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RESUfiO

é apresentada a revisão sistemática de Protodictya Malloch, 1.933, 
gênero Neotropical de Sciomyzidae, com a redescrição de sete espécies 
além da descrição de uma nova, Protodictya sp.n . (Chaco, Argentina). 
Apresenta-se uma chave de identificação para adultos e mapas de dis
tribuição geográfica, é realizada análise cladxstica para as espécies 
com o programa PAUP (SWOFFQRD, 1985).São apresentadas análises com os 
gêneros Sepedonea Steyskal, 1973 e Dictya Meigen, 1803 como grupos-de- 
fora para polarização dos caracteres. A optimização utilizada é a de 
FARRIS (1970). A monofilia do gênero é definida principalmente pela 
presença do processo médio-apical do quinto esternito do macho. Na 
análise com Sepedonea são definidos dois grupos monof i lét ic:os de espé
cies. ü primeiro pelas espécies: P.chilensis Malloch, 1933;
P.guttularis (Uiedemann, 1830) e P.lilloana Steyskal 1953. 0 segundo, 
coincidente com o grupo monofilético definido na análise com Dictya, 
por: P.iguassu Steyskal, 1950; P.apicalis Steyskal, 1950;
P . brasi1iensis (Schiner, 1868); P .nubi1ipennis (Wulp, 1897) e 
Protodictya sp.n. sp.n .. Nas duas análises ocorre uma politomia entre 
as espécies P.apicalis, Protodictya sp.n. e P . brasi 1 iensis-* 
P .nubi1ipennis. As espécies P .brasi1iensis e P .nubi1ipennis formam um 
g u  p o m o n o f i I é t i c o , sen d o a s ú n i c a s e s p é c i e s a iri o s t r a r r e i a c i o n a iri ento 
filogenético definido.

é realizada análise biogeográfica de Protodictya com base na aná
lise cladística, sendo os dois cladogramas coerentes com eventos geo
gráficos que possam ter sido causadores de quebras e suas respectivas 
idades.
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SUMMARY

A revision of the genus Protodictya Mai loch, 1933 is presented. 
Seven species are recognised and Protodictya n . sp. is proposed as a 
new specie. A key for adults and maps of species distribution are 
presented.

Cladistics analyses were clone using the PAUP program (SWQFFORD, 
1985). Two analyses are presented, one using Sepedonea Steyskal, 1973 
as outgroup and the other using Dictya lieigen, 1803. FARRIS (1970) 
optimization is used.

The monophyiy of Protodictya is supported by the medio-apical 
process of the fifth stern ite of the male.

When Sepedonea is used as the outgroup PAUP divides Protodictya 
into two main clades. The first monophyletic group includes 
P.chilensis Malloch, 1933, P.guttularis (Wiedemann, iS30> and 
P.lilloana Steyskal, 1953. The second c'lade consists of P.iguassu 
Steyskal, 1950, Protodictya n .s p ., P.apical is Steyskal, 1950, 
P .brasi1iensis (Schiner, i868> and P .nubi1ipennis (Wulp, 1897). Both 
analyses using Sepedonea and using Dictya yield a polychotomy among 
the species Protodictya s p .n ., P.apicalis, P .brasi1iensis + 
P . nubi1ipennis. The species P .brasi1iensis and P .nubi1ipennis form a 
monophyletic group and show a defined phylogenetic relationship on 
both analyses.

A biogeopgraphic analyses based on the cladistic analyses is 
presented. The two cladograms are consistent with the geographic: 
events that could have been the origin of special: ion events and its 
respective ages.

i  x



! ' .  INTRODUÇÃO

í.í Justificativas e objetivos

A família Sciomyzidae nao possui caracteres morfológicos (apo- 
mor fias) que confirmem sua monofilia, embora um conjunto de caracte
res morfológicos situem-na no plano básico dos Schizophora (McALPINE, 
1989). Com base em evidências comportamentais da larva entretanto, 
NEFF & BERG (1966:79) supõem a monofilia de Sciomyzidae:

"The efficiency of predatory larvae and the intimate association 
of parasitoid types testifies to a long evolutionary history of the 
sciomyzid snail relationship. Thus, doth choice of food and feeding 
methods of sciomyzid larvae (almost certainly apomorphic 
characteristics! indicates a monophyletic origin of this family".

KNUTSON et alii (1976) citam a sub família Sciomyzinae como a 
única conhecida na regiáo neotropical com 74 espécies descritas em 83 
gêneros distribuídos em duas tribos. Sciomyzini contém espécies cujas 
larvas sáo parasitóides de gastrópodos terrestres. Estas larvas pos
suem comportamento intermediário entre os de espécies predadoras e es
pécies parasitas. As larvas parasitóides não matam o hospedeiro ime
diatamente mas alimentam-se dos tecidos por um longo período antes de 
causar a morte. A tribo Tetanocerini possui espécies predadoras de 
gastrópodos aquáticos. As larvas desta tribo primeiramente matam a 
presa e depois alimentam-se da maior parte de seus tecidos, podendo 
cada larva matar mais de 36 gastrópodos em seus três estágios larvais 
(KNUTSON & LYNEBORG, 1965).

G objetivo principal deste trabalho é a revisão do gênero 
Protodictya Malloch,1933 pertencente a tribo Tetanocerini. Segundo 
KNUTSON et alii (1976) este gênero apresenta sete espécies: 
P.chilensis Malloch, 1933, P.guttularis (Wiedemann, 1830), P.lilloana 
Steyskal, 1953, P.iguassu Steyskal, 1950, P.apicalis Steyskal, 1950, 
P.nubilipennis (Wulp, 1897) e P .brasi1iensis (Schiner, 1868). Sáo
conhecidas apenas as descrições originais das espécies sendo estas, em 
sua maioria, sumárias não apresentando caracteres importantes para o 
compreensão do gênero.

Como objetivo secundário tenta-se estabelecer o relacionamento fi- 
logenético entre as espécies de Protodictya.

é realizada a anitlise b iogeogr áf ica do gênero. A pequena quantida
de de exemplares de algumas espécies poderia comprometer o estudo bio- 
geográfico, pois a distribuição total destas pode ser mais ampla. Mes



mo assim o estudo è realizado considerando que qualquer informação é 
válida devido à grande escassez de estudos deste tipo na família a ní
vel de região neotropical.

1.2 Histórica

MALLOCH (Í933:3Í9> descreveu o gênero Protodictya designando co
mo espécie-tipo P. chilensis, sendo a localidade tipo Peulla, 
Llanquihue (Chile). Neste mesmo trabalho, MALLOCH incluiu Tetanocera 
guttularis Wiedemann, 1830 no gênero Protodictya.

WALKER (1849:1805) descreveu Tetanocera angulifera.
SCHINER (í868:835) fez a descrição de Sepedon brasi1iensis.
WULP (1897:360) descreveu Sepedon nubi1ipennis.
STEYSKAL (1950:33-39) fez a descrição de três espécies novas, 

P.hondurana, P.apical is e P.iguassu e transferiu Sepedon brasiliensis 
e Sepedon nubilipennis para o gênero Protodictya. Neste mesmo trabalho 
apresentou uma chave para as espécies do género, separando-as em dois 
grupos. 0 primeiro incluindo P.chilensis e P.guttularis e o segundo 
P.hondurana, P.apicalis, P .brasi1iensis, P.iguassu e P .nubi1ipennis.

STEYSKAL (Í953:74) fez uma breve descrição de P.lilloana e uma 
citação sobre a ocorrência de P.guttularis na Argentina.

STEYSKAL (1965: 445) sinon imizou. Tetanocera angulifera com
P .gutt ular is.

BOYES et alii (i969:34í) fizeram um estudo citotaxonomico de 17 
espécies pertencentes às tribos Sciomyzini e Tetanocerini entre estas 
P . guttularis.

ABERCROMBIE (1970:72-99) apresentou chave para formas imaturas, 
distribuição geográfica e biologia das espécies P.apicalis, 
P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana.

STEYSKAL & KNUTSÜN (1975) apresentaram uma chave para gêneros su.™ 
lamericanos de Sciomyzida.de na qual incluíram o gênero Protodictya.

KNUTSQN et alii (1976:64-8) apresentaram sete espécies: 
P.chilensis, P.guttularis, P.lilloana, P.iguassu, P.apicalis, 
P .nubi1ipennis e P .brasi1iensis, sinonimizando P.hondurana com P. 
nubilipennis.
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£ . HA TER I AL £ fiá TODOS

c.í Procedência do fiaterial

Foi estudado material proveniente de diversas instituições nacio
nais e estrangeiras listadas abaixo; entre parênteses os curadores ou 
responsáveis pelo empréstimo do material.

No total -foram examinados cerca de E00 espécimens secos em monta
gem simples em alfinete ent ontológico.

DZUP. Museu Pe. Moure. Departamento de Zoologia, Universidade Fe
deral do Paraná, Curitiba, Paraná, Brasil. (Dr. Claudio José Barras de 
Carvalho).

INPA. Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Manaus, Amazo
nas, Brasil. (Dr.José Albertino Rafael).

FIOC. Fundação Instituto üswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Rio de Ja
neiro, Brasil. (Dr. Sebastiáo José de Oliveira).

MNRJ. Museu Nacional da Universidade do Rio de Janeiro, Rio de 
Janeiro, Brasil. (Prof. Sorria M.L. Fraga e Prof. Rita Tibana).

MZSP. Museu de Zoologia da Universidade de Sáo Paulo, Sáo Paulo,
Brasil. (Dr. Nelson Papavero).

IJCR. University of California, Riverside, Califórnia, Estados 
Unidos da América. (Dr. R.E. Ürth)

USNM. Systematic Entomology Laboratory, U.S. Department of 
Agriculture c/o USNM Washington D.C., Estados Unidos da América (Dr. 
R . J .Sagné).

£ . £ fiateria I-t ipo

Das sete espécies revisadas foram examinados os parátipos de 
Protodictya chilensis Malloch e Sepedon nubilipennis (Wulp); o alótipo 
de P.apical is Steyskal e o holótipo de P.iguassu Steyskal, listados a 
cada redescriçáo. Náo foi possível examinar material-tipo das espécies 
P.lilloana Steyskal, Tetanocera guttularis (Wiedemann) e Sepedon 
brasiliensis (Schiner).

£.3 Exame e dissecacao do material

Foram examinados espécimens secos, alfinetados em montagem sim
ples, sob microscópio estereoscópico Wild M-5 e as estruturas desenha
das; com auxílio de câmara clara embutida. Para a observação e desenhe»



das terminal ias foi utilizada uma lente duplicadora.
As terminálias foram dissecadas segundo o método abaixo, segundo 

orientaçáo do Dr. Lloyd Knutson (comunicação pessoal).
Inicialmente o abdome do espécime foi retirado cuidadosamente com 

auxílio de pinça de ponta fina. Depois disso, o mesmo foi colocado em 
uma placa de porcelana contendo Hidróxido de Potássio (KQH) a Í0%, 
por aproximadamente 20 horas, para o amolecimento dos tecidos e cia-- 
reamento das partes esc 1 erot: in izadas . Foi entáo retirado o abdome do 
KOH e colocado em álcool 70% para interrupção do processo.

Sob a lupa, com auxílio de pinça de ponta fina e pincel, fez-se a 
limpeza do material retirando-se as partes moles.

As terminálias foram acondicionadas em tubos de plástico (5xi3mnri) 
com pouca glicerina; estes foram fixados nos alfinetes dos espécimens 
c or resp ond ent es.

Detalhes da asa de alguns espécimens foram examinados através de 
montagem em microlâmina. As asas foram destacadas e colocadas em Xilol 
por cerca de <20 minutos. Depois disso foram montadas com Bálsamo do 
Canadá entre dois pedaços de lamínulas e nestas foi colado em um dos 
lados papel resistente para fixaçáo no alfinete (RAFAEL, 1986).

As ilustrações das terminálias foram obtidas através de projeção 
da imagem da câmara clara (100x). Depois foram reduzidas adequadamen
te para confecção das pranchas.

2.4 Terminologia

Nas descrições e redescriçoes das espécies foram utilizados os 
caracteres obtidos dos trabalhos de Sciamyzid&e, principal mentes aque
les utilizados por STEYSKAL (.1950).

A terminologia adotada foi. a tradicionalmente utilizada na taxo- 
nomia da família e a de KNUTSON (1987).

Na descrição de certos caracteres foi utilizado o termo "pruino- 
sidade" ausente na língua portuguesa e que significa uma fina camada 
como pó brilhante, semelhante a geada, que recobre certas partes dos 
insetos (TULLÜCH, 1960).

2.5 Descrições da.s espécies

Os seguintes itens foram apresentados nas descrições das espé
cies -.



Sinonímia. após a citação do autor, ano e página do trabalho, foi 
colocada entre parênteses uma abreviatura citando o tema principal a 
que o trabalho se refere. Seguem as abreviaturas: 

biol.imaturos - biologia imaturos 
cariot. ~ cariótipo 
cat. - catálogo .
c it . - c it ação 
desc. - descricáo
disc. tax. - discussão taxonomica
distr. - distribuição
sinon. = sinonímia
tipo ex. - tipo examinado
Com a mesma finalidade foram colocadas algumas palavras não abre

viadas. Sáo elas: chave, macho e fêmea.
Material-tipo examinado: dados das etiquetas do material-tipo

exatamente como se apresentam, assim como em 0 HARA (198c).
Diagnose: foram citados os caracteres mais ut i1izados na identi-

ficaeáo e caracterização das espécies.
Coloração. nas redescriçoes das espécies foi apresentada a colo- 

racáo das estruturas da cabeça e tórax simultaneamente de macho e fê
mea, inclusive as de pruinosidade. 0 abdome foi excluído por não haver 
variação na coloração.

Descrição: as descrições de macho e fêmea simultaneamente segui
ram os itens: cabeça e tórax. A descrição da terminal ia foi feita se
paradamente para macho e fêmea. Basicamente foram ut i1izados caracte
res presentes no trabalho de STEYSKAL (1950) com a adição de outros. 
Sáo repetidos os caracteres utilizados na diagnose.

Material-examinado: em estilo uniforme foram apresentados 
dados de coleta dos espécimens examinados em sequência de País, Es
tado ou Província/Departamento, dependendo da organização política; 
município, no sentido Norte/Sul, Leste/Oeste. A seguir,quando pre
sente, colocou-se o lugarejo entre parênteses, data, coletor, quan
tidade de machos e fêmeas e entre parênteses a abreviatura da insti
tuição a que pertence o material.

Distribuição geográfica: foram citados países e estados ou pro
víncias com base na bibliografia e material examinado. Para confecção 
dos mapas de distribuição foi utilizado o atlas AGUILAR et alii 
(1954).
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2.6 Análise clarfístiça

Para a análise do relacionamento filogenét ico entre as espécies 
de Protodictya foi utilizado o programa P.A.U.P. (.Phit logeriet xc: 
Analgsis Using Parsimony') , versão 2.4.Í., desenvolvido por D.L. Swof- 
ford, Illinois Natural Hiatory.Survey, implantado em microcomputador 
ITAUTEC, Í.7000 Pcxt II, do Departamento de Zoologia da Universidade 
Federal do Paraná.

Este programa foi escolhido devido a sua velocidade e grande 
flexibilidade na confecção de cladogramas mais parcimoniosos tanto com 
caracteres ordenados como náo ordenados (FINK, 1986).

0 programa P .A .U .P . é baseado no pv inc íp io da parc imôn ia de Wag
ner ou "árvore de Wagner" (FARRIS, í970>. Segundo BQNATTÜ (Í988) deve
se deixar claro que a. parcimônia atribuída é a epistemológica: ..na
escolha entre hipóteses explicativas competidoras, se escolha aquela 
qu.e explique o fenômeno da maneira mais simples (econômica), minimi
zando a quantidade de suposições acessórias (hipóteses ad hoc). Assim, 
o princípio é aplicado no momento da escolha entre hipóteses diferen
tes, nada dizendo sobre processos naturais."

No PAUP a árvore escolhida portanto, é aquela que possui menor 
comprimento em distancia Manhattan , com nenl-.uma restrição à ocorrên
cia de homoplasias e reversões (SWÜFFÜRD, Í985).

Na confecção das matrizes foram utilizados caracteres morfológi
cos obtidos a partir da revisão prévia do gênero e análise dos exem
plares. A genitália da fêmea foi utilizada pela primeira vez como fon
te de caracteres. Todos os caracteres autapomórficos para as espécies 
foram colocados na matriz para a adição das heterobatemias postuladas 
por HENNIG <í9óó).

A polarização dos caracteres foi feita inicialmente com o gênero 
Sepedonea (S.trichotypa e S.lagoa). Este gênero foi escolhido por pos
suir caracteres comparáveis à Protodictya, pertencer a Tetanocerini e 
estar à nossa disposição. Foi feita uma análise inicial utilizando-se 
estas duas espécies como grupos-de-fora. A matriz utilizada possui 33 
caracteres. A codificação dos caracteres binários foi feita por 0 e i, 
dos mu 11i-estados por 0, í e 2, e dos caracteres não comparáveis por
9. Os caracteres muiti-estados foram tratados inicialmente como não 
ordenados. Neste programa é possível a introdução de caracteres com 
estados náo ordenados ou náo comparáveis. 0 caráter náo é comparável 
quando em um dos táxons que estão sendo examinados está ausente; ou
quando o caráter náo é homólogo, ou seja, náo é encontrado no ances-

\



trai comum aos táxons estudados (WIL.EY, Í98Í). Tanto a presença de ca
racteres não comparáveis quanto a de caracteres com estados náo orde
nados aumentam a flexibilidade do computador na procura da árvore mais 
parcimoniosa.

As opções especificadas foram: SWAP-GLOBAL, H0LD=5, TREEÜUT-8, 
RÜOT-ÜUTGRÜUP, OPT=FARRIS, .APOLIST, CHGLIST, ADDSEO:-CLGSEST, 
I4AXTREE-50. Depois da polarização observada foi construído um ances
tral hipotético e feita a análise com as mesmas opções, exceto ROÜT- 
ANCESTOR e OPT-ACCTRAN.

Uma segunda análise foi efetuada com o gênero Dictya, que segundo 
STEYSKAL (í950) é o gênero mais próximo morfologicamente á 
Protodictya. Esta afirmação foi feita sem a utilização de qualquer mé
todo de análise, sendo então uma afirmaçáo intuitiva.

Para polarização e formação do ancestral hipotético, foram utili
zadas í5 espécies do gênero: Dictya abnormis Steyskal, 1954;
D.atlantica Steyskal,1954; D.borealis Curran,1938; D.brimleyi Steys
kal, í 954; D.expansa Steyskal, Í938; D .f1oridensis Steyskal, 1954; 
D .laurentiana Steyskal, i954; D.matthewsi Steyskal 1954; D.montana 
Steyskal, i954; D.neffi Steyskal, 1960; D.sabroskyi Steyskal, Í938; 
D.stricta Steyskal, 1938; D.texensis Curran, 1938; D.umbrarum 
Linnaeus, 1758; D.umbroides Curran, 1938.

A partir do ancestral construído foi feita uma análise com uma 
matriz c:om 38 caracteres com as mesmas opções utilizadas na análise 
com Sepedonea.

Os c1adogramas obtidos nas duas análises, um em que o ancestral 
foi construído a partir de Sepedonea e o outro a partir de Dictya, fo
ram denominados, respectivamente, cladogramas I e II ífigs. 35 e 36).

8.7 Analise ôíogeográfica

A análise biogeográfica foi realizada à partir dos resultados ob
tidos na análise cladística. Segundo AMORIli (1987), a utilização do 
método filogenético como base para estudos biogeográficos aumenta a 
margem de segurança das conclusões obtidas.

Entre os -cladogramas obtidos deve ser escolhido, quando possível, 
aquele congruente com cladogramas de outros táxons e com os eventos 
geográficos que possam ter sido causadores das quebras e suas respec
tivas idades.
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3. RESULTADOS E DISCUSSSO

3.í Fratadictya fia1loch, i933.

Protodictya MALLOCH, Í933: 3Í9 (desc. macho/fêmea); STEYSKAL,
1950: 34 (cit.; chave); KNUTSQN & LYNEBORG, 1965: 61 (chave);
KNUTSON et alii, 1976: 8 (cat.). Espéc ie-t ipo Protodictya
chilensis Malloch, 1933 (des. orig.).

Diagnose: Tubérculo inter~antenal desenvolvido; antena longa com ter
ceiro artículo estreitado aplealmente; arista com terceiro artículo 
com pubescência branca; Tace com mancha negra, arredondada; cerda pós- 
ocelar longa e -Forte; dois pares de cerdas not op leurais' semelhantes 
entre-si; propleura com pequenos pêlos; cerda subalar presente; pro
cesso médio-apical do quinto esternito do macho presente; sinternito 
6+7+8 da -Fêmea apresentando-se bilobado ou não.

3.8 Re vi sao das espécies

3.2.1 Frat ad ict na chilensis Ra 1 loch , i.933

(Figs. 01,09,17,25 e 33)

Protodictya chilensis MAL.LÜCH, 1933: 319 (desc . macho/fêmea) ; STEYSKAL., 
1950-. 34 (cit.; chave); KNUTSON et alii, 1976: 8(cat.).

Mat er ial-t ipo:
Parátipo macho, etiquetado: "Santiago/Chile"; "20 Cnúmero manuscri

to]"; F:'aratype N2/44666 Cnúmero manuscrito]/ USNM Letiqueta verme
lha]"; " E:iia±̂ d.,LC-t±l̂ L̂ ,ub..l-LejD-SJji>/: Malloch C manuser it o 3 d. L. Knutson 
1987."

Parátipo macho, etiquetado: " Angol-Chi le/ 28-0ct-1925" ; "F'aratype
N9/ 44666 Cnúmero manuscrito]/ LJSNH C etiqueta vermelha];
"Prot odictsa/ch i1ensis Parat ype C manuscr it o ]/ det .J .R .Mal 1och."

Parátipo macho, etiquetado-, "Puerto Varas/ Llanquihue/ Chile Dec.
1926/ R.& E. Shannon"; "F’aratype NÍ5/ 44666 Cnúmero manuscrito] /USNM
C e t i q u e t a vermelha]"; " Malloch C m a n u s c r i t o ] /
d. L.Knutson 1987.

Parátipo -Fêmea, etiquetado: “Puerto Varas/ Llanquihue/ Chile Dec.
1926/ R. & E. Shannon"; "F'aratype N2/44666 Cnúmero manuscrito] /USNM



Cetiqueta ver melhaZT ; “ Pr ot od 1 c t qjjL._.o/.c h.iJl£n_S-i.s / d.L.Knutson 1975”;
"head/figur ed II raanusc r it o em ver me 1 ho 3" .

Parátipo fêmea, etiquetado: "Enxertada Lmanuscrito3"; "Llanquihue/ 
Chile Dec . 192.6/ R . S . E . Shannon " i "Paratype N^/44666 Lnúmero manuscri
to]/ USNM Letiqueta vermelha]."

Diagnose: tubérculo inter-antenal pequeno; cerda ocelar semelhante à
pos-ocelav; cerda orbital superior cerca de 2/3 da ocelar; arista com 
segundo artículo com comprimento três ou mais vezes a largura; mesono- 
to com três listras acastan h ad as, a mediana mais clara anteriormente 
seguindo até o escutei o ; cerdas umeral e presutural semelhantes à no- 
topleural; asa com célula rE + 3 além da veia transversal anterior com 
cinco a treze manchas claras arredondadas. Macho: quinto esternito com
parte posterior com tufos de cerdas longas e fortes, as maiores com 
comprimento maior que í/4 do seu comprimento < fig.09); processo médio- 
apical de largura cerca de í/2 da largura do quinto esternito, asa la
teral com margem posterior reta formando ângulo agudo com a margem an
terior, com elevação ventral central em forma de ferradura, com base 
de lados paralelos (fig.09>; surstilo em vista lateral com base alar
gada, com superfície anterior reta e posterior convexa , com apice 
fracamente afilado (fig. 0í) . Fêmea: sinternito 6+7+8 com parte ante
rior larga estreitando-se bruscamente; parte posterior estreita e fra
camente bilobada Cfig.í7); espermateca de forma arredondada sem qual
quer projeção anterior (fig.25).

Coloração: Macho e fêmea.
Coloração geral negra com pruinosidade acastanhada e cinza claro.
Cabeça: face pruinosa prateada.; com uma mancha negra, central, arre

dondada, com a maior largura 0.3-0.4 vezes a largura da face. Parafa- 
ciália pruinosa prateada com uma mancha negra arredondada na extremi
dade superior, tíena pruinosa prateada. Fronte na metade anterior no 
limite lateral da placa fronto-orbitai , com mancha negra alongada, com 
aproximadamente í/4 do comprimento da placa. Antena com terceiro artí
culo enegrecido parcial ou totalmente.

Tórax-. Calo umeral e parte superior do anepisterno com uma faixa 
acastanhada. liesonoto com três listras acastanhadas, a mediana mais 
clara anteriormente seguindo até o escutelo; apresentando manchas 
acastanhadas pequenas arredondadas na base da maioria das cerdas e pê
los. Anepisterno com vestígios de mancheis arredondadas acastanhadas 
na base das cerdas e pêlos. Coxas negras com pruinosidade cinza claro.



Fêmures fulvos. Tibias fulvas com a parte distai enegrecida. Dois úl
timos tarsômeros enegrecidos. Asa acastanhada opaca com inúmeras man
chas claras arredondadas; célula r í com manchas; célula r £+3 além da 
veia transversal anterior com cinco a treze manchas claras, algumas 
formando barras transversas,' exceto no ápice de r£+3 e r4+5.

Redescriçáo. Macho e fêmea.
Cabeça; face fracamente côncava com largura 0.4-0.56 o comprimento; 

tubérculo inter-antenal pequeno. Cerda ocelar grande, forte, proclina- 
da e divergente; cerda pós-ocolar e cerda vertical externa e interna 
semelhantes a ocelar; cerda orbital superior cerca de 8/3 da ocelar.
Antena com segundo artículo 0.47-0.57 o comprimento da face; arista
com segundo artículo apresentando comprimento três ou mais vezes a 
largura e terceiro artículo estreitado apicalmente.

Tórax-, cerdas umeral e presutural semelhantes à notopleural. Fêmur 
anterior com seis a sete cerdas dorsais fortes e longas e uma fileira 
ventral de cerdas de mesmo tamanho e menor espessura.Asa com veia
t ransver sa 1 post er ior f or t eiriente sinuosa .

Terminália masculina; quinto esternito cordiforme com comprimento 
aproximadamente igual a maior largura; parte posterior com tufos de 
cerdas longas e fortes, as maiores com comprimento maior que i/4 do 
comprimento do quinto esternito (fig.09). Processo .médio-apical de
largura cerca da metade da largura do quinto esternito; asa lateral 
com margem posterior veta, formando ângulo agudo com a margem ante
rior; com elevação ventral central em forma de ferradura; com base de 
lados paralelos (fig.09). Surstilo em vista lateral com base alargada, 
com superfície anterior reta e posterior convexa; com ápice fracamen
te afilado (fig.01-).

Terminália feminina; hipoprocto estreitado. Sintergosternito 6+7+8 
com parte anterior larga estreitando-se bruscamente; parte posterior 
estreita e fracamente bilobada (fig.17). Espermateca de forma arredon
dada sem qualquer projeção anterior (fig.85).

Material examinado; CHILE. Coauimbo: Hacienda Illapel (Rio lllapel, 
600-900 m), 19.X.Í966, E .I .SchIinger e M.E.Irwin, 2 machos (UCR); San
t iago -. Sant iago (15 km N), 1-3 . VII . 1964, C.O.Berg, 6 machos e i fêmea
(USNM); Ibidem. sem data, sem coletor, i macho (USNM); El Alfafal 
(1380 m . e 1 e v . ) , 8 8 . I . í 97 8, W.N. M athis, 1 f ê m e a (USNM); •
Salto dei Laja (20 m.), 8.XI.1966, E .I .Sch1inger & M.E.Irwin, 4 machos 
e 1 fêmea (UCR); B^o-Bio; Lago Galletue, Cord . L.on quimay, 1.1968, L.E,
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il
Peíí a, . 5 machos e 4 fêmeas (HZ8P); 1b idem : Sierra Nevada Cord . Lon qui- 
may, 1.1962, L.E.Pena, 2 machos e 2 fêmeas (MZSP); Malleco: Marimenu- 
co, 10-14 . I . 1964, L.E.Pefía, í macho (USNM); lb idem : Angol , 31.X.1931, 
sem coletor, í macho (USNM); Ibidem : 18.X .1933, sem coletor, 1 fêmea
(USNM); Ibidem : 22. XI. 1937, sem coletor, 1 macho (USNM); 1937,
sem coletor, 1 fêmea (USNM); jibidem : sem data, sem coletor, i macho 
(USNM); üsorno: Vil larica, 25.XI.1963, G.F.Edmunds, 3 machos (USNM); 
Llanguihue : Puerto Varas, X.1926, R.& E.Shannon, i fêmea (USNM). AR
GENTINA. Bu ê CLOS Aires: Buenos Aires (28 km SO), 7-8 . VII . 1964 , C.ü.
Berg, i macho (USNM). Rio Negro : Lago Nahuel Huapi, i 6. XI. 1966, C.O. 
Berg, 2 machos (MZSP); lb idem -, Bariloche, XI. 1926, R . & E.Shannon, 1 
macho (USNM); Chubut: : Governador Costa (26 km), 19. XI. i960, C.O.Berg, 
2 fêmeas (MZSP).

Distribuição geográfica (Fig.33): CHILE (Coquimbo, Santiago, Concep
cion, Bio-Bio, Malleco, üsorno e Llanquihue); ARGENTINA (Buenos Aires, 
Rio Negro, Chubut).

3.2.2 Pratac/ictya guttularis ( iviedemann, Í33&)

(Figs. 02,10,iS,26 e 33)

Tetanocera guttularis WIEDEMANN, 1830: 584 (ciesc.); SCHINER,
1868:235 (desc.);

Tetanocera angulifera WALKER, Í849: 1085 (tipo ex.; sinon.);
Tetanocera gutturalis BRETHES, 1908: 300 (cat.; erro);
Protodictya guttularis: MALLOCH, 1933: 317 (desc.; o gen.); STEYSKAL, 

1950: 34 (chave); Í953: 74 (disc, tax.); i960: 446 (tipo ex..); BÜYES 
et alii, 1969; 341 (cariót.); ABERCROMBIE, 1970 (biol.imaturos;
distr.; chave); KNUTSON et alii, 1976: 9 (cat.).

Diagnose: tubérculo inter-antenal pequeno; cerda ocelar semelhante a
pós-ocelar; cerda orbital superior cerca de í/2 da ocelar; avista com 
segundo artículo com comprimento três ou mais vezes a. largura; cerdas 
umeral e presutural semelhantes à notopleural; asa com célula r2+3 
além da veia transversal anterior com doze a vinte manchas claras ar
redondadas. Macho: quinto esternito com parte posterior com cerdas
curtas e fortes, as maiores não ultrapassando 1/4 do comprimento do 
quinto esternito (fig.i0); processo méd io-ap ;i. cal de largura cerca de 
2/3 do comprimento do quinto esternito, asa lateral com ápice biloba



ÍS
do, com um par de projeções ventrais posteriores, em forma de halte- 
res, com base afilando-se gradat i vãmente .< fig . 10); surstilo em vista 
lateral com base grandemente alargada, estreitando-se abruptamente a 
partir de sua metade, com ápice fortemente afilado (fig.02). Fêmea-, 
sinternito 6+7+8 com parte anterior grandemente alargada estreitando- 
se gradualmentei parte posterior pouco estreita e fortemente bilobada 
(fig.íS); espermateca arredondada com projeção anterior vestigial 
(fig. Eó) .

Coloração: Macho e fêmea.
Coloração geral castanho-escura com pruinosidade acastanhada e cin- 

za-claro.
Cabeça-. face pruinosa prateada; parte inferior da face das fêmeas

com pruinosidade menos densa; com uma mancha negra, central, arredon
dada, com a maior largura 0.£5-0.43 vezes a largura da face. Parafa- 
ciália pruinosa prateada com uma mancha negra arredondada na extremi
dade superior. Gena pruinosa prateada. Fronte na metade anterior no
limite lateral da placa fronto-orbital com mancha negra alongada,
aproximadamente í/4 do comprimento da placa. Antena com terceiro artí
culo enegrecido parcial a totalmente.

Tórax: calo umevai e notopleura com pruinosidade amarela. Anepister- 
no e anepimero com manchas arredondadas acastanhadas na base das cer
das e pêlos. Mesonoto castanho-escuro com pruinosidade cinza-clara e 
castanho-c1 ara com manchas pequenas arredondadas na base da maioria de 
cerdas e pêlos. Coxas acastanhadas com pruinosidade c: inza-c 1 ar a . Fêmu
res e tíbias fulvos com a extremidade distai enegrecida. Três últimos 
tarsômeros enegrecidos. Asa acastanhada opaca com inúmeras manchas 
claras; célula ri com manchas; célula r£+3 além da veia transversal 
anterior com dose a vinte manchas claras algumas formando barras 
transversas, exceto no ápice de r£+3 e v4+5.

Redescrição: Macho e fêmea.
Cabeça: face fracamente côncava com largura 0.3-0.55 o comprimento; 

tubérculo inter-antenaT pequeno. Cerda ocelar grande, -Forte, proclina- 
da e divergente; cerda pós-ocelar e cerdas vertical externa e interna 
semelhantes á ocelar; cerda orbital superior cerca de i/2 da ocelar. 
Antena com segundo artículo 0.53-0.58 vezes o comprimento da face; 
avista com segundo artículo apresentando comprimento três ou mais ve
zes a largura e terceiro artículo alargado apicalmente.
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Tórax: cerdas umeral e presutural de tamanho e espessura aproximada

mente iguais à notopleural; femur anterior com cinco a sete cerdas 
dorsais com tamanho semelhante a maior largura do fêmur e uma fileira 
ventral de cerdas de mesmo tamanho e menor espessura; femur posterior 
com duas a quatro cerdas antero-dorsais com tamanho semelhante a maior 
largura do fêmur. Asa com veia transversal posterior moderadamente si
nuosa .

Terminália masculina; quinto esternito cordiforme com comprimento 
aproximadamente igual a maior largura; parte posterior com cerdas cur
tas e fortes, as maiores náo ultrapassando 1/4 do comprimento do quin
to esternito ífig.10). Processo médio-apical de largura cerca de 2/3 o 
comprimento do quinto esternito; asa lateral com ápice bilobado; com 
um par de projeçoes ventrais posteriores em forma de haiteres; base 
afilando-se gradativamente ( f i g . 10 > . Surstilo em vista lateral com ba
se grandemente alargada estreitando-se abruptamente a partir de sua 
metade; com ápice fortemente afilado (fig.08).

Terminália feminina-, hipoprocto alargado. Sint er gost ern it o 6+7 + 8 com 
parte anterior grandemente alargada estreitando-se gradualmente; parte 
posterior pouco estreita e fortemente bilobada (fig.18). Espermateca 
arredondada com projeção anterior vestigial (fig.26).

Material-examinado: BRASIL. Báo Paulo: Sáo Paulo (ógua Funda-Instituto 
de Botânica), 22.VII.1966, N. Papavero, 3 machos (MZSP); Paraná: Mor
r et es (Can oas ) , 22 . X11 . í 974 , V . P . Dan i e '1 , í mac h o (USNM ) ; Rio Grande do 
Sul : Torres, VI. 1965, W.Papavero, i fêmeas (IMPA); lb idem Pelotas, 29.
IX. 1963, C . M . Biezanko, í macho e 2 fêmeas (MZSP); IJiijiejn; 02.XI. 1963, 
C.M.Biezanko, i fêmea (USNM); Ibidem: VII. .1965, N.Papavero, i macho
(USNM). BOLÍVIA. Cochabamba: Capinota, 10.11.1948, Merubla, 1 macho
(USNM). ARGENTINA. Chaco: Mahallé, VI.1964, sem coletor, 1 fêmea
(USNM); Corrientes; Saenz Valiente, sem data, sem coletor ; Buenos Ai
res ; Buenos Aires (28 km SO), 7-8.VII.1964, C.0.Berg, 6 machos e 4 fê
meas (USNM); lb idem: 7-8.XII.1966, C .0.Berg, 1 macho e 1 fêmea (MZSP);

; Vila dei Parque, 13. VII. 1937, A.A.Oglobin, i fêmea (MZSP);
Ib i d em: Punta Lara, 1.2. X. 1966, sem coletor, 1 ruacho e 1 fêmea (MZSP);
X&láfijn; Carnaval (Villa Elisa), 26.XI.1979, C.M. & 0.S.Flint Jr., 2
machos e 8 fêmeas (USNM); Ib idem -. Caracol Chico (N.Berisso), 23. 
XI.1979, C.M. & 0.S.Flint Jr., 2 machos e 2 fêmeas (USNM); Ibjjtem: 
Dulce (Rt.188, 15 km N, Rojas), 13-14.XII.1979, C.M. & 0.S.Flint Jr., 
1 macho (USNM); Ib idem : Punta Chica, 15.11.1968, 0.S.Flint Jr., 2 ma
chos (USNM); liai.£l£itt: Chascomus, 22.11.1968, 0. S. Flint Jr., 1 fêmea



(USNM)

Distribuição geográfica (Fig. 33) : BRASIL (São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul); BOL.ÍUIA (Cochabamba); ARGENTINA (Chaco, Corrientes e 
Buenos Aires); URUGUAI (Montevideo).

3.2.3 Fratadictya 1i1lasna Steyskal, i?53 .
(Figs. 03,li,19,27 e 33)

Protodictya lilloana STEYSKAL, 1953. 74 (desc.macho); ABERCRCMBIE,
1970 (biol.imaturos; distr; chave); KNUTSÜN et alii, 1976:9 (cat.).

Diagnose: tubérculo inter-antenal pequeno; cerda ocelar semelhante à
pós-ocelar; cerda orbital superior cerca de 2/3 da ocelar; arista com 
segundo artículo com comprimento duas vezes a largura; cerdas umeral e 
presutural menores que a notopleural; asa com célula r2+3 além da veia 
transversal anterior com nove a doze manchas claras bem definidas em 
duas séries; manchas perto do ápice das células marginal e submarginal 
formando duas barras transversas. Macho: quinto esternito com parte
posterior com cerdas curtas e fortes esparsas, as maiores não ultra
passando 1/4 do comprimento (fig.il); processo médio-apical de largura 
aproximadamente 1/2 da largura do quinto esternito, asa lateral com 
margem anterior reta perpendicular à base do processo (fig.il); surs- 
tilo em vista lateral com forma de triângulo com base alargada estrei
tando-se gradat: ivament e , superfície anterior côncava e posterior quase 
reta, ápice fortemente afilado (fig.03). Fêmea: sinternito 6+7+8 com 
P a r t e a n t: e r i o r gr a n d e m ente alargada e s t r e i t a n d o - s e g r a d u a 1 m e n te; p a r t e 
posterior p o u c o  estreita, moderadamente bilobada (fig.19); espermateca 
achatada com projeção anterior filiforme bem desenvolvida (fig.27).

Coloração: Macho e fêmea.
Coloração geral castanho-escura com pruinosidade acastanhada e cin- 

za-clara.
Cabeça: face pruihosa prateada; com uma mancha negra, central arre

dondada com a maior largura 0.23-0.46 vezes a largura da face. Parafa- 
ciália pruinosa prateada com uma mancha negra arredondada na extremi
dade superior. Gena pruinosa prateada. Fronte na metade anterior no 
limite lateral da placa f ront o-orb it al cüiti mancha negra alongada apro
ximadamente 1/4 do comprimento da placa. Antena com terceiro artículo



enegrecido parcialmente.
Tórax: calo umeral e parte superior da propleura castanhos lisos e

brilhantes, sem pruinosidade. Mesonoto castanho-escuro com três lis
tras pruinosas acastanhadas, a mediana mais clara anteriormente, se
guindo até o escutelo. Mesonoto e anepisterno com manchas acastanhadas 
pequenas e arredondadas na base da maioria de cerdas e pêlos. Calo 
umeral e parte superior da propleura castanhos 'lisos e brilhantes, sem 
pruinosidade. Coxas castanho-escuras com pruinosidade cinza-c1 ara. 
Fêmures e tíbias amarelos com a parte distai enegrecida. Asa acasta
nhada opaca com inúmeras manchas claras arredondadas; célula ri com 
manchas; célula r2+3 além da veia transversal anterior com nove a doze 
manchas claras bem definidas em duas séries; manchas perto do ápice da 
asa rias células r2+3 e r4+5 formando duas barras transversas.

Redescriçáo: Macho e fêmea.
Cabeça: face fracamente côncava com largura 0.57-0.71 o comprimen

to; tubérculo inter-antena1 pequeno. Cerda ocelar grande, forte, pro- 
clinada e divergente; cerda pós-ocelar e cerdas vertical externa e in
terna semelhantes à ocelar; cerda orbital superior cerca de 2/3 da 
ocelar. Antena com segundo artículo 0.63-0.75 o comprimento da face; 
arista com segundo artículo apresentando comprimento duas vezes a lar
gura e terceiro artículo estreitado apicalmente.

Tórax: cerdas umeral e presutural p o u c o  menores que a notopleural.
Fêmur anterior com cinco a sete cerdas dorsais com tamanho aproximada
mente 2/3 da maior largura do Fêmur e com uma fileira ventral de cer
das semelhantes às dorsais. Asa com veia transversal posterior pouco 
sinuosa.

Terminália masculina: quinto esternito com maior largura aproximada
mente 2/3 do comprimento; parte posterior com cerdas curtas e fortes 
esparsas, as maiores nao ultrapassando 1/4 do comprimento do quinto 
esternito (fig.íi). Processo médio-apical de largura cerca de 1/2 da 
largura do quinto esternito; asa lateral com margem anterior reta per
pendicular à base do processo; base alargada (fig.íi). Surstilo em 
vista lateral com forma de triângulo com base alargada estreitando-se 
gradativamente; superfície anterior côncava e posterior quase reta; 
ápice fortemente afilado (fig.03).

Terminália feminina: hipoprocto alargado. Sintergosternito 6+7+8 com 
parte anterior grandemente alargada estreitando-se gradualmente; parte 
posterior pouco estreita, moderadamente bilobada (fig.19). Espermateca 
achatada com projeção anterior filiforme bem desenvolvida (fig.27).
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Material-examinado: BRASIL. Paraná: Curitiba (Parque Iguaçu), 19.
XI. .1986, L . Marinoni, L. Knutson & C . J . B .Carvalho , 4 Fêmeas e 3 machos 
(DZUP) ; Rio Gran.d.£....JlQ-SLUl: Port o A1 eg r e (87 km S ) , sem data, sem c o 1 e- 
tor, 8 machos e 8 -Fêmeas (MZSP); XJmLsjtt: Pelotas, 8.1. IX. 1963, C.M.Bie-
sanko, i macho (MZSP). PARAGUAI, ftltp, Eacailá: Salto de Guaira (Curub-
waty), 87.XII. 1971, sem coletor, 1 Fêmea (MZSP); fiUâixa: Uillarrica,
UI.1937, F .Schade, 1 Fêmea (USNM). ARGENTINA. Salta: Guenes Salta (85 
km N), 10.X.1968, sem coletor, .1 macho (MZSP); Corr i entes: Saenz Ua~
liente (E. dei Ponte), sem data, sem coletor, 1 macho (USNM); Buenos 
a ires Buenos Aires (88 km SO ), 7-8 . UI I . 1964, C.0.Berg, 8 machos e i 
Fêmea (USNM).
Distribuição geográFica (Fig. 33); BRASIL. (Paraná e Rio Grande do 
Sul); PARAGUAI (Alto Paraná e Guaíra); ARGENTINA (Formosa, Tucuman, 
Chaco, Misiones, Corrientes, Salta e Buenos Aires).

3.8.4 Protadictya iguassu Steyskal, i95&

(Figs. 04,18,80,88 e 34)

Protodictya iguassu STEYSKAL, 1950 -. 38 (desc . macho; chave); KNUTSON et 
alii, 1976: 9 (cat:.).

Material-t ipo:
Holótipo macho, etiquetado: "IGUASSU/ Paraná XI1-941/ Com. E.N.U";

"Holotype/ PROTODICTYA/IGUASSU/ Steyskal [manuscrito em etiqueta ver
me lhaJ".

Diagnose: tubérculo inter-antenal grande; cerda ocelar cerca de 1/3 da 
pos-ocelar; cerda orbital superior cerca de 1/4 da ocelar; avista com 
segundo artículo de largura menor que duas vezes o comprimento; cerda 
umeral cerca de 1/8 da notopleurai; cerda presutural ausente ou vesti
gial; asa Fortemente manchada; célula r8+3 com manchas escuras crucia
das. Macho: quinto esternito com parte posterior com cerdas esparsas
longas e Fortes, as maiores com aproximadamente 1/3 do comprimento do 
quinto esternito (Fig. 18); processo médio-apical de largura cerca» de 
1/8 da largura do quinto esternito (Fig.18); surstilo em vista lateral 
com base grandemente alargada estreitando-se gradativamente, ápice ar
redondado (Fig.04). Fêmea-, sinternito 6+7 + 8 com parte anterior larga
estreitando-se gradualmente; parte posterior estreita com ápice arre-

\



doridado (fig.80); esperniateca de forma achatada com projeção anterior 
filiforme (fig.S8>.

Coloração-. Macho e fêmea.
Coloração geral castanho-averme1hada com pruinosidade amarela, pra

teada e castanho-c1 ara. .
Cabeça: face amarelo-acastanhada, lisa e brilhante com uma listra

pruinosa prateada, ocupando mais da metade de seu comprimento, limita
da inferiormente pela margem oral e lateralmente no terço superior pe
la paraf ac iál ia ; região superior desta listra com uma mancha negra ar
redondada de maior largura 0.34-0.44 veir.es a largura da face. Parafa-
ciália com pruinosidade prateada nos dois terços superiores; com uma 
mancha negra arredondada no terço superior. Margem inferior da órbita 
e primeiro terço do esclerito occipital com uma faixa prateada pruino
sa. Fronte na metade anterior no limite com a placa f ront o-or b it a'J. com
mancha negra arredondada, cerca de i/3 do comprimento da placa.

Tórax: calo umeral com pruinosidade amarela. Propleura em sua metade 
superior acastanhada lisa e brilhante. Mesonoto, notopleura, anepime- 
ro, catepimero e anepisterno com manchas acastanhadas grandes e arre
dondadas. Mesonoto castanho-avermelhado com pruinosidade prateada e 
castanho-clara. Coxas acastanhadas com pruinosidade prateada. Fêmur 
anterior com terço distai e fêmures médio e posterior com metade dis
tai escurecidas. Tíbias com extremidade distai enegrecida. Asa acasta
nhada opaca escura fortemente manchada; célula ri com manchas; célula 
rS+3 com manchas escuras cruciadas.

Redescrição. Macho e fêmea.
Cabeça: face fortemente côncava com largura 0.65-0.74 o comprimen

to; tubérculo inter-antenal grande. Cerda ocelar grande, forte, pro- 
clinada e divergente; cerda pos-ocelav mais forte e cerca de í/3 maior 
que a ocelar; cerdas vertical externa e interna semelhantes à pós-oce- 
lar; cerda orbital superior mais fraca e cerca de i/4 das ocelares. 
Antena com segundo artículo 0.89-0.96 o comprimento da face; avista 
com segundo artículo de largura menor que duas vezes o comprimento.

Tórax: cerda umeral mais fraca e cerca da metade da notopleural;
cerda presutural ausente ou vestigia'1. Fêmur anterior com uma fileira 
de quatro cerdas dorsais fortes e menores que a maior largura do fêmur 
e uma fileira ventral de cerdas mais fracas e de mesmo tamanho das 
dorsais. Asa com veia transversal posterior fortemente sinuosa com ou 
sem veia espúria.
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Terminália masculina: quinto esternito com maior largura 8/3 do com
primento; parte posterior com cerdas esparsas, longas e fortes, as 
maiores com aproximadamente 1/3 do comprimento do quinto esternito 
(fig.18). Processo médio-apical de largura aproximadamente 1/8 da lar
gura do quinto esternito (fig.18). Surstilo em vista lateral com base 
grandemente alargada estreitançlò-se gr adat ivament e ; ápice arredondado 
(fig.04).

Terminália feminina: hipoprocto alargado. Sintergosternito 6+7+8 com 
parte anterior larga estreitando-se gradualmente; parte posterior es
treita com ápice arredondado (fig.80). Espermateca de forma achatada 
com projeção anterior filiforme (fig.88).

Material-examinado: BRASIL... Santa Catarina: Seara (Nova Teutônia),
X.Í967, Frita Plauinann, 1 macho (DZUP); lb idem: Seara (Nova Teutonia, 
87 11 "B. 58 83'L.), Frita Plaumann, i Fêmea (DZUP); lb idem: 1 macho
(MZSP); Ibidem: XI.i973, 1 macho (USNM). PARAGUAI . Pirapo, X11 .i971, 
L. E. Pena, 1 macho e i fêmea (MZSP); Ib.i.Aem: 1 macho (USNM); Sapucay 
(Caba ilero) , XI. 1971, L.E.Pena, 8 machos (MZSP). ARGENTINA. Mí..s..Lq- 
nes: Iguaau, 4-10.VII.1987, R.C. & E.M.Shannon, 1 macho (USNM); Buenos
Aires: Delata dei Paraná, 17-18.IX.1963, sem coletor, í macho (USNM).

Distribuição geográfica (Fig. 34): BRASIL (Paraná e Santa Catarina); 
PARAGUAI; ARGENTINA (Misiones e Buenos Aires).

3.8.5 Pratadictya sp.n .
(Figs. 05, 13 e 34)

Material-tipo:
Holótipo macho, etiquetado: "Colonia-Benito/ Chaco-Resistência/ 1-7-

XII -948/ Col 1 . Gol bach C manuscr it o 3/ d .L .Knutson . ”

Diagnose: tubérculo inter-antenal grande; cerda ocelar semelhante à
pós-ocelar; cerda orbital superior cerca de i/4 da ocelar; avista com 
segundo artículo de comprimento menor que duas vezes a largura; cerda 
umeral cerca de í/8 da notopleural; cerda presutural de menor tamanho 
que a umeral. Macho: quinto esternito com parte posterior com tufos de
cerdas longas e delgadas, as maiores com aproximadamente i/4 do com
primento do quinto esternito (fig.13); processo médio-apical de largu
ra cerca de 1/8 da largura do quinto esternito, asa lateral pontiagu-
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da,.ápice com um par de dentes recurvados, base afilando-se gradativa- 
mente (fig.13); surstilo com base estreitada, superfície anterior for
temente côncava e superfície posterior com uma projeção arredondada em 
seu terço basal seguida de uma fraca concavidade, ápice arredondado 
< fig.05).

Coloração. Macho.
Coloração geral castanho-escura com pruinosidade castanho-c1 ara, 

cinza-c1 ara e amarela.
Cabeça: face com uma mancha negra, central, arredondada de maior

largura 0.45-0.5 a maior largura da -l-ace; com pruinosidade prateada 
exceto nos ângulos inferiores. Parafaciália nos 3/3 superiores com 
pruinosidade prateada e com uma mancha negra arredondada na extremida
de superior. Margem inferior da órbita e primeiro terço do esc levito 
occipital com uiria faixa pruinosa prateada. Fronte na metade anterior 
no limite com a placa fronto-orbital com mancl-.a negra semi-arredor»dada. 
de tamanho aproximadamente í/3 do comprimento da placa. Antena com 
terceiro artículo enegrecido nos 8/3 apicais.

Tórax: calo umeral e metade superior da propleura castanhos, lisos e 
brilhantes. Notopleura com pruinosidade amarela. Mesonoto, anepister- 
no, anepimero e catepisterno com manchas acastanhadas grandes e arre
dondadas na base das cerdas e pelos. Mesonoto castanho-escuro com 
pruinosidade cinza e com uma faixa central pru.inosa acastanhada. Co 
xas amarelas com pruinosidade prateada. Fémures amarelos com a parte 
distai acastanhada. Tíbias com partes distai e proximal enegrecidas. 
Asa acastanhada opaca com ápice das células rc+3, r4+ 5 e mi+8, centro 
da célula r8+3, metade proximal da r4->-5 e redor da veia transversal 
posterior com manchas claras.

Descrição. Macho.
Cabeça: face fortemente côncava com largura 0.67-0.79 o comprimen

to; tubérculo inter-antenal grande. Cerda ocelar semelhante à pós- 
ocelar. Cerda orbital superior cerca de i/4 da ocelar. Antena com se
gundo artículo Í.00--Í.0Í o comprimento da face; avista com segundo ar
tículo de comprimento menor que duas vezes a largura.

Tórax: cerda umeral aproximadamente i/2 da notopleural; cerda presu- 
tural menor que a umeral. Fêmur anterior com uma fileira de quatro 
cerdas dorsais fortes e de tamanho igual a i/8 da maior largura do -Fê
mur e uma fileira ventral de cerdas maiores e mais fracas. Asa com 
veia transversal posterior moderadamente sinuosa.
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Terminal ia masculina: quint o esternito com maior largura aproximada
mente 4/5 do comprimento; parte posterior com tufos de cerdas longas e 
delgadas, as maiores com aproximadamente í/'4 do comprimento do quinto 
esternito (fig.13). Processo médio~apical de largura cerca de 1/2 da 
largura do quinto esternito, asa lateral pontiaguda; ápice com um par 
de dentes recurvados; base afijándo-se gradativãmente (fig.i3>. Surs- 
tilo com base estreitada; superfície anterior fortemente côncava; su
perfície posterior com uma projeção arredondada em seu terço basal se
guida de uma fraca concavidade; ápice arredondado (fig.05).

Material examinado: ARGENTINA. EmjDL(Jdãas.Gran Guardia, 1.II.Í951,
J.Foester, 1 macho (USNM); Chaco: Resistência (Colônia Benito),
í . VII . 1948, Golbach, 8 machos (USNM); Mi si ofies.i Be mb er g , 89 . XII . í 945,
Hayward, Willink & Golbach, 2 machos (USNM); Santa Fe: La Gallareta, 
35.I .í957, Willink, í macho (USNM).

Distribuição geográfica (Fig. 34): ARGENTINA (Formosa, Chaco, Misiones 
e Sant a Fé ) .

3.2.6 Frotodictaa apical is SteyskaI, i9S&

(Figs. ©6,14,21,29 e 34)

Protodictya apicalis STEYSKAL, 1950: 37(desc.macho/fêmea; chave);
ABERCROMBIE, 1970: (bio'1. imaturos; distr.; chave); KNUTSQNet alii,
1976: 9 (cat . )

Material-tipo: -
Alótipo fêmea, etiquetado: "Juiz de Fora/ Salvaterra/ Lopes Jan,

945"; "Al lotype/ P r o t: o d i c t q a / a p i c a 1 i s / Steysk a 1 £ manuscrito em et iqu e - 
ta vermelha II

Diagnose: tubérculo intev— antenal grande; cerda ocelar semelhante à
pos-ocelar; cerda orbital superior cerca de 1/4 da ocelar; avista com 
segundo artículo de largura menor que duas vezes o comprimento; cerdas 
umerai e presutural menores e mais fracas que a notopleural; asa com 
ápice das células r2+3, r4+5 e parte superior da. mi+2 com uma. faixa 
estreita e distintamente mais clara.Macho: quinto esternito com parte
posterior pontiaguda com cerdas esparsas longas e fortes; processo mé
dio-apical de largura aproximadamente í/4 da largura do quinto ester-
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nito (fig.14), asa lateral com margem posterior -fortemente convexa e
anterior côncava, base com projeções laterais (fig.14); surstilo em
vista lateral com base alargada, com superfície anterior côncava e
posterior convexa, ápice fortemente afilado (fig.06>. Fêmea: sinterni- 
to 6+7+8 com parte anterior larga estreitando-se bruscamente; parte
posterior estreita com ápice arredondado (fig.Eí); espermateca com
projeção anterior filiforme bem desenvolvida (fig.8.9).

Coloração. Macho.
Coloração geral castanho-escura com pruinosidade cinza claro.
Cabeça: face com uma mancha negra, central, arredondada de maior

largura 0.42-0.48 a largura da face; com pruinosidade prateada exceto
nos ângulos inferiores. Parafaciália nos 2/3 superiores com pruinosi
dade prateada e uma mancha negra arredondada na extremidade superior. 
Margem inferior da órbita e primeiro terço do esclerito occipital com 
uma faixa pruinosa prateada. Fronte na metade anterior no limite com a 
placa fronto -orbital com mancha negra semi-arredondada de tamanho 
aproximadamente 1/8 do comprimento da placa. Placa fronto-orbital ne
gra. Vita frontal castanho avermelhado. Vértice castanho.Antena com
terceiro artículo enegrecido nos dois terços apicais.

Tórax: caiu ume r a1 e m e t ad e s up e rio r d a p r op1e uv a castan h os, 1i s o s e
brilhantes. Wotopleura com pruinosidade amarela. Mesonoto castanho-es- 
c:uro com pruinosidade cinza-clara e acastanhada. Mesonoto, anepisterno 
e catepisterno com manchas acastanhadas pequenas e arredondadas na ba
se da maio r i a d e c e r d a s e p ê 1 o s . Coxa s c a s t a n h o e s c u r a s com p r u i n o s i • 
dade cinza-claro. Fêmures amarelos com a parte distai enegrecida. Tí
bias e tarsos totalmente enegrecidos. Asa acastanhada opaca com célula 
ri mais escura que o restante da asa; ápice das rH+3, r4+5 e parte su
perior da mí + 8 com uma faixa estreita e distintamente mais clara; s e 
gundo terço da célula r2+3, primeiro da célula r4+5 e célula basal 
radial mais claras.

Redescrição. Macho e fêmea.
Cabeça: face fortemente côncava com largura 0.61-0.71 o comprimen

to; tubérculo inter-antenal grande. Cerda ocelar divergente, longa e 
forte; cerda pós-ocelar, vertical externa e interna semelhantes a oce
lar; cerda orbital superior fraca e cerca de 1/4 do comprimento da 
ocelar. Antena com segundo artículo 0.9-0.97 o comprimento da -Face; 
arista com segundo artículo de largura menor que duas vezes o compri
mento.
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Tórax: cerdas umeral e presutural menores e mais fracas que a noto-
pleural. Fémur anterior com quatro a cinco cerdas dorsais longas e
fortes. Asa com veia transversal posterior fracamente sinuosa, quase
reta.

Terminal ia masculina: quinto esternito com comprimento aproximada
mente igual a largura; parte posterior pontiaguda com cerdas esparsas 
longas e fortes (fig.í4). Processo méd io-ap ic.a'1 de largura aproximada
mente í/4 da largura do quinto esternito; asa lateral com margem pos
terior fortemente convexa e anterior côncava; base com projeções late
rais (fig.i4). Surstilo em vista lateral com base alargada, com super
fície anterior côncava e posterior convexa, ápice fortemente afilado 
(fig.06).

Terminália feminina: hipoprocto estreitado. Sintergosternito 6+7+8 
com parte anterior larga estreitando-se bruscamente; parte posterior 
estreita com ápice arredondado (fig.81). Espermateca com projeção an
terior filiforme bem desenvolvida (fig.29).

Material-examinado: BRASIL. üahia: Livramento do Brumado, V11.1V6í,
S.Laroca, í macho (ü Z UP); Minas gerais: Juiz d e F o r a < Sa1va t e r r a ),
I . i 9 6 5 , Lopes, 2 m a c: h o s (MZSP >; E s p  ir ito. B.an.t.o_c Fundão, 2 0 . I . i 9 6 6,
C.El ias, i fêmea (DZUP); Paraná: Morret es (6 km SE); sem data, sem co
letor, 8 machos e 2 fêmeas (MZSP); Xbl dent. 4. V. 1967, Berg & Abercrom
bie, 2 machos (USNM).

Distribuição geográfica (Fig. 34): BRASIL (Bahia, Minas Gerais, Espí
rito Santo, São Paulo e Paraná).

3.2.7 Frotodictifã brasx I iensia (Schiner, ÍSáS)

(Figs. 07,15 e 34)

Sepedon brasiliensis SCHINER, 1868: 235 (desc.);
Protodictya brasiliensis STEYSKAL, 1950:38 (redesc.macho); KNUTSON et 

alii, 1976: 9 (cat.).

Diagnose: tubérculo inter-antenal grande; cerda ocelar cerca de 1/2 da 
pos-ocelar; cerda orbital superior menor que 1/2 da ocelar; avista com 
s e gundo a r t í c u. 1 o de c o m p r i m e n t o m e n o r q u e d u a s v e z e s a 1 a r g u. r a; c e r d a s 
umeral e presutural vestigiais ou ausentes. Macho: quinto esternito
com parte posterior com cerdas esparsas curtas e fortes (fig. 15); pro-



cesso médio-apical de largura aproximadamente 1/2 da largura do quin- 
to-esternito; metade anterior com uma elevaçáo angulada que segue até 
a base (fig.íS); surstilo em vista lateral com forma de triângulo 
isósceles com base alargada estreitando-se gradativamente, superfície 
anterior fortemente côncava e posterior pouco sinuosa (fig.07). 
Coloração: Macho e fêmea. .

Coloração geral castanho-avermelhada com pruinosidade castanho-c1a- 
ra, amarela e prateada.

Cabeça-. face amarela lisa e brilhante com uma área mediana pruinosa 
prateada ocupando mais da metade de seu comprimento, limitada infe
riormente pela margem oral; regiáo superior desta área com uma mancha 
negra arredondada de maior largura 0.35-0.45 a largura da face. Para- 
faciália com pruinosidade prateada em dois terços; com uma mancha ne
gra arredondada no terço superior. Margem inferior da órbita e primei
ro terço do esc lerito occipital com uma faixa pruinosa prateada. Fron
te na metade anterior no limite com a placa fronto-orbital com mancha 
negra arredondada cerca de um terço do comprimento da placa.

Tórax: calo umeral e notopleura com pruinosidade amarela. Metade su
perior da propleura acastanhada, lisa e brilhante. Mesonoto, anepis- 
terno, catepisterno e anepimero com manchas acastanhadas, grandes e 
arredondadas. Mesonoto castanho-avermelhado com pruinosidade castanho- 
clara e prateada. Coxas castanho-avormelhadas com pruinosidade pra
teada. Fêmures e tíbias amarelos com a parte distai enegrecida. Asa 
acastanhada opaca; célula ri mais escura e sem manchas; célula r8->3 
nos dois terços basais mais clara; célula r4 + 5 na metade basal mais 
clara; células rS+3, r4+5 e m com uma pequena mancha clara no ápice.

Redescrição. Macho.
Cabeça: face fortemente côncava com largura 0.67~<ò. 7 o comprimento;

tubérculo inter-antenal grande. Cerda ocelar fraca e aproximadamente 
í/2 da pós-ocelar; cerda orbital superior fraca e menor qu.e i/t' da 
ocelar. Antena com segundo artículo o comprimento da face; arista com 
segundo artículo de comprimento menor qu.e duas vezes a largura.

Tórax: cerdas umeral e presutural vestigiais ou ausentes. Fêmur an
terior com três a quatro cerdas dorsais menores que í/2 da maior lar
gura do fêmur e com uma fileira antero-ventral de cerdas menores e de 
m e n o r e s p e s s u r a .

Terminália masculina: quinto esternito com comprimento aproximada
mente 4/15 da maior largura; parte posterior com cerdas esparsas curtas
e f o r t e s (fig. 15) . Rroc e s s o médio-a p i c a1 d ê 1 a r g ura a p r o x i m a d am ente
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í/2. da largura do quinto esternito; metade anterior com uma elevação 
angulada que segue até a base (fig.í5). Surstilo em vista lateral com 
forma de triângulo isosceles com base alargada estreitando-se gradati- 
vãmente, superfície anterior fortemente côncava e posterior pouco si
nuosa (fig.07 ) .
Hat er ial-examinado : BRASIL. R j.ó de .Janeiro •. Rio de Janeiro (Gávea),
87.V.Í937, Hugo Souza Lopes, i macho (MZSP); ibidem: 3 machos (HNR J); 
ibidem: 2. machos (USNM).

Distribuição geográfica (Fig. 34): BRASIL (Sergipe e Rio de Janeiro).

24

3.3.8 Protodictya nubi1ipennis (b/a1p , 1897>

(Figs. 08,16,38,30 e 34)

Sepedon nubilipennis WUL.P, Í897: 360 (desc. macho/fêmea);
Protodictya nubilipennis; STEYSKAL, i950:39 (chave); KNUTSON et alii, 

i 9 7 6:9 (cat.);
Protodictya hondurana STEYSKAL, i950: 33 (desc.macho/fêmea; chave); 

NEFF & BERG, Í9óí:(biol.imaturos; distr.); KNUTSON et alii, í976:9 
(cat.)

Material-t ipo:
Parátipo macho, etiquetado: "Granada/Nicarágua/ Go'll. Baker";

‘‘Ŝ BJBilQJQ/nub i 1 iPeiMÍls/ Wulp C manuscrito ZT; “Gen. n ./'near Limola/ (Mal
loch) IZirianuscrito à lápisZI; "Paratype/ Er,.ü.t..UiÍljcZ.saZbjaüjlm-ail.a./ Steyskal 
C etiqueta ver mel ha Zl; “F'r ot od ict qa/nub i 1 ipenn is/ (van der Wulp) L'man us- 
c rito Zl/ d . L . Knutson í 987 . "

Diagnose: tubérculo inter-antenal grande; cerda ocelar cerca de í/2 da 
pós-ocelav; cerda orbital superior menor e mais fraca que a ocelar; 
avista com segundo artículo de largura menor que duas vezes o compri
mento; cerdas umeral e presutural menores que a metade da notopleural; 
asa sem manchas ou com manchas claras e irregulares no ápice das célu
las rc+3, r4+5 e mí+2 e aos lados das veias transversal anterior,
transversal posterior e v2+3. Macho: quinto esternito com parte poste
rior com tufos de cerdas longas e fortes, as maiores com cerca de i/4 
do comprimento do mesmo (fig.íó); processo méd io-ap ica'1 de largura 
aproximadamente igual a largura do quinto esternito, asa lateral com 
margem anterior fracamente convexa e posterior côncava, com base afi-



lando-se gradat ivament:e (fig.í6); surstilo em vista lateral com base 
grandemente alargada formando ângulo obtuso com a superfície anterior, 
superfície posterior fortemente sinuosa e ápice arredondado (Fig.08). 
Fêmea: sinternito 6+7+8 com parte anterior pouco alargada estreitando- 
se gradualmente; parte posterior estreita com ápice arredondado 
(fig.28); espermateca com projeção anterior filiforme bem desenvolvida 
(fig.30).

Coloração. Macho e fêmea.
Coloração geral castanho-averme 1hada com pruinosidade amarela, pra

teada e castanho-c1 ara.
Cabeça: face amarelo-acastanhada brilhante com uma área mediana 

pruinosa prateada ocupando mais da metade de seu comprimento, limitada 
inferiormente pela margem oral; região superior desta área com uma 
mancha negra arredondada de maior largura 0.3-0.34 a largura da face. 
Parafaciália com pruinosidade prateada em dois terços; com uma mancha 
negra arredondada no terço superior. Margem inferior da orbita e pri
meiro terço do esc lerito occipital com uma faixa pruinosa prateada. 
Fronte na metade anterior no limite com a placa fronto-orbital com 
mancha negra alongada de tamanho cerca de i/3 do comprimento da placa.

Tórax: calo umeral e notopleura com pruinosidade amarela. Mesonoto
castanho-avermelhado com pruinosidade castanho-c1 ara e prateada. Meso
noto, anep ist: or no, catepistcrno e anepimero com manchas acastanhadas 
grandes e arredondadas na base das cerdas e pêlos. Calo umeral e noto
pleura com pruinosidade amarela. Coxa anterior amarela com pruinosida
de prateada. Coxas média e posterior castanho claro com pruinosidade 
prateada. Fêmures amarelos com a parte distai enegrecida. Tíbia ante
rior enegrecida distalmente; tíbias média e posterior com as partes 
proximal e distai engrecidas. Tarso totalmente enegrecido. Asa acasta
nhada opaca com manchas claras irregulares no ápice das células r2+3, 
r4+5 e mí+2 e aos lados das veias transversal anterior, transversal 
posterior e v2+3; célula ri sem manchas e mais escura que o restante 
da asa.

Redescrição. Macho e fêmea.
Cabeça: face fortemente côncava com largura 0.59-0.73 o comprimen

to; tubérculo inter-antenal grande. Cerda ocelar aproximadamente í/2 
da pós-ocelav; cerdas vertical externa e interna aproximadamente do 
m esmo t a m a n h o e e sp e s s u r a d a p g s -o c e1 a r ; c e r d a o rb i t a1 s up e r i o r me no r 
e mais fraca que a ocelar. Antena com segundo artículo 0.98-Í.073 o



comprimento da face; arista com segundo avticu'lo de largura menor que 
duas vezes o comprimento.

Tórax: cerdas umera'1 e presutural menores que í/t! da notopleural e
mais fracas. Mesonoto, propleura, anepisterno e catepisterno com pe
los negros pequenos. Fêmur anterior com uma fileira dorsal de cerdas 
longas e fortes e uma fileira ventral de cerdas de mesmo tamanho e me
nor espessura; fêmur médio com uma cerda forte interna ventral. Asa 
com veia transversal posterior fracamente sinuosa, quase reta.

Terminal ia masculina: quinto esternito com comprimento aproximada
mente 2/3 da maior largura; parte posterior com tufos de cerdas longas 
e fortes, as maiores com cerca de i/4 do comprimento do quinto ester
nito (fig.ió). Processo médio-apical de largura aproximadamente igual 
a largura do quinto esternito; asa lateral c:om margem anterior fraca
mente convexa e posterior côncava; base afilando-se gradativamente 
(fig.ió). Surstilo em vista lateral com base grandemente alargada for
mando ângulo obtuso com a superfície anterior; superfície posterior 
fortemente sinuosa e ápice arredondado (fig.08).

Terminália feminina: hipoprocto estreitado. Sintergosternit o 6+7+8 
com parte anterior pouco alargada estreitando-se gradualmente; parte 
posterior estreita com ápice arredondado (fig.88). Espermateca com 
projeção anterior filiforme bem desenvolvida (fig.30).

Mater ial-examinado: MáXICQ. Tamaul ipas-. Santa Engracia, sem data, C.C. 
Plummer, 1 macho e 2 fêmeas (USNM) ; lejLUejJjLJtt: Temescal t epec, 89.
VI . Í033, H. E. Hinton & R.L.Usinger, í fêmea (USNIi); GUATEMALA. ÜILíLLeüLü.-- 
la: Guatemala (íí mi L.>, 22.VIII .í958, Matthews & Neff, í macho
(MZSP); Ibid em: 1 fêmea ÍUSNM); lb idem: Barbarena (3 mi SE), 3i.
VII.Í958, í macho e 2 fêmeas (USNMI.HONDURAS. El Progresso: Valle San 
Lorenzo <6 mi L), 30 . VI1'. í 958, Neff & Matthews, í macho (MZSP); I b i - 
dem: 5 machos e 3 fêmeas (USNM); lb idem: S.E.Neff, 8 machos (MZSP);
COSTA RICA.Puntarenas (Parrita), 8-9.IX.i964, D.Mar qua, í macho 
(USNM); San Jose (Santa Ana), ió-íS.V I .í964, C.Ü.Berg, í fêmea (MZSP). 
PANAMÁ. Arraijan, i7.VII.i951, F.S.Blanton, 8 machos (USNM); Aguadulce 
Cocle, 25.VII.i952, F.S.BI anton, í fêmea (USNM); Tivoli Arra, 05. 
VI.1951, F.S.Blanton, i macho (USNM). VENEZUELA. ttix&lldx: Ocumare (28 
km NO de Maracag), í4.III.í97í, C.Ü.Berg, 6 machos e 3 fêmeas (USNM); 
Tachlra: Urena, 5.111.197'i, R. Urtiaga, í macho e i fêmea, (USNM; em
cana-de-açúcar); Tr u.i i 11 o : Betico (Monay), XI. í 970, R. Urtiaga, í fêmea
(USNM); EI Vai 1 e : Í4.XI.Í944, F. Fern an dez, i macho (LJSNM); lb idem : íó.
V.Í950, i fêmea (USNM). TRINIDAD. Porto Espanha. 89.IX.1943, F.M>Sny
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dcv, í macho (USNH) -, üurepe . £9. XII . Í95E, F .J .Si m m o n d s , 1 fêmea
(USNM).

Distribuição geográfica (Fig. 34): MÉXICO (Tamaulipas e Tejupilco); 
GUATEMALA (Guatemala); HONDURAS (El Progresso); NICARÁGUA ; COSTARICA; 
PANAMA ; VENEZUELA (Miranda, TaçKira, Trujillo e El Val le) e TRINIDAD 
(Porto Espanha e Curepe).
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F i g u r a s <òí-<òA . T e v m i n á 1 x a m a s c u 1 x n a e m v x s t a 1 a í e r a ï •. a x n t e r g o s t: e v n x t o 
6+7+S, sur st: x 1 os e cercos. 0i, Protodictaa chilensis, 02, P.guttula- 
ris, 03, P.lilloana, 04, P iguassu.



Figuras 05-08. Termina lia. masculina em vista lateral: sintergost emito 
6+7+8, surstilos e cercos. 05. Protodictya s p .n ., 06. P.apicalis, 07. 
P . brasi1iensis, 08. P .nubi1ipennis.
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Figuras 09~i£. Terminal ia masculina em vista ventra'1 quinto esternito 
e processo méd io-ap ica'1 . 09. Protodictya chilensis, i0. P .guttularis, 
íi. P.lilloana, ící. P.iguassu.
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Fig u r a s 13-16. T e r m i n á 1 i a mas c: u 1 i n a e m vis t: a v e n t r a I : q u i n o e s t e r n i t o
e processo medio-apica'l . 13. Protodictaa sp . n . , i4. P.apicalis, 15. 
P .brasi1iensis, 16. P .nubi1ipennis.
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Figuras Í7-H0. Terminália feminina em vista ventral. í7. Protodictya 
chilensis, íô. P .guttularis, Í9. P.lilloana, 2<t>. P.iguassu.
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Figuras 3i~34. Terminal ia feminina em vista ventral. 01. . Protodictya 
apicalis, 30. P .nubi1ipennis, 33. Dictya s p ., 34. Sepedonea s p .
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<.s S5--32. Espermateca em vista lateral . 25. Protodictya chilen
26. F‘. guttular is, 27. F'.lilloana, 28. F’.iguassu, 29. P. apical is,
.nubi1ipennis, 3 i . P.Dictya >P . Sepedonea s p .



Figura 33. Distribuição geográfica de Protodictya chilensis, 
P .guttulavis, P.lilloana.



Figura 34. Distribuição geográfica de Protodictya iguassu, P.apicali 
Protodictya s p .n ., P.brasiliensis e P .nubi1ipennis.



3.3 Chave cfe Identificação das espécies de Protodictya fialloch,

1. Antena com segundo artículo cerca da metade do comprimento da face 
(0.469 0.775); avista com segundo artículo com comprimento três ou 
mais vezes a largura (enceto em ' >  ; face fracamente côncava; 
tubérculo inter-antenal pequeno; asas com célula v2+3 com várias man
chas claras arredondadas; s m t  ergost ern it o ó*7+8 do macho com cerdas; 
cerda, presutural semelhante à notopleural.............................3.
- Antena com segundo artículo com comprimento aproximadamente igual ao 
comprimento da face <0.89Í-Í.073>; avista com segundo artículo com 
comprimento menor que duas vezes a largura; face fortemente côncava; 
tubérculo inter-antenal grande; asas com célula r2+3 com ou sem man
chas claras irregulares; sintergosternito «i+7+8 do macho sem cerdas;
cerda presutural menor que a. notopleural ou ausente...............  4.

2 . ( í ) Asa com manchas claras perto do ápice de rí e r2+3 náo formando 
duas barras transversas; veia. transversal posterior moderada a forte
mente sinuosa 3 .
- Asa com manchas claras perto do ápice de rí e rE+3 fundidas formando
d u a s b a r r a s t r a n s v c r s a s ; veia t r arisve r s a 1 p o s t e r i o r f r a c a m ente s i n u o -
sa; manchas na r8+3 além da veia transversal anterior em número de 
09-i2 (normalmente 12) em duas séries bem definidas. Macho: quinto es~ 
ternito com maior largura aproximadamente 2/3 do comprimento; parte 
posterior do quinto esternito com cerdas curtas e fracas esparsas; 
processo médio-apical de largura aproximadamente metade da largura do 
quinto esternito; asa lateral com margem anterior reta perpendicular à 
base do processo e margem posterior côncava; surstilo em vista lateral 
com forma de triângulo com base alargada estreitando-se gradativamen- 
t: e;, com superfície anterior côncava e posterior quase reta e com ápice 
fortemente afilado. Fêmea: espermateca com projeção anterior filifor
me. BRASIL (Paraná e Rio Grande do Sul), PARAGUAI (Alto Paraná e Guai- 
ra) e ARGENTINA (Formosa, Tucuman, Chaco, Misiones,Corrientes, Salta e 
Buenos Aires)................................................  P .111 lo ar» a .

3.(2) Asa com veia transversal posterior fortemente sinuosa; célula 
r£+3 além da veia transversal anterior com 05-13 (normalmente 07) man
chas claras arredondadas. Macho: parte posterior do quinto esternito 
com tufos de cerdas longas e fortes, as maiores com comprimento maior 
que í/4 do.-'comprimento do quinto esternito; processo médio-apical de
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largura cerca de Í/E da largura do quinto esternito; asa lateral com 
ápice náo bilobado, arredondado e com elevaçáo ventral, central em 
forma de ferradura; com base de lados paralelos; surstilo em vista la
teral com lados quase retos em forma triangular, base alargada estrei
tando-se gradativamente com ápice fracamente afilado. Fêmea: esperma- 
teca arredondada sem qualquer prtíjeçáo anterior. CHILE (Coquimbo, San
tiago, Concepción, Bio-Bio, halleco, üsorno e Llanquihue) e ARGENTINA
(Buenos Aires, Rio Negro e Chubut ).......................... P . ch 11 ensis .
- Asa com veia transversal posterior moderadamente sinuosa; célula 
r8+3 além da veia transversal anterior com í£-Eí) (normalmente Í5) man
chas claras arredondadas. Macho •. parte posterior do quinto esternito 
com cerdas curtas e fortes, as maiores náo ultrapassando 1/4 do com
primento do quinto esternito; processo médio-ap ica'1 de largura cerca 
de 8/3 da largura do quinto esternito; asa lateral com ápice bilobado 
com um par de projeçoes ventrais em Forma de halteres, com base afi
lando-se gradativamente; surstilo em vista lateral com base grandemen
te alargada estreitando-se abruptamente a partir de sua metade, com 
ápice fortemente afilado. Fêmea: espermateca achatada com projeção an
terior vestigial. BRASIL (Sáo Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), BO
LÍVIA (Cochabamba), ARGENTINA (Chaco, Corrientes e Buenos Aires) e 
URUGUAI (Montevideo)....................................... P . gut t ul ar is .

4.(1) Asa fortemente manchada com célula r£+3 com manchas escuras cru
ciadas; notopleura com manchas castanhas grandes e arredondadas na b a 
se das cerdas e pêlos. Macho: quinto esternito com maior largura E/3
do comprimento,parte posterior com cerdas esparsas longas e fortes, as 
maiores com aproximadamente a metade da largura do quinto esternito; 
surstilo em vista lateral com base grandemente alargada estreitando-se 
gradativamente, com ápice arredondado. Fêmea: sinternito 6+7+8 biloba
do; espermateea achatada com projeção anterior filiforme. BRASIL (F:'a- 
raná e Santa Catarina), PARAGUAI e ARGENTINA (Misiones e Buenos Ai
res) ...................................................................
- Asa fracamente manchada com célula r£+3 sem manchas escuras crucia
das; notopleura sem manchas castanhas arredondadas na base das cerdas 
e pêlos........................ 5.

5.(4) Asa com ápice das células rE+3, r4+5 e mi+E com uma faixa es
treita e distintamente mais clara; cerda umeral maior que Í/E d a noto- 
pleural. Macho: quinto esternito com comprimento aproximadamente 
igual a 'largura; parte posterior pontiaguda com cerdas esparsas longas
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e fortes; processo médio-apical de largura -aproximadamente 1/4 da lar
gura do quinto esternito; asa lateral com margem posterior fortemente 
convexa e anterior côncava; base com projeçoes laterais; surstilo em 
vista lateral com base alargada, com superfície anterior côncava e 
posterior convexa, com ápice fortemente afilado. Fêmea: sinternito
6+7+B náo bilobado; espermateca achatada com projeção anterior fili
forme. BRASIL (Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Sáo Paulo e Para
ná) .............................................................................................................................................................................................. £ L . . a j ? . . l c . a l i s .
- Asa com ápice das células rg+3, r4+5 e mí+E sem faixa clara; cerda
umeral menor que 1/2 da notopleura'1;................................... 6.

6.(5) Cerda orbital superior cerca de 1/3 da ocelar. Macho. surstilo
em vista lateral com forma triangular com base alargada estreitando-se
gradativamente, superfície anterior fortemente côncava e posterior 
pouco sinuosa; quinto esternito com parte posterior com cerdas espar
sas curtas e fortes; processo médio-apical de largura cerca de 1/2 da 
largura do quinto esternito, metade anterior com uma elevaçáo angulada
que segue até a base. BRASIL (Rio de Janeiro)..........P . br as:i 1 :i ensl s
•••• Cerda orbital superior í/2 ou í/4 da cerda ocelar (nunca 1/3); surs
tilo em vista lateral náo em forma triangular.........................7.

7.(6) Ce r d a o r b i t a 1 s u p e r :i. o r ccr c a d e 1 / 4 d a o c e 1 a r . M a c h o : processo
méd io-ap ical com u.m par de dentes recurvados no ápice; asa lateral 
pontiaguda sem lobos; surstilo em vista lateral com base estreitada 
náo formando ângulo obtuso com a superfície anterior; superfície ante
rior fortemente côncava e superfície posterior com uma projeção arre
dondada em seu terço basal seguida de uma fraca concavidade. ARGENTINA 
(Formosa, Chaco, Misiones e Santa Fé).................Pr ot od ict na sp . n .
- Cerda orbital superior cerca de 1/2 da ocelar. Macho: processo mé~
dio-apical com ápice arredondado sem dentes; asa lateral náo pontiagu
da com dois ou. mais lobos; surstilo em vista lateral com base alargada 
formando ângulo obtuso com a superfície anterior, superfície anterior 
pouco côncava, superfície posterior fortemente sinuosa e ápice arre
dondado. Fêmea: sinternito 6+7+8 náo bilobado; espermateca achatada 
com projeção anterior. MÉXICO (Tamaulipas e Tejupilco), GUATEMALA 
(Guatemala), HONDURAS (El Progresso), NICARÁGUA, COSTA RICA, PANAHA, 
VENEZUELA (Miranda, Tachira, Trujillo e El Valle) e TRINIDAD (Porto 
Espanha e Curepe )......................................... Ê .n.ub.i.l..iP.ennis .
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3.4 Análise cladística

Foram realizadas duas análises. Inicialmente foi utilizado o gê
nero Sepedonea Steyskal, 1973 para construção do ancestral e em uma 
segunda análise o gênero Dictya Meigen, Í803 que STEYSKAL (1950) citou 
como mais próximo morfologicamente de Protodictya lialloch, 1933. '

Na análise realizada com Sepedonea, foram resultantes três clado- 
gramas devido a politomia ocorrida. Estes apresentaram 43 passos e ín
dice de consistência igual a 0,884, com os caracteres Í5 e ió apresen
tando homoplasia e os caracteres lf?. e 13 reversão (fig.35).

A politomia ocorreu entre as espécies P.apicalis,
Protodictya e P . brasil iensis + P . nubil ipennis . Nesta, análise foram 
definidos dois grupos monofiléticos de espécies. Um grupo constituído 
por P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana; e o outro por P.iguassu, 
Protodictya sp.n, P.apicalis, P .brasi1iensis e P .nubilipennis. 

As espécies P.chilensis e P.guttularis apresentaram-se como grupo-ir- 
máo de P.lilloana.

STEYSKAL (1950) definiu dois grupos de espécies sem a utilização 
de qualque r m é t o d o de anális e . E s t e s grupo s a pre s entaram-se ba s ic a me n- 
te coincidentes com os grupos monofi1éticos de espécies de Protodictya 
definidos acima.

Em uma segunda análise, realizada com o gênero Dictya como grupo- 
de-fora, também foram resultantes três c1adogramas devido a ocorrência 
da politomia. Üs cladogramas apresentaram 39 passos e índice de con
sistência igual a 0,949, com o caráter 15 apresentando homoplasia e o 
caráter ló reversão (fig.3ó>.

A politomia resultante foi igual àquela da análise com Sepedonea. 
Entretanto, somente um grande grupo monofilético de espécies foi defi
nido sendo coincidente com um dos grupos da primeira análise:

P.iguassu, P. bidentata, P.apicalis, P .brasi1iensis e P.
nubilipennis. As espécies P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana
não formaram grupo monofilético.

Assim como o grupo formado por P.iguassu, Protodictya sp.n.,
P.apicalis, P .brasi1iensis e P .nubi1ipennis, as espécies
P .brasi1iensis e P.nubilipennis tiveram seu relacionamento filogené-
tico bem definido, mostrando-se como grupo monofi1ético nas duas aná- 
1ises.
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41
3.4.í Carací ei-es utiIizados

A seguir serão discutidos os caracteres pertencentes à Matriz I, 
análise com Sepedonea (tab.03), e à Matriz II, análise com Dictya 
<tab.04). Os caracteres 01 a 31 sáo comuns às duas matrizes. 0 caráter 
32 náo é correspondente sendo.ria matriz I relativo a cerda ocelar e 
na matriz II relativo ao sinternito 6+7+8 da fêmea. 0 caráter 33 per
tence apenas à matriz I.

CARa'TER 0i . Compr iment o do segundo artículo da ar ist a .
Nas espécies de Protodictya este caráter apresenta três estados. 

Em P.chilensis e P.guttularis o comprimento do segundo artículo da 
arista é igual a três ou mais vêzes a largura. Em P.lilloana é duas 
vezes a largura e no restante das espécies P.iguassu, 
Protodictya sp.n, P.apicalis, P .nubilipennis e P .brasi1iensis é 

menor que duas vezes a largura. Em Dictya este caráter náo é compará
vel devido a grande variacáo existente dentro do gênero. Em Sepedonea 
o estado é igual ao de P.lilloana.

CARA'TER 02. Face
Em P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana a face é fracamente 

côncava. Nas espécies P.iguassu, Protodictya sp . ri . , P.apicalis, 
P .brasi1iensis e P .nubilipennis a face apresenta-se fortemente cônca
va. No grupo-de-fora Dictya a face é fracamente côncava e em 
Sepedonea fortemente côncava havendo assim uma inversão na polaridade 
das matrizes.

CARÃTER 03. C é1u1 a r 2+3.
P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana apresentam manchas claras 

arredondadas na r8+3. Já P.iguassu, Protodictya sp.n.,
P.apicalis, P .brasi1iensis e P.nubilipennis náo possuem estas man
chas. Como Dictya possui manchas na rí-'+3 e Sepedonea náo, a codifica- 
eáo e consequentemente a polarizaçáo foram invertidas.

CARA'TER 04. Sint er gost er n it o 6+7+8 .
Dentro do gênero Protodictya os machos de algumas espécies apre

sentam o sintergosternito sem cerdas como P.chilensis, 
P.guttularis e P.lilloana. ü restante das espécies de Protodictya e os 
dois grupo-de-fora apresentam cerdas no sintergosternito .



CARÁ TER 05 . H o t o f> 1 e u r a .
P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana possuem notopleura sem 

pruinosidade amarela e sem manchas. A notopleura em P.iguassu apresen
ta pruinosidade amarela e manchas arredondadas na base das cerdas e 
pêlos (apomorfia) . Em Protodictya sp . n . , P.apicalis,

P .brasiliensis e P .nubi1ipennjs a notopleura apresenta pruinosidade 
amarela mas não apresenta manchas. Em Dictya e Sepedonea a notopleura 
não possui pruinosidade ou manchas.

CARÁTER 06. Cerda umeral
Para análise e determinação de estados deste caráter foi utiliza

da como base para comparação a cerda notopleura!, devido a não varia
ção de seu tamanho nas espécies de Protodictya, Dictya e Sepedonea. Em 
P.chilensis e P.guttularis a cerda umeral é semelhante à notopleural e 
em P.lilloana, P.iguassu, Protodictya s p .n ., P.apicalis, 
P .brasi1iensis e P .nubilipennis a cerda umeral é menor que a notopleu
ral. Em Dictya a cerda umeral é semelhante à notopleural e em 
Sepedonea menor que a notopleural. Devido a diferença de estados entre 
õs grupas-de-fora a codificação foi invertida.

CARÁTER 07. Ce r d a oc e1 a r
Neste caráter a base para comparação foi a cerda pós-ocelar que 

não varia nas espécies de Protodictya e Dictya. Em Sepedonea devido a 
ausência da cerda, ocelar, o caráter foi considerado como não compará
vel. Em P.chilensis, P.guttularis, P.lilloana, P.apicalis e 
Protodictya s p .n . a cerda ocelar é semelhante à pós-ocelar. Em 
P .brasi1iensis e P .nubi1ipennis a cerda ocelar é cerca de metade da 
pós-ocelar. Em P.iguassu a cerda ocelar é cerca de um terço da pós- 
ocelar, sendo u.ma aut apomor fia para a espécie.

CARÁTER 08. Cerda presutural.
Também neste caráter, como no caráter 06, a cerda utilizada para 

comparação foi a cerda notopleural nos gêneros Protodictya e 
Sepedonea. Há uma grande variação no tamanho da cerda presutural en
tre as espécies de Dictya sendo este caráter então, considerado como 
não comparável. P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana possuem a cer
da presutural semelhante à notopleural. Em P.iguassu, Protodictya s p . 
n., P.apicalis, P .brasi1iensis e P .nubilipennis a cerda presutural é 
ausente ou quando presente vestigial.
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CARa'T£R 09. Mancha negra fronto-orbital .
Como base para comparação foi utilizada a placa fronto-orbital. 

Foram observados três estados em Protodictya. P.chilensis, 
P.guttularis e P.lilloana apresentam a mancha negra fronto-orbital com 
um quarto do comprimento da placa Fronto-orbital. P.iguassu, 
Protodictya sp.n., P .brasi1iensis e P .nubilipennis apresentam a man
cha negra com metade do comprimento da placa. Em P.apicalis a 
mancha é um terço do comprimento da placa fronto-orbital. Este estado 
é uma apomorfia para a espécie. Em Dictya a mancha apresenta um quarto 
do comprimento da placa. Com Sepedonea a comparacão não pode ser rea
lizada devido a ausência da referida mancha.

CARÁTER i&. Margem inferior da órbita e 1/3 do esclerito
occipital mediano.
P.iguassu, Protodictya sp.n., P.apicalis, F’. brasiliensis 

e P . nubil ipennis apresentam uiria faixa pruinosa prateada na margem 
inferior da órbita e no primeiro terço do esclerito occipital mediano. 
As espécies restantes não a apresentam. Dictya não possui esta Faixa 
enquanto que Sepedonea possui. A polarização nas duas matrizes foi 
então invertida.

CARÁTER ii. Processo médio-apical do quinto esternito do macho
(figs. 09-16).
0 processo médio-apical do quinto esternito do macho está pre

sente somente no gênero Protodictya. A presença deste processo é então 
uma apomorfia para Protodictya.

CARÁTER íE. Esternito 08 da fêmea (Figs. 17-8.4).
Este caráter em Protodictya sp.n . e P .brasi1iensis foi considera

do como não comparável devido a ausência de exemplares fêmea. 
P.chilensis, P.guttularis, P.lilloana e P.iguassu apresentam o oita-

l

vo esternito bilobado e P.apicalis e P .nubi1ipennis não o apresen
tam bilobado. Em Dictya o oitavo esternito é bilobado e em Sepedonea
não, sendo assim a po'1 arização na matriz invertida.

C.ARA TER i3. E s p e r m a t e c a ( f i g s .35-38).
Para Protodictya sp.n. e P .brasi1iensis este caráter foi codi

ficado como não comparável pela "ausência de exemplares fêmea. São dois 
os estados de forma de espermateca. Em P.chilensis e 

P.guttularis a espermateca é arredondada. Ho restante das espécies

43



de Protodictya a espermateca é achatada. Em Dictya e em Sepedonea
a espermateca apresenta-se arredondada.

CARA1 TER £4. Projeção anterior da espermateca (figs. 86-30).
Devido à falta de exemplares fêmea este caráter foi considerado 

como náo comparável em Protodictya sp.n. e P .brasi1iensis. A esperma
teca em P.chilensis náo apresenta qualquer projeção anterior assim co
mo nos dois grupos-de-fora. Em P.guttularis esta projeção é vestigial. 
Em P.lilloana, P.iguassu, P.apicalis e P.nubilipennis a projeção an
terior está presente.

€ AR A'TER £5. Surstilo como nas figuras 03 e 07.
Em Dictya o surstilo apresenta grande complexidade na forma, 

provavelmente não sendo homólogo aos surstilos das espécies de 
Protodictya. Assim, o surstilo de Dictya foi considerado como náo 
comparável nos caracteres 15 a 80.

A presença do surstilo como mostram as figuras 03 e 07 é homopla- 
sia para P.lilloana e P .brasi1iensis.

CARa'TER £6. Surstilo como nas figuras 0i e 06
A presença do surstilo como mostram as figuras 01 e 06 é homopla- 

sia para P.chilensis e P.apicalis.

C AR A TER £?'. Surstilo como na figura 08. 
ê autapomorfia para P.nubilipennis.

CARa'TER iS. Surstilo como rt a f igur a 05. 
á autapomorfia para Protodictya sp.rt. .

CARA'TER £9. Surstilo como na figura 08. 
á autapomorfia para P.guttularis.

CARa' TER £ 0 . S u r s t i 1 o c o mo na figura 04. 
á autapomorfia para P.iguassu.

CARÁTER Ei. Processo médio-apical do quinto est emito do macho 
como na figura 09.

Nos dois grupo-de-fora, Sepedonea e Dictya, o processo médio-api- 
cal do quinto esternito do macho está ausente, sendo então nestes gê
neros os caracteres 81 a 88 considerados como náo comparáveis.

\
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Nd cladograma I o processo médio-apical como na -figura 09 é au-~
tapomorfia para P.chilensis (fig. 35). No cladograma II aparece na ba
se como ausência do caráter (fig. 36).

CARÁTER ££. Processo méd io- ap ica 1 do quinto esternito do macho
como na -Figura 10. .

è autapomorfia para P .guttularis.

CARÁ TER £3. P r o c e s s o m é d i o a p i c a 1 do q u i n t: o e s t e r n i t o d o m a c h o
como na figura íi.

iá autapomorfia para P.lilloana.

CARÁTER £4. Processo médio-apical do quinto esternito do macho
como na figura 10.

iá autapomor-Fia para P.iguassu.

CARÁ TER £3'. P r o c e s s o m é d i o - apical do q u i n t o esternito do m acho
como na figura 14.

é autapomorfia para p.apical is.

CARÁTER £6. Processo méd io -ap ical do quinto esternito do macho
como na figura i5.

iá autapomor-Fia para P .brasiliensis.

CARÁTER £7. Processo médio-apical do quinto esternito do macho
como na figur a 13.

ê autapomor-Fia para Protodictya sp . n . .

CAR A TER £8. Processo médio--apical do quinto esternito do macho
como na figura ió.

é autapomorfia para P .nubi1ipennis.

CARÁTER £9. Asa com célula r2-*-3 com manchas em -Forma de crus. 
tá aut apomor fia para P.iguassu.
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CARÁTER 30. Asa com ápice das células r2-*-3, r4->•5 e ml-t-3 com uma 
•Faina clara distinta.

iá aut apomor fia para P.apical is.



CARÁTER ■ 3i . Asa com manchas clav as perto do ápice de r£+3 e r4+5 
•Fundidas Formando duas barras transversas.

É autapomov Fia para P.lilloana.

CARÁ TER 3 E . Cerda otelav.
Caráter pertencente à matriz: I. No gênero Sepedonea a cerda oce

lar está ausente sendo assim, a presença de cerda ocelar uma apomor-Fia 
para o gênero Protodictya.

Este caráter não pode ser adicionado à matriz: II devido a igual
dade de estados entre Protodictya e Dictya. Nos dois gêneros a cerda 
ocelar está presente sugerindo a mesma ancest ra’1 idade entre eles.

CARÁTER 33. Mancha negra facial.
Caráter pertencente á matriz;: I. Em Sepedonea a mancha negra Fa

cial está ausente, sendo a presença desta mancha uma apomor-Fia para
Protodictya.

Assim como no caráter 3£, referente à cerda ocelar, este caráter 
não pôde ser adicionado à matriz II devido a igualdade dos estados em 
Protodictya e Dictya. A presença da mancha negra facial nos dois gê
neros sugere a mesma ancestral idade entre eles.

CARÁTER 3 £ . Sint ergost ern it o 6-»-7+8 da Fêmea.
Caráter pertencente apenas à matriz: II. Em Protodictya e

Sepedonea o sexto, sétimo e oitavo esternitos da fêmea apresentam-se
fundidos formando o sinternito. Em Dictya estes esternitos mostram-se 
d i. s t i n t a m ente s e p a r a d o s .

Este náo pôde ser adicionado à matriz: I pela igualdade nos esta
dos Protodictya e Sepedonea. Contrariamente aos caracteres 32 e 33
da matriz: I este caráter sugere que Sepedonea e Protodictya pos
suem a mesma ancestralidade.

Mesmo acreditando que caracteres de terminal ia são mais com
plexos que os caracteres de manchas ou erdas, náo pôde ser feita a 
escolha de Sepedonea como grupo-irmáo de Protodictya devido à falta de 
conhecimento do caráter dentro da tribo e bibliografia para corrobora- 
çáo desta hipótese.

3.5 Afi 3 í i se ò iogeográficsi

Analisando-se os cladogramas de área observou-se que tanto o cia- 
dograma I (análise com Sepedonea) quanto o cladograma II (análise com
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Dictya) são plausíveis. A análise foi embasada em eventos geográficos 
que poderiam ser causadores das quebras para formação de espécies e 
nas suas idades. Comparações com cladogramas de outros táxons seriam 
muito elucidantes. Porém são poucos os trabalhos biogeográficos da re
gião Neotropical.

AMQRIM (Í987) lança hipóteses para os traçados internos da região 
neotropical. Segundo este autor a região neotropical sofreu primeira
mente, no início do cretáceo, uma divisão em uma área sudeste e uma
noroeste. Porém, quando comparamos esta hipótese em relação aos'ciado- 
gramas I e II (figs. 35 e 36 respectivamente) observa-se que a concor
dância é mínima. Ocorre concordância somente com parte da distribuição 
do grupo monofilético presente nas duas análises formado por:
P.iguassu, P.apicalis, Protodictya sp.n., P .brasi1iensis e P.nubili- 
pennis. Este grupo sobrepoem -se parcialmente ao traçado sudeste suge
rido por AMORIM (Í987). A sobreposição ocorre na Hat a Atlântica, Para
guai, Uruguai e norte da Argentina. Como não há concordância total en
tre a distribuição de Protodictya em nenhum dos cladogramas e os tra
çados propostos por AMORIM (Í987) para o início do cretáceo, pode-se 
inferir que a idade de formação dos grupos de Protodictya é posterior 
a esta data.

Analisando-se o cladograma I Cfig.35) observa-se que são defini
dos dois grupos mono-F ilét icos de espécies. Na base: do cladograma estão 
as espécies P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana, com distribuição 
no Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, sul e sudeste do Brasil.
P.chilensis e P.guttularis formam o grupo irmão de P.lilloana. No ramo 
principal estão as espécies P.iguassu, Protodictya sp.n., P.apicalis, 
P .brasi1iensis e P .nubi1ipennis com distribuição na Argentina, Para
guai, Uruguai, nordeste, sudeste até- o sul do Brasil, Venezuela e Amé
rica Central até o México.

Em relação aos dois grupos monofiléticos formados inicialmente 
pode-se inferir que sua origem é datada do Kioceno quando da ocorrên
cia de uma ingressão atlântica ao nível do Rio da Prata na Argentina 
(HARRINGTON, 1.968; U1EEKS, 1947). Para -Formação do grupo monofilético
de P.chilensis e P.guttularis pode-se aceitar que os Andes tenham pro
porcionado a barreira causadora da quebra. Esta hipótese advém do fato 
de que os Andes vem se formando desde o cretáceo, com grandes movimen
tos que ocorreram nos períodos Paleoceno, üligoceno, Mioceno e Pleis- 
toceno. Neste houve o registro do maior moviemt.no que deu às cordi
lheiras praticamente a formação atual. Assim, a barreira que possibi
litou a especiação do ancestral de P.chilensis e P.guttularis pode ter
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ocorrido após a ingressão atlântica entre o Hioceno médio e o Pleisto 
ceno superior.

A distribuição atual destas espécies mostra que P.chilensis está 
à oeste dos Andes, no Chile e ao sul da Argentina, e P.guttularis no 
sul do Brasil, na E< o 1 í v i a e ao norte da Argentina. A ausência de 
P.guttularis no Chile pode ser. atribuída a extinção desta espécie na
quela região, e a presença de P.chilensis na Argentina á dispersão em 
um período -Favorável, apesa das informações atuais em mãos, não serem 
suficientemente elucidativas e consequentemente corroborativas.

Em relação a P.lilloana, a sua atual simpatria com outras espé
cies do gênero, não permite a inferência de qualquer barreira causado
ra da quebra. Atual simpatria das espécies pode ser atribuída à dis
persão. Segundo AMÜRIM (i987) a entrada em simpatria dos táxons "apa
ga" o padrão original de distribuição destes, tornado-se difícil a re
constituição da história biogeográfica das quebras que geraram os ra
mos dos cladogramas.

A falha observada entre P .brasi1iensis e P .nubi1ipennis ao nível 
do norte brasileiro, pode ser atribuída à falta de coleta na região.

Analisando-se o cladograma II <fig. 36) observa-se que 
P.chilensis, P.guttularis e P.lilloana não formam um grupo monofiléti- 
co. A mesma explicação referente aos andes pode ser dada â especiacão 
de P.chilensis. Como P.guttularis e P.lilloana apresentam-se em simpa- 
tria, nada pode ser inferido sobre sua origem. Para origem do grupo 
monofilético formado por P.iguassu, Protodictya sp.n., P.apicalis, 
P .brasi1iensis e P .nubilipennis é aceita a explicação dada ao clado
grama I, da ingressão atlântica ao nível do Rio da Prata.
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Figura 35. Ciadagrama I. Ancestral construído a partir de Sepedonea. 
Comprimento: 43 passos. índice de consistência: 0,884.

Reversões:
Homop1 as ias:
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Figura 36. Cladagrama II. Ancestral construído a partir de Dictya 
Comprimento: 39 passos. índice de consistência: 0,949 

Reversões:
Homop'lasias :



TABELA Qi. Caracteres da matriz /.Análise em que o ancestral foi 
construído a partir de Sepedonea Steyskal, Í973. Caracteres binários: 
P I es.i.omór f ico (0) e apomór fico (1). Nos caracteres mui t i--estados a se
quência dos números indicam a série de transformaçáo (0) (1) (8) para 
as condições apomórficas intermediárias e extremas.

01. Comprimento do segundo artículo da avista:
(0) três ou mais vezes a largura
(1) duas vezes a largura
(2) menor que duas vezes a largura
02. Face:
(0) fortemente côncava 
<i) fracamente côncava.
03. Célula r8+3:
(0) sem manchas arredondadas
(1) com manchas arredondadas
04. Sintergosternito 6+?'-)■ 8 do macho:
(0) com cerdas
< í ) sem cerdas
05. Notopleura:
(0) sem pruinosidade amarela e sem manchas
(í) com pruinosidade amarela e sem manchas
(2) com pruinosidade amarela e com manchas
06. Cerda u.mera'1 :
(0) menor que a notopleura!
(í> semelhante à notopleura!
07. Cerda ocelar:
(0) cerca de i/2 da pòs-ocelar
(1) semelhante à pós-ocelar
(2) cerda de í/3 da pós-ocelar
08. Cerda presutura'1:
(0) vestigia'1 ou ausente
(i > semelhante à notopleura!
09. Mancha negra f ront o-orb it al -.
(0) com 1/4 do comprimento da placa fronto-orbital
(1) com í/2 do comprimento da placa fronto-orbital
(2) com 1/3 do comprimento da placa fronto-orbital
10. Margem inferior da orbita e 1/3 do esclerito occipital:
(0) com faixa pruinosa prateada
(1) sem faixa
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íí. Processo médio-apical do quinto estevnito do macho.
(0) ausente
(1) presente
12'. Sinternito 6+7+8 da femea:
(0) nao bilobado
(1) bilobado
í3. Espermateca:
(0) arredondada ■
( i ) a c h a t a d a
í4. Projeção anterior da espermateca:
(0) ausente
(í) desenvolvida .
(2) vestigial
Í5. Surstilo como nas figuras 03 e 07:
(0) ausente 
(í) presente
16. Surstilo como nas figuras 01 e 06:
(0) ausente
Ci) presente
17. Surstilo como na figura 08:
(0) ausente
(1) presente
18. Surstilo como na figura 05:
(0) ausente
(1) presente
19. Surstilo como na figura 02:
(0) ausente
(í) presente
20. Surstilo como na figura 04:
(0) ausente
(í) presente
21.Processo médio-apical do 52 estevnito do macho como na figura 09:
(0) ausente
(í) presente
22. Processo médio-apical do 52 estevnito do macho como na figura 10:
(0) ausente ,
<í) presente
23. Processo médio-apical do 52 estevnito do macho como na figura íí:
(0) ausente
(í) presente



£4. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figuva Í2:
(0) ausente
(1) presente
£5. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figura 14: 
(0) ausente
(í) presente .
£6. Processo médio-apica1 do 52 esternito do macho como na Figura 15:
(0) ausente
(1) presente
£7. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na -Figura 13:
(0) ausente
(1) presente
£8. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na Figura 16:
(0) ausente 
d )  presente
£9. Asa com célula r£+3 com manchas em forma de cruz
(0) ausente
(1) presente
30. Asa com ápice das células r£+3, r4+5 e ml+£ com uma faixa clara 
distinta:
(0) presente
(1) ausente
31. Asa com manchas claras perto do ápice de r£+3 e r4 5  fundidas for
mando duas barras transversas:
<0) ausente
(1) presente
3£. Superfície posterior do surstilo com sinuosidade:
(0) ausente
(1) presente
33. Superfície anterior do surstilo com sinuosidade:
(0) ausente
(1> presente
34. Extremidade posterior do surstilo arredondada:
(0) ausente
(1) presente
35. Asas laterais do processo médio-apical do quinto esternito do ma
cho com ápice arredondado: .
(0) ausente
<i) presente
36. Cerda ocelar
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(0) ausente
(1) presente
37. Mancha negra faci
(0) ausente 
<í) presente



TABELA &£. Caracteres da matriz II. Análise em que o ancestral Fui 
construído a partir de Dictya Meigen, 1803. Caracteres binários: pie- 
siomórfico (0) e apomórfico (í). Nos caracteres mult i-estados a se
quência dos números indicam a série de trans Formação (0) (í) <£) para 
as condições apomórficas intermediárias e extremas.

01. Comprimento do segundo artículo da ari'st a:
(0) três ou mais vezes a largura
< í ) duas vezes a largura
(2) menor que duas vezes a largura
02. Face :
(0) fracamente côncava
(1) fortemente côncava
03. Célula re+3:
(0) com manchas arredondadas
(1 > sem manchas arredondadas
04 . Sintergosternito 6+7+8 do macho
(0) com cerdas
(í ) sem cerdas
05. Notopleura:
(0) sem pruinosidade amarela e sem manchas
( i > com pruinosidade amarela e sem manchas
(2) com pruinosidade amarela e com manchas
06. Cerda umeral:
(0) semelhante à notopleural
<í ) menor que a notopleural
07. Cerda ocelar:
(0) cerca de 1/2 da pós— ocelar
(i) semelhante à pós-ocelar •
(2) cerda de 1/3 da pós-ocelar
03 . Cerda presutural:
(0) vestigial ou ausente
( í > semelhante à notopleural
09 . Mancha negra fronto-orbital:
(0) com 1/4 do comprimento da placa f rorit. o orbital
( í ) com 1/2 do comprimento da placa f r orito orbital
(2) com 1/3 do comprimento da placa f ron t o ■orbital
10 . Margem inferior da órbita e 1/3 do esc lerito occipital
(0) sem faixa
( i ) com faixa pruinosa prateada
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il. Processo médio-apical do quinto esternito do macho.
(0).. ausente
(1) presente
1E. Sinternito ó+7 + B da -Fêmea:
(0) bilobado
(í) nao bilobado .
Í3. Espermat eca -.
(0) arredondada 
Cl) achatada
14. Projeção anterior da espermateca:
<0) ausente
(1) desenvolvida 
í£> vestigial
15. Surstilo como nas -Figuras 03 e 07:
(0) ausente
(1) presente
ió. Surstilo como nas figuras 01 e. 06':
(0) ausente 
(i> presente
17. Surstilo como na -Figura 08:
<0) ausente
(1) presente .
18. Surstilo como na -Figura 05:
(0) ausente
(1) presente
19. Surstilo como na -Figura 0E:
(0) ausente
(1) presente
E0. Surstilo como na -Figura 04:
(0) ausente
(1) presente
El. Processo médio--apical do 52 esternito do macho como na -Figura 09:
(0) ausente
(1) presente
EE. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na -Figura 10:
(0) ausente
(1) presente
E3. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na Figura 11:
(0) ausente
(1) present e



24. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como ria figura 12:
(0) ausente
(1) presente
25. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figura 14: 
(0) ausente
<1> presente . '
26. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figura 15: 
(0) ausente
(í) presente
27. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figura 13:
(0) ausente
(1) presente
28. Processo médio-apical do 52 esternito do macho como na figura 16:
(0) ausente
(1) presente
29. Asa com célula r2+3 com manchas em forma de cruz:
(0) ausente
(1) presente
30. Asa com ápice das células r£+3, r4+5 e mi+2 com faixa clara dis
tinta:
(0) presente
(1) ausente
31. Asa com manchas claras perto do ápice de r£+3 e v 4+5 fundidas for
mando duas barras transversas:
(0) ausente
(1) presente
32. Superfície posterior do surstilo com sinuosidade:
(0) ausente
(1) presente .
33. Superfície anterior do surstilo com sinuosidade:
(0) ausente
(1) presente
34. Extremidade posterior do surstilo arredondada:
(0>' ausente
(1) presente
35. Asas laterais do processo médio-apical do quinto esternito do ma
cho com ápice arredondado:
(0) ausente
(1) presente
36. Sinternito 6+7+8 da fêmea: (0) náo fundido (1) fundido
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TABELA 03. Distribuição de caracteres nas espécies de Protodictya. 
Análise era que o ancestral foi construído a partir de Sepedonea Steys- 
kal, 1973. Caracteres binários: plesiomórfico (0) e apomórfico (1). Em 
caracteres muiti-estados a sequência dos números indicam a série de 
transformação (0) (1) (8), com as condiçòes apomórficas intermediárias 
e extremas. 0 número 9 indica ps caracteres não comparáveis. Caracte
res 1istados na tabela í.

58

P .chilensis 011 001 110 011 000 100 001 000 000 000 000 001 1
P .guttularis 011 001 110 0ii 080 000 100 100 000 000 011 011 1
P.lilloana ill 000 110 011 111 000 000 010 000 000 100 001 1
P .iguassu 800 120 801 111 110 000 010 001 000 010 010 001 1
P .apical is 200 110 102 110 110 100 000 000 100 001 000 011 1
P .nubilipennis 200 110 001 110 110 010 000 000 000 100 010 011 1
P .brasi1iensis 200 110 001 119 991 000 000 000 0i0 000 0ii 111 1
Protodictya sp.n . 800 110 101 119 990 001 000 000 001 000 011 111 1
Ancestral 100 000 909 100 000 000 000 999 999 999 999 990 0



TAPEIA 04. Distribuição de caracteres nas espécies de Protodictya. 
Análise em que o ancestral Foi construído a partir de Dictya Meigen, 
1803. Caracteres binários: p 1 esiomdr-F ico (0) e apomórfico (í). Cm ca
racteres multi-estados a sequência dos números iridicam a série de 
transformação (0) < í > (3), com as condições apomór-Ficas intermediárias 
e extremas. 0 número 9 indica os caracteres não comparáveis. Caracte
res listados na tabela 2.
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P . chilensis 000 000 i 10 010 000 100 001 000 000 000 000 001
P.guttularis 000 000 í Í0 010 020 000 100 100 000 000 011 011
P .1illoana í 00 00 í í Í0 010 111 000 000 010 000 000 100 00Í
P.iguassu 211 121 201 110 110 000 010 001 000 010 010 001
P .apical is 2í'i ií í 102 111 110 100 000 000 100 001 000 011
P .nubilipennis Eli íii 00 í 111 110 010 000 000 000 100 010 011
P.brasiliensis Ei í iii 00 i 119 991 000 000 000 010 000 011 111
Protodictya s p .n . Sií ííí iii 119 990 001 000 000 00i 000 011 111
Ancestral 900 000 i 99 000 009 999 999 999 999 909 999 990
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4 . CONCLUSÕES

Com a revisão do gênero Protodictya Malloch, 1933 sao reconheci
das sete espécies: P.chilensis Malloch, 1933, P.guttularis (Wiedemann, 
1830), P.lilloana Steyskal, 1953, P.iguassu Steyskal, 1950, P.apicalis 
Steyskal, 1953, P.brasiliensis íSchiner, 18ó8) e P .nubilipennis (Wulp, 
1897). A espécie Protodictya sp.n. sp.n. é reconhecida como nova, sen
do a localidade-tipo Resistência, Chaco na Argentina.

As terminal ias masculina e feminina apresentam-se c:omo excelentes 
fontes de caracteres, sendo o processo médio-apical do quinto esterni- 
to do macho uma apomorfia para o gênero.

Com a análise cladística são propostos dois cladogramas. Em ambos 
é definido o grupo monofilético de espécies-. P.iguassu, Protodictya 
sp.n., P.apicalis, P.brasiliensis e P.nubilipenni. A ancestral idade 
comum também é definida entre P.brasiliensis e P .nubilipennis. Estas 
duas espécies mais P.iguassu são as únicas a apresentarem relaciona
mento filogenético definido.

Na análise biogeogr.áfica os dois cladogramas mostram-se coerentes 
com os eventos geográficos que possam ter sido causadores de quebras e 
suas respectivas idades. Devido a escassez de bibliografia referente à 
região neotropical, tanto de análise cladística quanto de análise bio- 
geográfica, não foi possível a escolha de um dos cladogramas como mais 
plausível.

0 possível evento geográfico causador da quebra responsável pela 
formação do grupo monofilético formado pelas espécies P.iguassu, 
Protodictya sp.n., P.apicalis, P.brasiliensis e P .nubilipennis é data
do do Hioceno, Terciário, ao nível do Rio da Prata, Argentina.
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