelha a Arisemus andenai sp. nov., Arisemus barbarus 

Quate & Brown, 2004, Arisemus box Satchell, 1955i, Arisemus grabhamana Dyar, 1926, 

Arisemus hexadactylus Botosaneanu & Vaillant, 1970 e Arisemus rubeni, quanto a 

presença de um tufo de cerdas escuras no escapo e jugum. A. andenai sp. nov apresenta 

parâmeros longos, o braço maior chegando próximo a altura dos gonóstilos, enquanto em 

A. calori possui parâmeros curtos. A. barbarus tem escapo cinco vezes maior que 

pedicelo, já A. calori apresenta o escapo apenas duas vezes maior que o pedicelo. A. boxi 
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e A. grabhamana possuem gonóstilos simples e delgados, enquanto A. sp.2 possuem 

gonóstilos bifurcado. A. hexadactylus apresenta gonóstilos com três ramos, já A. calori 

possui gonóstilos bifurcados. 

 

Discussão 

O grupo foi proposto por Santchell, 1955 como um subgênero de Telmatoscopus, sendo 

a espécie tipo Telmatoscopus (Arisemus) maculosus Satchell, 1955, sinonimizada como 

A. grabhamana Dyar, 1926 posteriormente por Duckhouse, 1974.  

Quate e Brown (2004) no trabalho de Setomimini define que o gênero se distingue 

dos demais por apresentar olhos contíguos, redução dos últimos três flagelômeros, R5 

terminando no ápice da asa e a presença de uma tenácula em cada um dos cercos. Nesse 

mesmo trabalho os autores não aceitam a redescrição do grupo realizada por Vaillant 

(1986) já que a consideram ampla demais. 

Arisemus andenai sp. nov. e  Arisemus calori sp. nov. descritas nesse trabalho se 

juntam a A. rubeni elevando de uma para três espécies do gênero descritas para o Brasil, 

sendo que A. rubeni foi coletada em uma região do Semiárido brasileiro enquanto que as 

espécies descritas no presente trabalho são da Mata Atlântica. 

 

Checklist de Arisemus Satchell, 1955 

Arisemus aenigmaticus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Costa Rica. 

Arisemus ampliscapus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Venezuela. 

Arisemus amydrus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Costa Rica. 

Arisemus atrasetus Rapp, 1945. Distribuição: Costa Rica, Guatemala, Panamá. 

Arisemus barbarus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Costa Rica. 

Arisemus boxi Satchell, 1955. Distribuição: Islandia. 

Arisemus buzbyae Wagner & Masteller, 1996. Distribuição: Porto Rico. 

Arisemus caceresi Quate & Brown, 2004. Distribuição: Peru. 

Arisemus confertus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Bahamas, Porto, Rico. 

Arisemus grabhamana Dyar, 1926. Distribuição: Jamaica. 

Arisemus grandilobus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Venezuela. 

Arisemus guhli Wagner & Joost, 1994. Distribuição: Colômbia. 

Arisemus hexadactylus Botosaneanu & Vaillant, 1970. Distribuição: Cuba. 

Arisemus imeldae Ibañez-Bernal & Suárez-Landa, 2017. Distribuição: Mexico. 

Arisemus maculosus  Rapp, 1945. Distribuição: Panamá. 
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Arisemus maesi Quate & Brown, 2004. Distribuição: Nicarágua. 

Arisemus mariannae Wagner & Masteller, 1996. Distribuição: Porto Rico. 

Arisemus martinezi Wagner & Joost, 1994. Distribuição: Colômbia. 

Arisemus obandoi Wagner & Joost, 1994. Distribuição: Colombia. 

Arisemus pigmentatus Quate & Brown, 2004. Distribuição: Peru. 

Arisemus rhamphos Quate & Brown, 2004. Distribuição: Venezuela. 

Arisemus roessleri Wagner & Joost, 1994. Distribuição: Colômbia. 

Arisemus rubeni Bravo & Araújo, 2013. Distribuição: Brasil. 

Arisemus salazari Quate, 1996. Distribuição: Costa Rica. 

Arisemus sesquipedalis Quate & Brown, 2004. Distribuição: Venezuela. 

Arisemus spilotos Quate,1996. Distribuição:  Costa Rica. 

Arisemus tetradactylus Botosaneanu & Vaillant, 1970. Distribuição: Cuba. 

Arisemus triatrapars Quate & Brown, 2004. Distribuição: Costa Rica. 

Arisemus triconnectus Collantes & Baquero, 2000. Distribuição: Equador. 

Arisemus waideir Wagner & Masteller, 1996. Distribuição: Porto Rico. 

Arisemus woodi Quate & Brown, 2004. Distribuição:  Costa Rica. 
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Figura 1 A-G: Arisemus andenai sp. nov. (A) cabeça; (B) asa; (C) jugum com tufo de 

cerdas; (D) ceco e tenácula; (E) antena; (F) palpo; (G) teminália, vista ventral. 
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Figura 2 A-G: Arisemus calori sp nov. (A) cabeça, palpo, escapo e pedicelo; (B) asa; (C) 

edeago; (D) cerco, tenáculas; (E) parâmeros; (F) Terminália; (G) gonocoxitos, apódema 

gonocoxal. 
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Três novas espécies de Sycorax Haliday, 1939 (Diptera: Psychodidae) do baixo sul 

baiano. 

NAIARA VILARINHO¹, FREDDY BRAVO¹ & MAÍRA XAVIER ARAÚJO¹ 

1-Laboratório de Sistemática de Insetos, Departamento de Ciências Biológicas, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Universitária s/n, 44031-460, Feira 

de Santana, BA, Brasil. 

 

Resumo 

Três novas espécies de Sycorax são descritas para a Mata Atlântica brasileira: Sycorax 

sp1 sp nov., Sycorax sp2 sp nov. e Sycorax sp3 sp nov. Apenas 15 espécies desse gênero 

eram descritas anteriormente para a Região Neotropical. 

Abstract 

Three new species of Sycorax are described for the Brasilian Atlantic Forest: Sycorax sp1 

sp nov., Sycorax sp2 sp nov. and Sycorax sp3 sp nov. Only 15 species of this genus were 

previously described for the Neotropical Region. 

Introdução 

Sycoracinae é uma subfamília de Psichodidae dividida em apenas três gêneros: 

Aposycorax Duckhouse, 1972; Parasycorax Duckhouse, 1972 e Sycorax Haliday in 

Curtis, 1839. Este último com apenas 45 espécies por toda Região Neotropical; destas, 

nove são descritas para o Brasil, oito coletadas em floresta Atlântica (Santos et al. 2013), 

e uma, Sycorax longispinosa Bravo, 2007 coletada na floresta Amazônica.  

No presente trabalho descrevemos três novas espécies coletadas no baixo sul 

baiano, em uma área localizada no meio do corredor central da Mata Atlântica.  

 

Material e métodos 

As amostras coletadas e preservadas em etanol 70% foram maceradas em hidróxido de 

sódio (KOH) 10%, neutralizadas com ácido acético 20%, lavadas em água, desidratadas 

em bateria de álcool, posteriormente diafanizadas em óleo de cravo e montadas em 

lâminas em bálsamo do Canadá. A terminologia das descrições morfológicas segue 

Cumming & Wood (2017). Todos os espécimes descritos foram depositados na Coleção 

de Entomológica Professor Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Brasil (MZFS). 
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Taxonomia 

Sycorax sp1 Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov.  

Material tipo: Holótipo: Brasil, Bahia, Santa Teresinha, Serra da Jibóia, 18-19.IX.2009, 

Zacca, T., Menezes, E., Pacheco, D. e Damiani, S. leg. 

 

Diagnose: Edeago bífido na parte anterior com a parte basal robusta, com ápice 

serrilhado; Ausência de cerdas nos parâmeros. 

Descrição: Macho. Cabeça, palpos e antenas ausentes. Asa (Fig. 1A). Comprimento da 

asa desde o jugum ao ápice da asa,1,14 mm, 2,5 x maior que largura; ápice arredondado; 

Sc atingindo C; R 4+5 terminando abaixo do ápice; veia r-m curta; m-c presente; CuA 

curta, não atingindo margem de asa. Gonocoxito robusto com cerdas na região apical; 

apódemas gonocoxais que não se tocam, gonostilo delgado, 0,8x o comprimento do 

gonocoxito, cerda presente a 0,4x da base do gonóstilos, cerdas espiniformes apicais com 

mesmo comprimento dos gonóstilos (Fig. 1C). Parâmeros (Fig. 1B) robustos, 

estreitamento na base, 0,6x mais longo que largo, côncavo na região interna; ausência de 

cerdas nos parâmeros. Edeago bífido na parte anterior com a parte basal robusta, com 

ápice serrilhado. Apódema ejaculador aproximadamente 0,8x o comprimento de 

parâmero. 

Comentários 

Sycorax sp1 se assemelha com a Sycorax assimilis Barretto, 1956, Sycorax bravoi Santos, 

Ferreira & Falqueto, 2011, Sycorax cariacicaencis Santos & Bravo, 2009, Sycorax 

espiritosantensis Santos & Bravo, 2009, Sycorax tuberculata Santos, Bravo & Falqueto, 

2013 e Sycorax longispinosa Bravo, 2007 por apresentarem cerdas longa no gonóstilo 

e/ou gonocoxito. 

Sycorax assimilis apresenta uma cerda na parte 1/3 distal do gonocoxito, enquanto 

Sycorax sp1 possui uma cerda no 1/3 basal do gonocoxito; S. bravoi apresenta uma cerda 

no gonóstilo e uma no gonocoxito, enquanto Sycorax sp1 não apresenta cerda no 

gonocoxito. 
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Sycorax espiritosantensis possui o apódema ejaculador 0,3X maior que o 

gonocoxito, enquanto Sycorax sp1 possui o apódema ejaculador 0,3X menor que o 

gonocoxito; S. cariacicaencis apresenta gonocoxito e gosnóstilo piloso, com cerdas 

menores enquanto Sycorax sp1 possui apenas uma no gonóstilo.  

S. tuberculata possui cerdas na parte distal do gonocoxito e não possui no 

gonóstilo o que a diferencia de S. sp1 que apresenta cerda longa no gonóstilos; S. 

longispinosa possui inúmeras cerdas no gonóstilos, já Sycorax sp1 possui apenas uma. 

Sycorax sp2 Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov 

Material tipo: Holótipo: Brasil, Bahia, Sta. Terezinha, Serra da Jibóia, Riacho 

Torres.08.VII-28. IX.2009, Malaise, Calor, A. & Lecci, L.S leg. 

Parátipos: 1 macho, Brasil, Pernambuco, Aldeia, III.2017, Malaíse; 4 machos, Brasil, 

Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Pacangê, 19.V-16.IV.2013, malaise, 

Aragão, M., Menezes, E. & Cordeiro, D. leg.; 1 macho  Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva 

Michellin, Pacangê, 18.XI-16.XII.2012, malaíse, Aragão, M. leg. 1 macho, Brasil, Bahia, 

Igrapiúna, Reserva Ecológica Michellin, Pancada Grande, 20.I-24.II.2013, malaíse, 

Aragão, M. & Menezes, E. leg., E. 11 machos, Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva 

Ecológica Michelin, Pacangê, 22. VII-19. VII.2012, Malaíse, Aragão, M. & Menezes, E. 

leg. 15 machos, Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, 22.II.2011, 

malaíse, Aragão, M. & Menezes leg.; 3 machos, Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva 

Ecológica Micheli, Pacangê, 22. IX-28.X.2012, malaíse, Aragão, M. & Menezes leg. 

 

Diagnose: Parâmeros robustos, com duas cerdas apicais . Edeago bífido na parte anterior 

e região basal robusta, apódema ejaculatório aproximadamente com o mesmo 

comprimento de parâmero, mais largo na região proximal.  

Descrição: Macho. Cabeça subcircular, ligeiramente achatada dorsoventralmente, 1,8x 

mais largo que longo; olhos arredondados, distância interocular 8.0X o diâmetro da faceta 

(Fig. 2). Palpo maxilar com quatro segmentos; comprimento relativo dos segmentos do 

palpo segmentos: 1,0: 1,1: 1,0: 0,7. Labro triangular; clípeo retangular (Fig. 2A). Antena 

(Fig. 2A): escapo irregular, mais largo que longo, em forma de pirâmide; pedicelo sub-

esférico, 1,2x maior que o escapo; flagelo com 13 flagelômeros cilíndricos; flagelômero 

I 1,2x mais longo que o flagelômero II, outros flagelômeros progressivamente mais 

curtos; ascóides emparelhados, inseridos de cada lado dos flagelômeros I a III, 
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estendendo-se além do ápice dos flagelômeros; último flagelômeros com apículo 

cilíndrico separado por sutura (Fig. 2A). Asa (Fig. 2B). Comprimento da asa desde o 

jugum ao ápice da asa, 0,9 mm, 2,4 x maior que largura; ápice arredondado; Sc atingindo 

C; R 4+5 terminando abaixo do ápice; veia r-m curta; m-c presente; CuA curta, não 

atingindo margem de asa. Cercos mais longo que largo em vista ventral, cerdas decíduas 

em extremidade posterior; epiprocto mais curto que os cercos, truncado, micropiloso. 

Gonocoxito (Fig. 2C) cilíndrico; apódemas gonocoxais não unidos e ausência de 

hipandrio, gonóstilo delgado, 0,8x o comprimento do gonocoxito, cerda presente a 0,4x 

da base do gonóstilo, cerda espiniformes apicais com comprimento de 0,8x do 

comprimento dos gonóstilos (Fig.2C). Parâmetros robustos (Fig.2D), estreitamento na 

base, 0,3x mais longos que largos, côncavos internamente; presença de duas cerdas 

apicais em cada parâmero, a externa mais longa. Edeago (Fig.2E) bífido na parte anterior 

com a parte basal robusta, apódema ejaculatório aproximadamente com o mesmo 

comprimento de parâmero, mais largo na região proximal. 

Comentários 

Sycorax sp2 assemelha-se a Sycorax bravoi Santos, Ferreira & Falqueto, 2011, Sycorax 

canaanensis Santos, Bravo & Falqueto, 2013, Sycorax cariacicaensis Santos & Bravo, 

2009, Sycorax espiritosantensis Santos & Bravo, 2009 e Sycorax tuberculata Santos, 

Bravo & Falqueto, 2013 se assemelham por apresentar cerdas nos parâmeros. 

 S. bravoi  possui um prolongamento espiniforme  na superfície distal com cerdas 

menores próximas, já Sycorax sp2 possui  uma única cerda longa e a superficie distal 

arredondada; S. canaanensis possui duas cerdas na região enquanto Sycorax sp2 possui 

apenas uma cerda; S. cariacicaensis possui a parte interna da região mediana até o ápice 

com concavidade, já Sycorax sp2 possui a toda parte interna do parâmero levemente 

côncava.  

S. espiritosantensis apresenta um parâmero com uma concavidade interna 

pequena e apical, enquanto a Sycorax sp2 é por praticamente toda a extensão do parâmero; 

S. tuberculata possui o ápice dos parâmeros côncavos e com a presença de um tubérculo, 

enquanto Sycorax sp2 apresenta o ápice convexo sem projeções. 

 

Sycorax sp3 Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. 
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Material tipo: Holótipo: Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Pacangê, 

19.V-16.IV.2013, malaíse, Aragão, M., Menezes, E. & Cordeiro, D. leg; 

Parátipos: 11 machos, mesma localidade, data e coletor do holotipo 4 machos, com 

mesma localidade do holótipo, 18.XI-16.XII.2012, malaíse Aragão, M. leg. 1 macho, 

Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Pacangê, 20.I-24.II.2013, malaíse, 

Aragão, M. & Menezes, E. 14 machos, Brasil, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica 

Michelin, 22.I.2011, malaíse, Aragão, M., Menezes, E. leg. 

 

Diagnose: Gonóstilo delgado, ausência de cerda subapical, cerdas espiniformes apicais 

com comprimento de 0,4x do comprimento dos gonóstilos (Fig 3G.). Parâmetros 

robustos, estreitos na base, 0,6x mais longos que largo, côncavo internamente com o ápice 

em forma de pá com extremidades acuminadas; presença de 1 cerda longa apical na parte 

dorsal em cada parâmero. Edeago bífido com ápice terminando em quatros pequenas 

projeções, apódema ejaculatório aproximadamente o mesmo comprimento de parâmero. 

Descrição: Macho. Cabeça subcircular, ligeiramente achatada dorsoventralmente, 0,7x 

mais largo que longo; olhos arredondados, interocular distância 8.8X o diâmetro do 

ommatídeo (Fig.3A). Palpo maxilar com quatro segmentos; comprimento relativo do 

palpo segmentos: 1,0: 1,1: 0,9: 0,9. Labro triangular; clípeo retangular (Fig. 3A). Antena 

(Fig.3A): escapo irregular, mais largo que longo, em forma de pirâmide; pedicelo sub-

esférico, 1,2x maior que o escapo; flagelo com 13 flagelômeros cilíndricos; flagelômero 

I 1,5x mais longo que o flagelômero II, outros flagelômeros progressivamente mais 

curtos; ascóides emparelhados, inseridos de cada lado dos flagelômeros I a III, 

estendendo-se além do ápice dos flagelômeros; Flagelo incompleto com apenas 11 

flagelômeros (Fig. 3A). Asa 0,7 x maior que a largura; ápice arredondado; Sc atingindo 

C; R 4+5 terminando abaixo do ápice; veia r-m curta; m-c presente; CuA curta, não 

atingindo a margem de asa. Gonocoxito robusto; apódemas gonocoxais que não se tocam, 

gonóstilo delgado, com o mesmo comprimento que o gonocoxito, ausência de cerda 

subapical, cerdas espiniformes apicais com comprimento de 0,4x do comprimento dos 

gonóstilos (Fig. 3H). Parâmetros robustos, estreitos na base, 0,6x mais longo que largo, 

côncavo internamente com o ápice em forma de pá e com extremidades acuminadas; 

presença de uma cerda longa apical na parte dorsal de cada parâmero. Edeago bífido com 

ápice terminando em quatro pequenas projeções, apódema ejaculatório aproximadamente 

com o mesmo comprimento do parâmero. 
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Comentários 

Sycorax sp3 se assemelha a S. bravoi Santos, Ferreira & Falqueto, 2011, S. canaanensis 

Santos, Bravo & Falqueto, 2013, S. cariacicaensis Santos & Bravo, 2009, S. 

espiritosantensis Santos & Bravo, 2009 por apresentarem a parte interna dos parâmeros 

côncavas. 

 S. bravoi possui uma projeção espiniforme no ápice do parâmero, já Sycorax sp3 

possui uma projeção no ápice em forma de pá mais próximo a parte interna; S. 

canaanensis  possui duas cerdas na parte distal do parâmero e S. cariacicaensis uma cerda 

longa no ápice do parâmero, enquanto os parâmeros de Sycorax sp3 não possuem cerdas; 

S.espiritosantensis apresenta parâmero com concavidade interna pequena e apical 

enquanto Sycorax sp3 apresenta uma concavidade maior. 

 

Conclusão 

O presente trabalho aumenta de 15 para 18 espécies descritas do gênero Sycorax para a 

Região Neotropical. 

De acordo com Santos et al. (2013) os parâmeros são estruturas fundamentais na 

identificação das espécies de Sycorax, já que em todas as espécies descritas essas 

estruturas se diferem e, no presente trabalhos nas três espécies aqui descritas as estruturas 

se destacam com diferentes formas. Vê- se a necessidade de re-descrição de algumas 

espécies em que a estrutura não possui detalhes.  

Dentre as espécies aqui descritas, Sycorax sp3 se destaca não só por apresentar 

parâmetros diferentes dos demais conhecidos na literatura, mas também por apresentar as 

estruturas da terminália com maiores proporções que as demais espécies. 

 

 

Checklist Sycorax Haliday, 1939 

Sycorax andicola Young, 1979. Distribuição: Colômbia 

Sycorax assimilis Barretto, 1956. Distribuição: Brasil (São Paulo) 

Sycorax bahiensis Bravo, 2003. Distribuição: Brasil (Bahia) 

Sycorax bravoi Santos, Ferreira & Falqueto, 2011. Distribuição: Brasil (Espírito Santo) 

Sycorax canaanensis Santos, Bravo & Falqueto, 2013. Distribuição: Brasil (Espírito 

Santo) 
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Sycorax cariacicaensis Santos & Bravo, 2009. Distribuição: Brasil (Espírito Santo) 

Sycorax colombiensis Young, 1979. Distribuição (Colômbia) 

Sycorax confusa Bravo, Rocha & Santos, 2010. Distribuição: Brasil (Espírito Santo) 

Sycorax espiritosantensis Santos & Bravo, 2009. Distribuição: Brasil (Espírito Santo) 

Sycorax fairchildi Young, 1979. Distribuição: Colômbia 

Sycorax longispinosa Bravo, 2007. Distribuição: Brasil (Pará) 

Sycorax trispinosa Young, 1979. Distribuição: Colômbia 

Sycorax tuberculata Santos, Bravo & Falqueto, 2013. Distribuição: Brasil (Espírito 

Santo) 

Sycorax wampukrum Bravo & Salazar-Valenzuela, 2009. Distribuição: Equador. 
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Figura 1 (A-C): Sycorax sp1 sp. nov. (A) asa; (B) parâmeros, edeago e apódema 

ejaculador; (C) gonocoxitos e gonóstilos. 
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Figura 2 (A-E): Sycorax sp2 sp. nov. (A) Cabeça e antena; (B) asa; (C) gonocoxito e 

gonóstilos; (D) parâmeros, edeago, apódema ejaculador (vista dorsal); (E) edeago e 

apódema ejaculador (vista dorsal). 
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Figura 3 (A-H): Sycorax sp3 sp. nov. (A) cabeça e antena; (B) palpo; (C) asa; (D) 

parâmeros, edeago e apódema ejaculador (vista dorsal); (E) parâmeros (vista ventral); (F) 

ápice do parâmero; (G) gonótilo; (H) gonocoxitos e gonóstilos. 
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Nova espécie e três novos registros de Tonnoira Enderlein, 1937 (Diptera, 

Psychodidae, Psychodinae) do Brasil 

 

NAIARA VILARINHO, FREDDY BRAVO & MAÍRA XAVIER ARAÚJO¹ 

1-Laboratório de Sistemática de Insetos, Departamento de Ciências Biológicas, 

Universidade Estadual de Feira de Santana, Avenida Universitária s/n, 44031-460, Feira 

de Santana, BA, Brasil. 

 

Resumo 

 Tonnoira igrapiunensis Vilarinho, Bravo & Araújo sp. nov. é descrita da Mata 

Atlântica do sul da Bahia, além de novos registros para três espécies do gênero. 

 

Introdução 

  Tonnoira Enderlein, 1937 é um gênero Neotropical de Psychodinae com 

distribuição conhecida para América Central (Nicarágua, Panamá e Costa Rica) e 

América do Sul (Brasil, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, Peru, Equador e 

Bolívia); no Brasil o gênero é conhecido para os estados de Roraima, Pará, Amazonas, 

Bahia e Espírito Santo.  

Até o momento há 25 espécies descritas para a Região Neotropical, sendo 17 para 

Brasil, o que representa quase 70% das espécies conhecidas (Wagner 1981, Quate 1996, 

1999, Bravo & Chagas 2004, Bravo, Chagas & Alves, 2008, Quate & Brown 2004, 

Chagas-Vieira 2012, Santos & Culer 2014). 

 Recentemente Santos & Curler (2014) realizaram uma revisão da diagnose do 

gênero o que permite uma identificação mais precisa das espécies que o compõem. 

Neste trabalho é descrita uma nova espécie de Tonnoira da região nordeste do 

Brasil, assim como se amplia a distribuição de três espécies previamente descritas. 

 

Material e métodos 

As amostras coletadas e preservadas em etanol 70% foram maceradas em hidróxido de 

sódio (KOH) 10%, neutralizadas com ácido acético 20%, lavadas em água, desidratadas 

em bateria de álcool, posteriormente diafanizadas em óleo de cravo e montadas em 

lâminas em bálsamo do Canadá. A terminologia das descrições morfológicas segue 

Cumming & Wood (2017). Todos os espécimes descritos foram depositados na Coleção 



 

48 
 

de Entomológica Professor Johann Becker do Museu de Zoologia da Universidade 

Estadual de Feira de Santana, Brasil (MZFS). 

Taxonomia 

Tonnoira igrapiunensis Vilarinho, Bravo & Araújo, sp. nov. 

Material examinado. Holótipo: BRASIL, Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica 

Michelin, Vila 5, 28.V-12.VII.2012, Malaise. Aragão, M.; Menezes, E.; Mota, E.; 

Andena, S, leg. 

Parátipos: 6 machos, mesma localidade e coletores do holótipo, 28.V-12.VII.2012, 

Malaise. 2 machos, mesma localidade do holótipo, 27-28.X. 2012, luminosa, Aragão,M., 

Menezes, E., Mota, E. leg.; 1 macho, mesma localidade do holótipo, 22.IX-28.X.2012, 

Malaise, Aragão, M.,Menezes,E., leg.; 1 macho, mesma localidade do holótipo, Malaise, 

Aragão, M., Menezes, E. leg. 

Etimologia: esta espécie é nomeada em homenagem a localidade onde foram coletada 

esta nova espécie. 

Localidade Tipo: a Reserva Ecológica da Michelin (REM) compreende um fragmento 

de Mata Atlântica situada nos municípios de Ituberá e Igrapiúna no estado da Bahia, 

Brasil (13°46'53,59" S e 38°49'44,26" O), em uma região conhecida como Costa do 

Dendê no Baixo Sul baiano. Possui uma área de aproximadamente 213 ha com elevações 

de 60 a 190 m (Flesher 2014). 

A REM é composta por cinco fragmentos: Mata da Pancada Grande, Mata do rio, 

Vila 5, Mata de Luis Inácio e Mata de Pacangê. Existem poucos fragmentos com uma 

distância maior que 400 m do outro, o que indica que a paisagem ainda está conectada e 

ligada ao restante da floresta na região (Flasher 2014). 

Os espécimes foram coletados no fragmento Vila 5 (Fig. 1), que sofreu uma 

intensa exploração de madeira durante 25 anos, até o final de 1970, além de exploração 

de cascalhos, mas atualmente é o fragmento com maior floresta preservada da REM 

(Flasher 2014). 

Diagnose 

 Asa com a veia R5 terminando um pouco abaixo do ápice da asa; gonóstilos 

bifurcados, braço dorsal menor que o ventral; cerco com duas tenáculas; edeago bífido, 

assimétrico, uma projeção maior que a outra; um par de paramêros, assimétricos, um deles 

correspindendo a  ½ do tamanho do outro; parâmero maior acuminado e o menor com o 

ápice arredondado. 

 



 

49 
 

 

Descrição 

Macho: Cabeça (Fig. 2.1) mais larga que longa, mancha de cerdas sem extensão 

mediana, dividida no centro; olhos separados por uma faceta de diâmetro; ponte ocular 

com quatro linhas de facetas, sutura interocular em forma de Y invertido. Cerdas 

espiniformes escuras no clípeo e labro. 

Antena: Escapo subcilíndrico e pedicelo subesférico com cerdas espatuladas e 

espiniformes; Proporção do escapo e pedicelo: 1,7: 1,0 (Fig. 2.1), Flagelo composto por 

14 flagelômeros, flagelômeros fusiformes, entrenós longos; primeiro flagelômeros maior 

do que os seguintes flagelômeros, último flagelômeros com apículo, proporção do 

primeiro e segundo flagelômeros 1.0: 0,9 (Fig. 2.2); Ascóides não preservados. 

Palpômeros estriados, proporção relativa dos palpômeros: 1,0: 2,5: 2,3: 2,2 (Fig. 2.3)   

Asa (Fig. 2.4): 2,4 vezes mais longa que larga; Sc não atingindo C; C com duas quebras; 

forquilha radial distal a forquilha medial, basais ao centro da asa; R5 terminando um 

pouco abaixo do ápice da asa.  

Terminália masculina: Gonocoxitos robustos (Fig. 2.6), não se tocam na base; gonóstilos 

bifurcados (Fig. 2.5), edeago bífido, assimétrico, com ápices das projeções acuminados, 

uma das projeções maior que a outra. Par de paramêros assimétricos, um deles menor e 

de ápice arredondado que o outro, que tem o ápice acuminado.. Apódema ejaculador com 

quilha na região mediana e do mesmo tamanho que os gonocoxitos (Fig. 2.7). Hipândrio 

em forma de placa subtriangular. Epândrio mais largo que longo. Cercos com poucas 

cerdas na superficie ventral, com duas tenáculas, uma apical e uma sub-apical. Hipoprocto 

triangular com micropilosidades apicais. Epiprocto com ápice truncado (Fig. 2.8). 

 

Comentários 

Tonnoira igrapiunensis sp. nov. assemelha-se a T. bifurcata Quate & Brow, 2004, 

T. andradei Santos, 2014, T. bífida Bravo & Chagas, 2004, T. brisolaii Santos, 2014,  

T. didyma Quate & Brow, 2004, T. ferrerai Santos, 2014 pela presença de gonóstilos 

bifurcados. 

T. andradei apresenta os braços dos gosnóstilos rosbustos enquanto T. 

igrapiunensis possui braços do gonóstilo mais estreitos e convergentes. T. bifida, T. 

bifurcata, T. didyma possuem o braço maior digitiforme quase duas vezes o tamanho do 

gonocoxito, enquanto em Tonnoira igrapiunensis sp. nov. o braço maior do gonóstilo é 

menor que o comprimento do gonocoxito. 
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T. brisolaii apresenta os braços do gonóstilo do mesmo tamanho e se entrelaçam 

no ápice, enquanto T. igrapiunensis sp. nov. tem um  braço menor q o outro e são abertos. 

T. ferrerai se distingue das demais por apresentar o braço maior do gonóstilos quatro 

vezes maior que o braço menor, enquanto que em T. igrapiunensis sp. nov. o braço menor 

corresponde aproximadamente 0.8 vezes o tamanho do braço maior. 

 

Tonnoira galatie Santos, 2014 : 468, Figs. 14-17 

Material examinado: Os espécimes do tipo não foram examinados, no entanto a 

descrição e figuras de Santos (2014) permitiram a identificação do espécime.  

Outros materiais examinados: 3 machos, BRASIL, estado da Bahia, Igrapiúna, Reserva 

Ecológica Michelin, Vila 5, 22.IX-28.X.2012, Malaise. Aragão, M.; Menezes, E. leg; 2 

machos, BRASIL, estado da Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Vila 5, 24.II-

31.III.2013, Malaise. Aragão, M.; Menezes, E.; 2 males, BRASIL, estado da Bahia, 

Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Vila 5, 20.I-24.II.2013, Malaise. Aragão, M.; 

Menezes, E. leg; 1 macho, BRASIL, estado da Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica 

Michelin, Vila 5, 31.III-28.IV.2013, Malaise. Aragão, M.; Menezes, E. leg; 1 macho, 

BRASIL, estado da Bahia, Igrapiúna, Reserva Ecológica Michelin, Vila 5, 16.XII.2012-

20.I.2013, Malaise. Aragão, M.; Menezes, E. leg. 

Distribuição: Brasil: Espírito Santo, Santa Teresa (localidade tipo); Bahia, Igrapiúna 

(novo registro). 

 

Tonnoira brisolaii, Santos 2014 : 464, Figs 1-5 

Material examinado: Os espécimes do tipo não foram examinados, no entanto a 

descrição e figuras de Santos (2014) permitiram a identificação do espécime. 

Outros materiais examinados: 1 macho, Brasil, Bahia, Serra da Jibóia, Sede Gambá, 

10.V.2017, Luminosa, Silva-Neto, Mendes & Moura, leg. 

Distribuição: Brasil: Espírito Santo, Santa Teresa, (localidade tipo); Bahia, Serra da 

Jibóia (novo registro). 

 

Tonnoira bifida, Bravo & Chagas, 2004: 601, Figs. 1-9 

Material examinado: Os espécimes do tipo não foram examinados, no entanto a 

descrição e figuras de Bravo & Chagas (2004) permitiram a identificação do espécime. 

Outros materiais examinados: 1 macho, Brasil, Bahia, Varzedo, Sr. Getúlio, X.2016, 

Dias & Campos, leg. 
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Distribuição: Brasil: Bahia, Serra da Jibóia (localidade tipo); Bahia, Varzedo (novo 

registro). 

 

Lista de espécies de Tonnoira Enderlein, 1937 

Tonnoira andradeii Santos, 2014. Distribuição: Brasil (Espirito Santo). 

Tonnoira bifida Bravo & Chagas, 2004. Distribuição: Brasil (Bahia). 

Tonnoira bifurcata Quate & Brow, 2004. Distribuição: Brasil (Rondonia). 

Tonnoira bitalea Quate, 1999. Distribuição: Panama, Brasil (Amazonas). 

Tonnoira bitenacula Quate,1996. Distribuição: Costa Rica. 

Tonnoira brisolaii Santos, 2014. Distribuição: Barzil (Espirito Santo). 

Tonnoira castanea Quate & Brow, 2004. Distribuição: Brasil (Amazonas), Suriname. 

Tonnoira cavernicola Quate & Brow, 2004. Distribuição: Bolivia (Chapare), Guiana 

Francesa.  

Tonnoira didyma Quate & Brow, 2004. Distribuição: French Guiana (Maripasoula), 

Surinam (Raleighvallen). 

Tonnoira distincta Bravo, Alves & Chagas, 2008. Distribuição: Brasil (Amazonas). 

Tonnoira ferreirai Santos, 2014. Distribuição: Brasil (Espirito Santo). 

Tonnoira fusiformis Quate & Brow, 2004. Distribuição: Costa Rica (Cartago), Equuador 

(E Santo Domingo). 

Tonnoira galatiae Santos, 2014. Distribuição: Barzil (Espirito Santo). 

Tonnoira longipennis Bravo & Chagas, 2004. Distribuição: Brasil (Bahia). 

Tonnoira magna Bravo & Chagas, 2004. Distribuição: Brasil (Bahia). 

Tonnoira mirabilis Wagner, 1981. Distribuição: Brasil (Amazonas), Suriname 

(Raleighvallen). 

Tonnoira pelliticornis Enderlein, 1937. Distribuição: Peru (Callanga). 

Tonnoira protuberata Quate & Brow, 2004. Distribuição: Venezuela, (Aragua). 

Tonnoira psacadoptera Quate & Brow, 2004. Distribuição: Venezuela. 

Tonnoira rapiformis Quate & Brow, 2004. Distribuição: Brasil, Surinam. 

Tonnoira rectilata Quate, 1999. Distribuição: Nicaragua, Panama, Suriname, Brasil. 

Tonnoira robusta Bravo, Alves & Chagas, 2008. Distribuição: Brasil (Amazonas). 

Tonnoira sicilis Quate & Brow, 2004. Distribuição: french guiana, Maripasoula. 

Tonnoira spina Chagas-Vieira, 2012. Distribuição: Brasil (Amazonas). 

Tonnoira tripenis Chagas-Vieira, 2012. Distribuição: Brasil (Amazonas). 
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Figura 1. Reserva Ecológica Michellin, Vila 5 (Foto: Marcos Aragão). 
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Figura 2 (1- 8). Tonnoira igrapiunensis sp. nov. (1) cabeça; (2) últimos flagelômeros e 

apículo; (3) palpo; (4) asa; (5) gonocoxitos e apódema gonocoxal; (6) terminália 

masculina em vista ventral; (7) epadrio, cerco, hipoprócto  
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Preparing final files for publication in Zootaxa 

Please consult the Information for Authors: www.mapress.com/zootaxa/author.html. If 

possible, use the common font Times New Roman for the main text and use as little 

formatting as possible (use only bold and italics where necessary; and indent the 

paragraphs from the second of each section). Special symbols (e.g. male or female sign) 

should be avoided because they are likely to be altered when files are converted. You are 

recommended to code males as m# and females as f#. We can replace them easily. Please 

provide the following information when submitting the final files to enable us to typeset 

and index your paper: a) 

name of correspondng author and email; b) family names of authors and preferred short 

running title (<60 alphabets); c) number of plates and cited references; and d) high taxon 

(as in Zootaxa sections) and number of new taxa described in the paper. 

 

Specific points to note: 

1) Text of the manuscript. Please save the file containing the text and tables as a ms 

word or RTF file. Do not double space or use footer/header. Captions of plates/figures 

should be inserted where you want your figures to be inserted, or listed at the end of the 

manuscript. Vector diagrams/charts generated in programs such as excel can be 

embedded in the text file as well. 

2) Tables. Please use the table function in your word processor to build tables so that the 

cells can be easily re-sized to fit the page by the typesetters. Never use the Tab key to 

type tables, nor use space bar to adjust space. If you did that, please correct them. 

3) Figures. Please note that the journal has a matter size of 25 cm x 17 cm (printable area 

of the main text and plates) and is printed on A4 paper. If the final size of your plates is 

greater than this, please crop extra white areas around plates or reduce it to this size; this 

will reduce file size. Plates containing only black&white lines/dots are line art works and 

must be scanned as such (i.e. 1 bit, monochrome line art) at 600 dpi (maximum 1200 dpi). 

They should be saved in tiff file and LZW compression is recommended to be used to 

reduce file size for easy sub-mission by e-mail. Plates containing greyscale drawings and 

photographs should be scanned at 300 dpi and saved in TIFF (use LZW compression) or 

jpeg at the highest quality. Please do not modify photographs in the jpeg files; the 

print quality would be severely altered if you did that. You can modify files in the 

TIFF file and when completed, convert to high quality jpeg for submission. If you 

have colour figures, it is best to group them together in plates, which will save cost. 
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4) Reference list. This must be formatted using Zootaxa style (see below for examples 

of main types of papers): Please note that 

(1) journal titles must be written in full (not abbreviated); (2) journal titles and volume 

numbers are followed by a “,”; (3) page ranges are connected by a “n dash”, not a hyphen 

“-”, which is used to connect two words. For websites, it is important to include the last 

date when you see that site, as it can be moved or deleted from that address in the future. 

5) Submission of files. Please send final files by e-mail (or ftp) to your subject editor 

who will then forward files of accepted versions to Zootaxa office. Plates (if many) may 

be sent directly to Zootaxa office if the subject editor agrees. 

 


