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... comienzo a creer que nunca se puede probar nada. 

Son hipótesis honestas que explican los hechos; pero veo 

tan bien que proceden de mí, que son simplemente una 

manera de unificar mis conocimientos... Lentos,

perezosos, fastidiados, los hechos se acomodan en rigor 

al orden que yo quiero darles; pero éste sigue siéndoles 

exterior. Tengo la impresión de hacer un trabajo 

puramente imaginativo.

JEAN PAUL SARTRE
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RESUMO

Uma análise filogenética baseada no estudo morfológico de Psychodidae é apresentada. 
Foi realizada uma análises em três etapas, para três níveis de generalidade: para os grandes 
grupos de Psychodoidea, incluindo as subfamílias de Psychodidae, os gêneros de 
Phlebotominae e de Bruchomyiinae e táxons fósseis de um nível maior de generalidade não 
incluídos em grupos recentes; para os gêneros de Psychodinae; e para as espécies de 
Trichomyiinae. Como grupos externos de Psychodoidea, foram considerados especialmente os 
grupos mais basais de Diptera; nos casos de difícil polarização, deu-se maior ênfase na 
comparação com Tanyderidae, por haver indicações de que esse é o grupo-extemo mais 
próximo dos Psychodoidea. Em alguns casos, utilizou-se Mecoptera como grupo externo. 
Propõe-se o plano-básico para a família. É proposta uma relação de grupos-irmãos entre o 
táxon fóssil Machrochile spectrum Loew, até agora incluído em Tanyderidae, e os 
Psychodidae. O monofiletismo de Psychodidae é amplamente corroborado. Foram levantados 
164 caracteres. Os caracteres numerados de 1 a 101 aplicam-se às relações entre os grandes 
grupos de Psychodoidea, os caracteres 102 a 149 às relações entre os gêneros de Psychodinae 
e os caracteres 150 a 164 às relações entre espécies de Trichomyiinae. A filogenia aceita para 
as subfamílias de Psychodidae diverge pouco das propostas já feitas na literatura: 
((Phlebotominae + Bruchomyiinae) (Psychodinae (Horaiellinae (Trichomyiinae + 
Sycoracinae)))). O fóssil Eatonisca aparece como grupo-irmão de Trichomyiinae+; 
Eophlebotomus aparece como grupo-irmão de Eatonisccr e Posthon como grupo-irmão de 
Sycorax, dentro de Sycoracinae. A maior incongruência nesse nível diz respeito à posição de 
Horaiellinae e do fóssil Phlebotomites, dentro de Phlebotominae. Em Phlebotominae, Hertigia 
é considerado grupo-irmão dos demais gêneros da subfamília. É proposta pela primeira vez 
uma filogenia para os gêneros de Psychodinae e para as espécies de Trichomyiinae. Quatro 
tribos são aceitas para os Psychodinae, cujas relações são as seguintes: (Pericomini + 
Telmatoscopini + (Maruini+Psychodini)). Três gêneros são aceitos para os Trichomyiinae, com 
as seguintes relações: (Trichomyia (Eubonetia + Dichrotrichomyiàj). Status genérico é dado a 
Dichrotrichomyia stat. n. Dois subgêneros são reconhecidos para Trichomyia, T. (Trichomyia) 
subg. n e T. {Gondwcmotrichomyia) comb. n. Diversos grupos monofiléticos relativamente 
bem corroborados foram detectados em níveis menores de generalidade. São discutidos, em 
cada caso, as conclusões obtidas neste trabalho e as inferências filogenéticas disponíveis.



ABSTRACT

A phlylogenetic analysis of the Psychodidae is presented based on morphological 
characteres. An analysis was performed for the three levels in the group: major groups of 
Psychodoidea, including subfamilies of Psychodidae, genera of Phlebotominae and 
Bruchomyiinae, and fossils of higher position in the system; genera of Psychodinae; and species 
of Trichomyiinae. Basal groups of Diptera were used as outgroups for the most transformation 
series; the Tanyderidae were used as an outgroup for characters with polarization problems, 
since there are indications that it is the closest group of the Psychodoidea among the basal 
Diptera. In some cases, the Mecoptera were used for comparisons. A ground plan for the 
family is proposed. The fossil Machrochile spectrum Loew, traditionally placed in the 
Tanyderidae, is proposed as the sister-group of Psychodidae. The monophily of Psychodidae is 
largely corroborated. A total of 164 characters were proposed: characters 1 to 1 0 1  apply for 
the analysis of the larger groups of Psychodoidea; 102 to 149 for the Psychodinae genera 
analysis; and 150 to 164 for Trichomyiinae species analysis. The phylogeny accepted for the 
Psychodidae is considerably congruent with the phytogenies proposed in the literature for the 
group: ((Phlebotominae + Bruchomyiinae) (Psychodinae (Horaiellinae (Trichomyiinae + 
Sycoracinae)))). The fossil Eatonisca is accepted as the sister group of the Trichomyiinae+; 
Eophlebotomus as the sister group of Eatoniscct and Posthon as the sister group of Sycorax. 
Divergence with the literature at this level refers mainly to the position of Horaiellinae and of 
the fossil Phlebotomites, within the Phlebotominae. In the Phlebotominae, Hertigia is 
considered the sister group of the remaining genera of the subfamily. For the first time a 
phylogeny is proposed for the genera of Psychodinae and for the species of Trichomyiinae. 
Four tribes are accepted for the Psychodinae, with the following phylogenetic relationships: 
(Pericomini + Telmatoscopini + (Maruini+Psychodini)). Three genera are accepted for the 
Trichomyiinae, with the following sister-group relationships: (Trichomyia (Eubonetia + 
Dichrotrichomyia)). Generic status is given to Dichrotrichomyia stat.n. Two subgenera are 
accepted for Trichomyia, T. (Trichomyia) subg. n. and T. (Gondwanotrichomyia) comb. n. 
Many considerably well corroborated monophyletic groups were found for smaller levels of 
generality. The results obtained here in each case are compared to the phylogenetic inferences 
proposed in the literature.
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1. INTRODUÇÃO

Os adultos de Psychodidae são dípteros pequenos, não ultrapassando os 5 mm de 
comprimento (Forattini, 1973), de corpo densamente piloso e que apresentam um vôo curto e 
errático (Quate & Vockeroth, 1981). Estes dípteros são essencialmente noturnos, sendo 
encontrados durante a manhã descansando em sítios resguardados da luz, tais como troncos de 
árvores, fendas de rochas e cavernas (Quate & Vockeroth, op.cit.). Os Phlebotominae, 
particularmente, destacam-se entre os Psychodidae por terem importância médica, uma vez 
que, devido a seus hábitos hematófagos, podem ser vetores de algumas doenças tropicais tanto 
para o homem quanto para outros animais.

As larvas de Psychodidae desenvolvem-se em vários tipos de hábitats, como água 
estancada, terra úmida, madeira, folhagem e material orgânico em decomposição (Vaillant, 
1963), em riachos e cachoeiras (Hogue, 1973) ou, inclusive, em hábitats semidesérticos (Quate 
& Vockeroth, 1981).

1.1. Histórico

A história dos Psychodidae começa com a descrição de Phlebotomus papatasi 
(Scopoli, 1786) inicialmente colocada no gênero Bibio. Psychoda Latreille, 1796 foi o 
primeiro táxon genérico descrito. No século XIX, foram propostos os gêneros Trichomyia 
Haliday, 1839, Sycorax Haliday, 1839 e Phlebotomus Rondani & Berté, 1840. No século XX, 
foram propostos Bruchomyia Alexander, 1920 e Horaiella Tonnoir, 1933, que completam os 
gêneros-tipo das subfamílias aceitas pela maioria dos autores. Mais de 60 gêneros ainda foram 
adicionados neste século à sistemática do grupo, incluindo os de Phlebotominae (ainda que 
haja autores que aceitem um número grande de gêneros para esta subfamília).

O nome Psychodidae é uma emenda de Psychodites de Newman (1834) feita por 
Zetterstedt (1850). Uma discussão mais detalhada sobre a prioridade do nome Psychodidae, 
principalmente sobre Phlebotomidae, é realizada por Lewis, et al. (1977). O arranjo dos 
gêneros em táxons abaixo do nível de família tem tido opiniões discordantes entre os diversos 
especialistas do grupo. Até 1920, a família Psychodidae era dividida em Phlebotominae 
Rondani, 1840 e Psychodinae Rondani, 1840 (Barretto, 1961). Alexander (1920) criou 
Bruchomyiinae para Bruchomyia e o incluiu em Psychodidae. Mais tarde, Tonnoir (1922) 
incluiu Nemapalpus Marquat, 1838 em Bruchomyiinae. Eutonnoira Alexander, 1940, com 
uma única espécie inicialmente colocada em Bruchomyia, completa o táxon Bruchomyiinae. 
Tonnoir (1922) criou Triçhomyiinae para Trichomyia e Sycorax. Enderlein (1937) criou 
Horaiellinae para Horaiella e por último Jung (1954) criou Sycoracinae para Sycorax, 
completando assim os táxons do grupo da família atualmente aceitos para Psychodidae. Um 
grande número de gêneros foi criado para os Psychodinae, em especial Enderlein (1935, 1937), 
Vaillant (1963, 1971, 1972, 1974, 1982) e Duckhouse (1968, 1975, 1978a). Em 
Phlebotominae, são reconhecidos dez gêneros para o mundo todo: Warileya Hertig, 1940, 
Hertigia Fairchild, 1949, Lutzomyia França, 1924, Brumptomyia França & Parrot, 1921, 
Phlebotomus Rondani & Berté, 1840, Sergentomyia França & Parrot, 1920, Chinius Leng, 
1987, Parvidens Theodor & Mesghali, 1964, e os táxons fósseis Phlebotomites Hennig, 1972 e 
Phlebotomiella Meunier, 1906 (Leng, 1987; Wagner, 1991; Williams, 1993).

Os gêneros com espécies fósseis Posthon Loew, 1850, Eatonisca Meunier, 1905, 
Eophlebotomus Cockerell, 1920 e Phlebotomites Hennig, 1972 foram incluídos por Hennig 
(1972) em sua análise filogenética dos Psychodidae. Todos esses gêneros foram associados por 
Hennig (1972) aos Triçhomyiinae.



Os trabalhos de Barretto (1961), Lewis et al. (1977) e Galatti (1990) trataram com 
mais detalhe a história taxonômica dos Psychodidae. São importantes, também, os trabalhos de 
Barretto (1946) sobre Bruchomyiinae e de Barretto (1956) sobre os Trichomyiinae e 
Sycoracinae.

Os Psychodinae, Phlebotominae e Trichomyiinae têm distribuição mundial. Horaiella 
está restrito ao leste da Asia. Somente Psychodinae e Trichomyiinae chegam a ocupar as ilhas 
oceânicas. As espécies de Sycoracinae não estão presentes na região Neártica (Quate & 
Vockeroth, 1981), enquanto que as espécies recentes de Bruchomyiinae estão restritas às 
regiões tropicais.

1.2. Monofíletismo de Psychodidae

O monofíletismo do táxon Psychodidae foi sugerido por Hennig (1972) com base em 
seis caracteres: (1) a presença de ascóides nos flagelômeros; (2 ) redução da base da asa e da 
largura da asa; (3) encurtamento da célula basal posterior; (4) redução da primeira nervura anal 
(Ai); (5) ausência da célula discai, pela ausência de m-m; (6 ) redução de três espematecas para 
duas. Quate & Vockeroth (1981) aceitaram os caracteres 1, 4 e 5 de Hennig como 
sinapomorfias verdadeiras e propuseram ainda outros dois —a densa pilosidade do corpo de 
Psychodidae e a presença de pelo menos uma quebra na base da costal (C)— como indicadores 
do monofíletismo deste táxon. Wood & Borkent (1989) aceitaram ainda a presença de 
ascóides membranosos nos flagelômeros e a presença de quebras na base da C como caracteres 
que sustentam o monofíletismo de Psychodidae, corroborando, assim, a hipótese inicial de 
Hennig (1972).

1.3. Posição filogenética dos Psychodidae entre os Diptera

A posição dos Psychodidae dentro do sistema dos Diptera ainda é controversa. Hennig
(1954) incluiu os Psychodidae em Psychodomorpha, junto com Tanyderidae e Ptychopteridae, 
os mesmos táxons que Crampton (1926) reuniu na superfamília Psychodoidea. Em trabalhos 
posteriores, Hennig (1968, 1973) incorporou aos Psychodomorpha as famílias Blephariceridae, 
Deuterophlebiidae e Nymphomyiidae. Nesses mesmos trabalhos, Hennig propôs que dentro 
dos Oligoneura (Diptera exceto Tipulomorpha), os Psychodomorpha seriam o grupo-irmão 
dos demais táxons.

Rohdendorf (1974) colocou (Tanyderidae + (Ptychopteridae + Pachineuridae) + 
Psychodidae) como grupo-irmão de (Trichoceridae + Tipulidae). Wood & Borkent (1989) 
incluíram em Psychodomorpha, com base em cinco caracteres de larvas, os Trichoceridae 
(removidos de Tipulomorpha) e quatro famílias removidas de Bibionomorpha 
—Perissomatidae, Anisopodidae, Scatopsidae e Canthyloselidae (=Synneuridae)— mudando 
radicalmente o conceito de Psychodomorpha até então aceito. Os grupos incluídos em 
Psychodomorpha por Hennig (1973) e removidos por Wood & Borkent (1989) foram os 
Blephariceridae, Deuterophlebiidae e Nymphomyiidae (agrupados na infraordem 
Blephariceromorpha) e Ptychopteridae e Tanyderidae (agrupados no infraordem 
Ptychopteromorpha). Wood & Borkent (1989), entretanto, não resolveram a politomia 
composta pelos táxons Axymyiomorpha, Bibionomorpha, Blephariceromorpha e 
(Psychodomorpha + (Ptychopteromorpha + Culicomorpha)) e tampouco fizeram qualquer 
proposta sobre a posição de Brachycera em seu sistema.
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Courtney (1990, 1991), baseado também em caracteres de larva, e mantendo as 
mesmas infraordens de Wood & Borkent (1989), propôs que Blephariceromorpha e 
Psychodomorpha seriam grupos-irmãos. Dos cinco caracteres propostos por Wood & Borkent 
(caracteres 38, 39, 40, 41 e 42), somente o caráter 38 foi reconhecido por Courtney (op.cit.) 
como sinapomórfico para Psychodomorpha; os caracteres 40 e 41 foram reformulados como 
sendo sinapomórficos para Psychodomorpha + Blephariceromorpha e para ((Psychodomorpha 
+ Blephariceromorpha) + (Ptychopteromorpha + Culicomorpha)), respectivamente.

Sinclair (1992), discordando de Courtney (1990, 1991), colocou Psychodomorpha 
como grupo-irmão de Brachycera, tomando como sinapomorfias para o conjunto desses dois 
grupos os caracteres 38, 41 e 43 de Wood & Borkent (1989). Amorim (1992), seguindo 
Hennig (1968, 1973) considerou Bibionomorpha como o grupo-irmão de Brachycera. Griffiths 
(1990) e Amorim (1992) concordam com a inclusão dos Scatopsoidea nos Psychodomorpha, 
tal como propôs Wood & Borkent (1989). Amorim (1992) e Amorim & Tozoni (1994), por 
outro lado, discordam da presença de Anisopodidae e Perisommatidae em Psychodomorpha, 
mantendo-os em Bibionomorpha e Axymiomorpha, respectivamente. Griffiths (1990), 
contrariamente, admite a inclusão de Perisommatidae em Psychodomorpha. Griffiths (1990, 
1994) considera ainda que uma série de caracteres, provavelmente sinapomórficos, poderiam 
estar indicando relação entre Tipulidae (s. lat.) e Trichoceridae, mas não descarta a 
possibilidade de Tipulidae + Trichoceridae fazerem parte de Psychodomorpha. Amorim & 
Bravo (1994), baseados em caracteres de tórax, incluíram em Psychodomorpha, Tanyderidae, 
Ptychopteridae, Psychodidae, Scatopsidae e Synneuridae.

Mais recentemente, Oosterbroek & Courtney (1995) fizeram uma outra proposta 
alternativa para a filogenia basal dos Diptera. Os (Tanyderomorpha + Culicomorpha) seriam o 
grupo-irmão dos demais Diptera. Neste último grupo, os Blephariceromorha formariam o 
grupo-irmão dos demais, sendo Bibionomorpha (incluindo Axymyiidae), o ramo lateral 
seguinte na filogenia dos Diptera. Assim, os táxons associados à Psychodomorpha, os 
Tipulomorpha, os Anisopodidae e os Brachycera formariam um grupo monofilético. Em seu 
sistema, os Psychodomorpha correspondem a um grupo merofílético, em que os 
Perissommatidae, os Scatopsoidea e os Psychodidae formam grupos-irmãos sucessivos do 
táxon (Tipulomorpha (com Trichoceridae) + Anisopodidae + Brachycera). Por último, 
Scherbakov et al. (1995), ao revisar os fósseis de Diptera do Triásico, prefere manter em 
Psychodomorpha os mesmos táxons incluídos por Hennig (1973).

Essa diversidade de propostas indica que não há, atualmente, um acordo quanto à 
posição de Psychodidae entre os Diptera. Entretanto, considerando-se o escopo deste trabalho, 
de análise das relações entre os subgrupos de Psychodidae, essas discordâncias não 
correspondem a um problema mais grave, visto que, a polarização dos caracteres foi feita com 
uma variedade de grupos-extemos.

1.4. Histórico das propostas de relações filogenéticas entre subgrupos de Psychodidae

As relações entre os grupos de Psychodidae foi abordada inicialmente por Fairchild
(1955) fundamentando-se, principalmente, em caracteres da asa. Esse trabalho, entretanto, não 
seguia uma metodologia filogenética hennigiana. Uma análise formal do grupo foi publicada 
por Hennig (1972), que incluiu as espécies fósseis conhecidas. Hennig (1972) aceitou quatro 
táxons ao nível de subfamília para os Psychodidae, com as seguintes relações entre eles: 
(Bruchomyiinae + Phlebotominae) + (Trichomyiinae + Psychodinae). A relação entre os táxons 
recentes e fósseis, nos Trichomyiinae, foi descrita como: ((Eophlebotomus + Horaiella) +



(.Eatonisca + ((Sycorax + Posthon) + Trichomyia))). Os caracteres apresentados por Hennig 
(1972) como sinapomórficos para (Psychodinae + Trichomyiinae) e para Trichomyiinae foram 
marcados com um símbolo de interrogação, demonstrando, com isto, que se tratavam de 
caracteres sobre os quais pairavam dúvidas. Duckhouse (1972), referindo-se apenas aos 
grupos recentes e baseado nas diferenças morfológicas, propôs a utilização de seis subfamílias 
já propostas em trabalhos anteriores, desmembrando, assim, Trichomyiinae (s. lat.), 
Sycoracinae e Horaiellinae dos Trichomyiinae de Hennig (1972).

Segundo Hennig (1972), em Bruchomyiinae, Bruchomyia + Eutonnoira formam um 
grupo monofilético, sendo Nemapalpus o grupo-irmão desse táxon. O gênero Nemapalpus tem 
distribuição pantropical, sendo que, algumas espécies fósseis foram encontradas na Europa. 
Bruchomyia está restrito à região Neotropical e Eutonnoira à região Affotropical.

A fílogenia dos Phlebotominae foi abordada por Galatti (1990), que deu ênfase aos 
grupos neotropicais. Galatti dividiu os Phlebotominae em cinco tribos, com as seguintes 
relações filogenéticas: (Hertigini + (Phlebotomini + Brumptomyiini + (Psychodopigini + 
Lutzomyiini))). Hertigini, Psychodopigini e Lutzomyiini só têm espécies neotropicais. As tribos 
Psychodopigini e Lutzomyini foram criadas por Galati (1990) para as espécies frequentemente 
reunidas em Lutzomyia. As espécies de Brumptomyia foram agrupadas em Brumptomyiinni. 
Phlebotomini não tem representantes neotropicais e reúnem as espécies colocadas nos gêneros 
Sergentomyia e Phlebotomus. Warileya e Hertigia, dois gêneros considerados conservadores, 
foram colocados em Hertigini. Williams (1993) inclui o táxon Hertigia em Warileya.

Horaiellinae é um táxon monogenérico. Somente são conhecidas três espécies de 
Horaiella, todas da índia. O táxon Sycoracinae incluía, inicialmente, as espécies do gênero 
Sycorax, com distribuição mundial, exceto a região Holártica. Duckhouse (1972) criou, a 
partir de Sycorax, os gêneros Parasycorax, com uma espécie do Brasil e outra das Filipinas, e 
Aposycorax, com uma espécie do Chile. O táxon Trichomyiinae só tem um gênero, 
Trichomyia. As espécies de Trichomyia têm sido reunidas em dois grupos, A e B (Duckhouse, 
1965). O grupo A foi criado para espécies maiores e, segundo Duckhouse (1965), "mais 
plesiomórficas". No grupo B, estão agrupadas as espécies menores e "mais apomórficas". 
Segundo Hennig (1972), somente o grupo B poderia ser monofilético. Duckhouse (1978b) 
acredita que nenhum dos grupos por ele criados em 1965 são monofiléticos e que são somente 
agrupamentos não naturais de utilidade taxonômica. Duckhouse (1978b) realizou ainda um 
estudo genealógico para as espécies do “grupo B” da região Australiana e da Nova-Guiné, 
propondo os subgêneros Dactilotrichomyia, Dicotrichomyia e Apotrichomyia. Duckhouse 
(1980) propôs um outro subgênero, Gondwanotrichomyia, para um grupo de espécies de 
distribuição no Hemisfério Sul que apresentam cercos com um prolongamento posterior, 
comum aos dois, na face interna.

O táxon Psychodinae, que possui um grande número de espécies descritas, tem 
recebido maior atenção para sistemática. Enderlein (1937) agrupou os gêneros até então 
conhecidos em duas tribos: a tribo Psychodini, com as subtribos Psychodina e Clytocerina, e a 
tribo Mormini, com as subtribos Mormina e Paramormiina. Quate (1959) definiu a tribo 
Psychodini e incluiu sete gêneros. Posteriormente, Quate (1965a) agrupou as espécies de 
Psychodinae nas tribos Psychodini e Pericomini. Vaillant (1971), por sua vez, dividiu 
Pericomini em Pericomini s. str., Brunettini e Telamatoscopini. A proposta classificatória de 
Vaillant (1971) recebeu duras críticas de Hennig (1972) e, posteriormente, de Duckhouse 
(1985) principalmente pela transferência da maioria de gêneros de Psychodini para 
Telmatoscopini. Vaillant (1990a), mais recentemente, fez um resumo de suas propostas
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classificatórias para os Psychodinae feitas em trabalhos anteriores, propondo uma divisão em 7 
tribos: Pericomini, Mormiini (= Telmatoscopini de trabalhos anteriores de Vaillant), Brunettini, 
Setomonini, Maruinini, Psychodini e Neomaruinini, sem nenhuma informação sobre as relações 
entre os grupos. Duckhouse (1985) redefiniu os Psychodini com uma visão mais conservadora, 
acercando-se do ponto de vista de Quate (1959). Posteriormente, Duckhouse (1987a) propôs 
cinco tribos para os Psychodinae: Pericomini, Maruinini, Paramormiini, Mormiini e Psychodini, 
sem nenhum comentário sobre as prováveis relações filogenéticas entre elas. Wagner (1991), 
seguindo as propostas classificatórias de Vaillant (1990a), reconhece no catálogo da região 
paleártica as tribos Pericomini, Brunettini (incluindo Setominini), Telmatoscopini, Psychodini. 
A tribo Neomaruinini, reconhecida por Duckhouse (1987a), é exclusivamente Affotropical.

1.5. Objetivos do trabalho

Na literatura existe uma grande quantidade de trabalhos taxonômicos que basicamente 
descrevem as espécies de Psychodidae e estão voltados para a atividade de identificação. O 
trabalho dè Hennig (1972), por outro lado, é o único que utiliza o método filogenético para 
tratar da filogenia dos grandes subgrupos de Psychodidae. Depois do trabalho de Hennig 
(1972), pouco tem sido feito para compreender melhor as relações intergenéricas dos 
Psychodidae. Alguns dos estudos sobre a filogenia dos gêneros têm usado metodologias não 
filogenéticas e aceitam dentro das classificações grupos merofiléticos (p. ex, Duckhouse, 1965, 
1978a, 1991; Vaillant, 1990a, etc.). Uma das exceções é Galatti (1990), que propõe uma 
filogenia exclusivamente para os Phlebotominae, com interesse primário nos grupos 
neotropicais, deixando de lado os demais táxons da subfamília.

Neste trabalho, pretendeu-se estudar as relações filogenéticas intergenéricas de 
Psychodidae. Estudou-se, também, as relações filogenéticas entre as espécies tradicionalmente 
colocadas em Trichomyia. Com base nos resultados da análise filogenética nos vários níveis da 
família, foi proposta uma sistematização para os Psychodidae.
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. Material

Os espécimens de Psychodidae provieram das seguintes coleções: Departamento de 
Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo (FFCL-RP); Coleção de Entomologia P.E.J.S. Moure do Departamento de zoologia 
da Universidade Federal do Paraná (DZUP); e The National History Museum (BMNH). 
Alguns exemplares foram coletados, principalmente, no campus da FFCLRP/USP e serão 
depositados na coleção do Museu de Zoologia da USP (MSP) após o estudo. Dados sobre a 
anatomia de espécies não disponíveis foram completados com informações obtidas na 
literatura. A relação dos espécimens estudados está detalhada no Apêndice I.

De cada espécie estudada, foram desenhados, quase sempre, cabeça (de modo geral em 
vista anterior, lateral e posterior), com detalhes de peças bucais e antena, tórax, pernas, asa, 
abdômen, terminália masculina e feminina (sempre que disponível) em vista ventral, dorsal e 
lateral. Isto aplica-se também à maioria das espécies dos grupos externos. Além disso, foi 
possível contar com desenhos de morfologia da literatura para os táxons dos quais não foi 
possível obter material.

2.2. Método de preparação do material

O método de preparação do material foi desenvolvido a partir de vários métodos, 
baseando-se, principalmente, no método usado por Galati (1990). O procedimento seguido 
para preparação de lâminas permanentes de exemplares guardados em álcool por vários meses 
ou de exemplares montados em alfinete incluía os seguintes passos:

1. Fenol + álcool (1:1) por pelo menos 24 horas;
2. Retirada das asas e coloca-las em xilol;
3. KOH 10% por ± 3 horas na estufa a 40°C;
4. 1 ou 2 minutos em ácido acético 10%;
5. 4 a 5 gotas de Fucsina ácida acrescentada no ácido acético, permanecendo por mais 10 ou

15 minutos;
6 . Álcool 70% por 5 minutos;
7. Fenol + álcool (1:1) por pelo menos 2 horas;
8 . Fenol + xilol (1:1) por 1 hora;
9. Xilol por 1 0  minutos;
10. Montagem em Bálsamo de Canadá;
1 1 . Dissecação do espécimen, separando cabeça, tórax, abdômen e terminália, no caso de 

macho separando o hipândrio e o epândrio, seguindo a recomendação de Duckhouse 
(1987a).

Este procedimento mostrou-se excelente para preparação dos espécimens de Psychodidae, 
em particular para aqueles que estavam guardados por vários anos em álcool. Os espécimens 
recém coletados foram mais fáceis de serem preparados, podendo ser evitado o primeiro passo. 
Geralmente, o espécimen fresco foi previamente colocado em álcool 70% por 1 2  horas. Em 
alguns casos, no entanto, foi colocado diretamente na solução de KOH 10%, sem que se note 
diferença no resultado final. Alguns espécimens ficavam prontos depois de 1% horas no KOH. 
Nos espécimens mais escuros, o passo para a coloração não foi necessário. 2.3. Método para a 
análise filogenética e para a reconstrução do plano-básico.
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Os métodos cladísticos estão detalhados em Amorim (1994a). A generalidade dos 
caracteres foi determinada pelo método de comparação com o grupo-extemo (Wartrous & 
Wheeler, 1981). Os grupos-extemos utilizados para o estudo compreenderam espécies de 
famílias às vezes associadas aos Psychodomorpha que não Psychodidae — Scatopsidae, 
Synneuridae, Tanyderidae, Ptychopteridae— além de espécies de Tipulomorpha, 
Culicomorpha, Bibionomorpha, Brachycera e, para alguns caracteres, Mecoptera (Apêndice
1). Algumas comparações das estruturas de Psychodidae foram feitas diretamente com os 
planos-básicos propostos para Diptera (Hennig, 1973; Matile, 1990; Collucci, 1995); outras 
comparações foram feitas com base na literatura. A matriz de dados foi analisada pelo método 
manual e usando o programa de computador Hennig8 6  (Farris, 1989), opções mhennig* e/ou 
ie*. O plano-básico da família obteve-se somando as condições plesiomórficas do conjunto de 
caracteres que sofreram modificações dentro de Psychodidae, além das sinapomorfias de 
Psychodidae e sinapomorfias de níveis ainda mais gerais de universalidade (arqueomorfias).

Na lista de caracteres, o caráter plesiomórfico foi listado primeiro, separado por uma 
barra do caráter apomórfico. Quando mais de um passo é descrito, as letras “a”, “b”, etc. 
foram usadas para denominar as modificações sucessivas do caráter. Na matriz de dados o 
estado plesiomórfico foi representado com 0 e o apomórfico com 1 (ou 1, 2, etc.). A falta de 
informação sobre o caráter ou a impossibilidade para comparar caracteres foram descritas com 

e “?” respectivamente. Comentários sobre homologia, polaridade, surgimento múltiplo, 
reversões e evolução de caracteres multiestado foram incluídos na lista após a descrição das 
séries de transformação.

Foram usados os artifícios de grupo+ (Amorim, 1982) para fazer referência a táxons 
monofiléticos inclusivos não-nomeados na classificação por seqüenciação cuja primeira 
heterobatmia foi solucionada e de grupo* (Amorim, 1994b) para aqueles que apresentam 
politomia não solucionada na base.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Plano-básico de Psychodidae

Bruchomyia plaumanni Alexander (Fig. 79) guarda, em seu habitus, muitas 
semelhanças plesiomórficas com o que deve ter sido o aspecto geral da espécie ancestral de 
todos os Psychodidae. Destacam-se a presença de um abômen cilíndrico e alongado, pernas 
longas e asas com o ápice arredondado, entre outros caracteres que serão analisados adiante.

Cabeça (Figs. 1-5)

No plano-básico de Psychodidae, a cabeça é subesférica, a fronte relativamente larga e 
o vértice pouco elevado. Os olhos compostos são grandes, com as margens internas sub- 
paralelas, levemente convexas, de maneira similar ao proposto para o plano-básico de Diptera 
(Peterson, 1916). Os ocelos estão ausentes em todos os Psychodidae. A fosseta antenal, de 
formato retangular, localiza-se na superfície basal da fronte, próximo à sutura clípeo-frontal, 
similar ao observado em Protoplasa fitchii O.S. (Fig. 1 0 ), Trichocera columbiana Alex. (Fig.
11) e Macrochile spectrum Loew (Fig. 13). O pequeno antenífero permite a articulação do 
escapo com a cabeça e situa-se na parte superior da fosseta antenal. O escapo, de forma 
subesférica, é pequeno; o pedicelo é esférico; o flagelo, no plano-básico, tem 14 flagelômeros, 
todos cilíndricos, sendo os distais um pouco menores que os basais; o primeiro flagelômero é 
mais ou menos duas vezes o tamanho do segundo; o último flagelômero tem uma evaginação 
apical conhecida como apículo, coberta com micropilosidade. O clípeo é um pouco mais largo 
que longo, com a margem ventral menor que a dorsal. O labro dorsalmente é mais estreito que 
o clípeo, tendo um formato triangular, com o ápice na parte ventral; o tamanho relativo do 
labro corresponde, mais ou menos à metade do comprimento entre a base do clípeo e o ápice 
do vértice. A sutura interocular está presente e a sutura epicranial está ausente. O occipício 
ocupa quase toda a superfície póstero-lateral da cabeça. A gena é larga. A pós-gena, ventral ao 
occipício, é membranosa. O forâmen occipital está em posição dorsal, com um côndilo 
occipital de cada lado. A região occipital inferior é membranosa.

Na maxila de Psychodidae, o cardo é um esclerito pequeno, relativamente largo, com 
uma projeção dirigida para o interior da cápsula cefálica, similar ao que se observa no plano- 
básico de Diptera (Peterson, 1916). O estipe aparece como um esclerito estreito, chegando, em 
sua porção inferior, até a borda inferior do clípeo. Em todos os Psychodidae, o cardo e o 
estipe estão fundidos. A gálea provavelmente perdeu-se ou fimdiu-se à lacínia no plano-básico 
de Diptera (Hennig, 1973). A lacínia em Psychodidae é um esclerito grande e bem visível. O 
palpo maxilar tem cinco artículos, como no plano-básico de Diptera, sendo o primeiro muito 
reduzido; a fosseta sensorial está presente no terceiro artículo; o último artículo é anular.

A interpretação da origem da mandíbula em Diptera é controversa. A posição adotada 
aqui é a Hennig (1973), que aceita a presença, em imagos fêmeas, de mandíbulas alongadas no 
plano-básico de Diptera, aceitando inúmeras perdas independentes. No plano-básico de 
Psychodidae a mandíbula estaria presente nos imagos fêmeas e seu formato seria semelhante 
aquele encontrado em Phlebotominae (Fig. 48).

O lábio em Psychodidae está formado pelo pós-mento, que aparece como uma região 
membranosa entre a margem inferior do forâmen occipital e o ápice do pré-mento, e que 
possui uma leve esclerotinização na base; o pré-mento, ventral ao pós-mento, é bem 
desenvolvido e esclerotinizado, com cerdas em toda a sua superfície; o apódema pré-mental, 
na região média do pré-mento, tem um formato de Y invertido, com os braços inferiores
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ultrapassando o limite da placa pré-mental e dando sustentação às labelas; a paraglossa e a 
glossa, provavelmente, estão representadas por uma membrana entre as labelas, chamada lígula 
em Diptera; a labela 1 articula-se ao apódema pré-mental; a labela 2 é globular e está articulada 
à labela 1. As duas labelas no plano-básico têm cerdas.

Em Psychodidae, o braço anterior do tentório está fundido com o braço dorsal, 
diferentemente do observado em Panorpa (Fig. 30) e termina na fosseta tentorial anterior, 
localizada lateralmente, próxima da sutura clípeo-frontal. O braço posterior do tentório dirige- 
se quase perpendicularmente ao eixo ântero-posterior da cabeça e termina na fosseta tentorial 
posterior, condição que também foi verificada em Panorpa (Fig. 30), Bittacomorpha clavipes 
(Fig. 33), Trichocera columbiana (Fig. 32) t  Macrochile spectrum (Crampton, 1926b).

Tórax (Fig. 6 )

No plano-básico do tórax de Psychodidae, são evidentes um par de escleritos cervicais 
laterais que articulam o tórax com a cabeça. No protórax de Psychodidae, o pronoto é estreito, 
porém ainda são visíveis o antepronoto e o pós-pronoto, como no plano-básico de Diptera 
(Matile, 1990). A propleura é pouco desenvolvida, notando-se um pequeno epistemo I ligado 
ao antepronoto e um epímero I pequeno e triangular. O espiráculo anterior mantém-se rodeado 
de uma área membranosa. O mesotórax é desenvolvido, como em todos os Diptera. No 
mesonoto, o pré-escudo e escudo projetam-se inicialmente para frente, com uma inclinação de 
cerca de 45°, para depois se projetarem posteriormente. No plano-básico dos Psychodidae, 
estão presentes a sutura do pré-escudo e a sutura transversa. O escutelo está bem delimitado e 
é pouco desenvolvido, similar em tamanho ao observado em Bruchomyiinae. Uma área 
membranosa separa o mesonoto do pós-noto, característica presente no plano-básico de 
Diptera. No pós-noto, o mediotergito e os laterotergitos são escleritos bem desenvolvidos. A 
mesopleura é bem desenvolvida; o anepistemo está dividido por uma área membranosa 
perpendicular, dando origem a uma área anterior e a outra posterior; o catepistemo é mais alto 
que largo, de maneira similar ao que se observa em algumas espécies de Tanyderidae 
(Crampton, 1925a), em Bittacomorpha clavipes (Fig. 67) e em Macrochile (Fig. 6 8 ); o 
epímero II aparece como uma placa única. Ventralmente ao epímero II, aparece um esclerito 
grande, às vezes denominado meropleura e que corresponde ao méron fundido com o 
catepímeron II, que no plano-básico de Psychodidae está completamente separado da coxa, 
como em Protoplasa fitchii (Fig. 65), Bittacomorpha clavipes (Fig. 67), Macrochile (Fig. 6 8 ), 
Synneuridae, Scatopsidae e alguns outros grupos (ver Fig. 6 6 , que mostra uma espécie com o 
méron separado do epímero II). No metatórax de Psychodidae, o metanoto é grande e largo, 
subesférico e não muito comprido. O fragma pós-notal é relativamente pequeno no plano- 
básico dos Psychodidae, não ultrapassando o primeiro segmento abdominal, similar ao 
observado em muitos grupos de Diptera (Fig. 65-67). A metapleura está dividida em dois 
escleritos compridos, o epistemo III e o epímero III. O espiráculo posterior III é rodeado de 
membrana, como no plano-básico de Diptera.

Na maioria de grupos de Psychodidae, as pernas são longas (Figs. 79-82), com exceção 
de alguns grupos em que as pemas são secundariamente mais curtas (Fig. 83). Considera-se 
que no plano-básico dos Psychodidae, tanto as pemas quanto as coxas são longas, como 
observado em outros grupos basais de Diptera (Figs.75-77) incluindo Macrochile (Fig. 78). As 
pemas dos Psychodidae não têm os esporões tibiais. É difícil determinar se a redução dos 
esporões tibiais em Psychodidae é, de fato, uma sinapomorfia compartilhada com os 
Scatopsoidea ou uma homoplasia.
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Asa (Fig. 7)

Um estudo do plano-básico da asa dos Psychodidae foi feito por Hennig (1954, 1972). 
A padronização da nomenclatura das veias alares em diferentes grupos de Diptera, 
fundamentada em um exame filogenético, tomou-se um tema bastante controverso. Duas 
interpretações recentes são as revisões mais importantes sobre o tema. McAlpine (1981), 
aceitou o desenho de Hennig (1954, 1973) para o plano-básico da asa de Diptera, mas propôs 
uma reinterpretação da homologia das veias. McAlpine (1981) não aceitou a existência de M4 

no plano-básico e denominou as veias posteriores a M3 e anteriores a CuP como CuAi e CuA2. 
Colless & McAlpine (1991), diversamente, aceitaram a existência de M4, de maneira que CuA2 

de McAlpine (1981) foi denominada CuA. Esta última hipótese ajusta-se melhor às 
observações feitas para as espécies de Psychodidae.

Uma das características das veias alares de Psychodidae é que as bifurcações que dão 
origem a todas elas estão deslocadas para a base. A asa dos Psychodidae, no plano-básico da 
família, é alongada, com o ápice arredondado, mais ou menos semelhante ao observado em 
outros grupos de Diptera, como Tipulidae, Trichocera columbiana (Fig. 85), Protoplasa 
fitchii (Fig. 84), Bittacomorpha clavipes (Fig. 8 6 ), Macrochile (Fig. 87). O lobo anal está 
reduzido e não é diferenciado. Esta forma ancestral conserva-se sem grandes alterações em 
espécies de Bruchomyia (Fig. 8 8 ), de Nemapalpus (Fig. 89) e de alguns Phlebotominae (Fig. 
90). As veias que formam parte do plano-básico da asa de Psychodidae são: costa (C), 
contínua ao redor da asa, com uma ruptura próxima à base na margem anterior (adicionada de 
outra ruptura em Psychodinae). A subcosta (Sc), que alcança a costa quase na metade da asa; 
uma veia transversal, sc-r, liga Sc com Ri. A veia humeral (Hu), liga a base da Sc com C. A 
base de R é curta, sendo que a primeira bifurcação dá origem a Ri e ao setor radial (Rs); Rs é 
relativamente longa, com R2 e R3 originando-se da primeira bifurcação, sendo R2+3 longa, e R> 
e R5, originando-se da segunda bifurcação, com Rj+s curta; R5 termina posteriormente ao ápice 
da asa; r-m está presente, unindo Mi+2 a R5 logo após sua separação de R», muito similar ao 
que se observa em Macrochile (Fig. 87) e em Protoplasa fitchii (Fig. 84). As medianas Mi, 
M2, M3 e M4 estão presentes no plano-básico de Diptera. A primeira bifurcação dá origem a 
Mi+2 e a segunda a M3+4. A veia transversal m-m não faz parte do plano-básico de 
Psychodidae. Uma única espécie de Nemapalpus (N. Transvaalensis) apresenta m-m, mas é 
considerada uma reaquisição (Hennig, 1972). Assim, a célula discai está ausente no plano- 
básico da família, m-cu no sentido de Colless & McAlpine (1991) (isto é, a base de CuAi, na 
interpretação de Hennig, 1973 e McAlpine, 1981) está presente e, no plano-básico de 
Psychodidae, une-se à M» pouco depois da bifurcação de M3 como se observa em Macrochile 
(Fig. 87) e em algumas espécies de Protoplasa fitchii (Fig. 84). CuA é reta. CuP é mais 
evidente em Nemapalpus e Bruchomyia, em que aparece somente como uma dobra. A região 
anal é bastante reduzida. Do sistema anal, somente A \ está presente, sem qualquer resquício
de A2.

Abdômen

O abdômen no plano-básico de Psychodidae é cilíndrico e comprido, similar ao 
observado em Tipulidae, Trichoceridae (Fig. 75), Ptychopteridae (Fig. 76), Tanyderidae (Fig. 
77), Macrochile (Crampton, 1926b) e outras famílias basais de Diptera. O tergito 1 é grande; o 
estemito 1 é menor que o tergito 1 . Os espiráculos, presentes até o sétimo segmento, 
localizam-se na membrana pleural, como no plano-básico de Diptera.
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No plano-básico dos Psychodidae, os escleritos do segmento 8  estão fundidos, 
formando um sintergonocoxoestemito, com a superfície dorsal mais estreita que a superfície 
ventral. Os gonocoxitos do estemito 8 , como no plano-básico de Diptera, estão fundidos ao 
estemito 8 , formando uma placa única, um singonocoxoestemito 8 , usualmente bilobada 
posteriormente, —placa referida como estemito 8  por Quate & Vockeroth (1981). Duas 
gonapófises são visíveis. O tergito 9, no plano-básico de Psychodidae, é subquadrado. O 
estemito 9 tem formato de furca e é quase todo interno. O tergito 10 é reduzido, estreito e 
esclerotinizado, estreitamente ligado ao T9. O cerco é unissegmentado —seja pela fusão do 
cerco 1 ao cerco 2 ou pela perda do cerco 2—  de formato cilíndrico e está ligado ao TIO. É 
visível um estemito 10 reduzido, ligado ao TIO. O ânus abre-se entre os cercos. Duas 
espermatecas fazem parte do plano-básico de Psychodidae, com oviductos independentes e 
anelados, que se abrem em um dueto único de saída. O estemito 8 , os tergitos 8  e 9, as 
gonapófises e o cerco têm cerdas. O estemito 9 tem micropilosidade no extremo da fiirca.

Terminália masculina (Fig. 9)

A terminália masculina, no plano-básico de Psychodidae, apresenta uma torção de 
180°, porém é difícil determinar em que segmento começa a inversão. Em Protoplasa fltchii 
(Fig. 77) a rotação começa no segmento 7 terminando com a terminália invertida 180°. Não se 
conhece ao certo qual é o ângulo de rotação de cada um dos segmentos nesta espécie. Em 
Macrochile spectrum a terminália masculina não está invertida. Em Trichomyiinae e em 
Bruchomyiinae, os segmentos 8  e 9 mostram uma rotação de 90° cada um. Nos Psychodinae, o 
segmento 9 está invertido 180° e nos Phlebotominae são os segmentos 7 e 8  que giram 90° em 
relação ao segmento anterior (Wagner, 1982). A hipótese mais provável é que os Psychodidae 
tenham mantido, em seu plano-básico, a condição de rotação dos segmentos 7 e 8 , já surgida 
em níveis anteriores. As outras condições alternativas vistas em algumas das subfamílias seriam 
modificações secundárias a essa. No entanto, esta hipótese carece de confirmação com outras 
espécies de Tanyderidae, além de se ter que assumir a ocorrência de uma reversão ao estado 
plesiomórfico em Macrochile, grupo-irmão de Psychodidae.

O tergito 9, em vista ventral, é grande e subquadrado. O estemito 9 é curto e estreito, 
fundido lateralmente ao tergito 9, formando um anel. O estemito 9 é independente dos 
gonocoxitos. Um par de gonocoxitos tubulares e independentes medialmente articulam-se ao 
S9. Cada gonocoxito tem um apódema gonocoxal pequeno dirigido anteriormente. Um 
gonóstilo estreito e tubular articula-se a cada gonocoxito. Supostamente, no plano-básico da 
família, há apenas cerdas nos gonóstilos, de modo que, tubérculos e espinhos são aquisições 
secundárias verificadas na família. O tergito 1 0  é pequeno, possui micropilosidade na base e 
articula-se ao T9. O estemito 10 é bem desenvolvido, membranoso na parte basal e mais 
esclerotinizado na parte apical; no extremo distai, é visível uma área micropilosa. Os cercos 
são unissegmentados, sub-globulares e cobertos com cerdas. No plano-básico, os parâmeros 
são simples, com formato de lâmina, esclerotinizados e sem cerdas; os parâmeros estão 
articulados à base do edeago. O basifalo articula-se aos gonocoxitos; o distifalo bifiirca-se e 
termina em dois gonóporos independentes; o endofalo é duplo e cada filamento liga-se a um 
dueto ejaculador comum. O apódema ejaculador é alongado e estreito. Todos os escleritos da 
terminália masculina apresentam cerdas.

Terminália feminina (Fig. 8)
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3.2. Análise filogenética

A análise filogenética dos Psychodoidea foi dividida em três partes, que correspondem 
a três níveis distintos de análise: (1) dos grandes subgrupos de Psychodoidea, (2 ) dos gêneros 
de Psychodinae e (3) das espécies de Trichomyiinae. Os nomes dos táxons mencionados ao 
longo da lista de caracteres são os nomes aceitos na classificação filogenética proposta adiante 
com base na análise do grupo.

Na primeira parte, a matriz para a análise filogenética das relações entre os grandes 
subgrupos de Psychodoidea (Tab. I) foi montada com base nos caracteres 1-101, cuja 
distribuição está no diagrama das relações filogenéticas da Fig. 212. Os caracteres de 
Macrochile foram obtidos da descrição realizada por Crampton (1926b). Na análise geral dos 
Psychodoidea, foram incluídos 20 táxons terminais: Macrochile, Psychodinae, Trichomyiinae, 
Horaiellinae (apenas com Horaiella Tonnoir), Sycorax e o gênero fóssil Posthon, de 
Sycoracinae, os gêneros Nemapalpus Macquart, Bruchomyia Alexander e Eutonnoira 
Alexander, de Bruchomyiinae, os gêneros Hertigia Fairch. Warileya Hertig, Lutzomyia França, 
Brumptomyia França & Parrot, Phlebotomus Rondani & Berté, Sergentomyia França e Parrot, 
Chinius Leng e os táxons fósseis Phlebotomites Hennig e Phlebotomiella Meunier de 
Phlebotominae, e os táxons fósseis Eatonisca tertiaria Meunier e Eophlebotomus connectens 
Cockerell.

Para a análise manual e para a análise numérica dos grandes subgrupos de Psychodidae, 
Psychodinae e Trichomyiinae foram tomados como táxons terminais. Assim, na análise de 
caracteres, considerou-se o plano-básico de cada subfamília, reconstituído a partir do estudo 
de seus gêneros e espécies.

Em Sycoracinae, foram aceitos dois gêneros, Sycorax Haliday, do Recente, e o fóssil 
Posthon Loew. A aceitação de Parasycorax Duckhouse e Aposycorax Duckhouse como 
gêneros faz com que Sycorax corresponda a um grupo merofilético, o que está em desacordo 
com as premissas da Sistemática Filogenética, e portanto, esses táxons não serão considerados 
como gêneros à parte.

A segunda parte trata da análise dos gêneros de Psychodinae (Tab. II; Fig. 213). Os 
gêneros aceitos foram os que constam nos catálogos publicados (Quate, 1965a; Duckhouse, 
1973a; Duckhouse, 1973b; Duckhouse & Lewis, 1980; Duckhouse & Lewis, 1989; Wagner, 
1991), deixando de lado, assim, as divergências mais recentes sobre o status genérico dado a 
táxons que haviam sido incluídos como subgêneros (Duckhouse, 1962, 1968, 1974a, 1974b, 
1975, 1978a, 1985, 1987, 1990a, 1990b, 1991; Vaillant, 1982, 1989, 1990a; Wagner & 
Vaillant, 1983 e Jezek, 1983a, 1983b, 1990, 1993a, 1993b). A matriz de caracteres (Tab. II) 
foi montada com base nos caracteres 102-149.

Na terceira parte é feita uma análise das relações entre as espécies de Trichomyiinae 
(Tab. Ill; Fig. 214), utilizando uma quantidade significativa de dados da literatura. Algumas 
espécies novas, ainda não descritas, foram incluídas na análise. As espécies para as quais não 
há dados suficientes para qualquer inferência sobre sua posição filogenética foram colocadas 
como “incertae sedis” ao nível de gênero. A matriz de caracteres (Tab. III) foi montada com 
base nos caracteres 150-164.
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3.2.1. Lista de caracteres

Para os grandes grupos de Psychodoidea 

Cabeça

1 . Vértice com uma elevação mediana relativamente estreita / elevação do vértice pronunciada e larga.
2. Vértice elevado / vértice arredondado.

Na maioria dos Diptera, a elevação mediana do vértice é relativamente pequena 
(Peterson, 1916; Figs. 11, 12), condição observada em Psychodinae (Figs. 19, 150, 151). Nos 
demais Psychodidae, encontram-se duas modificações distintas dessa condição original. Por 
um lado, a elevação mediana do vértice é alta e larga em Phlebotominae+ (Figs. 14-16); por 
outro, o desaparecimento da elevação mediana do vértice, deixando a cabeça com uma 
aparência arredondada, é visto em Trichomyiinae (Fig. 17), Sycorax (Fig. 18), e Eatonisca 
(Meunier, 1905). A elevação do vértice é sinapomórfica para Phlebotominae+, enquanto que a 
redução da altura do vértice é considerada uma sinapomorfia para Eatonisca . Não há um 
conhecimento preciso sobre o formato do vértice em Horaiella, Posthon e Eophlebotomus, de 
maneira que a evolução deste caráter, nos Psychodidae, ainda pode sofrer alguma 
reinterpretação.

3. Clípeo com formato trapezoidal, sub-quadrado / clípeo prolongado distalmente, retangular.

Na maioria dos Diptera basais, o clípeo é relativamente pequeno, normalmente com um 
formato trapezoidal (Figs. 10-12). Em Macrochile (Figs. 13, 35) e em Bruchomyia (Figs. 14, 
37), o clípeo é uma placa oblonga, extendida ântero-posteriormente. Esta condição é 
apomórfica para estes dois grupos. O clípeo de Macrochile é maior que o clípeo de 
Bruchomyia e deve ter surgido independentemente nestes dois táxons.

4. Labro alongado, muito mais longo que a altura do clípeo / labro pequeno, não maior que a altura do
clípeo.

O labro alongado é observado nos três grupos Recentes com hábitos hematófagos, 
Horaiella (Tonnoir, 1933), Sycorax (Fig. 18) e Phlebotominae (Figs. 16, 39), e no táxon fóssil 
Eophlebotomus (Edwards, 1929a), cuja hematofagia não pode ser comprovada Este 
comprimento do labro corresponde aproximadamente à metade do comprimento que vai desde 
o ápice do vértice até a sutura clípeo-frontal. Tal condição foi encontrada em Macrochile (Fig. 
35, 36), cuja hematofagia também não pode ser comprovada, e em algumas espécies de 
Tanyderidae (Alexander, 1953a), grupo com espécies hematófagas (Downes & Colless, 1967; 
McAlpine, 1981; Colless & McAlpine, 1991). Assim, parece que a hematofagia faz parte do 
plano-básico de Psychodidae, do mesmo modo que a forma alongada do labro e a presença de 
mandíbulas (ver caráter, 31). Portanto, a condição de labro curto teria sido adquirida 
independentemente nos Psychodinae, Trichomyiinae e nos Bruchomyiinae. Neste último grupo, 
o labro é menor em Nemapalpus, ligeiramente mais alongado em Bruchomyia e não está 
descrito para Eutonnoria. Não se dispunha de dados para os táxons fósseis Eatonisca e 
Posthon.

5. Olhos compostos arredondados, tipicamente dicópticos / olhos compostos grandes, de formato
reniforme, muito próximos superiormente, formando uma ponte ocular incompleta.

6 . Olhos compostos arredondados, tipicamente dicópticos / olhos compostos com uma ponte ocular
completa bastante estreita.
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No plano-básico de Diptera, os olhos são arredondados, com as margens internas 
levemente convexas, sem qualquer extensão de uma ponte ocular (Hennig, 1973). Há uma 
variação considerável no formato dos olhos em Psychodidae, o que toma relativamente difícil a 
compreensão de sua evolução no grupo. Nos Bruchomyiinae (Figs. 14-15) e em algumas 
espécies de Warileya (Fairchild & Hertig, 1951), gênero basal de Phlebotominae, há uma 
expansão larga dos olhos acima das fossetas antenais formando uma ponte ocular incompleta e 
dando aos olhos um formato reniforme. Na maioria dos gêneros de Phlebotominae, essa 
expansão ocular superior é muito parecida, porém menor que a observada em Bruchomyiinae. 
Portanto, aceita-se que no plano-básico de Phlebotominae os olhos compostos tinham um 
formato parecido ao das espécies de Bruchomyiinae. Os Psychodinae (Fig. 19), por outro lado, 
apresentam claramente em seu plano-básico uma ponte ocular estreita, completa, na parte 
superior dos olhos (ainda que alguns gêneros apresentem uma redução da extensão dessa 
ponte). As descrições de Horaiella, ainda que muito pobres quanto ao formato dos olhos, 
objetivamente referem-se à ausência de ponte ocular. Trichomyiinae e Sycoracinae (Figs. 17- 
18) também apresentam tipicamente a condição dicóptica. Assim, prefere-se interpretar aqui 
que a ponte ocular completa dos Psychodinae não é homóloga às expansões oculares 
superiores dos Phlebotominae+, de maneira que no plano-básico da família os olhos manteriam 
a condição do plano-básico de Diptera. Assim, essas seriam duas modificações independentes 
na família. Hennig (1972) comenta que os Trichomyiinae teriam os olhos desenvolvidos acima 
das fossetas antenais, mas esta condição não foi observada em nenhuma das espécies estudadas 
dessa subfamília.

Em algumas espécies de Tanyderidae (Williams, 1933; Alexander, 1953a), os olhos são 
desenvolvidos como em Phlebotominae*, mas não têm qualquer expansão ocular superior. Os 
desenhos de Macrochile não são muito claros sobre a existência de uma ponte ocular, 
entretanto por Crampton (1926b) e Rohdendorf (1991, Fig. 987) infere-se que há apenas um 
pequeno lobo dorsal às fossetas antenais nesse gênero (Fig. 13). Os Scatopsidae e Syneuridae 
também têm uma ponte ocular similar à observada em Psychodinae, o que levou Wood & 
Borkent (1989) a proporem este caráter com um indício do monofiletismo entre Psychodidae e 
(Scatopsidae + Syneuridae). Contudo, a atribuição de Macrochile como grupo-irmão de 
Psychodidae e a reinterpretação da evolução dos olhos em Psychodidae indicam que essa seria 
uma homoplasia entre parte de Psychodidae e os Scatopsoidea. Outras famílias como, 
Sciaridae, Cecidomyiidae e alguns Culicomorpha também têm uma ponte ocular. Enderlein 
(1912) discutiu a questão da evolução da condição zigoftálmica (ver também Crampton, 1942) 
em Diptera, mas, considerando o conhecimento atual sobre a filogenia de Diptera não há apoio 
para aceitar que esta condição tenha aparecido uma única vez entre os grupos basais da ordem.

7. Fosseta antenal muito próxima à sutura clípeo-frontal / fosseta antenal distante da sutura clípeo-
frontal.

8 . Fossetas antenais próximas, separadas apenas pela sutura interantenal / fossetas antenais deslocadas
lateralmente, bastante distantes entre si.

A fosseta antenal no plano-básico de Diptera localiza-se a meio caminho entre os ocelos e 
o clípeo (Collucci, 1995). O deslocamento para a parte inferior da fronte, próximo à sutura 
clípeo-frontal, seria, portanto, apomórfico dentro dos Diptera. Essa condição é observada nos 
Phlebotominae* (Figs. 14-16), mas também está presente em Macrochile (Fig. 13), em 
Protoplasa fitchii O.S. (Fig. 10) e nos desenhos feitos por Peterson (1916) para Píychopíera, 
Simulium, Bibio e Dixa. Assim, seria mais parcimonioso considerar que a aproximação da 
fosseta antenal em relação à sutura clípeo-frontal deu-se em um nível mais basal na filogenia 
dos Diptera basais e que a condição observada nos Psychodinae* (Figs. 17-19) seria 
apomórfica. Por outro lado, as fossetas antenais de Phlebotominae* (Figs. 14-16) e de
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Macrochile (Crampton, 1926b) estão separadas apenas pela sutura interantenal, o que 
representaria o estado plesiomórfico para os Psychodidae. O deslocamento lateral das fossetas 
antenais na face dos Psychodinae+ (Figs. 17-19) é maior que o observado em virtualmente 
qualquer outro grupo de Diptera e também corresponde a uma sinapomorfia desse táxon.

9. Flagelo da antena com 14 flagelômeros /13  flagelômeros (Hennig, 1972).
10. Flagelo com 14 flagelômeros / antena com 27 ou mais flagelômeros, podendo chegar até 111.
11. Flagelo com com 14 flagelômeros /17  flagelômeros.

O número de flagelômeros no plano-básico dos Diptera aceito por Hennig (1973) é 14, 
mas Amorim (1993) propõe que o número básico em Diptera seria de 16. Vários grupos de 
Protoplasa fitchii (Fig. 31) e alguns subgrupos de Psychodidae apresentam antena com 14 
flagelômeros, de maneira que aceita-se que esse deve ser o número no plano-básico de 
Psychodoidea e de Psychodidae. Macrochile apresenta 17 flagelômeros (Fig. 53), uma 
condição apomórfica. Prefere-se aqui entender esse aumento no número de flagelômeros em 
Macrochile como independente do aumento observado em subgrupos de Psychodidae. 
Phlebotominae, Nemapalpus e Psychodinae (com algumas exceções) mantêm a condição de 14 
flagelômeros.

Há outras modificações independentes do número de flagelômeros na família. 
Eutonnoira (com 111 flagelômeros) e Bruchomyia (com 27 a 31 flagelômeros) apresentam um 
aumento no número básico aceito para Psychodidae. Aumentos não homólogos do número de 
flagelômeros de Bruchomyia+ e Macrochile também são conhecidos em alguns Tanyderidae 
(Alexander, 1981a) e em alguns Ptychopteridae (Alexander, 1981b). Ao contrário, 
Eophlebotomus, Eatonisca, Trichomyiinae, Posihon e Sycorax apresentam no máximo 13 
artículos no flagelo. A redução do número de flagelômeros dentro da família seria, assim, 
sinapomórfica para Eophlebotominae+ e o aumento sinapomórfico para Bruchomyict. A 
dificuldade para interpretar o número de flagelômeros no plano-básico de Horaiella já havia 
sido levantada por Hennig (1972), devido à variação dentro do gênero: H. prodigiosa Tonnoir 
foi descrita com 15 artículos no flagelo — 14 flagelômeros mais apículo (Tonnoir, 1933)— e 
H. kuatunensis Alex. com 14 artículos —13 mais apículo (Alexander, 1953b) (ver discussão 
sobre o apículo, caráter 14). Aceita-se, provisoriamente, que o número de flagelômeros no 
plano-básico de Horaiella é 14. A reanálise dos exemplares de Horaiella pode mudar a 
interpretação da distribuição da diminuição do número de flagelômeros nos Psychodidae. No 
momento, o número de flagelômeros de H. kuatunensis é interpretado como uma redução 
independente da ocorrida em Eophlebotominae+. Entretanto, se fosse confirmada a hipótese de 
que no plano-básico de Horaiella há 13 flagelômeros (o número maior que esse sendo 
secundário), haveria uma importante corroboração da relação filogenética entre os Horaiellinae 
e os Trichomyiinae+Sycoracinae. O grande número de flagelômeros é o único caráter que 
sustenta a relação de monofiletismo entre Bruchomyia e Eutonnoira —gênero extremamente 
mal conhecido— (já proposta por Hennig, 1972).

1 2 . Flagelômeros alongados, cilíndricos/ flagelômeros curtos, piriformes.

Flagelômeros cilíndricos são parte do plano-básico de Diptera e são observados no 
plano-básico dos Psychodoidea (Figs. 53-61). Essa condição, no entanto, está modificada nos 
Psychodinae (Figs. 63, 64, 159-164) e em algumas espécies de Trichomyiinae (Figs. 198, 199), 
nos quais os flagelômeros são piriformes, isto é, curtos, com uma base mais larga subesférica e 
uma extensão distai mais curta, subcilíndrica (ainda que esse formato básico seja variável). No 
diagrama das relações filogenéticas para Psychodoidea (Fig. 212), o caráter aparece apenas 
como uma sinapomorfia de Psychodinae, uma vez que em Trichomyiinae a modificação ocorre
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em um nível menor de generalidade (ver caráter 150). O formato dos flagelômeros nos 
Psychodinae, na verdade, é bastante variável (recebendo denominações distintas), mas propõe- 
se aqui que todos eles correspondem a modificações secundárias a partir de um formato 
piriforme completamente simétrico.

13. Flagelômero 1 do mesmo tamanho que o segundo / flagelômero 1 mais de duas vezes o comprimento do
flagelômero 2 .

Peterson (1916) propôs que na espécie ancestral hipotética de Diptera, o flagelômero 1 
seria aproximadamente do mesmo tamanho que o flagelômero 2. Portanto, aceita-se esta 
condição como sendo parte do plano-básico de Diptera. Nos Tanyderidae, tanto quanto se 
pôde observar no exemplar estudado e na literatura, essa característica aparece na condição 
plesiomórfica (Fig. 31), também vista em Tipulidae. Em Macrochile (Fig. 53) e no plano- 
básico de Psychodidae, o flagelômero 1 é o dobro do comprimento do flagelômero 2, o que 
constitui uma sinapomorfia para os Psychodoidea (Figs. 53-61). Nos grupos de Psychodidae 
com flagelômeros piriformes, o tamanho do flagelômero 1 não corresponde ao proposto para o 
plano-básico de Psychodoidea, sendo menor, igual ou ligeiramente maior —mas nunca 
chegando ao dobro— que o flagelômero 2 (Figs. 63, 149, 150, 154, 154, 158-161, 198, 199). 
Este estado observado nos Psychodinae e em alguns grupos de Trichomyiinae pode ser 
interpretado como uma reversão ao estado primitivo. No nível das relações entre as subfamílias 
este caráter é proposto como uma sinapomorfia dos Psychodinae e, dentro dos Trichomyiinae, 
uma sinapomorfia de um grupo de gêneros.

14. Apículo ausente / a. apículo presente no último flagelômero semelhante a uma evaginação / b. apículo
como um artículo menor da antena, separado do último flagelômero por uma sutura.

No último flagelômero de Bruchomyiinae, Phlebotominae e Psychodinae (Figs. 64, 
159, 162, 163), é observada uma evaginação pequena e estreita coberta de microtríquias, o 
apículo. No ápice do flagelo de Horaiella, Eatonisca, Posthon, Sycorax e Trichomyia (Fig. 
58, 59, 62), observa-se um artículo pequeno, similar em tamanho à evaginação observada nos 
outros Psychodidae, também coberto de microtríquias. Esta estrutura não foi mencionada para 
Eophlebotomus. A origem desse pequeno artículo apical observado nas espécies de 
Horaiellinae+ é motivo de controvérsia. Tonnoir (1933), sugeriu que o artículo apical de 
Horaiella representaria o apículo dos demais Psychodidae, porém separados por uma sutura. 
Duckhouse (1965), por outro lado, sugeriu que o artículo apical de Trichomyiinae e Sycorax 
corresponderia ao segmento antenal 16 dos outros Psychodidae, porém reduzido; nos 
Horiellinae, corresponderia a um artículo antenal 17 igualmente reduzido. A interpretação de 
que o apículo corresponde a um flagelômero modificado (Duckhouse, 1965), entretanto, deve 
estar equivocada, uma vez que implicaria na existência de 17 antenômeros, mais do que o 
existente no plano-básico de Diptera. Parece mais provável que o pequeno artículo de 
Horaiella, Eatonisca, Sycorax, Posthon e Trichomyiinae e o apículo dos outros Psychodidae 
sejam homólogos, conforme a interpretação de Tonnoir (1933). O apículo como uma 
evaginação do último flagelômero provavelmente representa uma característica sinapomórfica 
para os Psychodidae. Um apículo similar é conhecido somente nos Cecidomyiidae, de origem 
completamente independente. O surgimento de uma sutura separando o apículo do último 
flagelômero é proposto como sendo sinapomórfico para Horaiellinae+.

15. Sensilas dos flagelômeros pigmentadas, similares a pêlos / sensilas membranosas (Wood & Borkent,
1989) (= ascóides de Hennig, 1972).
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As sensilas membranosas ou ascóides presentes em todos os flagelômeros são de 
ocorrência quase universal nos Psychodidae (Wood & Borkent, 1989) (Figs. 154, 156, 158, 
160-162, 164, 198, 199), perdidas secundariamente apenas em algumas espécies. Estas sensilas 
estão ausentes na maioria de grupos basais de Diptera, sendo, deste modo, uma sinapomorfia 
para Psychodidae (Hennig, 1972). As sensilas membranosas também apareceram 
independentemente em subgrupos de Cecidomyidae (Hennig, 1972; Wood & Borkent, 1989).

16. Cardo-estipe alongado, ertendendo-se dorsalmente além da margem superior do cibário / cardo-estipe
curto, não alcançando dorsalmente a margem superior do cibário.

17. Cardo-estipe sub-paralelo / divergente.

O cardo diferenciado do estipe faz parte do plano-básico de Diptera (Collucci, 1995). 
Nos Psychodidae, o cardo está fundido com o estipe, porém ainda é discemível. O cardo-estipe 
com braços paralelos alongados é observado nos Tanyderidae (Fig. 20) e em outros grupos 
basais de Diptera (Peterson, 1916). Esta condição deve fazer parte do plano-básico de Diptera. 
Nos Psychodidae, o cardo-estipe com braços paralelos é observado em Phlebotominae+ (Figs. 
24-26), Sycorax (Fig. 28) e Psychodinae (Fig. 29). Por outro lado, o cardo-estipe alcançando 
a fosseta tentorial posterior bem acima da metade da cabeça, foi observado em Protoplasa 
fitchii (Fig. 31), Trichocera columbicma (Figs. 21, 32), Bittacomorpha clavipes (Fig. 33) e 
Blephariceridae, o que deve representar o estado plesiomórfico para os Diptera. Em 
Psychodidae, essa condição foi observada em Phlebotominae+ (Figs. 37-39). Sendo assim, o 
cardo-estipe pequeno deve ser uma sinapomorfia de Psychodinae+ (Figs. 40, 41). Por outro 
lado, o cardo-estipe com braços divergentes observado em todas as espécies de Trichomyiinae 
analisadas, é uma apomorfia distinta verificada nesse grupo (Fig. 27).

18. Lacínia com microtríquias apicais / sem microtríquias apicais.
19. Lacínia estiliforme, comprida e com o ápice pontiagudo / lacínia curta.

A maioria de grupos de Diptera tem espécies com a lacínia estiliforme e terminando um 
pouco antes do labro (Peterson, 1916). Esta condição deve ser plesiomórfica para Diptera, 
observada em Protoplasa fitchii (Fig. 42; Alexander, 1953a) e Trichocera columbicma (Fig. 
34). Em Tipulidae, a lacínia tem o formato de um lobo (Collucci, 1995) e em vários outros 
grupos ela está reduzida (Peterson, 1916) ou atrofiada, como em alguns grupos de Brachycera 
(Crampton, 1942), condições apomórficas diferentes em Diptera. Microtríquias apicais da 
lacínia foram observadas somente em Bruchomyia (Fig. 45) e em Psychodinae (Fig. 52; ver 
também Jezek, 1983a, 1983b, 1990, 1993a, 1993b). Os Phlebotominae, por outro lado, são 
referidos como tendo dentículos apicais (Fig. 48), presença amplamente documentada na 
literatura. O estudo de Brinson et al. (1993) com microscopia eletrônica mostra claramente 
esta condição. Dentículos apicais também foram referidos para a lacínia de Horiella (Tonnoir, 
1933) e parecem estar presentes em Sycorax (Fig. 51). A interpretação da evolução dessa 
região da lacínia não é simples. Se as microtríquias de Psychodinae e Bruchomyia forem 
homólogas aos dentículos encontrados nos Phlebotominae, Horaiella e Sycorax o mais 
provável é que sua ausência em Nemapalpus e nos Trichomyiinae (Figs. 46, 50) seja 
apomórfica, originada independentemente duas vezes na evolução da família. Em uma primeira 
instância aceita-se aqui essa possibilidade. Não se conhece a condição nos táxons fósseis. O 
fato de haver microtríquias apicais na lacínia de Panorpa (Fig. 30) confere alguma 
confiabilidade à interpretação dada. Por outro lado, foi interpretado anteriormente que o 
comprimento do labro no plano-básico de Psychodidae corresponde mais ou menos à metade 
do comprimento que vai desde o ápice do vértice até a sutura clípeo-frontal. A lacínia, no 
plano-básico de Psychodidae, do mesmo modo que a extensão do tamanho do labro, foi
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proposta como sendo alongada (Fig. 1, 3). Esta condição é observada somente em 
Phlebotominae (Fig. 39). Nos outros táxons com labro alongado —Horaiella (Tonnoir, 1933) 
e Sycorax (Fig. 18) —  a lacínia é pequena (Fig. 28). Uma vez que Phlebotominae e 
Bruchomyiinae são aceitos como grupos-irmãos, duas reduções independentes na extensão da 
lacínia devem ter ocorrido nos Psychodidae, uma nos Bruchomyiinae (Figs. 45, 46) e outra nos 
Psychodinae+ (Figs. 50-52)

2 0 . Palpo maxilar com 5 artículos / com 4 ou 3 artículos (Hennig, 1972).
21. Palpômeros alongados / palpômeros curtos.
2 2 . Fosseta sensorial presente nos palpos maxilares/ ausente.
23. Sensilas restritas à fosseta sensorial do palpo / desaparecimento da fosseta sensorial; sensilas

espalhadas no palpo.

O número básico de artículos nos palpos maxilares de Diptera é cinco (Hennig, 1973), 
observado em Protoplasa fitchii (Fig. 42), Biííacomorpha clavipes (Fig. 43) e Trichocera 
columbiana (Fig. 32). Esse número de palpômeros é conservado, nos Psychodoidea, por 
Macrochile (Fig. 35) e pelas espécies de Phlebotominae* (Figs. 45, 46, 48). Uma redução para 
quatro artículos nos palpos é sinapomórfica para os Psychodinae+ (Figs. 18, 49-52, 149-152). 
Em alguns subgrupos de Trichomyiinae o número de palpômeros é de apenas três (caráter 
152, Fig. 17, 202), correspondendo a uma redução ulterior do número no plano-básico de 
Psychodinae+.

Os artículos do palpo maxilar em Protoplasa fitchii (Fig. 42), Bittacomorpha clavipes 
(Fig. 43), Trichocera columbiana (Fig. 32) e Macrochile (Fig. 35) são longos, com exceção 
do primeiro. O tamanho dos palpômeros em Phlebotominae+ (Figs. 45, 46, 48), Psychodinae 
(Figs. 52, 149-152), Eatonisca (Fig. 49) e em Horaiella (Tonnoir, 1933) é similar ao 
observado nesses grupos-extemos, condição aqui atribuída ao plano-básico de Psychodidae. 
Palpômeros mais curtos —condição apomórfica— são encontrados em Sycorax (Figs. 18, 51), 
Posthon (Hennig, 1972) e Trichomyiinae (Figs. 17, 50, 200-202). Assim, este caráter é 
considerado como sinapomórfico para Trichomyinae*.

Acredita-se aqui que no plano-básico de Diptera o palpo maxilar porte uma fosseta 
sensorial, posicionada no terceiro palpômero. Dois estados apomórficos são observados em 
Psychodidae. Em Phlebotominae+, a fosseta sensorial desaparece e as sensilas aparecem 
espalhadas na superfície superior do terceiro palpômero (Fig. 47). Em alguns grupos de 
Trichomyiinae também é observada a mesma condição de Phlebotominae+ Em Psychodinae, 
por outro lado, a fosseta sensorial e as sensilas parecem ter desaparecido completamente (Fig. 
52).

24. Pós-mento esclerotinizado em toda sua superfície / a. pós-mento membranoso na região inferior ao
occipício e um pouco esclerotinizado próximo do pre-mento / b. totalmente membranoso.

O pós-mento esclerotinizado em toda a sua extensão é observado em alguns grupos de 
Mecoptera (Otanes, 1922; Crampton, 1925b, 1942) e em gêneros de Diptera como Tanyderus 
(Crampton, 1925b, 1942), Macrochile (William, 1933), Edwarsiana —Blephriceridae— 
(Crampton, 1942) e Sylvicola —Anisopodidae— (McAlpine, 1981). Em Protoplasa fitchii, a 
esclerotinização do pós-mento é pequena, reduzida a uma placa subquadrada próxima do pré- 
mento (Fig. 20). O pós-mento bem desenvolvido é observado em outros grupos de insetos 
(Crampton, 1925b) e deve representar a condição plesiomórfica da estrutura, supostamente 
presente no plano-básico de Diptera. Na maioria dos Diptera, entretanto, o pós-mento tem um 
aspecto membranoso (McAlpine, 1981), condição certamente apomórfica. No plano-básico de
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Psychodidae, a área do pós-mento próxima do pré-mento é um pouco esclerotinizada, 
diferente do restante do pós-mento, totalmente membranoso (Figs. 24-26). Considerando a 
posição aceita para Macrochile como grupo irmão de Psychodidae, isso indicaria que a 
redução da esclerotinização do pós-mento é sinapomórfica para Psychodidae, adquirida 
independentemente de outros grupos de Diptera. Por outro lado, em Trichomyiinae (Fig. 27), 
Sycorax (Fig. 28) e Psychodinae (Fig. 29), o pós-mento é totalmente membranoso, sendo uma 
sinapomorfia para Psychodinae*, alcançada independentemente de outros Diptera.

25. Pré-mento esclerotinizado / pouco esclerotinizado.
26. Pré-mento com cerdas / sem cerdas.
27. Pré-mento com formato sub-quadrado / pré-mento com formato retangular, muito comprido.

Em Protoplasa fitchii (Fig. 20), Trichocera columbicma (Fig. 21), Biítacomorpha 
clavipes (Fig. 22) e Macrochile (Fig. 23), o pré-mento é esclerotinizado, com cerdas na sua 
superfície. Em Tanyderidae e em Macrochile, particularmente, o pré-mento é uma placa 
subquadrada, levemente alongada, similar ao que se observa em Mecoptera, de maneira que, 
possivelmente, essa condição pode ser atribuída ao plano-básico de Diptera. O pré-mento em 
Bruchomyiinae (Figs. 24, 25) é similar ao observado nos grupos-extemos, isto é, uma placa 
subquadrada, esclerotinizada e com cerdas em toda sua superfície, e deve representar o plano- 
básico de Psychodidae. O pré-mento pouco esclerotinizado é observado nos Trichomyiinae 
(Fig. 27), Sycorax (Fig. 28) e Psychodinae (Fig. 29) de maneira que a redução de sua 
esclerotinização deve ser sinapomórfica para Psychodinae+. A ausência das cerdas no pré- 
mento, por outro lado, é uma característica conhecida para os Psychodinae e para os 
Trichomyiinae. A interpretação deste caráter é dificultada pelo fato de não se conhecer a 
condição em Horaiellinae, Eophleboíomus, Eatonisca e Posthon. Considerando a presença 
dessas cerdas em Sycorax, opta-se provisoriamente por aceitar que a perda ter-se-ia dado 
independentemente duas vezes, nos Trichomyiinae (Fig. 28) e nos Psychodinae (Fig. 29). O 
pré-mento em Phlebotominae, por sua vez, é um esclerito esclerotinizado, de formato 
retangular muito comprido (Fig. 26), distinto ao formato subquadrado e pequeno proposto 
para o plano-básico de Psychodidae, devendo ser uma característica sinapomórfica para esse 
grupo. Deve-se observar que, ainda que se admita uma condição alongada para o aparelho 
bucal no plano-básico do Psychodoidea, o pré-mento nos grupos-extemos é apenas levemente 
alongado e a grande extensão do pré-mento observada nos Phlebotominae deve ser 
considerada, de fato, apomórfica.

28. Labela 1 membranosa / bem esclerotinizada em sua extensão anterior.

No plano-básico de Diptera, a labela 1 é um esclerito relativamente largo e pouco 
esclerotinizado. O formato no plano-básico de Psychodidae deve ser similar ao que se observa 
em Trichocera columbicma (Fig. 21). Este formato plesiomórfico é observado na maioria de 
grupos de Psychodidae: Nemapalpus (Fig. 25), Phlebotominae (Fig. 26), Sycorax (Fig. 28) e 
Psychodinae (Fig. 29). Em Trichomyiinae, a labela 1, em vista posterior, aparece como um 
esclerito bastante esclerotinizado (Fig. 27), o que representa uma sinapomorfia para esse 
grupo. Existem ainda outras diferenças sutis no formato da labela encontradas nos diferentes 
gêneros da família, que não foram consideradas.

29. Braço posterior do tentório transversal em relação ao eixo dorso-ventral / braço posterior do tentório
subparalelo em relação ao eixo dorso-ventral da cabeça.

30. Fosseta tentorial posterior abrindo-se na pós-gena / fosseta tentorial posterior abrindo-se na parte
interna da cápsula cefálica.
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Os tentórios correspondem a uma estrutura par, com braços paralelos partindo das 
fossetas tentoriais anteriores, localizadas próximas à sutura clípeo-ffontal, terminando 
ventralmente às fossetas tentoriais posteriores, localizadas na região occipital, mais 
precisamente em tomo da pós-gena. Em Panorpa (Fig. 30), Bittacomorpha clavipes (Fig. 33), 
Scatopsidae e, menos caracteristicamente, em Trichocera columbiana (Fig. 32), cada braço 
do tentório direciona-se à parte posterior da cabeça quase que transversalmente em relação ao 
eixo dorso-ventral da cápsula cefálica. Supõe-se que esta condição do tentório faça parte do 
plano-básico de Diptera. Em Protoplasa fitchii (Fig. 31) (Tanyderidae), por outro lado, o 
braço posterior do tentório tem uma posição quase que paralela ao eixo dorso-ventral da 
cabeça. Em Psychodidae, os Bruchomyiinae (Figs. 37, 38) e os Phlebotominae (Fig. 39) 
mostram uma condição similar à encontrada em Protoplasa fitchii. Em Trichomyiinae (Fig. 
40), Psychodinae (Fig. 41) e Sycorax, por outro lado, os braços posteriores do tentório 
mantêm uma condição relativamente semelhante à do plano-básico de Diptera. Assim, quanto à 
inclinação dos braços posteriores, a condição dos Phlebotominae+ seria apomórfica. Por outro 
lado, os Psychodinae e os Trichomyiinae mostram uma mudança da posição em que se abrem 
as fossetas tentoriais posteriores, passando da pós-gena para a parte interna da cápsula 
cefálica, mais anteriormente (Figs. 40-41). Ainda que não se conheça a condição desse caráter 
nos fósseis dos Horaiellinae+ ou de Sycorax e mesmo Horaiella, considera-se aqui esta uma 
sinapomorfia dos Psychodinae+.

31. Mandíbulas presentes no adulto fêmea / ausentes no adulto fêmea.

Foi proposto anteriormente que no plano-básico de Psychodidae as mandíbulas 
estariam presentes nas fêmeas. Está bem documentada a presença de mandíbulas em 
Phlebotominae (Fig. 39), Horaiellinae (Tonnoir, 1933) e Sycorax (Duckhouse, 1965). A 
ausência das mandíbulas é uma condição apomórfica que deve ter aparecido, assim, pelo 
menos três vezes independentemente nos Psychodidae: em Bruchomyiinae, em Psychodinae e 
em Trichomyiinae. Hennig (1973) indica que em Bruchomyiinae há espécies com mandíbulas 
reduzidas ou ausentes. Isso apenas confirmaria a hipótese que propõe a presença de 
mandíbulas no plano-básico de Psychodidae.

Tórax

32. Epímero I como uma placa pequena e triangular / reduzido e não visível.

O epímero I é um esclerito pequeno e triangular em Protoplasa fitchii (Fig. 65), 
Trichocera columbiana (Fig. 6 6 ), Bittacomorpha clavipes (Fig. 67) e Macrochile (Fig. 6 8 ), e 
deve corresponder ao formato do esclerito no plano-básico de Diptera. Dentro de 
Psychodidae, o estado plesiomórfico é observado na maioria dos seus grupos: em 
Bruchomyiinae (Fig. 69, 70), Phlebotominae (Fig. 70), Trichomyiinae (Fig. 72) e Sycorax (Fig 
73) . Em todos os Psychodinae, no entanto, o epímero I está reduzido e provavelmente 
fundido com catepistemo (Fig. 74), sendo esta uma condição sinapomórfica para o grupo.

33. Subalífer elipsóide, pequeno / relativamente grande e triangular.

A discussão sobre a evolução do subalífer em Diptera pode ser considerada ainda 
extremamente deficiente, sendo pouco claras tanto suas relações de homologia como seu nível 
de surgimento, uma vez que parece estar ausente em Tipulidae e em alguns outros grupos 
basais de Diptera. Um subalífer pequeno e com formato elipsóide, claramente isolado entre o 
catepistemo e o epímero II (ver Crampton, 1925a, 1926a) é observado em Protoplasa fitchii 
(Fig. 65), Trichocera columbiana (Fig. 6 6 ) e Macrochile (Fig. 6 8 ) e parece ser a condição do
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plano-básico de Psychodidae. Em Bruchomyiinae (Figs. 69, 70), Phlebotominae (Fig. 71), 
Trichomyiinae (Fig. 72) e Sycorax (fig. 73), observa-se o formato e o tamanho plesiomórficos 
do esclerito. Em Psychodinae (Fig. 74), entretanto, o subalífer é relativamente grande e 
triangular, claramente sinapomórfico para esse grupo.

34. Catepisterno mais alto do que largo / catepisterno tão alto quanto largo.

O catepisterno em Bittacomorpha clavipes (Fig. 67), Macrochile (Fig. 6 8 ) e em outros 
grupos basais de Diptera (Crampton, 1925a) é mais alto que largo e este formato parece 
representar a condição primitiva em Diptera. O formato plesiomórfico nos Psychodidae é 
observado em Bruchomyiinae (Fig. 69, 70) e Phlebotominae (Fig. 71). A redução da altura do 
catepisterno, dando origem a um esclerito sub-quadrado é observada em Sycorax (Fig. 73), 
Trichomyiinae (Fig. 72) e Psychodinae (Fig. 74). É proposto aqui que esta condição apareceu 
na base de Psychodinae+.

35. Espiráculo posterior abrindo-se em sua posição original, independente do méron / espiráculo posterior
abrindo-se em um méron alongado dorsalmente.

36. Méron plano, relativamente curto, metapleura visível lateralmente / méron abaulado e desenvolvido
posteriormente, cobrindo a metapleura.

Segundo Crampton (1925a, 1926a), a fusão do méron ao epistemo III reúne 
Blephariceridae, Tanyderidae (Fig. 65), Ptychopteridae (Fig. 67), Macrochile (Fig. 6 8 ) e 
Psychodidae (Figs. 69-74). A generalidade desse caráter precisa de uma rediscussão, uma vez 
que em Scatopsidae a fusão foi reconhecida por Amorim (MS) e em Brachycera essa fusão 
parece ser homóloga à dos Psychodomorpha. Em todos esses grupos, o méron coloca-se entre 
o catepisterno e o epistemo III, diferentemente do observado em Trichoceridae (Fig. 6 6 ). Em 
Lutzomyia (Fig. 71) e Brumptomyia, o desenvolvimento dorssal do esclerito faz com que o 
espiráculo posterior se abra no méron, de maneira que a membrana que o circunda seja 
perdida. Esta condição é proposta como sendo sinapomórfica para os Psychodidae, uma vez 
que Galati (1990) propôs uma condição similar para o tórax de Phlebotominae. Uma outra 
modificação do méron é verificada em Trichomyiinae (Fig. 72), Sycorax (Fig. 73) e 
Psychodinae (Fig. 74), nos quais o seu alongamento e abaulamento posterior faz com que o 
esclerito sobreponha-se à metapleura. Essa condição é proposta como sinapomórfica para os 
Psychodinae+. Essa modificação parece estar relacionada às mudanças ocorridas com os 
próprios escleritos metapleurais nesse grupo.

37. Epímero m  alongado dorso-ventralmente, de tamanho semelhante ao do episterno m  / epímero m
curto, triangular.

38. Os dois escleritos da metapleura discerníveis / episterno UI e epímero III fundidos e reduzidos
ventralmente.

O epistemo III e o epímero III são escleritos distintos e desenvolvidos em Protoplasa 
fiíchii (Fig. 65), Trichocera columbiana (Fig. 6 6 ), Bittacomorpha clavipes (Fig. 67) e 
Macrochile (Fig. 6 8 ). No plano-básico de Psychodidae, os escleritos da metapleura devem ser 
similares em formato aos observados nos grupos-extemos. O formato plesiomórfico é 
observado nos Bruchomyiinae (Figs. 69, 70). Em Lutzomyia (Fig. 71) e Brumptomyia, o 
epistemo III é pequeno, sem alcançar a base e de formato triangular. Esta condição do 
epistemo III provavelmente faz parte do plano-básico de Phlebotominae, hipótese baseada no 
desenho do tórax para Phlebotominae de Galati (1990). Por outro lado, em Trichomyiinae 
(Fig. 72), Sycorax (Fig. 73) e Psychodinae (Fig. 74), desaparece a sutura que separa os 
escleritos metapleurais. Este esclerito único é bem desenvolvido dorsalmente, diferentemente
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da superfície ventral que é bastante reduzida. Esta constitui-se em uma sinapomorfia dos 
Psychodinae+.

39. Metanoto pequeno e estreito / a. metanoto grande e subesférico lateralmente (estreito medianamente)
/ b. metanoto largo também medianamente, com um formato retangular / c. metanoto curto
ântero-posteriormente.

40. Metanoto curto, não alcançando a altura do espiráculo / metanoto alongado lateralmente, alcançando
a altura do espiráculo.

O metanoto pequeno e estreito, pouco visível externamente (McAlpine, 1981), é 
observado em vários grupos de Diptera (Crampton, 1925a, 1926a; Figs. 65-67), sendo esta 
provavelmente a condição do plano-básico de Diptera. Em Macrochile (Fig. 6 8 ), 
Bruchomyiinae (Figs. 69, 70) e Phlebotominae (Fig. 71), o metanoto é grande e arredondado 
lateralmente, condição certamente apomórfica. Nestes grupos, o metanoto não alcança o 
espiráculo posterior, o que provavelmente representa a condição plesiomórfica para 
Psychodidae. Em Trichomyiinae (Fig. 72), Sycorax (Fig. 73) e Psychodinae (Fig. 74), o 
metanoto está estendido de cada lado alcançando, de modo geral, a altura do espiráculo. Nos 
Psychodinae, ainda, o metanoto é bem desenvolvido em toda sua extensão, aparecendo de 
formato retangular, largo. Nos Trichomyiinae (Fig. 72) e Sycorax (Fig. 73), o metanoto é 
alongado lateralmente, retangular, mas muito curto no eixo ântero-posterior. A compreensão 
da evolução deste caráter não é muito simples. A interpretação mais parcimoniosa parece ser 
que o formato retangular do metanoto é uma sinapomorfia de Psychodinae+, sendo que o 
encurtamento ântero-posterior —terceiro passo na série de transformação—  seria uma 
sinapomorfia de Trichomyiinae+. O metanoto alcançando o espiráculo é também proposto 
como uma característica sinapomórfica para Horaiellinae+. Uma vez que não há informação 
para Horaiellinae, Eophlebotomus e Eatonisca, a generalidade destes caracteres pode mudar 
futuramente.

41. Fragma pós-notal pequeno, sem chegar à metade do primeiro segmento abdominal / fragma pós-notal
grande, chegando a alcançar o segundo segmento abdominal.

Um fragma pós-notal pequeno tem sido observado em espécies de Tipulidae, 
Tanyderidae (Fig.65), Trichoceridae (Fig. 6 6 ), Ptychopteridae (Fig. 67), Blephariceridae, 
Mycetophilidae e Anisopodidae, o que leva a crer que essa seja a condição do plano-básico de 
Diptera. Dentro dos Psychodidae, o fragma pós-notal pequeno é observado nos Bruchomyiinae 
(Fig. 69, 70), Phlebotominae (Fig. 71) e Sycorax (Fig. 73). O alongamento posterior do 
fragma pós-notal é apomórfico e teria aparecido duas vezes independentemente na família, uma 
nos Trichomyiinae (Fig. 72) e outra nos Psychodinae (Fig. 74). Um fragma pós-notal bastante 
alongado também é observado em (Scatopsidae + Syneuridae), mas essa seria uma semelhança 
não homóloga entre os Scatopsoidea e esses subgrupos de Psychodidae.

42. Pernas longas / pernas curtas.

Em Tipulidae, Trichocera columbiana (Fig. 75), Bittacomorpha clavipes (Fig. 76), 
Protoplasa fitchii (Fig. 77), Macrochile (Fig. 78), Blephariceridae e em espécies basais de 
Bibionomorpha as pernas são longas. Provavelmente, pernas alongadas fazem parte do plano- 
básico de Diptera. Nos Psychodidae, a condição plesiomórfica é observada em Bruchomyiinae 
(Fig. 79), Phlebotominae (Fig. 80), Trichomyiinae (Fig. 81) e Sycorax (Fig. 82). O estado 
apomórfico, pernas curtas, seria uma sinapomorfia de Psychodinae (Fig. 83). Algumas espécies 
de Sycorax e alguns gêneros de Trichomyiinae também apresentam a condição apomórfica, 
mas devem ser adquisições independentes daquela nos Psychodinae.
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43. C contínua ao longo da margem anterior / C com uma ou mais rupturas na base da margem anterior
(Wood & Borkent, 1989).

A veia alar C tem uma ou mais rupturas na base da margem anterior em todos os 
Psychodidae, sendo esta condição única entre os Diptera basais (Wood & Borkent, 1989) 
(Figs. 8 8 , 89, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 106, 165-177, 203, 205, 206). A presença de uma 
quebra costal é a condição do plano-básico, de maneira que a presença de uma segunda quebra 
é uma apomorfia adicional.

44. Sc longa ultrapassando a metade da asa / a. Sc longa, quase alcançando a metade da asa / b. Sc curta.
45. Sc terminando em C / não alcançando C.

Sc, no plano-básico de Diptera, alcança aproximadamente a metade da asa, terminando 
em C. (Hennig, 1973; McAlpine, 1981), como pode ser visto em Protoplasa fitchii (Fig. 84), 
Trichocera columbiana (Fig. 85), Bittacomorpha clavipes (Fig. 8 6 ) eMacrochile (Fig. 8 8 ). Sc 
terminando antes da metade da asa é um caráter de distribuição universal nos Psychodidae 
(Figs. 88-95, 97-106, 165-177, 203-206), aparecendo também em outros grupos basais de 
Diptera. Neste nível de análise, o encurtamento da Sc deve ter ocorrido na base de 
Psychodidae. Nas espécies de Phlebotominae+ (Figs. 88-95, 97-99), Sc apresenta-se de modo 
muito similar ao proposto para o plano-básico da família. Em todos os grupos de Psychodinae+ 
(Figs. 100-106, 165-177, 203-206), no entanto, Sc nunca chega a 1/3 da asa, uma apomorfia 
desse grupo. Adicionalmente, em Psychodinae (Figs. 106, 165-177), Horaiella (Fig. 100), 
Lutzomyia (Fig. 95), Brumptomyia (Fig. 97), Sergentomyia (Fig. 98), Phlebotomus (Fig. 99) e 
Phlebotomiella (Fig. 92), Sc é incompleta. O desaparecimento do trecho final de Sc ocorreu 
independentemente em algumas espécies de Warileya e Chinius. Hennig (1972) inclui um 
desenho de “Pericoma spec.” que apresenta Sc completa. Entretanto, em nenhuma espécie 
formalmente descrita de Pericoma, Sc alcança C e assume-se que o plano-básico do gênero e 
dos Psychodinae seja apomórfico para este caráter. Propõe-se que a perda do ápice de Sc 
ocorreu independentemente em Phlebotomiella+, Psychodinae e Horaiella. A configuração 
dessa parte da asa em Psychodinae e em Horaiella é diferente, o que reforça a hipótese de 
origem independente desse caráter nos dois grupo.

46. sc-r presente / ausente.

No plano-básico de Psychodidae sc-r, como foi discutido, está presente. Verifica-se 
isso em Bruchomyia (Fig. 8 8 ), Nemapalpus (Fig. 89), Phlebotominae (Fig. 90-95; 97-99), 
Sycoracinae (Fig. 104), Trichomyiinae (Fig. 103, 203-206), e nos fósseis Eatonisca (Fig. 102) 
e Eophlebotomus (Fig. 1 0 1 ). Em Horaiella (Fig. 100), Sc termina em Ri. Entretanto, 
analisando-se os Trichomyiinae e Posthon, fica claro que em Horaiella houve apenas a perda 
do ápice da Sc distalmente a sc-r, de modo que os Horaiellinae devem ser considerados 
plesiomórficos para este caráter. Nos Phlebotominae, sc-r está presente em todas as espécies 
conhecidas de Hertigia (Fig.90), Warileya (Fig. 92) , Chinius (Fig.93) e dos táxons fósseis 
Phlebotomites (Fig. 91) e Phlebotoniella (Fig. 94). Nos outros táxons de Phlebotominae, sc-r 
está presente somente em algumas espécies, estando reduzida em muitas delas. Considera-se 
que sc-r está presente no plano-básico de todos os gêneros de Phlebotominae e que a redução 
teria ocorrido independentemente em vários grupos de espécies de Phlebotominae. Os 
Psychodinae, de modo geral, têm Sc livre no ápice, sem qualquer ligação com C ou com Ri 
(Figs. 106, 165-177). Algumas espécies de Telmatoscopus e de Pericoma, entretanto,

Asa
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apresentam uma leve esclerotinização na posição correspondente a sc-r. Devido à posição 
filogenética desses gêneros, no entanto, essa deve ser considerada uma condição secundária.

47. R5 bifurcando-se de R »+5 / a. Rs pectinada, ou seja, origem de R5  deslocada para a base da asa,
bifurcando-se de Rs (carregando junto r-m) imediatamente antes de R2 + 3 / b. Rs originando-se
bastante próximo da base de Rs.

48. R2 e R3 independentes / R2+3 simples.
49. R, reta ou levemente convexa até 0  ápice / Rt levemente côncava, porém não alinahada com Rs.

No plano-básico de Diptera, o eixo principal de Rs após sua origem deve continuar em 
uma linha reta ao longo de R4+5 e, depois, ao longo de R5. Essa interpretação difere da 
interpretação dada por todos os autores que trataram do plano-básico da asa em Diptera, os 
quais consideram que uma asa semelhante à de Tanyderidae seria próxima ao plano-básico da 
ordem. Em Protoplasa fitchii (Fig. 84), Rs é contínua com R» e não com R5, o que se verifica 
também em Macrochile (Fig. 87) e em Psychodidae basais (Figs. 88-90). Essa seria, desse 
modo, uma condição apomórfica que indicaria o possível monofiletismo do grupo 
(Tanyderidae + Macrochile + Psychodidae), dando sustentação a várias das comparações de 
grupos-extemos feitas aqui.

A perda de R2 (ou a fusão entre R2 e R3) é indiscutível em Horaiella (Fig. 100). Nos 
Phlebotominae, Bruchomyiinae, Psychodinae e em Eophlebotomus, não há dúvida quanto à 
presença de R2 (Figs. 88-95, 97-99, 106, 165-177). Em Eatonisca (Fig. 102) também não 
parece haver dúvida quanto à ausência de R2, uma vez que o alinhamento da base de Rs com 
Rt se mantém. Uma interpretação difícil, entretanto, diz respeito à homologia das nervuras do 
setor radial nos Trichomyiinae+ (Figs. 103-105, 203-206) A interpretação de Duckhouse 
(1972) para a homologia dessas nervuras nesse grupo indica que Rs estaria ausente ou fundida 
a Rt, de maneira que ele toma a bifurcação basal do setor radial como R2+3/ R». Hennig (1972), 
por sua vez, entende que o alinhamento de Rs com R4, visto nos grupos basais de Psychodidae, 
estaria mantido nos Trichomyiinae+, mas com outras modificações que tomam o padrão nesse 
grupo menos claro. Essas mudanças começariam com a alteração do ponto de origem de R5, 
relativamente distai no plano-básico da família, mas deslocado para muito próximo (ou apenas 
posterior) à origem de R2+3 em Eophlebotomus (Fig. 101) e Eatonisca (Fig. 102). Em adição, 
R2 está claramente perdida (ou fundida a R3) em Eatonisca (Fig. 102), como se viu acima. A 
condição presente em Trichomyiinae e Sycoracinae (Figs. 103-105, 203-206), desse modo, 
corresponderia ao deslocamento da origem de R5 (com R2 ausente como uma nervura 
independente) para uma posição ainda mais basal na asa. A condição chamada de “Rs 
pectinada” corresponderia, de fato, à presença de uma bifurcação entre R2+3 e R4, alterando a 
condição plesiomórfica em que R2+3 e R4+5 faziam a primeira bifurcação de Rs. Assim, a 
transformação de R2+3 em uma nervura simples seria uma homoplasia entre Horaiella e 
Eatonisca*o deslocamento da origem de R5 para próximo à origem de R2+3 seria uma 
sinapomorfia de Eophlebotomus+, enquanto que o segundo passo nessa série de transformação, 
o deslocamento da origem de R5 para uma posição ainda mais basal, seria sinapomórfica para 
Trichomyiinae+ Em Phlebotominae, a condição chamada pectinada é mais característica, 
principalmente, pela presença de quatro nervuras no setor radial, apresentando, porém, uma 
estrutura consideravelmente diferente daquela dos Trichomyiinae. Ainda que a aquisição da 
condição pectinada em Phlebotominae também demande um deslocamento de R5 para uma 
posição mais basal na asa (originando-se de Rs), é bastante óbvio que essa é uma modificação 
independente daquela nos Eophlebotomus*. Desse modo, denomina-se aqui a modificação 
encontrada na maioria dos Phlebotominae como sendo “setor radial pectinado”. Essa condição 
é verificada em toda a subfamília exceto em Hertigia (Fig. 90) e parece mostrar que esse 
gênero é grupo-irmão dos demais Phlebotominae. Isso já havia sido indicado por Hennig
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(1972) em sua filogenia dos Psychodidae. Dentro de Psychodinae, também há uma aquisição 
independente da condição pectinada (ver adiante), mas também claramente não-homóloga a 
essas outras. Como foi discutido anteriormente, R4 é reta e contínua com a Rs. Esta condição é 
observada na maioria de grupos de Psychodidae. A condição apomórfica, R4 côncava, ocorreu 
duas vezes independentemente na família, uma no grupo Warileya (Figs. 92-95, 97-99) e 
outra em Trichomyiinae+ (Figs. 103-105, 203-206).

50. r-m presente / ausente.

O desaparecimento de r-m ocorre independentemente em algumas espécies de 
Psychodinae é em Horaiella (Fig. 100), considemdo-se uma sinapomorfia deste último táxon.

51. Sc sem “pedicelo” / com “pedicelo”.
52. R5  sem pedicelo / com pedicelo.
53. CuA sem pedicelo / com pedicelo.

Em alguns Tanyderidae (Alexander, 1953a), em Macrochile (Fig. 87) e em 
Bruchomyia (Fig. 8 8 ) há pequenos trechos de nervura secundária que aparecem em posição 
mais ou menos longitudinal na asa. É difícil discutir com mais segurança se há alguma relação 
de homologia (nos genes codificadores do desenvolvimento ontogenético) entre essas 
estruturas relativamente semelhantes em diferentes pontos da asa. Em Macrochile, o 
“pedicelo”está presente apenas subapicalmente em Sc, junto à origem de sc-r e na base de R5, 
homoplástico com Bruchomyia. Em Bruchomyia, há um pedicelo adicional na base de CuA. 
Duas espécies sul-africanas de Nemapalpus —N. capensis Edwards (Edwards, 1929b) e N. 
iransvaalensis Stuckenberg (Stuckenberg, 1962) —  têm um pedicelo na R5 e na na base de 
M2, porém não é de ocorrência universal no grupo, sendo então tratado como uma 
homoplasia.

54. Bifurcação entre M1+2 e M3+4 em posição relativamente mediana na asa / em uma posição
consideravelmente basal

Em Proioplasa Jitchii (Fig. 84) e, inclusive, Macrochile (Fig. 87), a primeira 
bifurcação medial —M1+2/M3+4— está aproximadamente na metade da asa. Em Psychodidae, 
há um deslocamento de várias bifurcações para a base da asa, incluindo primeira medial e a 
origem de Rs, sendo esta uma sinapomorfia da família (Figs. 8 8 , 89, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 
106, 165-177, 203, 205, 206).

55. m-m presente / m-m ausente (Hennig, 1972).

A ausência da m-m foi proposta por Hennig (1972) como sinapomórfica para 
Psychodidae (Figs. 8 8 , 89, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 106, 165-177, 203, 205, 206). 
Nemapalpus iransvaalensis Stuckenberg é a única espécie de Psychodidae que apresenta m-m, 
interpretada aqui como uma reaquisição.

56. CuA longa / curta.
57. CuA presente / ausente.
58. m-cu posicionada transversalmente na asa / m-cu posicionada longitudinalmente na asa, alcançando

CuA em uma posição mais basal.
59. m-cu presente / ausente.

O ponto em que CuA alcança a margem da asa é bastante proximal em Phlebotominae 
(Figs. 90-95, 97-99), Nemapalpus (Fig. 89), Eophlebotomus (Fig. 101) e Sycoracinae (Figs. 
104, 105). Horaiella (Fig. 100) não tem CuA e não é comparável para este caráter. Em
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Psychodinae (Figs. 106, 165-177) e em Trichomyiinae (Figs. 103, 203-206), CuA tem uma 
extensão bem mais longa. Parece ser mais parcimonioso admitir que o encurtamento deu-se 
nos Phlebotominae, Nemapalpus, Sycoracinae e Eophlebotomus independentemente. 
Horaiella não tem qualquer vestígio de CuA. Por outro lado, nos Phlebotominae, há um forte 
deslocamento de CuA para a base da asa e, paralelamente, m-cu, que, primitivamente, ocupa 
uma posição transversal na asa, passa a ter uma posição longitudinal. Em Phlebotomiella (Fig. 
94) ocorre a condição plesiomórfica para a posição da m-cu, sendo interpretada como uma 
reversão. A ausência de m-cu é uma homoplasia entre Horaiellinae (Fig. 100) e Psychodinae 
(Figs. 106, 165-177).

60. Lobo anal presente / ausente (Hennig, 1972).
61. Jugum ausente / presente (Hennig, 1972).

A presença de um lobo anal é certamente parte do plano-básico de Diptera e está 
presente em Protoplasa fitchii (Fig. 84), Trichocera columbiana (Fig. 85), Bittacomorpha 
clavipes (Fig. 8 6 ) e Macrochile (Fig. 87). Em nenhum Psychodidae, no entanto, existe um 
lobo anal e esta é uma sinapomorfia da família (Figs. 8 8 , 89, 93, 95, 97, 98, 103, 104, 106, 
165-177, 203, 205, 206). No plano-básico de Psychodidae, a asa deve ter um formato 
alongado, de ápice arredondado. A perda do lobo anal deve estar relacionada, 
ontogeneticamente, com outras modificações, como o deslocamento de bifurcações para uma 
posição mais basal e a redução de todo o setor cubital.

Duckhouse (1987a), aceitando a recomendação de Wooton (1979), utiliza o nome de 
jugum para a evaginação posterior da asa, conhecida como neala. Hennig (1972) demonstrou 
que o jugum (neala) desenvolvido, como nos Psychodinae (Figs. 106, 165-177), corresponde a 
uma apomorfia. Os demais grupos de Psychodidae, bem como Macrochile, Tanyderidae, 
Ptychpteridae e Trichoceridae não têm o jugum (Figs. 84-87, 88-95, 97-99, 100-105, 203- 
206).

Abdômen

62. Abdômen cilíndrico / globuloso.
63. Esternito 1 normal em tamanho / reduzido.

Um abdômen cilíndrico e estreito é observado em muitos grupos basais de Diptera 
(Figs. 75, 76), inclusive em Protoplasa fitchii (Fig. 77) e Macrochile (Williams, 1933) e esta 
forma deve representar o estado plesiomórfico. O estado plesiomórfico é observado nas 
espécies de Phlebotominae+, Sycoracinae e parte de Trichomyiinae (Figs. 79, 80). Não há 
informação para os gêneros extintos, com exceção de Posthon, que é plesiomórfico para o 
caráter. O adbômen globuloso é tomado aqui como sinapomórfico para Psychodinae (Fig. 83). 
Esta forma apomórfica também foi verificada em alguns grupos de Trichomyiinae, e deve ter 
sido alcançada independentemente.

No primeiro segmento, tanto o tergito 1 quanto o esternito 1 são relativamente 
pequenos no plano-básico de Diptera (Collucci, 1995). A redução quase completa do esternito 
1 é observada somente em Psychodinae e certamente representa uma sinapomorfia do grupo.

64. Segmento 8 dos machos com um esternito e um tergito diferenciados e relativamente largos / segmento
8 reduzido a uma estreita banda escierotinizada.
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No segmento oito dos machos de Psychodidae, o tergito e o estemito têm um 
desenvolvimento normal, sendo apenas levemente menores que os escleritos do segmento 7. 
Em Nemapalpus, o segmento oito é bastante reduzido e os escleritos são pequenos.

65. Parte das macrotríquias com formato de pêlo / presença de macrotríquias modificadas, com formato
de escamas.

Em alguns grupos de dípteros há uma transformação das macrotríquias em estruturas 
com formato de escamas. Isso é particularmente conhecido para os Culicomorpha, em que a 
asa tem escamas em Culicidae, Chaoboridae e Corethrellidae, enquanto que nos Culicidae as 
escamas estão espalhadas por todo o corpo. Essa modificação parece ser sinapomórfica para 
os Psychodidae, ocorrida independentemente dos Culicomorpha.

66. Escamas dos esternitos abdominais dispostas em faixas / dispostas irregulamente (Galati, 1990).

Segundo Galati (1990), as escamas dispostas em faixas são observadas em 
Bruchomyiinae, Hertigia e Warileya, considerado plesiomórfico nos Phlebotominae+. A 
condição apomórfica reúne Lutzomyia, Brumptomyia, Phlebotomus e Sergentomyia em um 
grupo monofilético. Não há informação para os gêneros fósseis de Phlebotominae, para 
Chinius. Em outros Psychodidae, encontram-se escamas dispostas regularmente.

Terminália feminina

67. T8 e S8 da fêmea independentes / T8 e S8 fundidos formando um sintergoesternito.
68. Sintergoesternito mantendo, mais ou menos, o comprimento normal dos escleritos componentes /

sintergoesternito 8 curto, parecendo uma banda estreita e esclerotinizada.

No plano-básico de Diptera, o tergito 8  e o estemito 8  das fêmeas são escleritos 
independentes. Em todos os Psychodidae, o tergito 8  e o estemito 8  estão fundidos, formando 
um anel (Figs. 108-112), condição claramente sinapomórfica para a família. No plano-básico 
de Psychodidae, a largura de cada um desses escleritos é mantida mesmo após a fusão. Em 
Trichomyiinae (Fig. 111) e Psychodinae (Fig. 1 1 2 ), o sintergoesternito, entretanto, é visível 
como uma banda estreita e esclerotinizada, muito reduzido em seu comprimento. Duckhouse 
(1972) indica que Sycorax também tem o segmento 8 reduzido. E provável que esta seja uma 
sinapomorfia para Psychodinae+, ainda que não haja informação disponível sobre o caráter para 
os gêneros fósseis e para Horaiellinae.

69. S8 presente como uma placa única / dividida em duas placas separadas.
70. Gonapófises do segmento 8 separadas / fundidas.

No plano-básico de Diptera, os gonocoxitos da terminália feminina estariam fundidos 
formando uma placa única (Collucci, 1995) e contendo um par de gonapófises, condição que 
seria observada no plano-básico de Psychodidae. Em Bruchomyia (Fig. 115) e em 
Nemapaplpus (Fig. 116), existe uma sutura transversal que separa completamente os dois 
lobos do estemito 8  em duas placas separadas, cada uma com sua gonapófise. Esse caráter é 
proposto como uma sinapomorfia para Bruchomyiinae, ainda que não haja informação para 
Eutonnoira. A divisão do estemito 8  observada em Bruchomyia e em Nemapaplpus, foi 
proposta como tendo ocorrido na base de Bibionomorpha por Blaschke-Berthold (1994), 
certamente independentemente dos Bruchomyiinae.
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Em Trichomyiinae (Fig. 118), na posição correspondente ao par de gonapófises 8 , 
observa-se, medianamente, uma única projeção, que deve representar a fusão duas 
gonapófises. Esta representa evidentemente uma sinapomorfia para o grupo.

71. T9 como uma placa relativamente pequena, mais larga que longa / desenvolvido, quase que tão longa
quanto larga.

72. S9 com formato de furca / como uma placa sub-quadrada.
73. S9 com formato de Y / com um braço extra no Y.

O tergito 9 e o estemito 9 estão presentes no plano-básico de Diptera, sendo que o 
tergito 9 é uma placa relativamente pequena e o estemito 9 é modificado, aparecendo como 
uma fúrca interna apoiada lateralmente nas extremidades do tergito 9, com formato de Y 
(Saether, 1977) e sustentando a abertura externa das espermatecas (McAlpine, 1981).

O tergito 9 de Nemapalpus (Fig. 109) é alongado ântero-posteriormente, muito grande, 
sendo uma sinapomorfia evidente desse grupo. Por outro lado, nos Psychodinae, o estemito 9 
aparece como uma placa retangular, perdendo o formato original de fúrca (Saether, 1977), que 
se mantém no restante da família. Em Nemapalpus (Fig. 109), por outro lado, além da fúrca 
genital (S9) crescer em tamanho, há um braço extra em posição mediana, dorsalmente à fúrca, 
sendo esta uma apomorfia inquestionável deste táxon. Essa modificação é proposta aqui como 
uma sinapomorfia de Nemapalpus.

74. TIO da fêmea como um esclerito normal / TIO como uma placa esclerotinizada.

O TIO nas fêmeas dos Diptera é pequeno, porém tem o mesmo grau de esclerotinização e 
presença de cerdas que os outros escleritos. Nos Psychodidae (Figs. 108-112), o TIO aparece 
como uma placa fortemente esclerotinizada e, às vezes, com apenas um par de cerdas (Figs. 
108-112).

75. Cerco da terminália da fêmea com dois segmentos / com um segmento.
76. Cerco cilíndrico / cerco plano, circular.
77. Cerco cilíndrico / cerco laminar e alongado.

No plano-básico de Diptera, o cerco das fêmeas tem dois artículos (Hennig, 1973), 
condição também observada em Macrochile (Fig. 114). Nos Psychodidae (Figs. 108-112), o 
cerco está composto somente por um artículo, neste nível uma sinapomorfia da família. 
Provavelmente, os cercos da fêmea são cilíndricos no plano-básico de Diptera, estado que se 
mantém no plano-básico de Psychodidae, mesmo com a redução de dois para um artículo. O 
estado plesiomórfico, dentro da família, é observado em Phlebotominae e Bruchomyiinae. 
Duas modificações desse formato ocorrem nos Psychodinae+. A primeira está presente em 
Trichomyiinae (Fig. 111) e em Sycorax (Duckhouse, 1972), nos quais o cerco adquire um 
formato circular, grande e plano, o que é proposto como uma sinapomorfia para 
Trichomyiinae+. A outra apomorfia é observada em todos os Psychodinae (Fig. 11 2 ), nos quais 
o cerco adquire um formato laminar e alongado, similar ao que se observa em Tipulidae e 
Trichoceridae.

78. Fêmea com três espermatecas / a. fêmea com duas espermatecas / b. uma espermateca (Hennig, 1972).
79. Espermateca pequena / espemateca muito grande.
80. Espermateca subglobulosa / espermateca saculiforme.

Ainda que tenha sido levantada alguma dúvida por Wood & Borkent (1989:1350) 
sobre a evolução do número de espermatecas em Diptera, aceita-se aqui a interpretação de que 
no plano-básico da ordem estão presentes três espermatecas (Hennig, 1973; Fig. 113). Nos
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fósseis conhecidos de Macrochile spectrum, não pode ser verificado o número de 
espermatecas. Propõe-se, neste trabalho, que a redução para duas espermatecas (Fig. 117) seja 
sinapomórfica para os Psychodidae. Entretanto, uma vez que o edeago em Macrochile tem 
duas aberturas, é considerável a possibilidade de que haja também apenas duas espermatecas. 
Em todos os Bruchomyiinae, o número de espermatecas está reduzido a um, condição 
claramente sinapomórfica para esta subfamília (Fig. 116).

Espermatecas pequenas e subglobulosas devem representar o estado plesiomórfico 
entre os Diptera (Saether, 1977). Em Bruchomyiinae (Fig. 116), a espermateca é 
extremamente desenvolvida, saculiforme, alcançando o segundo ou o terceiro segmento 
abdominal, uma sinapomorfia para este táxon. Na única espécie de Hertigia e algumas das 
espécies de Warileya, gêneros de Phlebotominae, o par de espermatecas também tem um 
aspecto sacular (ver discussão no final deste item), ainda que de tamanho relativamente 
pequeno, considerada uma semelhança não-homóloga à de Bruchomyiinae. Considerando que 
outras espécies de Warileya apresentam a condição plesiomórfica do caráter, admite-se que 
seja uma homoplasia entre esses grupos. Nesta análise, o caráter aparece como uma 
autapomorfia de Hertigia.

81. Espermatecas relativamente membranosas / bem esclerotinizadas (Saether, 1977).
82. Espermatecas com duetos longos / sésseis, sem oviduetos ligando-as ao S9 (Saether, 1977).

Espermatecas membranosas e esféricas fazem parte do plano-básico de Diptera (Saether, 
1977). Nos Psychodinae, as espermatecas são esclerotinizadas e não há duetos ligando as 
espematecas ao estemito 9. Estas ficam aderidas diretamente à fixrca genital. Saether (1977) 
denominou essas espermatecas de “sésseis”, uma sinapomorfia adicional de Psychodinae.

Terminália masculina

83. S9 como um esclerito curto ântero-posteriormente, porém ainda visível / S9 muito reduzido e de difícil
identificação.

84. T9 como uma placa subquadrada / T9 muito reduzido e de difícil identificação.
85. T9 como uma placa subquadrada / T9 alongado ântero-posteriormente.
86. T9 sem aberturas pseudo-espiraculares / T9 com aberturas pseudo-espiraculares.
87. T9 como uma placa subquadrada / T9 com dois braços desenvolvidos posteriormente.

No plano-básico de Diptera, o tergito 9 e o estemito 9 são escleritos independentes, de 
tamanho semelhante aos escleritos abdominais precedentes. Nos Psychodidae, assim como em 
outros Diptera basais, o tergito 9 está fundido ao estemito 9, formando um sintergoestemito 9 
(Figs. 123, 124, 128, 188, 192, 194, 196). O estemito 9 no plano-básico de Psychodidae é 
curto ântero-posteriormente, porém o tergito 9 é uma placa subquadrada muito maior (Figs. 
143, 144, 146-148). Nos Phlebotominae (Fig. 136, 145), a redução do tergito 9 e do estemito 
9  à bandas praticamente invisíveis (Quate, 1981) são características sinapomórficas dessa 
subfamília. Em Bruchomyia (Figs. 123, 132), o estemito 9 parece ter um formato atípico, mas 
deve estar presente. O tergito 9, em Bruchomyia(Figs. 123, 143) e Nemapalpus (Figs. 124. 
144), por outro lado, é muito grande, alongado ântero-posteriormente, o que é proposto como 
uma sinapomorfia de Bruchomyiinae. Finalmente, nos Psychodinae (Fig. 148) o tergito 9 
apresenta um par de orifícios conhecidos como aberturas pseudoespiculares (Duckhouse, 
1987a), provavelmente sinapomórficas para este grupo.

Em Phlebotominae (Fig. 145), o corpo principal do tergito 9 está bastante reduzido, 
mas possui dois braços grandes. Esses braços são conhecidos como lobos laterais (Forattini, 
1973; Galati, 1990). Esses braços são alongamentos do tergito 9, como determinaram
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claramente Christophers & Barraud (1926), através de um estudo embriológico. Na descrição 
das duas espécies de Horaiella feita por Tonnoir (1933), são descritas para H. prodigiosa duas 
estruturas alongadas do reduzido tergito 9, muito similares com os braços do tergito 9 de 
Phlebotominae. Por outro lado, em H. consimilis, o tergito 9 é maior e os braços são muito 
reduzidos. É difícil interpretar qual das duas condições é plesiomórfica para este grupo. 
Assume-se que a presença de braços do tergito 9 faz parte do plano-básico de Horaiella, uma 
adquisição independente dos Phlebotominae.

88. S10 independente do cerco / S10 fundido à base dos cercos.
89. Extremo distai do S10 truncado / extremo distai do S10 com um par de projeções laterais que apoiam

os cercos.
90. Cerco cilíndrico / cerco digitiforme.
91. Cerco sem cerdas diferenciadas / com cerdas especiais, os tenáculos.

No plano-básico de Diptera estão presentes o tergito 10, o estemito 10 e um par de 
cercos, ligados ao tergito 10. Nos Psychodidae, como no plano-básico de Diptera (por 
exemplo, Protoplasa fiíchii, Fig. 120-121), o cerco tem um único artículo (Figs. 123, 124, 
126-128, 143-148, 188, 192, 194, 196). A terminália masculina de Phlebotominae (Fig. 145) 
apresenta algumas modificações bastante grandes. Entre elas, o estemito 10 está fundido com 
os cercos, que ocupam uma posição látero-posterior. A condição de fusão nesse grupo é 
sinapomórfico. Nos Psychodinae, por sua vez, o estemito 1 0  possui subterminalmente um par 
de projeções com as quais articulam-se os cercos, uma sinapomorfia do grupo.

Em Psychodinae, duas apomorfias são observadas nos cercos. A primeira refere-se a 
modificação do formato dos cercos, que passam a ser digitiformes, mais alongados que no 
plano-básico da família (Figs. 128, 180-185, 188, 192, 194, 196). É interessante observar que 
a fêmea também apresenta cercos alongados (ainda que laminares). A outra refere-se a um 
grupo de cerdas apicais, modificadas que são conhecidas como tenáculos (Figs. 128, 180-185, 
188, 192, 194, 196)). A presença dos tenáculos é o que Hennig (1966) chamaria de caracteres 
derivados únicos, não sendo conhecido em qualquer outro grupo de Diptera. A forma dos 
tenáculos e seu número variam dentro dos Psychodinae. Considerando a distribuição dessas 
características em relação a outras apomorfias conhecidas, admite-se que os tenáculos, no 
plano-básico da subfamília, sejam numerosos. Além disso, eles teriam um formato espatular, 
isto é, ligeiramente laminares, com a largura aumentando gradativamente da base para o ápice.

92. Gonocoxitos separados medianamente na face esternal / gonocoxitos fundidos medianamente na face
esternal.

93. Ponte gonocoxal ausente / presente.

A fusão dos gonocoxitos medianamente é uma sinapomorfia Phlebotominae e deve 
estar relacionada a redução do estemito 9. Em todo esse grupo, os gonocoxitos têm suas bases 
justapostas medianamente (Fig. 136). Nas espécies neotropicais de Nemapalpus há um 
processo semelhante mas não idêntico de fusão entre os gonocoxitos (Fig. 133). Nessas 
espécies, o estemito 9 está presente e desenvolvido ventralmente na terminália e os 
gonocoxitos fúndem-se posteriormente ao estemito 9. Infelizmente, as descrições das espécies 
affotropicais e australianas de Nemapalpus não fazem menção a este caráter ou apresentam 
desenhos da terminália em vista lateral, de maneira que não é possível saber se esta é uma 
autapomorfia do grupo neotropical de espécies ou de todo o gênero. Por ora, essa condição é 
tomada aqui como restrita à região Neotropical, de maneira que não aparece no diagrama das 
relações filogenéticas. Em algumas espécies de Trichomyiinae (Fig. 141), há uma conexão 
entre os gonocoxitos, formando como que uma ponte. Essa modificação não está presente em 
todo o grupo (logo não aparece no diagrama das relações filogenéticas) e certamente não é
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homóloga Fusão entre os gonocoxitos (ou entre os gonocoxitos e o estemito 9 para formar um 
sinstemogonocoxito) também ocorre em várias outras famílias de Diptera.

Alguns grupos distintos de Diptera apresentam uma conexão entre os gonocoxitos por 
trás do edeago, particularmente vários Bibionomorpha e alguns Brachycera. Os Tanyderidae 
não têm ponte gonocoxal (Ooestebroek & Courtney, 1995), o mesmo parecendo ser 
verdadeiro para Macrochile (Crampton, 1926b). Dentro dos Psychodidae, os Phlebotominae+ 
(Figs. 135, 136) têm apódemas gonocoxais pequenos que não chegam a unir-se medianamente. 
Este deve representar o estado plesiomórfico do caráter em Psychodidae. Em Psychodinae e 
Trichomyiinae, por outro lado, os apódemas dos gonocoxitos estão fundidos medianamente 
para formar uma ponte gonocoxal, ainda que não idêntica, a ponte dos Bibionomorpha. 
Sycoracinae não parece apresentar ponte gonocoxal, de maneira que é difícil interpretar a 
evolução do caráter. Aceita-se aqui que essa estrutura surgiu duas vezes independentemente 
no grupo.

94. Gonóstilo com cerdas finas no ápice / gonóstilo com cerdas grossas no ápice.
95. Gonóstilos articulando-se um em direção ao outro / gonóstilos articulando-se para a frente da

terminália (i.é, dorsalmente, uma vez que a terminália sofreu rotação de 180°).

O gonóstilo da maioria dos Psychodidae apresenta cerdas alongadas, semelhantes às 
encontradas em outras partes da terminália. Todos os Phlebotominae, exlcusivamente, têm um 
grupo de cerdas muito grossas, semelhantes a espinhos, articuladas a pequenos tubérculos 
posicionados interna e externamente no gonóstilo (Figs. 126, 135, 136). Essa é uma 
sinapomorfia diagnostica do grupo, que pode ser visualizada mesmo em fósseis. Em Posihon, 
por sua vez, o gonóstilo articula-se para fora da terminália (ver Hennig, 1972, Figs. 77-78), 
diferente da condição mais freqüente em Diptera, cujos gonóstilos dobram-se para a parte 
interna da terminália. Trata-se de uma condição claramente apomórfica. Um gonóstilo com 
formato semelhante também é observado em algumas espécies africanas de Nemapalpus. 
Entretanto, seu formato não é idêntico e tampouco é uma característica de todo o gênero.

96. Parâmeros sem cerdas / parâmeros com cerdas.

Em Psychodidae, o formato dos parâmeros varia consideravelmente —como ocorre em 
outros grupos de Diptera— e é muito difícil acompanhar a evolução da estrutura, tanto no 
sentido de reconstituir seu plano-básico, quanto ao aproveitamento das mudanças que 
certamente estão envolvidas na evolução do grupo. Mesmo Wood (1991), em sua discussão 
sobre a evolução da terminália em Diptera, não chega a uma conclusão sobre a condição dessa 
estrutura no plano-básico do grupo. Em Protoplasa fitchii (Fig. 130), há uma estrutura 
mediana dorsal ao edeago que se projeta distalmente de cada lado da terminália, sem portar 
cerdas (nos grupos em que não há a fusão mediana, os parâmeros devem corresponder a esses 
braços laterais). Em Macrochile os parâmeros parecem estar presentes (Fig. 131). 
Aparentemente, essa condição deve estar bastante próxima do que deve ser o plano-básico dos 
parâmeros para Psychodidae. Uma das mudanças mais claras que podem ser observadas nos 
parâmeros dentro da família é o aparecimento de cerdas distais, nos Phlebotominae.

97. Edeago tudular / edeago cônico.

O edeago, no plano-básico de Diptera, deve ter um formato tubular (Wood, 1991). Esse 
formato plesiomórfico é observado em Protoplasa fitchii (Fig. 130) e em Macrochile (Fig. 
131), além de vários outros Diptera, de modo que é proposto como a condição para o plano- 
básico de Psychodoidea. Em Bruchomyia, Nemapalpus e, menos claramente, em
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Phlebotominae, o edeago é cônico, com o ápice posicionado distalmente. Nos outros 
Psychodidae, o edeago parece mais tubular, apresentando uma variedade grande de formatos, 
porém nunca cônicos. Propõe-se que o formato cônico seja sinapomórfico para 
Phlebotominae+.

98. Edeago com três aberturas / a. com duas aberturas/ b. com uma abertura.

Denomina-se de distifalo a região apical discreta do edeago. Downes (1968) propôs 
que o edeago com três aberturas independentes deveria ser a condição ancestral para Diptera, 
hipótese aceita por Hennig (1973) e Matile (1990). Esta hipótese é sustentada pela presença 
dessa condição em Protoplasa fitchii (Fig. 130), Blephariceridae, Cylindrotominae (Tipulidae) 
e alguns Brachycera basais, entre outros. Wood & Borkent (1989), em oposição, sugeriram 
uma origem independente das três aberturas do edeago em três grupos basais de Diptera 
(relacionadas com as três aberturas independentes das espermatecas) sugerindo que uma única 
abertura do edeago seria a condição plesiomórfica para os Diptera. É aceita aqui a hipótese de 
Hennig (1973) e Matile (1990). Entretanto, em qualquer dos casos, duas aberturas do edeago, 
como se observa em Macrochile (Figs. 122, 131) e Psychodidae (Figs. 135, 138), seria uma 
apomorfia compartilhada por estes dois táxons e mais uma evidência do monofiletismo dos 
Psychodoidea. Um distifalo grande e cônico, com uma única abertura pela qual passam os dois 
filamentos do edeago, é observado em Nemapalpus (Figs. 124, 125) (que em algumas espécies 
tem apenas um filamento) e em Bruchomyia (Fig. 123). Propõe-se que a fusão das aberturas 
do distifalo seja uma sinapomorfia para Bruchomyiinae. Grupos de espécies de Psychodinae, 
Trichomyiinae e Sycoracinae também apresentam essa fusão, homoplástica com 
Bruchomyiinae, mas que não é sinapomórfico para essas subfamílias.

99. Tubos de abertura do distifalo curtos / tubos distais do distifalo alongados.
100. Apódema ejaculador pequeno / muito comprido e reto, terminando em uma estrutura como funil.
101. Duetos espermáticos originando-se à altura do segmento 9 / originando-se em segmentos abdominais

anteriores ao 9.

Os tubos resultantes da trifurcação do distifalo são pequenos em Tanyderidae e em 
outros grupos de Diptera, o que leva a crer que este seja o estado plesiomórfico. Em 
Psychodinae, estes tubos são muito alongados e paralelos, podendo ser confundidos com 
parâmeros (Figs. 142, 178, 186, 189, 190). Embora essas estruturas possam estar 
secundariamente modificadas, a extensão desses tubos do distifalo deve ser sinapomórfica para 
os Psychodinae.

O apódema ejaculador de vários grupos de Psychodinae+ (Figs. 139, 140, 141, 142, 
187, 188, 189, 191, 192, 193) é comprido e subcilíndrico. Em Tanyderidae, este é um poco 
menor, porém também é subcilíndrico. Desta maneira, supõe-s^ que o formato subcilíndrico 
seja a condição plesiomórfica para Psychodinae. Em Bruchomyia, algumas espécies de 
Nemapalpus e no grupo Warileya+ de Phlebotominae o apódema ejaculador tem o formato de 
um funil (Figs. 126, 132). Este formato deve ter surgido independentemente nestes grupos de 
Psychodidae, porém no escopo deste trabalho propõe-se como uma sinapomorfia para 
Bruchomyia e para Warileya+.

Os duetos espermáticos (denominados “duetos ejaculadores” por Galati, 1990) 
associados à bomba espermática são pequenos em Hertigia, Warileya, Nemapalpus e 
Bruchomyia. Nos outros Psychodinae, estes são bastante pequenos, difíceis de serem 
identificados. É provável que esta seja a condição plesiomórfica para Psychodidae. Nas
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espécies conhecidas do grupo Chinius+, os duetos espermáticos ultrapassam a metade do 
abômen, sendo claramente uma sinapomorfia para esse grupo (Figs. 126, 135, 136).

Para os gêneros de Psychodinae

Cabeça

102. Vértice baixo / vértice bastante elevado.

O vértice pouco elevado, observado na maioria das espécies de Psychodinae, é similar 
ao proposto para o plano-básico de Diptera e, portanto, deve representar o estado 
plesiomórfico desta série de transformação (figs. 150-152). O estado apomórfico, dentro de 
Psychodinae, apareceu independentemente em Pericoma (Fig. 149) e em Didicrum. Isto fez 
com que alguns autores considerassem estes grupos como pertencentes a um mesmo gênero. O 
caráter apomórfico observado nesses dois gêneros difere da condição apomórfica semelhante 
observada nos Phlebotominae+, onde o vértice é largo e muito alto (caráter 14).

103. Ponte ocular presente / ponte ocular reduzida.

A presença de uma ponte ocular completa, como visto anteriormente, deve fazer parte 
do plano-básico de Psychodinae (caráter 19, Figs. 149, 152). Presume-se que três eventos 
independentes de redução secundária dessa ponte ocular aconteceram dentro dos Psychodinae. 
Nos Pericomini, dois gêneros apresentam a ponte ocular reduzida, Mystropsychoda (Fig. 150) 
e Notiocharis, porém assume-se que essa redução foi alcançada independentemente nestes dois 
grupos, uma vez que Notiocharis forma parte de um grupo monofilético que não inclui 
Mystropsychoda. A redução da ponte ocular também é observada em Paratelmatoscopus (Fig. 
151), um gênero incluído em Maruinini.

104.14 flagelômeros /13  flagelômeros.

Como visto anteriormente, a redução para 13 flagelômeros ocorreu no grupo 
monofilético Eophlebotomus (caráter, 9) e, independentemente em diferentes grupos de 
espécies de Psychodinae. Ao nível genérico, apenas em Brunettia, dentro dos Psychodinae, 
têm a redução para 13 flagelômeros, sendo esta uma sinapomorfia para todo o gênero.

105. Flagelômeros piriformes / com formato de barril.

O formato dos flagelômeros no plano-básico de Psychodidae deve ser cilíndrico, isto é, 
alongado, relativamente simétrico, de modo que as duas extremidades são relativamente 
semelhantes. No plano-básico de Psychodinae os flagelômeros devem ser curtos e com 
formato piriforme. A inferência de que o formato piriforme deva constituir o plano-básico da 
subfamília pode ser obtida com uma análise da distribuição dos formatos piriforme e de barril 
dentro do grupo: dos quatro grandes grupos monofiléticos aceitos para os Psychodinae, dois 
mostram apenas flagelômeros com formato piriforme, enquanto que os outros duas apresentam 
representantes com flagelômeros piriformes e com formato de barril. Assim, aceita-se que esta 
última condição é apomórfica e que surgiu quatro vezes dentro da família: uma vez dentro dos 
Pericomini (Pericoma (Fig. 154), Saraiella, Berderniella e Notiocharis), uma vez nos 
Telmatoscopini (Ulomyia, Clytocerus (Fig. 155) e Thornburghiella (Fig. 156)) e duas vezes 
independentemente nos Maruinini, uma vez em Maruina (Fig. 157) e outra no grupo Didicrum 
+ Tonnoiriella (Fig. 158).
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O táxon Tonnoira, por outro lado, apresenta flagelômeros cilíndricos alongados, de 
modo semelhante ao plano-básico da família (ainda que com o primeiro flagelômero tão longo 
quanto o segundo, como no plano-básico de Psychodinae). Caso seja confirmada que a 
condição observada em Tonnoira é plesiomórfica, isso poderia mudar acondição do plano- 
básico de Psychodinae. Entretanto, a quantidade de informação disponível para determinar esse 
gênero monotípico, conhecido de uma única fêmea, é extremamente exígua. Parece 
recomendável (uma vez que a condição dos flagelômeros poderia corresponder apenas a uma 
reversão secundária) manter ainda esse gênero em incertae sedis na subfamília e aguardar uma 
redescrição melhor do gênero para que seu posicionamento seja feito em bases mais sólidas. 
Isso parece particularmente necessário quando se considera que algumas fêmeas de Alepia 
também têm flagelômeros alongados (ainda que mais curtos que em Tonnoira). Assim, é 
possível que Tonnoira pelliticornis End. corresponda apenas a uma espécie de Alepia.

106. Flagelômero 1 do mesmo tamanho que os demais / muito menor que os demais flagelômeros.
107. Primeiro e segundo flagelômeros não fundidos / fundidos, porém os dois ainda identificáveis.
108. Flagelômeros 1 + 2 (fundidos) com cerdas pequenas e finas (como demais flagelômeros) /

flagelômeros 1  + 2  com cerdas longas e grossas.
109. Três últimos flagelômeros um pouco menores, porém com o mesmo formato piriforme dos outros /

reduzidos, esféricos e às vezes fundidos (Duckhouse, 1985).
1 1 0 . Último flagelômero com apículo grande / apículo reduzido.

No plano-básico de Psychodinae, o primeiro flagelômero é tão longo quanto o 
segundo. Uma diminuição ulterior da extensão do primeiro flagelômero em relação ao segundo 
é verificada em Neoarisemus (Fig. 160) e em Paratelmatoscopus (Fig. 161). Em Neoarisemus 
parece haver apenas uma redução da extensão apical do flagelômero 1, enquanto que em 
Paratelmatoscopus há uma redução de volume (além da perda do formato piriforme) desse 
flagelômero. É aceito que essas modificações são homoplásticas nesses dois grupos.

Em Clytocerus+ (Figs. 152, 155, 156), grupo de Telmatoscopini, há um processo de 
fiisão dos dois primeiros flagelômeros, que continuam identificáveis. Essa é uma modificação 
única dentro dos Psychodinae. Dentro desse grupo, Thornburghiella (Fig. 156) e Ulomyia 
possuem, adicionalmente, cerdas grandes e grossas nos flagelômeros 1+2. Essa é outra 
apomorfia exclusiva em Psychodidae, o que indica que as relações propostas para esses três 
gêneros parece bem fundamentada.

No plano-básico de Diptera, tanto o formato dos flagelômeros, quanto seu tamanho 
são aproximadamente o mesmo para todos os flagelômeros. Em Psychodini, como havia 
indicado Duckhouse (1985), há uma redução dos três últimos flagelômeros (Fig. 163), que 
perdem a extensão distai e adquirem um formato cilíndrico. Essa modificação é sinapomórfica 
para todo o grupo, ainda que homoplástica com outros Psychodinae. A redução dos três 
últimos flagelômeros ocorreu também em parte das espécies de Mormia, em Neoarisemus e 
em Nemoneura + Arisemus. Dos grupos com os flagelômeros reduzidos, somente os 
Psychodini apresentam adicionalmente a redução do apículo (Fig. 163). Assim, esse caráter é 
considerado independente da redução dos três últimos flagelômeros e constitui outra 
sinapomorfia para esse grupo.

111. Ascóides setiformes / a. ascóides com três braços, um voltado para a base e dois voltados distalmente,
conferindo um formato de Y / b. sem um dos braços superiores (modificado de Duckhouse, 1985).

Ascóides setiformes, articulados na base do flagelômero, são observados em 
Phlebotominae+ e Trichomyiinae. Provavelmente esta condição representa a condição do 
plano-básico na família. Ascóides com três braços, um voltado basalmente e dois distalmente,
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adquirindo um formato de Y, são encontrados em quase todos os Psychodini (Fig. 162) 
(Duckhouse, 1985). A interpretação mais parcimoniosa é que esta seja uma sinapomorfia da 
tribo. A única exceção é a do gênero Tethricus (Fig. 164), em que os ascóides não apresentam 
um dos braços distais do Y, sendo uma sinapomorfia desse grupo. Vaillant (1990a), ao 
contrário, considera que os ascóides em Y teriam aparecido duas vezes independentemente nos 
Psychodinae, uma vez em alguns dos gêneros de Psychodini que ele agrupa junto com outros 
gêneros em Telmatoscopini e a outra no gênero Psychoda. Essa hipótese não encontra apoio 
no conjunto de caracteres encontrados neste trabalho. Outras variações do formato dos 
ascóides são encontradas em grupos de espécies de alguns gêneros e deverão ser úteis na 
indicação de grupos monofiléticos menores. Em algumas espécies de Psychoda, por exemplo, 
um outro braço superior pode ser bastante desenvolvido (Duckhouse, 1985). Parte das 
espécies de Mormia e Telmatoscopus apresentam uma outra série de transformação, em que os 
ascóides passam de setiforme para multirramificado.

112. Escapo no máximo tão longo quanto a cabeça / muito mais longo que a cabeça.

Um grande alongamento do escapo é verificado, dentro dos Psychodinae, em 
Clytocerus (Figs. 152, 155). Essa condição é uma sinapomorfia de todo o gênero. Algumas 
outras espécies dentro de gêneros de Psychodinae apresentam algum alongamento do escapo, 
mas que não são homólogas à encontrada em Clytocerus.

113. Braços posteriores do tentório separados / fundidos e formando uma placa.

No plano-básico de Diptera e de Psychodidae, o tentório aparece como duas estruturas 
filiformes e paralelas. Em Nemoneura, os braços posteriores do tentório estão fundidos 
medialmente formando uma placa, condição claramente apomórfica. Em Arisemus, 
supostamente o grupo-irmão de Nemoneura, essa fusão não ocorre, o que permite indicar essa 
mudança como sinapomórfica para o gênero.

114. Estipes separados / estipes fundidos formando uma placa esclerotinizada.

Os estipes pares e paralelos entre si são parte do plano-básico de Diptera e de
Psychodidae. Apenas gen.n. A sp.n. 1 apresenta essa fusão.

115. Lacínia comprida, alcançando quase o final do palpo / lacínia reduzida.

Essa apomorfia é conhecida apenas nas espécies de Brunettia entre os Psychodinae.

116. Labela 1 e 2 independentes / labela 1 e 2 fundidas formando uma placa plana (Duckhouse, 1985).
117. Labela 2  sem nodos apicais / labela 2  com nodos apicais (Duckhouse, 1985).

Segundo Duckhouse (1985), os estados apomórficos desses dois carateres são 
sinapomorfías que indicam o monofiletismo do grupo que reúne Psychoda, Epacreton e 
Neomaruina (Fig. 153). Tinearia Jezek também apresenta esse caráter em seu estado 
apomórfico. O aparecimento de nodos apicais em algumas espécies de Threticus é considerado 
como uma semelhança homoplástica.

Asa

118. Asa mais larga e com o ápice arredondado / asa lanceolada, muito estreita e terminando em ponta.

O único táxon de Psychodidae que tem uma asa bastante estreita éMaruina (Fig. 171).
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119. Membrana alar sem manchas / membrana alar com manchas escuras no ápice.

Nos Psychodini, Tinearia é o único táxon cujas asas têm manchas escuras no ápice. 
Este táxon tinha sido identificado inicialmente por Quate (1955) como complexo altemata de 
Psychoda. Mais tarde Jezek (1977) criou o gênero Tinearia para esse táxon, não aceito por 
Duckhouse (1985). O estado apomórfico é também observado em algumas espécies de 
Maruinini, porém a nível de gênero é uma sinapomorfia de Tinearia.

120. Sc reduzida / alcançando o meio da asa.
1 2 1 . Ápice da Sc da mesma espessura que a base / Sc com o ápice engrossado.

Sc reduzida faz parte do plano-básico de Psychodinae (caráter 44), como visto 
anteriormente. Em Psychodinae, alguns gêneros apresentam duas modificações concomitantes 
de Sc: um alongamento da veia e o engrossamento do ápice. Essas características são 
encontradas em Nemoneura, Elsahowia (Fig. 166) e no gen.n. C (Fig. 167). Nemoneura 
pertence aos Maruinini, enquanto que os outros dois gêneros fazem parte dos Telmatoscopini. 
Compreende-se aqui que essas modificações são apomorfías independentes nesses dois grupos.

122. R 2 e saindo de um tronco comum / R 3 interrompida na base, desligada de R 2.

Maruina é o único gênero de Psychodinae em que a R3 está reduzida à sua porção 
apical, estando desligada de R2 na base (Fig. 171). Essa modificação deve estar relacionada à 
grande modificação no formato da asa nesse gênero. Trichopsychoda montana aparenta ter 
uma interrupção semelhante, mas ainda não é possível indicar se essa modificação é encontrada 
em todo o gênero. De qualquer modo, a aquisição dessa semelhança nesse gênero de 
Psychodini seria homoplástica.

123. R , com bifurcações R 2+3 e R i+ s / R , pectinada (R s + (R » + (R 3 + R 2))).

Como já foi visto anteriormente, a origem de R4 no plano-básico de Psychodidae é em 
R4+5, sendo que a condição “pectinada” (com R5 originando-se de Rs) é sinapomórfica para 
Phlebotominae (caráter 61). Em Psychodinae, uma semelhança homoplástica à dos 
Phlebotominae ocorre nos Maruinini (Figs. 168-171). Tonnoiriella (Fig. 172) e algumas 
espécies de Didicrum (Fig. 173) aparentemente sofreram algumas modificações secundárias 
que dificultam o reconhecimento da condição pectinada (particularmente a perda da ligação de 
Rs com o setor radial basalmente), mas seriam apomórficos para esse caráter. Assim, dentro 
dos Psychodinae, essa seria uma sinapomorfia de Maruinini.

124. R4 terminando acima do ápice / terminando no ápice.

O único táxon de Psychodidae que apresenta o estado apomórfico deste caráter é 
Syntomoza (Fig. 175).

125. R5 terminando posteriormente ao ápice / terminando no ápice.

No plano-básico de Psychodidae, o ápice da asa fica entre R4 e R5, condição verificada 
na maioria dos gêneros da família. O estado apomórfico dessa série de transformação mostra a 
asa com um ápice angulado e R5 alcançando exatamente o ápice. Essa condição apomórfica é 
encontrada em algumas espécies de Nemapalpus (fora do escopo desta análise). Dentro dos 
Psychodinae, o estado apomórfico é encontrado tipicamente nos Psychodini (Fig. 176) e em 
Maruinini (Figs. 168-171). Nesses grupos, a condição plesiomórfica é vista apenas em

36



Tonnoiriella (Fig. 172), Didicrium (Fig. 173), Thrysocanthus (Fig. 174) e em algumas 
espécies de Mormia, entre os Maruinini, e em Threticus (Fig. 177), nos Psychodini. Parece 
razoável supor que esta seja uma sinapomorfia que reúne Psychodini e Maruinini com 
reversões em alguns subgrupos. Essas reversões seriam homoplásticas para Threticus, para o 
grupo Didicrium* e para um subgrupo de espécies de Mormia.

Terminália masculina

126. Gonocoxito com pêlos / sem pêlos.

A ausência de pêlos no gonocoxito é uma sinapomorfia de Brunettia.

127. Gonóstilos com formato de cone, com a base larga e o ápice estreito / gonóstilos cilíndricos, com o
ápice truncado.

Os gonóstilos com formato de cone são observados na maioria dos grupos de 
Psychodidae, o que deve representar o estado plesiomórfico. Somente Setomima (Fig. 178) 
apresenta os gonóstilos cilíndricos e o ápice truncado, o que representa uma sinapomorfia 
desse grupo.

128. Gonóstilo simples / gonóstilo bifurcado.

Entre os Psychodidae, o gonóstilo bifurcado é uma apomorfia somente observada em 
alguns grupos de Psychodinae. Em Dictyocampsa, o gonóstilo parece ter um lobo basal 
externo, porém o desenho da descrição original não permite determinar com certeza se 
realmente é um lobo do gonóstilo ou do gonocoxito. Por esta razão, a definição desta 
característica não é considerada neste trabalho. O gonóstilo bifurcado deve ter aparecido três 
vezes: em Notiocharis (Fig. 179) e Neotelamtoscopus (Pericomini) e Neurosystasis 
(Maruinini). Uma única espécie de Arisemus —A. atrasetus (Rapp)— também apresenta 
bifurcação do gonóstilo.

129. Gonóstilo com pêlos / gonóstilo sem pêlos (Duckhouse, 1985).

A ausência de pêlos no gonóstilo é, segundo Duckhouse (1985), uma sinapomorfia 
para o táxon que reúne Brunettia e Gerobrunettia.

130. Cerco cilíndrico / cerco bifurcado.

O cerco bifurcado é encontrado somente em Neurosystasis (Fig. 180), sem dúvida uma 
sinapomorfia desse grupo.

131. Cerco sem projeção anterior / com uma projeção anterior longa.
132. Cerco com cerdas setiformes normais / cerda apical na projeção dos cercos umbeliforme.

A presença de uma projeção anterior longa nos cercos, portando uma cerda 
desenvolvida com formato de umbela é observada, entre os Psychodidae, somente em 
Parasetomima (Fig. 181).

133. Cerco reto / cerco curvado anteriormente.
134. Cerco digitiforme / cerco cônico.

A hipótese que sugere que o estado plesiomórfico do cerco digitiforme dos 
Psychodinae é reto parece ser a mais parcimoniosa (caráter 90). Desta maneira, o cerco
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curvado anteriormente constitui uma apomorfia compartilhada por Elsahowia + gen. n. C, que 
deve constituir um grupo monofilético (Fig. 192). O formato cônico do cerco (Fig. 182), por 
outro lado, é uma sinapomorfia que reúne Alepia, Dictyocampsa e Parasetomima.

135. Cerdas basais do cerco pequenas / alongadas, com um espessamento no ápice.

As cerdas basais do cerco dos Psychodinae de modo geral são pequenas e simples. Esta 
modificação é sinapomórfica para Alepia (Fig. 182), cujas cerdas basais dos cercos são 
bastante alongadas, com um pequeno espessamento no ápice. Em Brunettia (Fig. 128) e 
Trichopsychoda (Fig. 185), há tenáculos com um formato muito parecido às cerdas basais de 
Alepia, pelo que não são homólogas..

136. Cerco com vários tenáculos / com um tenáculo.

Os cercos da maioria das subfamílias de Psychodidae portam várias cerdas apicais sem 
modificações, como encontrado em outras famílias próximas. Foi visto que a presença dos 
tenáculos é uma sinapomorfia de Psychodinae. Dentro da subfamília, os Pericomini e os 
Telmatoscopini (Fig. 192) têm um número grande de tenáculos, com formatos variáveis, 
geralmente alargando-se levemente para o ápice. A maioria dos gêneros de Psychodini (Fig. 
188) e de Maruinini (Figs. 182, 188, 194, 196) tem um único tenáculo com formato geral 
semelhante à das outras tribos de Psychodinae. Os Pericomini e os Telmatoscopini apresentam 
grupos de tenáculos espatulados, o que parece corresponder à condição plesiomórfica. Dentro 
dos Psychodini e Maruinini, fogem ao padrão acima descrito apenas Neomaruina (Fig. 184) e 
Trichopsychoda (Fig. 185) (com várias cerdas diferenciadas) e Threticus (com muitas cerdas 
diferenciadas), em Psychodini, e Neurosystasis (Fig. 180), Seíomima (cada um com um grupo 
de tenáculos), Neoarisemus (Fig. 183), (com 3 tenáculos espiniformes), Tonnoiriella (com um 
grupo de tenáculos), Mormia (apresenta cerca de 3 tenáculos) e Brunettia (com um grande 
número de tenáculos modificados) em Maruinini. Preferiu-se assumir aqui que a presença de 
um grande número de tenáculos é a condição básica na subfamília, como já discutido acima. A 
redução para um único tenáculo seria sinapomórfica para Psychodini+Maruinini. Reversões 
deste estado, com aumento do número de tenáculos, teriam ocorrido várias vezes na subfamília 
independentemente: Mormia, Brunettia, Neurosystasis, Setomima, Neoarisemus, Tonnoirella, 
Neomaruina, Trichopsychoda e Threticus. O fato de a forma e o número de tenáculos não 
serem iguais nesses vários grupos facilita a aceitação da idéia de que não sejam mudanças 
homólogas.

137. Tenáculos espatulados / tenáculos pinados.
138. Tenáculos espatulados / tenáculos espiniformes, curvos.
139. Tenáculos espatulados / tenáculos espiniformes, longos e retos.
140. Tenáculos espatulados / tenáculos com o ápice umbeliforme.
141. Tenáculos espatulados / alguns tenáculos com o ápice plumado (outros plesiomórficos).

O formato dos tenáculos é claramente apomórfico em alguns dos gêneros de 
Psychodinae. Em Neoarisemus (Fig. 183), os tenáculos apresentam “pínulas” finas em sua 
estrutura. Neomaruina (Psychodini) apresenta os tenáculos desenvolvidos, muito 
esclerotinizados ligeiramente curvos. Tenáculos espiniformes também são encontrados em 
Neurosystasis (Maruinini) (Fig. 180), mas eles são mais longos que em Neomaruina (Fig. 184) 
e são retos. Em Trichopsychoda (Psychodini) (Fig. 185) os tenáculos são umbeliformes. O 
formato do tenáculo desse gênero é semelhante à cerda distai do prolongamento basal de 
Parasetomima (Fig. 181), mas não pode ser traçada qualquer relação de homologia entre elas. 
Finalmente, Brunettia (Fig. 128) tem, do conjunto de tenáculos existentes, um grupo que é 
plumado no ápice. De fato, o formato do tenáculo varia entre os subgêneros de Brunettia, mas
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é uma sinapomorfia do gênero ser esculturado apicalmente, o que lhe dá ao menos a aparência 
plumada (o subgênero B. (Campanulobrunettia) apresenta os tentáculos umbeliformes).

142. Apódemas gonocoxais curtos / apódemas gonocoxais expandidos anteriormente
143. Apódemas gonocoxais fundidos na ponte / separados secundariamente

A ponte gonocoxal paralela ao estemito 9, como foi já visto anteriormente, 
provavelmente faz parte do plano-básico de Psychodinae+ (caráter 93). A expansão da ponte 
gonocoxal anteriormente é observada aparentemente em todos os táxons de Setomima* (Figs. 
178, 194-197). A ponte deve ser contínua, como mostram os trabalhos de Duckhouse (1985, 
1987a) e Vaillant (1990a), para os distintos grupos de Psychodinae. No grupo Neoarisemus* 
os apódemas são desenvolvidos, mas estão claramente separados (Fig. 186), sendo uma 
apomorfia para esse grupo.

144. Apódema ejaculador alongado / curto.
145. Apódema ejaculador com laterais relativamente paralelas / com um acinturamento mediano.
146. Apódema ejaculador plano / côncavo anteriormente.
147. Apódema ejaculador estreito / com o ápice alargado.

No plano-básico dos Psychodinae, o apódema ejaculador deve ser estreito e 
relativamente alongado. Em Pericomini (Figs. 179, 191), no entanto, o apódema ejaculador é 
bastante curto, sem chegar a sair dos limites do T9, certamente uma sinapomorfia desse grupo. 
Nos Telmatoscopini (Fig. 190) e nos Setomima* (Figs. 178, 186, 194-197), o apódema 
ejaculador é alargado, caráter homoplástico entre esses dois grupos. Em um grupo particular 
de Setomima* —os Maruina*—, além de alargado, o apódema ejaculador também é abaulado. 
Em todo o grupo, no entanto, há uma diferenciação da condição observada nos 
Telmatoscopini, uma vez que há um acinturamento na parte mediana do apódema ejaculador. 
Esse é, inclusive, um indicador de que o aumento da largura dessa estrutura nos dois grupos 
deve-se ter dado independentemente. É necessário apenas destacar que alguns dos gêneros de 
Telmatoscopini apresentam essa extremidade anterior do apódema ejaculador mais larga, como 
Telmatoscopus, Elsahowia e Clytocerus, enquanto que em espécies isoladas de Clogmia, 
Syntomoza (em menor grau) e na única espécie do gen.n. C, o apódema apresenta-se mais 
afilado distalmente, o que deve corresponder a uma reversão. Nesse último gênero, o caráter é 
apresentado como uma reversão.

148. Edeago tubular / edeago com espinhos.

O único grupo que tem esta apomorfia é Maruina. O edeago desse grupo adquire um 
aspecto bizarro, com os grandes espinhos que saindo deste.

149. Edeago simples e cilíndrico / ápice do edeago com uma “peça distai” curva (Duckhouse, 1975).

Três das espécies de Tonnoiriella tem uma “peça distai”, conforme a denomina 
Duckhouse (1975), com um formato variável, às vezes em forma de meia-lua, às vezes em 
forma de “T”. Este caráter apomórfico somente é observado neste táxon.

Para as espécies de Trichomyiinae

Cabeça

150. Flagelômeros cilíndricos / a. flagelômeros piriformes / b. uma das faces do flagelômero plana e outra
abaulada.
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No plano-básico de Psychodidae, como visto anteriormente, os flagelômeros são 
cilíndricos. Flagelômeros piriformes é uma condição apomórfica, presente na base de 
Psychodinae (caráter 25) e, como foi comentado anteriormente, esta condição é apomórfica 
para esse grupo. Em Trichomyiinae, o formato tipicamente piriforme dos flagelômeros é 
encontrado nos gêneros Eubonetia (Fig. 198) e nas espécies Trichomyia nodosa e T. dlinzae. 
Em Dicrotrichomyia (Fig. 199), particularmente, os flagelômeros são abaulados em um dos 
lados e achatados do outro. É interpretado aqui que a condição nesse gênero é derivada de um 
flagelômero tipicamente piriforme. Além disso, considera-se que essa forma de flagelômeros 
em Trichomyia tenha surgido independentemente de outros Trichomyiinae. Assim, o primeiro 
passo desse caráter é homoplástico entre T. nodosa* e Eubonetia*. O segundo passo seria uma 
sinapomorfia evidente de Dicrotrichomyia.

151. Cerdas alongadas e finas em toda a superfície dos artículos do palpo maxilar / os dois primeiros
artículos do palpo maxilar com cerdas grossas e curtas nos extremos distais.

Os artículos do palpo maxilar no plano-básico de Trichomyiinae são pequenos e 
subcilíndricos (caráter 33) e, como nos outros Psychodidae, as cerdas dos artículos do palpo 
maxilar são finas. Várias cerdas grosssas e curtas, como pequenos nodos, são encontradas no 
extremo distai dos dois primeiros palpômeros das espécies examinadas do grupo Eubonetia 
brevitarsa* (Figs. 200, 201). Essa seria uma sinapomorfia desse gênero. Esse caráter não é 
citado nas outras espécies de Eubonetia descritas na literatura que não foram reexaminadas.

152. Artículos 1 e 2 do palpo maxilar separados / a. artículos 1  e 2  fundidos, porém ainda visíveis os dois
artículos / b. fusão completa, palpo maxilar com apenas três artículos.

No plano-básico de Psychodinae+, como discutido anteriormente, há um processo de 
fusão dos dois primeiros artículos do palpo maxilar, de modo que o palpo têm quatro artículos. 
Assim, o que se chama, em Trichomyiinae, de “artículo 1” na verdade corresponde aos 
artículos 1+2 originais; o que se chama aqui de “artículo 2” corresponde £ 0  artículo 3. Em 
Trichomyiinae, observam-se graus variados de fiisão entre os artículos. As espécies de 
Trichomyia são plesiomórficas para este caráter. As espécies de Eubonetia (Figs. 200, 201) 
têm os dois primeiros artículos muito próximos entre si, embora ainda não haja fiisão. Em 
todos os Dicrotrichomyia (Figs. 17, 2 0 2 ), os dois artículos basais estão completamente 
fundidos, havendo apenas três artículos no palpo maxilar. Considera-se essa sequência 
estritamente ordenada, com os níveis de surgimento de cada passo nos grupos Eubonetia* e 
Dicrotrichomyia.

153. Fosseta sensorial somente no artículo 2 do palpo maxilar / artículo 1 e 2 com uma fosseta sensória!
em cada um deles.

154. Sensilas dentro de uma fosseta sensorial / sensilas espalhadas no segundo artículo do palpo.

A fosseta sensorial do terceito palpômero, presente no plano-básico de Psychodidae, 
apresenta modificações dentro dos Trichomyiinae. A redução do palpômero 1 original em 
Psychodinae+ já havia feito com que a fosseta sensorial passasse para o segundo artículo (Fig. 
200). A presença de uma segunda fosseta sensorial, no primeiro artículo do palpo maxilar, 
certamente é apomórfica. Essa condição é conhecida apenas nas espécies do grupo Eubonetia 
cirrata* (Fig. 2 0 1 ), conhecidas apenas da região Neotropical.

A perda da fosseta sensorial, por outro lado, com o espalhamento das sensilas no palpo 
é observado em Phlebotominae+, e já havia sido mencionado por Amorim (MS) para alguns 
grupos de Scatopsidae. Em Trichomyiinae, há um processo semelhante, homoplástico,
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conhecido para todas as espécies de Trichomyia, o que se constitui em uma sinapomorfia do 
gênero.

Asa

155. Asa com o ápice arredondado / a. asa terminando em ponta / b. asa lanceolada.

Na maioria de espécies de Trichomyiinae, a asa tem um formato arredondado, 
aparentemente a condição plesiomórfica do caráter, já que ela é observada em alguns grupos- 
extemos, como Sycoracinae (Figs. 104, 105), Eophlebotomus (Fig. 101) e Eatonisca (Fig. 
102). Dentro dos Trichomyiinae, as asas arredondadas são também encontradas em 
Trichomyia (Fig. 103) e Dicrotrichomyia. Dentro de Eubonetia, encontram-se três tipos 
diferentes de asa quanto à forma: arredondado, visto em E. armaía (Fig. 203), E. sp.n. 2 e E. 
spn.4; lanceolado, isto é, com um alongamento longitudinal, no grupo E. coutinhoi* (Fig. 
206); em ponta, no restante das espécies de Eubonetia (Figs. 204, 205). Considera-se aqui o 
formato lanceolado como um caso particular de asa em ponta. Assim, o formato em ponta 
seria sinapomórfico para o táxon Eubonetia, enquanto que a asa lanceolada seria 
sinapomórfica para E. coutinhoi*. Considera-se que o formato arredondado da asa observado 
nas três espécies de Eubonetia, representa uma reversão que teria surgido uma única vez no 
grupo E. armata*.

156. M3 + 4 curta / longa.
157. m-cu conectando-se a M3+4 / conectando-se a M4.

No plano-básico de Psychodidae, M3-M4 foi proposta como sendo curta, com m-cu 
unida a M3+4. Dentro do grupo de espécies E. barrettoi* (Figs. 205, 206), M3+4 é longa, uma 
condição claramente apomórfica. Por outro lado, E. vargasi (Fig. 204) tem uma modificação 
do ponto em que m-cu conecta-se distalmente, passando de M3+4 para M4.

Terminália masculina

158. Gonocoxitos sem processos digitiformes / gonocoxitos portando um processo digitiforme, sedoso,
localizado na superfície ápico-lateral do gonocoxito (Duckhouse, 1978b).

A condição apomórfica deste caráter foi proposta por Duckhouse (1978b) para 
delimitar Dactilotrichomyia, em sua classificação para subgêneros de Trichomyia. Neste 
trabalho, é demonstrado que esse grupo de espécies compõe um grupo monofilético em um 
nível mais abrangente com as espécies que Duckhouse (1978b) encaixa no subgênero 
Dicrotrichomyia de Trichomyia. Dicrotrichomyia é elevado aqui a gênero, sendo que 
Apotrichomyia e Dactilotrichomyia são partes do gênero. O status desses subgêneros é 
discutido adiante.

159. Gonocoxito com cerdas em toda a superfície / gonocoxito sem cerdas dorsalmente (Duckhouse,
1978b).

Duckhouse (1978b) propôs que a redução das cerdas na face dorsal seria uma 
sinapomorfia de Trichomyia (Apotrichomyia). De fato, a falta de cerdas na parte dorsal do 
gonocoxito é uma apomorfia, já que o gonocoxito, no plano-básico de Psychodidae, aparece 
com cerdas em toda sua superfície.

160. Gonocoxito sem processos espiniformes / gonocoxitos portando um processo espiniforme, fortemente
esclerotinizado, sem cerdas localizado na superfície dorsal do gonocoxito (Duckhouse, 1978b).
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Este caráter foi sugerido por Duckhouse (1978b) como uma sinapomorfia de 
Trichomyia (Dicrotrichomyia) e de fato indicam o monofiletismo desse grupo. Esse grupo 
compõe um táxon monofilético com outros dos antigos subgêneros de Trichomyia 
—Apotrichomyia e Dactilotrichomyia—, bem como com outras espécies que estavam em 
Trichomyia sem alocação subgenérica. A esse grupo maior foi dado o status genérico e 
denominado Dicrotrichomyia. O nome do subgênero típico está restrito ao grupo monofilético 
com o processo espiniforme, mas tecnicamente há problemas para enquadrar as demais 
espécies do gênero Dicrotrichomyia em subgêneros, ainda sem uma filogenia completamente 
solucionada.

161. Tergito 7 como placa plana sem lobos laterais / tergito 7 terminando lateralmente em um par de
bolsas hemisféricas, cada uma contendo um conjunto de cerdas grandes, que formam uma
estrutura lancetiforme.

162. Edeago dorsal / edeago localizado ventralmente.

As condições apomórficas destes caracteres foram observadas em três espécies de 
Dicrotrichomyia, que juntas formam um pequeno grupo monofilético: D. botoseaneanui, D. 
sp.n. 1 e D. sp.n. 2 (Fig. 211). Esse grupo está composto de três espécies neotropicais, duas 
novas do Brasil (D. sp.n. 1 e D. sp.n. 2) e uma descrita do Caribe por Wagner (1993).

163. Cerco simples, sem nenhum processo / cercos com um prolongamento posterior, comum aos dois, na
face interna (dorsal, dada a rotação da terminália) (Duckhouse, 1980).

Este caráter foi proposto por Duckhouse (1980) como sinapomórfico para o subgênero 
Trichomyia (Gondwanotrichomyia) (Figs. 208, 209). Esse táxon inclui um grupo de espécies 
do sul América do Sul (T.(G.) mcmni*), duas espécies do sul da África (T.(G.) n o d o s a e uma 
espécie do sudeste da Austrália (T.(G.) madsoní). Três espécies da Nova Zelândia encaixam-se 
em um grupo monofilético com esse grupo (T. fusca, T. pollex e T. capsullatá), mas não 
apresentam esse prolongamento (Duckhouse, 1980). Isso cria um problema biogeográfico, 
uma vez que seria de se esperar que em um grupo que tem essa distribuição (ver, por exemplo, 
Brundin, 1966; Rosen, 1978), tivesse as espécies da Nova Zelândia mais próximas daquelas do 
sul da América do Sul e da Austrália que as da África. Algumas explicações diferentes podem 
ser aventadas para esse padrão: ( 1) que as espécies neozelandesas tenham as cerdas, mas que 
passaram desapercebidas de Duckhouse (1980) (hipótese tida aqui como pouco provável); (2 ) 
que as espécies neozelandesas perderam secundariamente essas cerdas, de modo que sua 
posição seria ligeiramente mais terminal no diagrama das relações filogenéticas, solucionando a 
incongruência biogeográfica; (3) que a posição das espécies neozelandesas esteja correta e a 
explicação deva ser derivada de um problema de rephcação de padrões. Do ponto de vista 
nomenclatural, o nome T  (Gondwanotrichomyia) foi apücado aqui a um táxon mais 
abrangente, incluindo as espécies da Nova Zelândia, embora esta sinapomorfia seja mantida 
para o grupo T. (G.) madsoni*.

164. Cerdas pequenas em toda a superfície do cerco / a. cerco com cerdas modificadas, grossas e curtas no
ápice/ b. cerdas curtas e grossas no meio do cerco.

Um grupo de cerdas modificadas e grossas, dispostas como em um pente, são 
encontradas em T. nodosa (Fig. 209), T. dlinzae (do sul da África), T. madsoni (do sudeste da 
Austrália), e nas três espécies de Trichomyia da Nova Zelândia. As espécies neotropicais de 
Trichomyia, entretanto, não apresentam essas cerdas. Uma vez que a evidência de 
monofiletismo do grupo composto pelas espécies neotropicais, as espécies sul-africanas e a 
espécie australiana do gênero é muito forte (devido à presença do prolongamento posterior 
interno nos cercos), é preferível aceitar que a ausência dessas cerdas no grupo sul-americano é
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secundária. Assim, a presença de cerdas modificadas no cerco seria sinapomórfica para T. 
(Gondwanotrichomyia) (no sentido do táxon dado aqui). Em T. capsulata (Fig. 210), da Nova 
Zelândia, esse grupo de cerdas está em uma posição basal nos cercos, diferentemente das 
espécies, em que sua posição é distai. Essa é considerada uma autapomorfia da espécie.

3.3. Discussão da topologia do diagrama das relações filogenéticas

3.3.1. Relações entre os grandes grupos de Psychodoidea 

Comparação com as análises numéricas

Crampton (1926a, b) destacou a similaridade entre o tórax da espécie fóssil Macrochile 
spectrum, tratada como Tanyderidae, e o tórax de alguns grupos de Psychodidae 
—Bruchomyiinae e Phlebotominae—, em especial o formato do metanoto (caráter 39). O 
formato arredondado do metanoto foi aqui considerado como uma sinapomorfia para 
Macrochile e Psychodidae. Além do formato do metanoto, outras duas sinapomorfias são 
propostas para esse grupo: o alongamento do flagelômero 1 e a redução de três para duas 
aberturas do edeago. Esta hipótese não entra necessariamente em conflito com o 
monofiletismo dos Tanyderidae recentes, porque as espécies deste grupo têm sido agrupadas, 
até o momento, somente por simplesiomorfias. Destaca-se ainda que Hennig (1968, 1973) e 
Wood & Borkent (1989) aceitaram que o dobramento do tarso 5 voltado para o tarso 4 (Fig. 
77) é sinapomórfico para Tanyderidae + Ptycopteridae. Crampton (1926b), ao redescrever 
Macrochile, não menciona esta característica para o tarso. O fato de o tarso 5 não ficar 
voltado para o tarso 4, reforça a idéia de que esse táxon fóssil pode não pertencer ao grupo 
monofilético (Tanyderidae+Ptychopteridae).

Os estados apomórficos dos caracteres 14, 15, 24, 43, 44, 54, 55, 60,61, 65, 67, 74, 75 
e 78, sustentam o seu monofiletismo, sobre o qual não parece restar qualquer dúvida. As 
condições apomórficas dos caracteres 14, 24, 44, 54, 65, 67, 74 e 75 são propostas, pela 
primeira vez, como sinapomorfias de Psychodidae. Os caracteres 15, 43, 55, 60, 61 e 78 já 
haviam sido utilizados em trabalhos anteriores —Flennig, 1972; Wood & Borkent, 1989.

Com a análise manual da matriz de caracteres para Psychodoidea (Tab. 1), obteve-se o 
diagrama das relações filogenéticas da Figura 2 1 2 . A análise numérica da matriz pelo programa 
Hennig8 6 , opção ie* deu como resultado 26 árvores de 136 passos e 0,80 de IC. Na 
comparação da topologia do diagrama das relações filogenéticas aceito (Fig. 212) com os 
diagramas das relações filogenéticas obtidos com a análise numérica foram observadas 
diferenças apenas quanto à posição de Phlebotomiella, em Phlebotominae, e de Horaiella, nos 
Psychodinae+. O restante dos grupos de Psychodidae mantém a mesma posição relativa aceita 
no diagrama das relações filogenéticas da Figura 2 1 2 .

No diagrama das relações filogenéticas aqui proposto, Phlebotomiella pertence ao 
grupo monofilético que também inclui os gêneros Lutzomyia, Brumptomyia, Sergentomyia e 
Phlebotomus (caráter 45). Nesse mesmo grupo, a análise numérica mostra duas topologias 
básicas distintas. Na primeira, Sergentomyia aparece como grupo-irmão de (Phlebotomus + 
(Brumptomyia + Lutzomyia)). Na segunda, é Phlebotomus que aparece como grupo irmão de 
(Sergentomyia + (Brumptomyia + Lutzomyia)). A relação de grupos-irmãos entre 
Brumptomyia + Lutzomyia seria dada pelas condições apomórficas dos caracteres 35 e 37 
(méron englobando o espiráculo posterior e epímero III reduzido e de formato triangular). 
Estas duas condições, no entanto, aparecem na matriz de caracteres (na Tabela I) como
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apomórficas unicamente para esses dois grupos e desconhecidas nos demais grupos de 
Phlebotominae, devido a que não foram estudados exemplares de todos os gêneros de 
Phlebotomus*. Galati (1990), por outro lado, fez uma generalização para o tórax da subfamília 
em que aparecem as duas apomorfias acima mencionadas como parte do plano-básico do 
tórax. Assume-se no cladograma como correta a generalização de Galati (1990), atribuindo 
esses caracteres como sinapomorfias de Phlebotominae. Portanto, as duas opções de 
topologias oferecidas pela análise numérica para Phlebotomus*, baseado nas duas apomorfias, 
não tem fundamento já que são apomorfias de um nível mais abrangente. No momento, a 
melhor alternativa para esse nível da filogenia da subfamília é manter os táxons de 
Phlebotomus* em uma politomia, mesmo porque alguns destes gêneros podem ser 
merofiléticos. O fato da sistemática tradicional dividir em gêneros do “Novo Mundo” e do 
“Velho Mundo” indica que essa suspeita pode se confirmar no futuro.

No grupo Psychodinae+, por outro lado, apenas uma topologia é encontrada com a 
análise numérica. Esse cladograma discorda em um único ponto daquele aceito neste trabalho. 
O resultado da análise numérica mostra Horaiella como grupo-irmão de Psychodinae, 
enquanto que é aceito aqui que Psychodinae é grupo-irmão dos demais membros do grupo 
Psychodinae+. De fato, a mera observação da distribuição dos caracteres nesse grupo (Fig. 
212) permite visualizar que a reunião de Horaiellinae e Psychodinae seria a hipótese mais 
parcimoniosa se a todos os caracteres forem atribuídos pesos iguais. Os caracteres 
apomórficos compartilhados entre Psychodinae e Horaiellinae são a interrupção distai de Sc e 
m-cu ausente. Esses caracteres ocorreram em vários grupos de Diptera e, independentemente, 
em Phlebotominae. Assim, ponderando os caracteres pelo sistema sugerido por Marshall 
(1987), eles apareceriam como pouco confiáveis; a condição apomórfica desses caracteres 
apresenta “ampla ocorrência nos grupos externos” (Marshall, 1987:377).

Por outro lado, a sinapomorfia que reúne Horaiellinae a todos os Psychodinae+ exceto 
Psychodinae é a presença de uma sutura separando o apículo do último segmento (caráter 14). 
Apenas se a hipótese de Duckhouse (1965) sobre homologia do apículo estiver correta, as 
bases para a reunião de Horaiellinae, Trichomyiinae e Sycoracinae desapareceriam. Entretanto, 
como foi comentado, a suposição de que Horaiella parta, em seu plano-básico, de 15 
flagelômeros parece infundada. Essa característica é única nos Psychodomorpha e não ocorre 
nos Phlebotominae4 ou em qualquer espécie de Psychodinae. Essa topologia está em 
concordância com os resultados da análise dos Psychodidae de Hennig (1972). Ele citou 
algumas sinapomorfias para o táxon que inclui Horaiellinae, Trichomyiinae e Sycoracinae (e os 
gêneros fósseis) sobre as quais ele tinha dúvidas. O grupo está presente em sua filogenia, ainda 
enraizado com uma linha pontilhada.

Comparação com outras filogenias propostas

A topologia do diagrama das relações filogenéticas aceito (Fig. 212) é quase 
completamente congruente com a topologia do diagrama das relações filogenéticas 
apresentado por Hennig (1972) para os Psychodidae. As exceções são a posição de 
Eophlebotomus e Horaiella, apresentados por Hennig (1972) como grupos-irmãos. A asa de 
Horaiella é muito modificada e é difícil determinar com mais segurança a sequência de 
modificações que levaram a essa forma, partindo do plano-básico de Psychodinae4, qualquer 
que seja sua posição no grupo. Discorda-se aqui da interpretação de Hennig (1972), que 
propõe uma modificação começando com o padrão de venação da asa de Eophlebotomus e 
terminando em Horaiella. Os passos necessários para essa transformação (ver Hennig, 1972, 
Fig. 17) são pelo menos cinco, o que toma pouco provável essa posição para o gênero. A
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inclusão de Eophlebotomus junto com Eatonisca, Trichomyiinae e Sycoracinae, indicado pela 
presença de 13 flagelômeros, parece ser mais parcimoniosa.

Com relação aos Phlebotominae, o trabalho de Galati (1990) merece um estudo atento, 
devido ao seu investimento cuidadoso feito na compreensão do grupo. De fato, a proposta 
feita aqui, ainda que discorde em alguns aspectos daquela feita por Galati (1990), deve ser 
considerada apenas provisória, uma vez que o número de espécies e gêneros analisados é 
muito inferior ao material de Phlebotominae examinado por ela.

Não parece existir dúvidas sobre o monofiletismo dessa subfamília. Quanto aos gêneros 
aceitos para o grupo há alguma discordância na literatura. No “Velho Mundo” aceitam-se 
basicamente três gêneros, Phlebotomus, Sergentomyia e Parvidens. Para a fauna neotropical 
da subfamília, Martins et al. (1978) propõem apenas quatro gêneros: Lutzomyia, 
Brumptomyia, Warileya e Hertigia, sendo que Lutzomyia aparece subdividido em vários 
subgêneros. Galati (1990) confere status genérico a quatro táxons neotropicais, que inclui os 
quatro tradicionais aceitos e outros quatro antigos subgêneros de Lutzomyia. Williams (1993) 
reduz o número de gêneros aceitos a três, sinonimizando Hertigia a Warileya. Aqui são 
aceitos provisoriamente os quatro gêneros básicos de Phlebotominae, adicionados de Chinius, 
descrito por Leng (1987) e os táxons fósseis Phlebotomites e Phlebotomiella. É provável, no 
entanto, que uma melhor compreensão do grupo demande uma subdivisão de Lutzomyia, como 
já havia adiantado Galati (1990).

A análise feita aqui mostra que Hertigia deva constituir o grupo-irmão dos demais 
Phlebotominae, o que segue as conclusões de Hennig (1972) para o grupo. Essa posição, 
entretanto, discorda de Galati (1990), que reuniu em Hertigia e Warileya em um táxon 
monofilético —Hertigiini. O caráter que sustenta o monofiletismo de Phlebotomites+, que 
inclui Warileya, é a pectinação do setor radial. Por outro lado, a mudança do alinhamento 
entre Rs e R* reúne Warileya com o grupo Chinius . Galati (1990) cita como sinapomórficos 
para os Hertigiini modificações das sensilas, relações de comprimento entre artículos palpais, 
ausência de cerdas anepistemais e de cerdas metepistemais, modificações das fúrcas 
metatorácicas e reversões em relação à presença de papilas em tergitos abdominais. A maioria 
desses caracteres também aparece em outros Phlebotominae; o único caráter exclusivo desse 
grupo seriam as modificações nas furcas. Entrentanto, não deveria ser descartada a 
possibilidade de que haja uma reversão dessas estruturas nos Phlebotominae superiores ou sua 
redução mais de uma vez em Hertigia e Warileya.

Galati (1990) propõe a tribo Phlebotomini para as espécies de Phlebotominae do 
“Velho Mundo”. Seu estudo esteve apoiado na espécie-tipo de Phlebotomus, de maneira que 
não há risco de erro nomenclatural em relação aos ramos da filogenia. Entretanto, sua análise 
estava direcionada para os grupos neotropicais da subfamília, de maneira que pode ter havido a 
inclusão de autapomorfias da espécie ou de grupos de espécie como sinapomorfia para esse 
táxon aceito como tribo. Assim, seria interessante aguardar um exame mais abrangente dos 
flebotomíneos affotropicais, orientais, australianos e paleárticos para que se possa afirmar com 
mais segurança que o conjunto dessas espécies do “Velho Mundo” componha o grupo-irmão 
de todo o conjunto de espécies neotropicais do grupo Phlebotomus*. Galati (1990) não 
atribuiu uma posição formal para Chinius ou para os fósseis em seu cladograma.

Galati (1990) dividiu as espécies tradicionalmente agrupadas em Lutzomyia em duas 
tribos, Psychodopygini —com os gêneros Psychodopygus e Psathyromyia— e Lutzomyiini 
—com Lutzomyia, Sergentomyia, Blancasmyia, Pintomyia, Coromyia e Evandromyia. Para o
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gênero Brumptomyia, criou a tribo Brumptomyiini, colocada como grupo-irmão de 
(Psychodopygini + Lutzomyiini) (=Lutzomyia deste trabalho). Devido à ausência de exame de 
material desses gêneros neste estudo, de dúvidas quanto à polarização de alguns dos caracteres 
utilizados por Galati (1990) e das dúvidas quanto ao monofiletismo de um grupo que 
componha os Phlebotomini do “Velho Mundo”, preferiu-se aceitar uma classificação mais 
tradicional aqui, com a manutenção de Lutzomyia como um táxon mais abrangente.

A posição de Parvidens, devido à escassa informação disponível na literatura, ficou 
indeterminada em Phlebotominae. A espécie-tipo deste gênero foi inicialmente descrita em 
Sergentomyia. Assim, poder-se-ia supor que este grupo está mais relacionado a Phlebotomus* 
que a outros Phlebotominae. Entretanto, sua inclusão em uma posição determinada em uma 
filogenia corresponde a afirmação positiva sobre seu compartilhamento de caracteres e, apenas 
por consequência, sua posição filogenética. Desse modo, a fim de evitar conclusões baseadas 
em pressupostos que nem sempre são verdadeiros, prefiriu-se colocá-lo na classificação como 
incertae sedis na subfamília.

As relações entre os táxons de Bruchomyiinae estão dificultadas pela falta de dados que 
se tem de Eutonnoira, um gênero monotípico africano. E aceita aqui a proposta de 
monofiletismo de Hennig (1972) para Bruchomyia e Eutonnoira, ainda que se recomende 
fortemente o reestudo desse gênero para fundamentar melhor as conclusões sobre essa porção 
da filogenia.

3.3.2. Relações entre os gêneros de Psychodinae 

Comparação com as análises numéricas

Com a análise manual da matriz de caracteres da Tabela 2 , obteve-se o diagrama das 
relações filogenéticas da Figura 213. São reconhecidos quatro grupos monofiléticos para os 
quais se aceitou o status de tribo: Pericomini, Telmatoscopini, Maruinini, e Psychodini. 
Psychodini é proposto como grupo-irmão de Maruinini. Não foi possível resolver, com os 
dados disponíveis, a politomia entre Pericomini, Telmatoscopini e Psychodini+. Com a análise 
numérica da matriz (Tab. 2) pelo programa Hennig8 6  opção mhennig* obteve-se nove árvores 
de 69 passos e um IC de 71. Scrocchi & Dominguez (1992), recomendam a não utilização da 
opção ie para análises de mais de 2 2  táxons devido ao tempo gasto no computador para a 
resposta. Com 47 táxons terminais de Psychodinae, portanto, esta opção não foi utilizada.

Na análise dos Psychodinae, verificam-se alguns padrões básicos. Psychodini e 
Maruinini aparecem em todos os diagramas das relações filogenéticas como grupos 
monofiléticos. Na maior parte das vezes, Psychodini e Maruinini aparecem formando um grupo 
monofilético de nível maior, embora algumas vezes eles estejam separados. De modo geral 
também, Telmatoscopini e Pericomini formam um grupo monofilético maior, ainda que os 
gêneros de Telmatoscopini em nenhum cladograma tenham composto um grupo monofilético. 
O grupo que corresponde aos Pericomini aparece sempre junto a Ulomyia, Thomburgiella e 
Clytocerus (aqui tratados como Telmatoscopini) em um mesmo táxon. Saraiella, que aparece 
em quase todos os cladogramas como parte dos Pericomini, em um caso está deslocado para o 
ramo dos Maruinini. Nesse mesmo cladograma, Pericomini (exceto pela ausência de Saraiella) 
aparece com um grupo monofilético, separado de Ulomyia, Thomburgiella e Clytocerus.

A falta de informação para os gêneros Saraiella, Gerobrunettia e Feuerbomiella 
dificulta a análise da filogenia dos gêneros de Psychodinae. No entanto, estes gêneros
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compartilham, pelo menos um caráter apomórfico que sugere a posição dada a eles. Além 
disso, o tratamento taxonômico destes gêneros na literatura indica que a hipótese sugerida aqui 
pode estar correta.

No diagrama das relações filogenéticas aceito, os caracteres de terminália masculina 
tiveram uma maior relevância na determinação dos grupos. Os carateres de terminália, além de 
serem descritos para todos os gêneros estudados, estes mostraram-se mais confiáveis para os 
agrupamentos. Isso fez com que alguns gêneros fossem incluídos em determinadas tribos 
apesar de existir outras semelhanças ou possibilidades mostradas pela análise numérica.

Apesar disso, o diagrama das relações filogenéticas aceito é, de modo geral, 
concordante com as árvores das análises numéricas. Psychodini aparece como um grupo 
monofilético em todos os cladogramas. Exceto pela posição de Saraiella, Pericomini aparece 
sempre como grupo monofilético. Novamente, exceto pela posição de Saraiella, Maruinini 
aparece como monofilético em todos os cladogramas. Particularmente, o grupo Setomima* de 
Maruinini do diagrama das relações filogenéticas aceito aqui aparece em todos os cladogramas 
como monofilético. Telmatoscopini é apresentado como grupo monofilético em um dos nove 
cladogramas numéricos. Em uma árvore obtida pela solução numérica, a topologia geral dos 
Psychodinae é idêntica à manual (exceto por Saraiella) para o monofiletismo das tribos e para 
a relação entre grupos-irmãos nos principais níveis dentro de cada tribo.

Um dos maiores problemas da análise é o monofiletismo de Telmatoscopini, que é 
sustentado por um único caráter no diagrama das relações filogenéticas aceito. Esse caráter de 
um ponto de vista estrito é uma semelhança homoplástica com os Maruinini —alargamento do 
apódema ejaculador. Entretanto, é visível a diferença na forma dessa estrutura entre os dois 
grupos, de maneira que, e com base nos conjunto de caracteres, parece razoável considerá-la 
como uma semelhança homoplástica. Ulomyia, Thomburgiella e Clytocerus, por sua condição 
apomórfica do caráter 105, são deslocados para os Pericomini. Saraiella foi criada por Vaillant
(1971) a partir de espécies de Pericoma, mantido por Duckhouse (1990) como subgênero 
desse gênero. Assim, também é natural, ainda que falte informação detalhada que preencha a 
matriz utilizada aqui, considerá-lo parte dos Pericomini, ponderando a semelhança conhecida 
para terminália masculina.

Comparação com outras fílogenias propostas

Os agrupamentos dos gêneros aqui obtidos, correspondem quase que completamente 
com o proposto por Duckhouse (1985, 1987a). O ponto de vista de Vaillant (1982, 1990a) 
para os agrupamentos genéricos não encontra apoio nesta análise. Das 7 tribos que Vaillant 
(1990a) reconhece —Pericomini, Telmatoscopini, Brunettini, Setomonini, Maruinini, 
Psychodini e Neomaruinini—, nenhuma delas é idêntica aos táxons ao nível de tribo aceitos 
aqui. Apenas Brunettini de Vaillant (1990a), incluindo apenas Brunettia e Gerobrunettia, é 
congruente com um grupo monofilético encontrado. Maruinini de seu sistema é monotípico. 
Setominini (Setomima, Alepia, Neoarisemus, Neurosystasis, Arisemus, Paratelmatoscopus, 
Parasetomima e Tonnoirielld) contêm parte dos gêneros de Maruinini (como aqui aceita), pelo 
que se toma um táxon merofilético. Psychodini, por outro lado, está formado apenas por 
Psychoda. Em Mormiini, Vaillant (1990a) manteve a maioria de gêneros de Telmatoscopini 
(Panimerus, Jungiella, Telmatoscopus, Paramormia, Peripsychoda, Clogmia, Elsahowia) e 
de Psychodini deste trabalho (Threticus, Philosepedon, Trichopsychoda, Feuerborniella), 
resultando em um grupo merofilético. Vaillant (1990a) reconhece para Pericomini os gêneros 
Pericoma, Berderniella e Saraiella (colocados em Pericomoni neste trabalho) e três dos
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gêneros de Telmatoscopini com os flagelômeros com formato de barril (Clytocerus, Ulomyia e 
Thomburghiellá). A tribo Neomaruinini de Vaillant (1990a), apenas com o gênero 
Neomaruina, acentua a fragmentação de Psychodini. Os agrupamentos realizados por Vaillant 
não têm uma base metodológica cladística. Seus trabalhos aparentemente baseiam-se em 
semelhanças sinapomórficas, plesiomórficas, arqueomórficas ou homoplásticas, 
indistintamente, como é comum na abordagem sistemática tradicional. Uma vez que se 
pretende buscar uma sistemática filogenética para os Psychodidae, sua divisão para os 
Psychodinae não pode ser adotada aqui.

Como foi mencionado anteriormente, os agrupamentos propostos para os gêneros de 
Psychodinae neste trabalho encontram uma grande correspondência com os agrupamentos 
estabelecidos por Duckhouse (1985, 1987a). Duckhouse (1987a) propôs cinco tribos para 
agrupar os gêneros de Psychodinae: Pericomini, Maruinini, Paramormiini, Mormiini e 
Psychodini. A tribo Psychodini, como aceita neste trabalho, corresponde à mesma tribo 
definida por Duckhouse (1985). Pericomini deste trabalho difere da proposta de Duckhouse 
(1987a) somente pela inclusão de Neotelmatoscopus e Mystropsychoda. O primeiro desses 
gêneros é mantido por Duckhouse (1987a) em Paramormiini e o outro é considerado de 
posição obscura dentro do sistema de tribos de Psychodinae. Maruinini deste trabalho inclui as 
tribos Maruinini e Mormiini de Duckhouse (1987a), enquanto que Telmatoscopini 
(=Paramormini de Duckhouse) é muito próximo do conceito de Duckhouse (1987a) para esse 
grupo. O nome Paramormiini é evitado aqui pela ausência de dados para Paramormia, mantido 
aqui como incertae sedis. Assim, adota-se aqui o nome de Telmatoscopini de Vaillant (1981), 
que incluía apenas Telmatoscopus, sendo aqui redefinida a tribo. Duckhouse (1987a) refere-se 
a seu grupo Maruinini como um grupo que não compartilha um ancestral comum —isto é 
merofilético. Isto dá-se porque Setomima compartilharia um ancestral comum com os 
Mormiini de Duckhouse (i.é, Mormia + (Brunettia + Gerobnmettid)). Posteriormente, 
Duckhouse (1995), principalmente estudando caracteres de larva, reforça a idéia do 
merofiletismo de Maruinini, ampliando o número de gêneros que estariam relacionados com 
Mormiini, junto com Setomima, Alepia e Paratelmatoscopus. A falta de dados sobre larvas 
para a maioria dos gêneros de Maruinini, como aceito neste trabalho, e de Psychodinae, 
impede que se tenha uma idéia melhor sobre a distribuição dos caracteres de larvas nos 
gêneros da subfamília. Desse modo, é difícil uma proposição mais fundamentada sobre a 
polaridade dos caracteres dos estádios imaturos. Por outro lado, os estados apomórficos dos 
caracteres 142 e 145 (expansão anterior da ponte gonocoxal e do apódema ejaculador), 
encontrados em todos os gêneros de Maruinini deste trabalho, sustentam o monofíletismo 
dessa tribo que corresponde muito aproximadamente ao agrupamento inicial de Duckhouse 
(1987a).

Não existem dados suficientes no momento para aceitar o monofíletismo de Mormiini 
sensu Duckhouse (1987a). Duckhouse (1994) mostra que dos três caracteres que reuniriam 
estes três táxons, dois também aparecem em um táxon mais inclusivo que reúne Setomima, 
Alepia e Paratelamtoscopus com os Mormiini. O terceiro caráter, redução dos três últimos 
flagelômeros não foi observado em Brunettia e aparece em outros grupos de Psychodini e 
apenas em parte das espécies de Mormia. O caráter que segundo Duckhouse (1991, 1994) 
reuniria os Mormiini diz respeito ao formato do edeago, segundo ele com formato de raquete, 
e é de difícil interpretação. De fato, a maioria de espécies de Brunettia têm um edeago com as 
duas prolongações distais paralelas, de modo que sua generalização parece incorreta. Assim, 
até que se façam estudos adicionais, Mormia, Brunettia e Gerobrunettia são mantidos em 
Maruinini, com que formam um grupo monofilético em um nível mais abrangente. O gênero 
Didicrum é considerado separado de Pericoma, como já havia sido proposto por Enderlein
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(1937) parte dos Maruinini. Finalmente, o conceito da tribo Pericomini sensu Duckhouse 
(1987a) foi ampliado para integrar Neotelmatoscopus, que havia sido colocado em 
Telmatoscopini (Duckhouse, 1978a) e em Mormiini por Vaillant (1990a).

A classificação dos Psychodinae proposta por Wagner (1991) no catálogo da região 
Paleártica segue basicamente as propostas classificatórias de Vaillant (1990a), com as tribos 
Pericomini, Brunettini (incluindo Setominini), Telmatoscopini, e Psychodini.

3.3.3. Relações entre as espécies de Trichomyiinae

Comparação com as análises numéricas

A análise dos dados expostos na matriz da Tabela III resultou no diagrama das relações 
filogenéticas da Figura 214. A análise numérica com o programa Hennig8 6 , opções mhennig* 
gerou três árvores de 2 2  passos cada uma e 0 ,8 6  de IC. Todas as três divergem do diagrama 
das relações filogenéticas aceito em aspectos relacionados a interpretações de caracteres que 
tiveram supostamente perda secundária. As principais concordâncias dizem respeito ao 
monofiletismo de Trichomyia, ao monofiletismo do grupo que reúne Eubonetia e 
Dicrotrichomyia e ao monofiletismo desses dois gêneros, excetuada a posição de algumas 
espécies.

Dentro de Trichomyia, não resta muita dúvida sobre a relação de grupos-irmãos entre 
os táxons aqui tratados como subgêneros, T. (Trichomyia) e T. (Gondwanotrichomyia). A 
distribuição desses dois grupos mostra um congruência completa com a divisão geológica da 
Pangea em Laurásia e Gondwana, T. urbica distribuída nas regiões holárticas e T. 
(Gondwanotrichomyia) nas regiões gondwânicas. Dentro de T. (<Gondwanotrichomyia), 
entretanto, existem problemas de congruência entre a solução das análises numéricas e o 
diagrama das relações filogenéticas aceito. A condição apomórfica do caráter 164, presença de 
um tufo de cerdas modificadas nos cercos, está ausente nas espécies do grupo no sul da 
América do Sul. Contudo, essas espécies compartilham a presença de um prolongamento nos 
cercos (caráter, 163) com outras espécies do grupo que possuem (caráter 164) o 
prolongamento dos cercos (caráter 164),. Na ausência de um número maior de caracteres, o 
resultado é o aparecimento de um número de alternativas quanto à posição do grupo sul- 
americano dentro desse subgênero. Aqui é aceito que esse tufo de cerdas foi perdido 
secundariamente no grupo.

Problema semelhante encontra-se em relação a D. parvula. A presença do caráter 150a 
em sua condição plesiomórfica nessa espécie faz com que ela aparece em uma árvore do 
computador junto com as espécies de Trichomyia. A presença de três artículos no palpo 
sustenta a posição desta espécie em Dicrotrichomyia.

Comparação com outras filogenias propostas

No trabalho de Duckhouse (1978b), não foram apresentados argumentos suficientes 
para aceitar o monofiletismo de um grupo formado pelos subgêneros Apotrichomyia, 
Dicrotrichomyia e Dactilotrichomyia, de Trichomyia. Na análise aqui realizada, eles foram 
colocados em uma politomia junto com as outras espécies de Dicrotrichomyia, ainda que cada 
um deles possa representar um agrupamento monofilético. Para que não se perca a informação 
sobre relações entre grupos relativamente grande de espécies, foram mantidos como “rótulos” 
os nomes dos subgêneros, ainda que tenham sido excluídos da atual classificação.
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Nenhuma outra proposta de relacionamento mais abrangente dentro do gênero 
Trichomyia foi apresentada até agora para os Trichomyiinae. Este estudo, preliminar, das 
relações na subfamília propõe a manutenção de três táxons com nível genérico em 
Trichomyiinae. T. (Trichomyia) fica restrito a uma única espécie, que completa o gênero tipo 
da subfamília com um grupo ligeiramente maior, do subgênero T. (Gondwanotrichomyia). As 
espécies desse grupo são ligeiramente maiores em tamanho que as espécies dos outros 
gêneros. Eubonetia volta a ser usado como gênero, porém de forma ligeiramente distinta à 
proposta de Vargas & Diaz Nájera (1953). Esses autores incluíam no gênero apenas as 
espécies que aqui se encaixam no grupo barretoi+. Dicrotrichomyia, inicialmente proposto 
como subgênero por Duckhouse (1978b), é elevado à categoria de gênero.

3.4. Considerações finais sobre a filogenia

É importante destacar o caráter provisório desta análise sobre a filogenia dos 
Psychodidae. Essa condição advém do fato de que um certo número de gêneros não tiveram 
material analisado, sendo alguns deles estudados apenas através dos dados da literatura. Um 
levantamento mais extenso de caracteres vai permitir a obtenção de novas séries de 
transformação, inserindo no sistema os grupos incertae sedis e a solução de alguns dos 
conflitos relativos cladogramas alternativos para o grupo.

Por outro lado, este estudo avança vários aspectos pouco claros na literatura até agora. 
Na compreensão das relações entre as subfamílias, fica corroborada a maior parte da filogenia 
proposta por Hennig (1972), que na época teve algumas dúvidas sobre o monofiletismo de 
alguns grupos, melhor definidos aqui. Ainda não parece definida a questão da posição de 
Warileya, que aqui diverge daquela proposta por Galati (1990). Nos Psychodinae, há um 
avanço sobre várias das propostas que vinham sendo traçadas na literatura, principalmente em 
relação aos trabalhos de Duckhouse (1985, 1987a, 1994). Nos Trichomyiinae, finalmente, pela 
primeira vez propõe-se uma filogenia para as espécies.

3.5. Uma classificação filogenética para os Psychodoidea

A classificação filogenética proposta para os Psychodoidea neste estudo é erigida, 
parcialmente, pelo método de seqüenciação. Os nomes dos táxons recentes a nível de espécie, 
e as normas a que estes estão sujetos, seguirão as regras da comissão de nomenclatura 
zoológica. À medida que não implique na manutenção de grupos merofiléticos, serão mantidos 
nomes exitentes. São usados os artifícios de grupo+ (Amorim, 1982) para se referir a táxons 
monofiléticos inclusivos com heterobatimia solucionada no nível imediatamente inferior não- 
nomeados na classificação, e de grupo* (Amorim, 1994b) para esses grupos com politomias 
em seu nível imediatamente inferior. Outras convenções que adaptam o sistema lineano a 
classificações filogenéticas são utilizadas, entre elas a expresão incertae sedis para táxons de 
posição incerta dentro de grupos monofiléticos (Nelson, 1972), o complemento sedis mutabilis 
para com posição não solucionada em uma politomia (Wiley, 1979), a categoria substitutiva 
Plesion para táxons fósseis (Patterson & Rosen, 1977), e o uso de chaves quadradas para 
indicar nomes redundantes na classificação (Christoffersen, 1988). Na classificação dois 
agrupamentos das subfamílias, estas poderiam ser agrupadas em duas familias como 
recomendado por Williams (1933). Optou-se por manter o nome de uso corrente, 
Psychodidae, e denominar a cada ramo como grupo Phlebotominae+ e Psychodinae+, sem 
compromisso de nome. Hennig (1972) manteve, do mesmo modo, as subfamilias e agrupou no 
seu grupo Phlebotomoinea ao táxon que aqui se denomina de Phlebotominae+; não deu nome 
para o outro ramo.
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Psychodoidea Newman, 1834
Plesion Macrochile Loew, 1851 
Psychodidae Bigot, 1854 

Phlebotominae+
Phlebotominae Rondani, 1840
Phlebotominae, incertae sedis, Parvidem

Hertigia Fairchild, 1949
Plesion Phlebotomites Hennig, 1972
Warileya Hertig, 1940
Chinius Leng, 1987
Plesion Phlebotomiella Meunier, 1906
Phlebotomus*

Lutzomyia, França 1924, sedis mutabilis 
Brumptomyia França & Parrot, 1921, sedis mutabilis 
Sergentomyia França & Parrot, 1920, sedis mutabilis 
Phlebotomus Rondani & Berté, 1840, sedis mutabilis 

Bruchomyiinae Alexander, 1920 
Nemapalpus Macquart, 1838 
Bruchomyia Alexander, 1920 
Eutonnoira Alexander, 1940 

Psychodinae
Psychodinae Newman, 1834
Psychodinae, incertae sedis, Paramormia, Nielseniella, Szaboiella, Satchelliella, Lobulosa, Bazarella, Breviscapus, 

Eurygarka, Chirolepia, Kupara, Platyplastinx, Tonnoira
Pericomini Enderlein, 1935, sedis mutabilis 

Neotelmatoscopus Tonnoir, 1933 
Mystropsychoda Duckhouse, 1975 
Pericoma*

Saraiella Vaillant, 1973, sedis mutabilis 
Pericoma Walker, 1856, sedis mutabilis 
Berdemiella Vaillant, 1976, sedis mutabilis 
Notiocharis Eaton, 1913, sedis mutabilis 

Telmatoscopini Enderlein, 1937, sedis mutabilis 
Clogmia Enderlein, 1937, sedis mutabilis 
Syntomoza Enderlein, 1937, sedis mutabilis 
Peripsychoda Enderlein, 1935, sedis mutabilis 
Telmatoscopus Eaton, 1904, sedis mutabilis 
Jungiella Vaillant, 1972, sedis mutabilis 
Panimerus Eaton, 1913, sedis mutabilis 
Elsahowia*, sedis mutabilis

Elsahowia Duckhouse, 1978 
Gen. n. C.

Clytocerus*, sedis mutabilis 
Clytocerus Eaton, 1904 
Ulomyia Walker, 1856 
Thomburgiella, Vaillant, 1982 

Psychodini+
Maruinini Enderlein, 1937

Mormia Enderlein, 1935, sedis mutabilis 
Brunettia . sedis mutabilis

Brunettia Annandale, 1910 
Gerobrunnettia Quate & Quate, 1967 

Setomima*, sedis mutabilis
Setomima Enderlein, 1937, sedis mutabilis 
ParateImatoscopus Satchell, 1953, sedis mutabilis 
Neurosystasis Satchell, 1955, sedis mutabilis 
Maruina*, sedis mutabilis

Maruina Müller, 1895, sedis mutabilis 
Gen. n. B., sedis mutabilis 
Alepia* , sedis mutabilis
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Alepia Enderlein, 1937, se dis mutabilis 
Dyctiocampsa Enderlein, 1937, se dis mutabilis 
Parasetomima Duckhouse, 1968, sedis mutabilis 

Arisemus+, sedis mutabilis 
Arisemus, Satchell, 1955 
Nemoneura Tonnoir, 1929 

Neoarisemus*, sedis mutabilis
Neoarisemus Botosaneanu & Vaillant, 1970, sedis mutabilis 
Gen. n. A, sedis mutabilis 
Thrysocanthus*, sedis mutabilis

Thrysocanthus Enderlein, 1937 
Tonnoiriella+

Tonnoiriella Vaillant, 1971 
Didicrum Enderlein, 1937

Psychodini Newman, 1834
Feuerbomiella Vaillant, 1974, sedis mutabilis 
Threticus Eaton, 1904, sedis mutabilis 
Philosephedon Eaton, 1904, sedis mutabilis 
Trichopsychoda Tonnoir, 1922, sedis mutabilis 
Psychoda*, sedis mutabilis

Psychoda Latreille, 1796, sedis mutabilis 
Tineria Schellenberg, 1803, sedis mutabilis 
Neomaruina Vaillant, 1963, sedis mutabilis 
Epacreton Quate, 1965, sedis mutabilis 

Horaiellinae Enderlein, 1937 [Horaiella Tonnoir, 1933]
Plesion Eophlebotomus Cockerell, 1920]
Plesion Eatonisca Meunier, 1905 
Sycoracinae Jung, 1954 

Sycorax Curtis, 1839 
Plesion Posthon Loew, 1844 

Trichomyiinae Tonnoi, 1922
Trichomyiinae, incertae sedis, T. piricornis, T. wirthi, T. nuda, T. eatoni, fT. afflnis, fT. antennata, fT. antiquaria, fT. 

attenuata, fT. brevicomis, fT. brevipalpis, fT. buceras, fT. concinna, fT. confinis, fT. crassicomis, fT. 
declivivena, fT. decora, fT. discalis, fT. distincta, fT. formulosa, fT. glomerosa, fT. hirticans, fT. longicomis, 
fT. longipes, fT.mecocera, fT. nova, fT. procera, fT. pulchra, fT. smithi, fT. succini, fT. swinhoei, fT. tenera.

Trichomyia Haliday, 1839
T. (Trichomyia) [T. urbica Haliday, 1839], subg. n.
T. (Gondwanotrichomyia) Duckhouse, 1980 

T.fusca Satchell, 1950, sedis mutabilis 
T. pollex Duckhouse, 1978, sedis mutabilis 
T. capsulata Duckhouse, 1980, sedis mutabilis 
T. madsoni*

T. madsoni Duckhouse, 1965, sedis mutabilis 
T. nodosa , sedis mutabilis

T. nodosa Duckhouse, 1980 
T. dlinzae Duckhouse, 1980 

T. manni*, sedis mutabilis
T. manni Duckhouse, 1972, sedis mutabilis 
T. chepuensis Duckhouse, 1972, sedis mutabilis 
T. capitanea Duckhouse, 1972, sedis mutabilis 
T. edwarsi Tonnoir, 1929, sedis mutabilis 
T. aurea Duckhouse, 1972, sedis mutabilis 
T. figuieroai Duckhouse, 1972, sedis mutabilis 
T. kenriki Duckhouse, 1972, sedis mutabilis

Eubonetia*
Eubonetia Vargas & Diaz Nájera, 1953

E. inermis (Barretto, 1954) comb.n., sedis mutabilis 
E. vargasi (Barretto, 1954) comb.n., sedis mutabilis 
E. barrettoi*, sedis mutabilis 

E. barrettoi Barretto. 1954

52



E. coutinhoi*
E. coutinhoi Barretto, 1954, sedis mutabilis 
E. vazi Barretto, 1954, sedis mutabilis 
E. travassosi Barretto, 1954, sedis mutabilis 

E. maldonadoi*, sedis mutabilis
E. maldonadoi Vargas, 1953, sedis mutabilis 
E. sp.n. 3, sedis mutabilis 
E. sp.n. 1, sedis mutabilis
E. brevitarsa (Rapp, 1945) comb.n., sedis mutabilis 
E. squamosa (Enderlein, 1937) comb.n., sedis mutabilis 
E. armata*

E. sp.n. 4, sedis mutabilis 
E. sp.n. 2, sedis mutabilis
E. armata (Barretto, 1953) comb.n., sedis mutabilis 

E. cirrata*, sedis mutabilis
E. sp.n. 7, sedis mutabilis 
E . sp.n. 6, sedis mutabilis 
E. sp.n. 5, sedis mutabilis
E . cirrata (Coquillett, 1902) comb.n., sedis mutabilis 
E. brasiliensis (Satchell, 1956) com.n., sedis mutabilis 

Dicrotrichomyia Duckhouse, 1978, stat. n.
D. parvula (Szabö, 1960) comb.n., sedis mutabilis 
D. sequoiae (Quate, 1955) comb.n., sedis mutabilis 
D. malickyi (Wagner, 1982) comb.n., sedis mutabilis 
D. pedicillata*, sedis mutabilis

D. pedicillata (Satchell, 1956) comb.n., sedis mutabilis 
D. sp.n. 7, sedis mutabilis 
D. sp.n. 6, sedis mutabilis 
D . sp.n. 5, sedis mutabilis 
D. sp.n. 4, sedis mutabilis 
D. sp.n. 3, sedis mutabilis 
D. botoseaneanui*, sedis mutabilis 

D. sp.n. 2, sedis mutabilis 
D. sp.n. 1, sedis mutabilis 
D. botoseaneanui Wagner, 1993, sedis mutabilis 

D . caelibata (Quate, 1965) comb.n., sedis mutabilis 
D . trifida (Quate, 1965) comb.n., sedis mutabilis 
D. trifilis (Quate, 1965) comb.n., sedis mutabilis 
D. ransangi (Quate, 1965) comb.n., sedis mutabilis 
D. itocoae Tokunaga & Komyo, 1956, sedis mutabilis 
D. (“Dicrotrichomyia ”) Duckhouse, 1978, sedis mutabilis 
D. (“Dactilotrichomyia ”) (Duckhouse, 1978) stat.n., sedis mutabilis 
D. CApotrichomyia ”) (Duckhouse, 1978) stat.n, sedis mutabilis
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4. CONCLUSÕES

É proposta uma relação de grupo-irmão entre Macrochile spectrum Loew e 
Psychodidae. São propostas três sinapomorfias para Psychoidea: o formato arredondado do 
metanoto, o alongamento do flagelômero 1 e a redução de três para duas aberturas do edeago. 
Esta hipótese não entra em conflito com o monofiletismo dos Tanyderidae recentes, uma vez 
que a reunião de Macrochile com o restante da família era feito apenas com base em 
plesiomorfias.

A topologia do diagrama das relações filogenéticas aceito para as relações entre 
subfamílias (Fig. 212) é quase completamente congruente com a filogenia proposta por Hennig
(1972): ((Phlebotominae + Bruchomyiinae) (Psychodinae (Horaiellinae (Eophlebotomus 
(Eatonisca (Trychomyiinae + Sycoracinae)))))). Nos Bruchomyiinae, Nemapalpus é o grupo 
irmão de (Bruchomyiia+ Eutonnoirá). Nos Phlebotominae, as relações encontradas mostram 
Hertigia como grupo-irmão de Phlebotomiella . Neste grupo as relações encontradas são 
(Phlebotomites (Warileya (Chinius (Phlebotomoniella
(Lutzomyia+Brumptomyia+Sergentomyia+ Phlebotomus))))). Hennig (1972) propunha 
Eophlebotomus como grupo-irmão de Horaiella e Warileya como grupo-irmão do restante de 
Phlebotominae, exceto Hertigia.

Nos Psychodinae, são reconhecidos 4 grupos monofiléticos para os quais se aceitou o 
status de tribo: Pericomini, Telmatoscopini, Maruinini, e Psychodini. Psychodini é proposto 
como grupo-irmão de Maruinini. Não foi possível resolver, com os dados disponíveis, a 
politomia entre Pericomini, Telmatoscopini e PsychodinT. O conjunto de gêneros de Maruinini 
exceto Mormia, Brunettia e Gerobrunettia muito provavelmente formam um grande 
agrupamento monofilético.

Nos Trichomyiinae, foram reconhecidos três táxons de nível genérico: Trichomyia 
Haliday, Eubonetia Vargas & Diaz-Nájera e Dichrotrichomyia Duckhouse, stat.n 
Trichmomyia é proposto como o grupo-irmão de (Eubonetia+Dicrotrichomyia). A relação de 
grupos-irmãos entre T. (Trichomyia) e T. (Gondwanotrichomyia) parecem bem corroborada.

Apesar da falta de resolução para algumas das politomias do diagrama das relações 
filogenéticas da Figura 213, este resultado representa um avanço no conhecimento das relações 
entre os gêneros de Psychodidae. Este é o primeiro estudo que utiliza consistentemente a 
metodologia filogenética para todos os gêneros de Psychodinae. Os trabalhos anteriores 
(Duckhouse, 1987a, 1994), ainda que extremamente importantes para o esclarecimento de 
aspectos de evolução de caracteres e relações entre gêneros, eram parciais, impedindo uma 
visão de conjunto do grupo e uma discussão mais global dos problemas de surgimento único 
ou múltiplo de caracteres nos Psychodinae.
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Figuras



Fig. 1-3. Plano-básico de Psychodidae. Estruturas cefálicas. 1. Cabeça, frontal. 2. Cibário e hipofaringe. 3. 
Maxila.
antf: antenífero; apic: apículo; ascd: ascoide; cd: cardo; cib: cibário; clip: clípeo; est: estipes; foss sens: fossa 
sensorial; hip: hipofaringe; lab 1 ,2 : labela 1 ,2 ; lac: lacínia; lbr: labro; olh comp: olho composto; p max: palpo 
maxilar; ver: vértice.
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Fig. 4-5. Plano-básico de Psychodidae. Estruturas cefálicas. 4. Cabeça, posterior. 5. Cabeça, lateral.
cd: cardo; est: estipes; for occip: forâmen occipital; foss tent ant: fossa tentorial anterior; foss tent ps: fossa 
tentorial posterior; lig: lígula; md: mandíbula; prement: pré-mento; psment: pós-mento; tent: tentório.
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7

Fig. 6-7. Plano-básico de Psychodidae. 6. Tórax. 7. Asa.
Ai, A2 : ramos do setor Anal; C: costal; catepist: catepistemo; CuA: ramo anterior da Cubital; CuP: ramo 
posterior da Cubital; epist I, II, ID: epistemo I, D, UI; ír psnot: fragma pós-notal; h: humeral; Mi, M2, M3, M4 : 
ramos da Mediai; m-cu: medial-cubital; me: meron; metnot: metanoto; qb cst: quebra costal; Ri : ramo anterior do 
setor Radial; R 2, R 3, R4, R5: ramos posteriores do setor Radial; r-m: radial-medial; Rs: Radio setor; Sc: subcosta; 
sc-r: subcostal - radial.
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Fig. 8-9. Plano-básico de Psychodidae. 8. Terminália feminina, lateral. 9. Terminália masculina, lateral.
ap ejac: apôdema ejaculador, cerc: cerco; ed: edeago; gonap 8: gonapófise 8; prm: parâmero; S9, 10: estemito 9, 
10; sintgst 8: sintergoestemito 8; T9, 10: tergito 9, 10.
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Fig. 10-13. Cabeça, frontal. 10. Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), macho. 11. Trichocera columbiana 
Alex.(Trichoceridae), macho. 12. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), fêmea. 13. Macrochile spectrum Loew (de
Crampton, 1926b).

clip: clípeo; lbr: labro; oc: ocelo.
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Fig. 14-16. Cabeça, frontal. 14. Bruchomyia plaumanni Alexander, macho. 15. Nemapalpus pilipes Tonnoir, 
macho. 16. Lutzomyia sp., fêmea.
clip: clípeo; labi: labela 1; lbr: labro; md: mandíbula; olh comp: olho composto; p max: palpo maxilar; ver: 
vértice.
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Fig. 17-19. Cabeça, frontal. 17. Dicrotrichomyia sp. n. 1. 18. Sycorax chilensis Tonnoir, macho. 19. Brunettia 
caipira Bravo & Amorim, macho.
Iab2: labela 2; pede: pedicelo.

6 8



Fig. 20-23. Estruturas cefálicas, posterior. 20. Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), macho. 21. Trichocera 
columbiana Alex. (Trichoceridae), macho. 22. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), fêmea. 23. 
Macrochile spectrum Loew (de Crampton, 1926b).
apprem: apôdema pré-mental; cd: cardo; est: estipes; labi,2: labela 1, 2; lac: lacínea; lig: lígula; prement: pré- 
mento; psment: pós-mento.
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Fig. 24-26. Cabeça, posterior. 24. Bruchomyia plaumanni Alexander, macho. 25. Nemapalpus pilipes Tonnoir, 
macho. 26. Lutzomyia sp., fêmea.
foss tent ps: fossa tentorial posterior, prement: pré-mento; psment: pós-mento; tent: tentório.
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Fig. 27-29. Cabeça, posterior. 27. Dicrotrichomyia sp. n. 7. 28. Sycorax chilensis Tonnoir, macho. 29. 
Brunettia caipira Bravo & Amorim, macho.
est: estipes; lab 1, 2: labela 1, 2; prement: pré-mento; psment: pós-mento.
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Fig. 30. Cabeça, lateral. Panorpa sp.? fêmea.
cd: cardo; est: estipes; lac: lacínia; md: mandíbula; oc: ocelo.
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Fig. 31-36. Estruturas cefálicas, lateral. 31. Cabeça, Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), macho. 32. Cabeça, 
Trichocera columbiana Alex. (Trichoceridae), macho. 33. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), fêmea. 
34. Flagelômeros apicais, Ptychoptera sp., macho 35. Cabeça, Macrochile spectrum Loew (de 
Crampton, 1926b). 36. Labrõ-epifaringe, M. spectrum Loew (de Crampton, 1926b). 
con occi: côndilo occipital; epi: epifarínge; labi, 2: labela 1, 2; lbr: labro; oc: ocelo; p max: palpo maxilar; 
prement: pré-mento; tent: tentório; ver: vértice.
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Fig. 37-41. Cabeça, lateral. 37. Bruchomyia palumanni Alexander, macho. 38. Nemapalpus pilipes Tonnoir, 
macho. 39. Lutzomvia sp., fêmea. 40. Eubonetia sp. n. 7. 41. Clogmia albipunctacta (Willistton), 
fêmea.
cd: cardo; cib: cibário; con occi: côndilo occipital; epi: epifaringe; escl cerv: esclerito cervical; est: estipes; epi: 
epifaringe; foss tent ps: fossa tentorial posterior; labl, 2: labela 1, 2; lbr: labro; lig: ligula; p max: palpo maxilar; 
md: mandíbula prement: pré-mento; psment: pós-mento tent: tentório; ver: vértice.
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Fig. 42-47. Maxila. 42. Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), macho. 43. Trichocera columbiana Alex. 
(Trichoceridae), macho. 44. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), fêmea. 45. Bruchomyia plaumanni 
Alexander, macho. 46. Nemapalpus pilipes Tonnoir, macho. 47. Nemapalpus flavus Macquart, 
sensilas do terceiro artículo do palpo maxilar (de Léger et al., 1993). 
cd: cardo; est: estipes; lac: lacinia; p max: palpo maxilar, sensl: sensilas.
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Fig. 48-52. Maxila. 48. Lutzomyia sp., fêmea. 49. Eophlebotomus connectens Cock, (de Hennig, 1972). 50 
Trichomvia capitanea Duck, macho. 51. Sycorax chilensis Tonnoir, macho. 52. Gen. n. B. sp. n.l. 
macho.
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Fig. 53-57. Antena. 53. Macrochile spectrum Loew (de Crampton, 1926b). 54. Bruchomyia plaumanni 
Alexander. macho. 55. Nemapalpus pilipes Tonnoir, macho. 56. Phlebotomites brevifilis Hennig (de 
Hennig, 1972). 57 Lutzomyia sp. macho, 
flagelmr 1 : flagelômero 1 ; pedic: pedic: pedicelo.
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Fig. 58-64. Antena. 58. Eatonisca tertiaria Meunier (de Hennig, 1972). 59. Posthon tumultuosus Meunier (de 
Hennig, 1972). 60. Trichomyia capitanea Duckhouse. macho. 61. Base da antena, Sycorax chilensis 
Tonnoir, macho. 62. Flagelômeros apicais, S. chilensis Tonnoir, macho. 63. Base da antena, Brunettia 
caipira Bravo & Amorim, macho. 64. Flagelômeros apicais, B. caipira Bravo & Amorim, macho, 
apic: apiculo; asc: ascoide; flagelmr 1 : flagelômero 1 .
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metnot

Fig. 65-68. Tórax. 65. Protoplasa fitchii O. S. (Tanvderidae), macho. 66. Trichocera columbiana Alex. 
(Trichoceridae), macho. 67. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), femea. 68. Macrochile spectrum Loew 
(de Crampton, 1926b).
catepis: catepistemo; escut: escutelo; me: meron; metnot: metanoto.
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Fig. 69-71. Tórax. 69. Bmchomyia plaumanni Alexander, macho. 70. Nemapalpus pilipes Tonnoir, macho. 71. 
Lutzomvia sp., macho.
anepim: anepimeron; anepist: anepistemo; catepis: catepistemo; epim IE: epimero HI; epist IE: epistemo IE; lat: 
laterotergito; me: meron; med: mediotergito; metnot: metanoto.
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Fig. 72-74. Tórax. 72. Trichomyia capitanea Duckhouse. macho. 73. Sycorax chilensis Tonnoir, macho. 74. 
Brunettia caipira Bravo & Amorim, macho, 
epist I: epistemo I; me: meron; metnot: metanoto.
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Fig. 75-76. Tórax e abdômen. 75. Trichocera columbiana Alex. (Trichoceridae), macho. 76. Ptychoptera sp. 
(Ptychopteridae). fêmea.
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Fig. 77-78. Tórax e abdômen. 77. Protoplasa fitchii O. S. (Tanvderidae). macho. Tórax. 78. Macrochile 
spectrum Loew (de Crampton, 1926b).
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Fig. 79. Habitus de Bruhomyia palumanni Alexander, macho (os antenômeros 6-30 e as tíbias e tarsos das 
pernas II e III estão baseadas na descrição de Barretto. 1950).

84



1.0 mm

80

Fig. 80. Tórax e abdômen de Lutzomyia sp, fêmea.



Fig. 81-83. Tórax e abdômen. 81. Trichomyia capitanea Duckouse, macho. 82. Sycorax chilensis Tonnoir, 
macho. 83. Brunettia caipira Bravo & Amorim, fêmea.
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Fig. 84-87. Asa. 84. Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), macho. 85. Trichocera columbiana Alex. 
(Trichoceridae). macho. 86. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae), fêmea. 87. Macrochile spectrum Loew 
(de Crampton, 1926b).
A\-2. anal 1-2; CuA: cubital anterior. CuP: cubital posterior, R5: radial 5



Fig. 88-99. Asa. 88. Bruchomyia plaumanni Alexander. 89. Nemapalpus pilipes Tonnoir. 90. Hertigia hertigi 
Fairchild (de Hennig, 1972). 91. Phlebotomites brevifllis Hennig (Hennig, 1972). 92. Warileya 
rotundipennis Fairchild & Hertig (de Hennig, 1972). 93. Chinius junlianensis Leng (de Leng, 1987). 
94. Phlebotomiella tipuliformis Meunier (de Hennig, 1972). 95. Lutzomyia sp. 96. Detalhe da região 
cubital, Lutzomyia sp. 97. Brumptomyia sp. (de Lewis, 1982). 98. Sergentomyia sp. (de Lewis, 1982). 
99. Phlebotomus langeroni Nitzulescu (de Hennig, 1972).
CuA: cubital anterior, M: medial; R: radial.
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Fig. 100-106. Asa. 100. Horailla consimilis Tonnoir (de Tonnoir, 1933). 101. Eophlebotomus connectens 
Cockerell (de Edwards, 1929a). 102. Eatonisca tertiaria Meunier (de Meunier, 1905). 103. 
Trichomyia capitanea Duckhouse. 104. Sycorax chilensis Tonnoir. 105. Posthon tumultuosus Meunier 
(de Hennig, 1972). 106. Brunettia caipira Bravo & Amorim.
A: anal; CuA: cubital anterior, M: medial; R: radial.
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108

Fig. 107-112. Terminália feminina, lateral. 107. Macrochile spectrum Loew (de Crampton, 1926b). 108. 
Bruchomvia plaumanni Alexander. 109. Nemapalpus pilipes Tonnoir. 110. Phlebotomus papatasi 
(Scopoli) (de Sinton, 1925). 111. Eubonetta sp. n. 4. 112. Brunettia caipira Bravo & Amorim.
cerc: cerco; S9: estemito 9; sintgst 8: sintergoestemito 8; T9,10: tergito 9,10.
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Fig. 113-114. Terminalia feminina, ventral. 113. Ptychoptera sp. (Ptychopteridae). 114. Macrochile spectrum 
Loew (de Crampton, 1926b). 
cerc: cerco; espmt: espermateca; gonap 8: gonapófise 8.
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Fig. 115-119. Terminália feminina, ventral. 115. Bruchomyia plaumanni Alexander. 116. Nemapalpus pilipes 
Tonnoir. 117. Phlebotomus papatasi (Scopoli) (de Sinton, 1925). 118. Eubonetia sp. n. 4. 119. 
Brunettia caipira Bravo & Amorim.
cer: cerco; espmt: espermateca; gonap 8; gonapófise 8; sintgst 8: sintergoestemito 8.
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121 122

Fig. 120-122. Terminália masculina, lateral. 120. Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae). 121. Tergito 9 e 
cerco, P. fitchii Loew. 122. Macrochile spectrum (de Crampton, 1926). 
ap ejac: apôdema ejaculador; ed: edeago; gncx: gonocoxito; S10: estemito 10.
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Fig. 123-125. Terminália masculina, lateral. 123. Bruchomyia plaumanni Alexander. 124. Nemapalpus pilipes 
Tonnoir. 125. Edeago, N. pilipes Tonnoir.
ap ejac: apôdema ejaculador, cerc: cerco; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; prm: parâmero; S10: estemito 10, 
T9: tergito 9
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Fig. 126-128. Terminália masculina, lateral. 126. Lutzomyia sp. 127. Eubonetia sp. n. 4. 128. Brunettia caipira 
Bravo & Amorim.
ap ejac: apôdema ejaculador, bT9: braço do tergito 9; cerc: cerco; dejac: duto ejaculador, ed: edeago, goncx. 
gonòcoxito; gonost:"gonóstilo; pim: parâmero; S10: estemito 10, T9: tergito 9; tenc: tanáculo.



Fig. 129-134. Terminália masculina. Estemito 9 e gonópodos. 129. Protoplasa fitchii O.S. dorsal. 130. P . 
fitchiiO.S., ventral. 131. Machrochile spectrum Loew (de Crampton, 1925). 132. Bruchomyia 
plaumanni Alexander, dorsal. 133. Nemapalpus pilipes Tonnoir, dorsal. 134. N. pilipes Tonnoir, 
ventral.
ap ejac: apôdema ejaculador, cerc: cerco; ed: edeago; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; prm: parâmero; S9: 
estemito 9, T9: tergito 9
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135

Fig. 135-138. Terminália masculina. Lutzomyia sp. 135. Ventral. 136. Dorsal. 137. Edeago e parâmeros. 138. 
Edeago.
cds: cerdas modificadas; ed: edeago; dejac: duto ejculador, goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; prm: parâmero;
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goncx

Fig. 139-142. Terminália masculina. Estemito 9 e gonópodos. 139. Sycorax similis (Müller). 140. Edeago e 
apódema ejaculador, Sycorax similis (Müllçr). 141. Eubonetia sp. n. 4. 142. Brunettia caipira Bravo & 
Amorim.
dejac: duto ejaculador; ed: edeago; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; prm: parâmero; S9: estemito 9.
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0.125 mm 144
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0.125 mm 148

Fig. 143-148. Terminália masculina. T9, cercos e estemito 10. 143. Bruchomyia plaumanm Alexander. 144. 
Nemapalpus pilipes Tonnoir. 145. Lutzomyia sp. 146. Sycorax similis (Müller). 147. Euboneüa sp. n. 
4. 148. Brunettia caipira Bravo & Amorim.
bT9: braço do tergito 9; cerc: cerco; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; prm: parâmero; S10: estemito 10, 
T9,10: tergito 9, 10; tenc: tanáculo.
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Fig. 149-151. Psychodinae. Cabeça. Pericoma undulata Tonnoir (de Duckhouse, 1990b). 150. Mystropsychoda 
pallida (Tonnoir) (de Duckhouse, 1987a). 151. ParateImatoscopus truncatus Duckhouse (de 
Duckhouse, 1965).
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Fig. 152-153. Psychodinae. Cabeça. 152. Clytocerus excelsior Duckhouse (de Duckhouse, 1987a). 153. 
Psychoda sp.
esq): escapo; flagelmr 1+2: flagelômero 1+2; lab: labela; pedic: pedicelo.
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Fig. 154-158. Psychodinae. Antena. 154. Pericoma undulata Tonnoir (de Duckhouse, 1990b). 155.Clytocerus 
zuluensis Duckhouse (de Duckhouse, 1975). 156. Thornburghiella spinicornis (Brunetti) (de 
Duckhouse, 1987b). 157. Maruina mollesi Vaillant (de Vaillant, 1989). 158. Tonnoiriella 
stuckenbergi Duckhouse (de Duckhouse, 1975). 
escp: escapo; pede: pedicelo.
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163

164
Fig. 159-164. Psychodinae. Antena. 159. Gen. n. A sp. n. 1. 160. Neoarisemus tapetipirmes Duckhouse (de 

Duckhouse, 1978a). 161. Paratelmatoscopus careelensis Duckhouse (de Duckhouse, 1965). 162. 
Psychoda sp. 163. Psvchoda sp. 164. Threticus bicolor (Banks) (de Quate. 1955). 
apic: apículo; ascd: ascoide.
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1.0 mm 170

Fig. 165-170. Psychodinae. Asa. 165. Pericoma undulata Tonnoir (de Duckhouse, 1990b). 166. Elsahowia 
natalensis Duckhouse (de Duckhouse, 1978a). 167. Gen.n.C sp.n. 1. 168. Mormia maai (Quate) 
(Duckhouse, 1990a). 169. Brunettia caipira Bravo & Amorim. 170. Gen. n. B sp. n. 1.
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Fig. 171-177. Psychodinae. Asa. 171. Maruina mollesi Vaillant (de Vaillant, 1989). 172. Tonnoiriella 
stuckenbergi Duckhouse (de Duckhouse, 1975 ). 173. Didicrum griseata (Tonnoir) (de Tonnoir. 
1929). 174. Thrysocanthus stellulatus (Loew) (de Quate, 1963). 175. Syntomoza lanuginosa 
(Enderlein) (de Quate, 1963). 176. Psychoda sp.177. Threticus bicolor (Banks) (de Quate, 1955).
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Fig. 178-182. Psvchodinae. Terminália masculina. 178. Setomima spinifera Duckhouse (Duckhouse, 1978a). 
179. Notiocharis wilsoni Duckhouse (de Duckhouse, 1966). 180. Cerco, Neurosystasis amplipenna 
(Knab) (de Duckhouse, 1974a). 181. Cerco, Parasetomima umbella (Duckhouse) de (Duckhouse, 
1968). 182. Cerco. Alepia eburna (Rapp) (de Duckhouse, 1974b). 
ap ejac: apôdema ejaculador; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo.
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Fig. 183-187. Psvchodinae. Terminália masculina. 183. Cerco, Neoarisemus tapetipennis Duckhouse (de 
Duckhouse, 1978a). 184. Cerco, Neomaruina stuckenbergi Vaillant (de Duckhouse, 1985). 185. 
Cerco, Trichopsychoda mindanensis Quate (de Quate, 1965b). 186. Didicrum edwarsi (Tonnoir). 187. 
Mormia acrostylis Duckhouse (Duckhouse, 1978a).
ap ejac: apôdema ejaculador, ap goncx: apôdema do gonocoxito; ed: edeago goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo.
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Fig. 188-193. Psychodinae. Terminália masculina. 188. Lateral, Psvchoda sp. 189. Dorsal, Psychoda sp. 190. 
Telmatoscopus morulus (Eaton). 191. Pericoma undulata Duckhouse (de Duckhouse, 1990b). 192. 
Lateral, Gen. C sp.n. 1. 193. Dorsal, Gen. C sp.n. 1.
ap ejac: apôdema ejaculador, ed: edeago; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; pt gnxc: ponte gonocoxal.
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Fig. 194-197. Psychodinae.Terminália masculina. 194. Lateral, Gen. A sp.n. 1. 195. Dorsal, Gen. A sp.n. 1. 
196. Lateral, Gen. B sp.n. 1. 197. Dorsal, Gen. B sp.n. 1.
ap ejac: apôdema ejaculador, cerc: cerco; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; S9,10: estemito 9, 10; T9: tergito 
9; pt gnxc: ponte gonocoxal.
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0.125 mm 203 204

205 M4 Mj 206

Fig. 198-206. Trichomyiinae. 198-199. Antena. 198. Base da antena, Eubonetia sp. n. 4. 199. Flagelômeros 6- 
8, Dicrotrichomyia dolicostylis (Duckhouse) (de Duckhouse, 1978b). 200-202. Palpo maxilar. 200. 
Eubonetia sp. n. 4. 201. Eubonetia sp. n. 7. 202. Dicrotrichomyia sp. n. 4. 203-206. Asa. 203. 
Eubonetia sp. n. 4. 204. Eubonetia vargasi Barretto (de Barretto, 1954). 205. Eubonetia barrettoi 
Barretto (de Barretto, 1954). 206. Eubonetia coutinhoi Barretto (de Barretto, 1954).
Foss ses: fossa sensorial; M: medial.
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0.125 mm 211

208

Fig. 207-211. Terminália masculina. 207. Tergito 9, cercos e prolongamento mediano dos cercos, Trichomyia 
capitanea Duckhouse (de Duckhouse, 1972). 208. Cerco e prolongamento mediano, Trichomyia 
manni Duckhouse (de Duckhouse, 1972). 209-210. Cerdas especiais do cerco. 209. Trichomyia 
nodosa Duckhouse (de Duckhouse, 1980). 210. Trichomyia capsulata Duckhouse (de Duckhouse, 
1980). 211. Terminália masculina, Dicrotrichomyia sp. n. 2.
cds mod: cerdas modificadas; cerc: cerco; goncx: gonocoxito; gonost: gonóstilo; proc d: processo dorsal.
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Psychodidae

Pblebotominac Brnchoinyimae HoraieDinae
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Fig. 212. Diagrama das relações filogenéticas aceito para os Psychodoidea.
?= co n d içã o  de sco n h e c id a ; -=  co n d içã o  não co m p a rá ve l



Sa
rai

cll
a

Pericomini Tehnatoscopini ManiSnini Psychodiiii

Fig. 213. Diagrama das relações filogenéticas aceito para os gêneros de Psychodinae.
?= co n d içã o  d e sconhe cid a ; -=  co n d içã o  não co m p a rá ve l



(u vtúiioipnj?oáyu) q  
(um áttoipnifoifavQj q  

(u múuoipxt?*tDiQu) -Q 
a&ooojt '(j 

iSuostaxi m(j
STJlftif 'Q
vpyuf a 

vroqijx? 'q  
ininwim*sojoq -q 

T v ã s  Q 
Z v ã s  -Q
€ *"*<* (7
p v ã s  Q 
§ ií-& 'd 
9 v ã s  q  
l  ' u ã s Q  

nn>Uy>rp»ã q  
lAptpmi 'q  
smonb&s m(j 

vfnAtnã-Q

ssossviaxtt 3
12V4 3  

loqutjno? 3  
lofsujvq 3  
isdEuda 3  
sniUBUi 3  

vsouambs 3  
vsjBttásaq 3  

Z 1 rãs 3  
£ -irãs 3  

lopmtopjvui 3  
Z v ã s  3  
p irãs 3  

vfmtLw 3
SJSU91JlSVLiq 3

vpjum 3  
S vã s 3  
9 1 rãs 3  
l  1 rãs 3

rxnqan (jJ £ 
« W  ( D) X 

(D) X 
g jpp ird to  (O) ’X

amutjp (s) X
vsopou Cs) x  

tuosjmu Co) ’x  
t uuotu ( D) X 

svswnOmp (’D) 'X 
mmttdtx> (-O) 'X 

(O) X 
**m »Co) X 

matmtSif Cs) X 
!¥"“»¥ ( D) X

1 1 
J I

I

Fig. 214. Diagrama das relações filogenéticas aceito para as espécies de Trychomyiinae.
?= co n d içã o  d e sconhe cid a ; -=  co n d içã o  não  co m p a rá ve l

114



Ta
be

la
 I

M
at

ri
z 

de
 c

ar
ac

te
re

s 
pa

ra
 a

 a
ná

lis
e 

fil
og

en
ét

ic
a

de
 P

sy
ch

od
id

ae
1

12
34

56
78

90
2

12
34

56
78

90
3

12
34

56
78

90
4

12
34

56
78

90
5

12
34

56
78

90
6

12
34

56
78

90
7

12
34

56
78

90
8

12
34

56
78

90
9

12
34

56
78

90
10

12
34

56
78

90
1

G
ru

p
o

-e
x

te
rn

o
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
00

00
0

M
a

cr
o

ch
il

e
00

10
00

00
 —

10
10

00
07

00
07

70
00

07
7?

70
00

00
00

10
00

00
00

00
00

11
00

00
00

00
00

00
77

00
00

0
??

?0
0

0
??

?
??

00
00

00
?0

00
70

00
00

00
0

H
er

ti
g

ia
1

-0
0

1
-0

0
0

0
00

11
17

70
00

Q
-l

??
?!

??
?

o
??

??
??

??
?

^1
1

0
0

0
0

0
0

00
01

11
01

01
07

77
10

77
7?

??
??

??
?1

1
1

00
11

 —
 1

17
0

01
?1

?1
11

00
0

P
h

le
b

o
to

m
it

es
1-

00
1

-0
0

0
0

00
11

17
77

70
0 9

 7 
7 7

 9 
1 ?

 9 
?

o
??

??
??

??
?

?o
n

o
o

2
0

o
o

00
01

11
01

01
0

0
??

??
??

??
?

?
?

?
?

?
?

!!
-

??
??

??
1

1
?0

0
1

?1
?1

??
??

7

V
Ja

ri
le

ya
1

-0
01

-0
00

0
00

11
10

00
00

0-
1

7
1

7
1

??
?

0
??

??
??

??
?

70
11

00
20

10
00

01
11

01
01

00
77

10
77

77
??

??
1

0
0

1
1

-
00

11
 —

 1
17

0
01

?1
?1

11
00

1

C
h

in
iu

s
??

?0
??

??
00

00
11

17
70

00
0

-1
??

??
??

?
0

??
??

??
??

?
70

11
00

20
10

00
01

11
01

01
0

0
??

??
??

??
?

?
?

?
?

?
?

!!
-

00
11

—
11

70
01

?1
?1

11
01

1

P
h

le
b

o
to

m
ie

ll
a

1
-0

01
-0

00
0

00
11

77
77

70
??

??
??

??
??

70
11

10
20

10
00

01
11

00
00

0
??

??
??

??
?

??
??

??
??

??
??

??
??

!!
??

0
??

1
0

1
??

??
7

L
u

tz
o

m
yi

a
1

-0
0

1-
00

00
00

11
10

00
00

0-
11

00
10

10
00

00
10

10
10

00
11

10
20

10
00

01
11

01
01

00
00

11
10

00
00

01
10

01
1-

00
11

 —
 1

10
0

01
01

01
11

01
1

B
ru

m
pt

om
yi

a
1-

00
1

-0
0

0
0

00
11

10
00

00
0-

11
00

10
10

00
00

10
10

10
00

11
10

20
10

00
01

11
01

01
00

77
11

10
00

00
07

10
01

1-
00

11
 —

 1
10

0
01

?1
?1

11
01

1

S
er

g
en

to
m

yi
a

1-
0

0
1

-0
0

0
0

00
11

17
70

00
0-

17
77

17
7?

0
??

??
??

??
?

77
11

10
20

10
00

01
11

01
01

00
77

11
??

??
00

07
10

01
1-

00
11

 —
 1

17
0

01
?1

?1
11

01
1

P
hl

eb
ot

om
us

1-
00

1
-0

0
0

0
00

11
17

70
00

o
??

??
??

??
?

”
11

10
20

10
00

01
11

01
01

00
77

11
10

00
00

07
10

01
1-

00
11

 —
 1

17
0

01
?1

?1
11

01
1

N
em

ap
al

pu
s

1-
01

1
-0

0
0

0
00

11
10

01
10

0-
11

00
00

10
10

00
00

00
10

00
11

00
00

00
O

O
O

ll
lÒ

O
O

l
00

01
10

10
10

1-
11

10
02

10
00

00
10

00
00

00
00

00
12

00
0

B
ru

ch
om

yi
a

1-
11

1-
00

01
-0

11
10

00
10

0-
11

00
00

10
10

00
00

00
10

00
11

00
00

00
01

11
10

00
01

00
00

10
10

10
00

01
10

02
10

00
00

10
00

00
00

00
00

12
00

1

E
u

to
n

n
o

ia

P
sy

ch
o

d
in

ae

??
??

??
??

-l

00
01

-1
11

00

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
97

79
77

7?
'?

'?
7

01
01

11
00

11
01

-2
11

00
01

11
11

01
01

21
11

12
11

00
00

00
01

10
0-

11
11

10
17

11
00

-1
-1

1
-1

1
 —

11
00

01
00

11
10

10
00

01
10

0

H
o

ra
ie

ll
a

??
?0

00
??

00
00

12
17

77
11

0
??

??
??

??
?

0
??

??
??

??
?

77
12

10
01

01
00

01
10

1-
11

0
0

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

0
00

?1
??

0
00

70
00

07
00

0

E
op

hl
eb

ot
om

us
??

?0
0

0
??

1
-

-7
77

77
77

71
77

77
77

7'
??

?
??

??
??

??
??

”
12

00
10

00
00

01
10

00
01

0
0

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

0
??

??
??

??
?

7

E
a

to
n

is
ca

-1
0

1
0

0
??

1
-

-1
12

17
77

71
o

??
??

??
??

?
??

??
??

??
??

70
12

00
11

00
00

01
10

00
01

0
0

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
0

?0
0

?0
0

??
0

0
0

??
??

7

T
ri

ch
o

m
y

ii
n

ae
-1

01
0

0
1

1
1

-
-0

12
11

11
11

10
02

11
01

01
10

01
71

01
31

10
12

00
21

10
00

01
10

00
01

00
00

17
11

01
00

01
11

-1
00

00
00

00
00

00
00

10
00

01
00

0

P
os

th
on

??
??

??
??

1
-

-0
12

17
77

71
p

?
?

?
?

?
?

?
?

??
??

??
??

??
77

12
00

21
10

00
01

11
00

01
0

0
??

??
??

??
??

??
??

??
??

??
??

0
?0

0
?0

0
??

0
1

0
??

??
7

S
yc

o
ra

x
-1

01
0

0
1

1
1

-
-0

12
11

10
11

10
02

10
00

01
00

01
01

01
31

00
12

00
21

10
00

01
11

00
01

00
00

11
11

00
00

01
11

-1
00

00
00

00
00

00
00

00
00

01
00

0

11
5



Tabela n
Matriz de caracteres para Psychodinae

10 11 12 13 14
23 4567890  123 4567890  1234567890  1234 56 78 90 123456789

G r u p o - e x t e r n o
S a r a i e l l a
P e r i  coma
B e r d e r n ie l l a
N o t io c h a r i s
Mys tro p sy c h o d a
N e o te lm a to sc o p u s
Clogmia
Syntomoza
P e r ip s y c h  oda
Telma to sc o p u s
J u n g ie l la
Panimerus
Elsahowia
G e n . n . C
C ly to c e r u s
T h o r n b u r g ie l la
Ulomyia
Mormia
B r u n e t t ia
G e r o b r u n e t t ia
A le p ia
Di c t y o  camps a 
Paras etomima 
G e n . n . B 
Maruina 
Nemoneura 
Arisem us  
N e u r o s y s ta s i s  
Setomima
Para te lm a to s c o p u s
G e n . n . A
Neoarisem us
Thrysocanrhus
T o n n o ir i l l a
Didicrum
Psychoda
T in e a r ia
Neomaruina
E pacre ton
T ri ch opsych oda
P h ilo sep h ed o n
T h r e t ic u s
F e u e r b o r n ie l la

000000000
???!?????
10010000-

0 1 0 1 0 0 0 0 -  
0 1 0 0 0 0 0 0 -  
— 0000000 
00 000 0000  
000000000  
00 0000000  
000000000  
000000000 
000000000 
000000000 
000000000 
0 0 0 1 - 1 0 0 -  
0001 - 1 1 0 -  
- 001 - 1 10 -  
000000000 
001000000  
0 ? ? ? 1 ? ? ? ?  

000000000 
00000 0000  
00000 0000  
000000000  
0 0 0 1 0 0 0 0 -  
000000010  
000000010  
000000000  
00 000 0000  
01 001 0000  
00 000 0000  
000010010  
00 000 0000  
00010 0000  
1 0 0 1 0 0 0 0 -  
0 000 00 01 1  
00 0000011  
000000011  
000000011  
000000011  
00 000 0011  
000000011  
9 9 9 9 9 9 9 9 9

0000000000
??????????
0000000000
 000
00---- 00000
00-000000
0 0---- 000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
00-000000
00-000000
0000000001
0000000001
01-0000000
0000000000
0 0---- 000
00-000000
0000100000
0????0????
0000000000
00-00000
00---- 00000
0000-00000
0000000100
0010000001
000-00000
00---- 00000
00---- 00000
00---- 00000
0001000000
00-00000 
0000000000 
00???00000 
0000000000 
1000011000 
1000011010 
1000011000 
1000011000 
1000000000 
1000000000 
2000000000  
1?????????

0000000000
??0???????
0000000000
000-00000
0000000100
0000000000
0000000100
0000000000
0001000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
1000000000
1000000000
0000000000
00000000-0
0000000000
0010100000
0010110010
????????!?
0010100000
0010100100
0010100000
0010100000
0110100000
1010100000
0010100000
0010100101
0010101000
0010100000
0010100000
0010100000
0010000000
0000000000
0010000000
0000100000
0000100000
0000100000
0000100000
0000100000
0000100000
0000000000
???0??????

0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
??????????
0000000000
0000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0000000000
0000000000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0010000000
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0000000000
0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 — 00
??????????
0 0 0 1 1 1 - 0 0 0
000101-000
110101-000
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 — 010
0 0 0 0 0 — 000
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
00000-1000
0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
000000-100
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 — 01
0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
0 0 0 0 0 1 - 0 0 0
9999999999

000000000
?????????
0001-0000
0001-0000
0001-0000
0001-0000
0-1-0000
0000-0100
0000-0100
0000-0100
0000-0100
0000-0100
0000-0100
0000-0100
0000-0000
0000-0100
0000-0100
0000-0100
000000000
10-00000
?????????
010-11100
010-11100
010-11100
010-11100
010-11110
010-10100
010-10100
010-10100
010-10100
010-10100
011-10100
011-10100
011-10100
011-10101
011-10100
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
9 9 9 9 9 9 9 9 9
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_________Matriz de caracteres para as espécies de Trichomyiinae

G r u p o - e x t e r n o  
T. k e n r ik i  
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D

Tabela Í1I

f í g u e i r o â i  
aurea  
e dw ars i  
c a p i ta n e a  
c h e p u e n s is  
manni 
madsoni  
nodosa  
d l i n z a e  
c a p s u la ta  
p o l l e x  
fu sca  
u rb ica  
s p . n . 7 
s p . n . 6 
s p . n . 5 
c i r r a t a  
b r a s i l i e n s i s  
armata  
s p . n . 4 
s p . n . 2 
m aldonadoi  
s p . n . 3 
s p . n . 1 

b r e v i t a r s a  
squamosa 
in e rm is  
v a r g a s i  
b a r r e t t o i  
c o u t in h o i  
v a z i
t r a v a s s o s i  
p a r v u la  
con gon en s is  
s e q u o ia e  
m a l i c k y i  
p e d i c i l l a t a  
s p . n . 7 
s p . n . 6 
s p . n . 5 
s p . n . 4 
s p . n . 3 
s p . n . 2 
s p . n . 1
b o to se a n e a n u i  
c e l i b a t a  
t r i f i d a  
t r i f i l i s  
ra n sa n g i  
i t o c o a e

(" Di cro  t r i  ch omyi a ")
("D a c t i l o t r i c h o m y i a  ") 
(" Apo t r i  ch omyi a ,r)

L5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16
0 1 2 3 4

Ö 0 Ö Ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ô 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 — 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 — 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 — 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 — 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2 - 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 — 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

117



Apêndice I

Relação das espécies analisadas

Psychodinae

Maruinini

Alepia bisubulata Duckhouse, 1 macho (holótipo) (BMNH) 
Arisemus maculosos Moneague, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Brunettia caipira Bravo & Amorin, 1994. ,Brasil, 1 macho

(holótipo)/ 3 machos (parátipos)/ 5 fêmeas (parátipos) (USP- 
RP)

Nemoneura vertita Tonnior, 1 fêmea (holótipo) (BMNH)

Pericomini

Pericoma brasiliensis Duckhouse, 1 fêmea (holótipo), 1 macho 
(BMNH)

Pericoma edwarsi Tonnoir, 1 macho (BMNH)

Psychodini

Philosepedon spathipenis Duckhouse, 1 macho, 1 fêmea 
(BMNH)

Psychoda cinerea Banks, Brasil, 1 macho/1 fêmea (USP-RP) 
Trichopsychoda hortella Tonnoir, 1 fêmea (BMNH) 
Trichopsychoda spicata Quate & Quale 1 macho, 1 fêmea 

(parátipos) (BMNH)

Telmatoscopini

Telmatoscopus albipunctactatus (Williston, 1893),Brasil, 1 
macho/1 fêmea (USP-RP)

Telmatoscopus morolus Eaton, 1 macho (BMNH)

Trichomyiinae

Trichomyia armata Barretto, Brasil, 1 fêmea (USP-RP) 
Trichomyia brasiliensis Satchell, 1 macho (USP-RP)
Trichomyia bulbosa Dudchouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Trichomyia capitanea Dudchouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Trichomyia divergens Dudchouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Trichomyia lyrata Duckhouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Trichomyia pollex Dudchouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Trichomyia quadrispinosa Dudchouse, 1 macho (parátipo) 

(BMNH)
Trichomyia repanda Dudchouse, 1 macho (parátipo) (BMNH) 
Eubonetia travassosi (Barretto), Brasil, 1 fêmea (DZUP) 
Eubonetia vargasi (Barretto), Brasil, 1 macho (DZUP)
Eubonetia sp. 1, machos, fêmeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 2, machos, fêmeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 3, machos, femeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 4, machos, fêmeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 5, machos, fêmeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 6, machos, fêmeas (USP-RP)
Eubonetia sp. 7, machos, fêmeas (USP-RP)
Dicrotrichomyia sp, n. 1, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 2, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 3, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 4, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 5, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 6, machos, fêmeas (USP-RP) 
Dicrotrichomyia sp, n. 7, machos, fêmeas (USP-RP)

Sycorax similus (Müller), 1 macho (BMNH)

Phlebotomi nae

Lutzomyia sp.l, Brasil, 3 machos/ 2 fêmeas (USP-RP)
Lutzomyia sp.2, Brasil, 2 machos/ 3 fêmeas (DZUP)

Bruchomyiinae

Nemapalpus pilipes Tonnoir, 3 machos/ 3 fêmeas (USP-RP) 
Nemapalpus dissimilis Barretto & D’Andr., machos (USP-RP) 
Bruchomyia plaumanni 1 macho (DZUP)
Bruchomyia sp. 1 fêmea (USP-RP)

Grupos-externos

Mecoptera

Panorpa sp, 1 fêmea (DZUP)

Diptera

Trichocera columbiana Alex. (Trichoceridae), 1 macho/l fêmea 
(USP-RP)

Protoplasa fitchii O. S. (Tanyderidae), 1 macho (USP-RP) 
Bittacomorpha clavipes (Fabridus) (Ptychopteridae), 1 macho 

(USP-RP)
Ptychopteridae não identificado, macho (USP-RP)
Blepharicera tenvipes (Walk), (Blephariceridae), 1 macho (USP- 

RP)
Agathon comstocki (Kellog), (Blephariceridae), 1 macho (USP- 

RP)

Sycoracinae

Aposycorax chilensis (Tonnoir) (BMNH)
Sycorax cf. assimilis Barretto, 2 machos/ 3 fêmeas (USP-RP)
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