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RESUMO

Apresenta-se um estudo comparado da morfologia dos gêneros neotropicais 

de Cleomenini Lacordaire, 1869 - Listroptera, A.-Serville, 1834; Dihammaphora 

Chevrolat, 1859; Pandrosos Bates, 1867; Eupempelus Bates, 1870; Fregolia 

Gounelle, 1911; Haenkea Tippmann, 1953 e Dihammaphoroides Zajciw, 1967 -, 

com base em suas espécies-tipo e outras, congenéricas. Este estudo propiciou o 

reconhecimento de novos caracteres para uma melhor definição dos gêneros e de 

suas afinidades, bem como evidenciou a heterogeneidade do grupo.

Os resultados, quando comparados ao estudo de representantes de Cleomenes 

Thomson, 1864 e de Rhopalophorini Blanchard, 1845, evidenciaram que: 1) 

Listroptera, Haenkea e Dihammaphora são os mais relacionados entre sí e 

compartilham muitos caracteres sinapomórfieos com Rhopalophora, não tendo 

nenhuma afinidade com Cleomenes', as hipóteses de sua transferência para 

Rhopalophorini e de sua provável unidade como grupo dentro desta tribo, são 

consideradas; 2) Pandrosos pode ser transferido para Rhinotragini Thomson, 1860;

3) Fregolia deverá ser alocado em alguma das tribos de Cerambycinae com olhos 

grosseiramente facetados; 4) Eupempelus apresenta alguns caracteres semelhantes 

aos de Heteropsini Lacordaire, 1869, mas sua alocação em tribo necessita maiores 

estudos; 5) Dihammaphoroides apresenta muitos caracteres em comum com o grupo 

Listroptera, Haenkea e Dihammaphora', entretanto, suas peculiaridades e 

semelhanças com Cleomenes não permitem, no momento, sua realocação em outra 

tribo.

O estudo evidenciou, ainda, espécies não congenéricas agrupadas em um 
mesmo gênero.
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ABSTRACT

A detailed morphological comparative study of the Neotropical genera of 

Cleomenini Lacordaire, 1869 - Listroptera A.-Serville, 1834; Dihammaphora 

Chevrolat, 1855; Pandrosos Bates, 1867; Eupempelus Bates; 1870; Fregolia 

Gounelle, 1911; Haenkea Tippmann, 1955 and Dihammaphoroides Zajciw, 1967 

based on their type species, along with other congeneric species, is presented. The 

study provided the recognition of new characters to better define the genera and 

their affinities, but also stressed the heterogeneity of the group.

The results, when compared to the studied representatives of Cleomenes 

Thomson, 1864 and Rhopalophorini Blanchard, 1845, showed that: 1) Listroptera, 

Haenkea and Dihammaphora are closely related, sharing several synapomorphies 

with Rhopalophora and having no affinities with Cleomenes; the hypotheses of its 

transfer to Rhopalophorini and its unity as a group within this tribe, must be taken in 

account; 2) Pandrosos may be reassigned to Rhinotragini Thomson, 1860; 3) 

Fregolia must be allocated within a Cerambycinae tribe with coarsely faceted eyes;

4) the affinities of Eupempelus remain inconclusive, despite some similarities to the 

Heteropsini Lacordaire, 1869; 5) Dihammaphoroides, though sharing several 

features with Listroptera, Haenkea and Dihammaphora, presents many peculiarities 

along with some similarities to Cleomenes, requiring further investigation.

The study also pointed out non-congeneric species under the same genus

name.
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I. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Cleomenini Lacordaire, 1869, tribo Pan-Tropical, compreende cerca de 28 gêneros 

e 135 espécies: o gênero-tipo Cleomenes Thomson, 1864 e mais onze gêneros com 

distribuição predominantemente Oriental, um gênero australiano e oito gêneros 
afrotropicais (AURIVILLIUS, 1912; MCKEOWN, 1947; GRESSITT, 1940; 1951; 

GRESSITT & RONDON, 1970; VEIGA FERREIRA, 1964; ADLBAUER, 1995). 

Apenas 7 gêneros estão registrados para as Américas: Pandrosos Bates, 1867, 

Eupempelus Bates, 1870, Fregolia Gounelle, 1911, Haenkea Tippmann, 1953, 

Listroptera Audinet-Serville, 1834, Dihammaphora Chevrolat, 1859 e 

Dihammaphoroides Zajciw, 1967, que compreendem um total de 44 espécies, exclusivas 

da região Neotropical (BLACKWELDER, 1946; MONNÉ, 1993; MONNÉ & 

GIESBERT, 1994).

A classificação das tribos em Cerambycinae apoia-se ainda no sistema de 

LACORDAIRE (1869). Entretanto, o acúmulo de descrições de novos gêneros desde esta 

data, tomou a caracterização das tribos bastante precária. Ao formalizar a tribo 

Cleomenini, o próprio LACORDAIRE (1869: 97) reconheceu a extrema semelhança entre 

esta e Rhopalophorini Blanchard, 1845, ressaltando apenas o comprimento relativo das 

antenas e a forma dos artículos para diferenciar as duas tribos.

Rhopalophorini Blanchard, 1845, compreende 23 gêneros com distribuição 

tipicamente Neotropical (MONNÉ, 1994; MARQUES & NAPP, 1996), dois gêneros 

descritos para a região Oriental, um Affotropical e um Australiano (AURIVILLIUS, 

1912; GRESSIT & RONDON, 1970).

FRAGOSO (1978 : 34) no estudo da terminália dos Cerambycinae, questionou a 

validade das duas tribos, comentando : “ i f futures studies establish the presence o f distal 

sclerotic structures in the aedeagus o f Cleomenini, it should be considered, at most, a 

subtribe o f Rhopalophorini. ”



MARQUES (1998) verificou que duas espécies de dois gêneros neotropicais de 

Cleomenini - Listroptera tenebricosa (Olivier, 1790) e Dihammaphora atra (Chevrolat, 

1855) - apresentavam muitos dos caracteres observados em Rhopalophorini, 

principalmente quando comparados com Rhopalophora Audinet-Serville, 1834 (gênero- 

tipo), não sendo possível utilizá-los como grupos externos na análise cladística da tribo 

Rhopalophorini.

NAPP (in litt.), na análise cladística dos Cerambycinae, observou que Cleomenes, 

Rhopalophora e Glaucytes (gêneros-tipo das respectivas tribos) formavam um grupo 

monofilético, sendo Cleomenes grupo-irmão de Glaucytes Thomson, 1858, ambos com 

distribuição Oriental.
Deve-se ressaltar que desde as descrições originais, nenhum estudo pormenorizado 

dos gêneros neotropicais de Cleomenini e da tribo foi realizado. Alguns trabalhos 

trataram da morfologia de certas estruturas, em estudos de algumas espécies da tribo 

(SAALAS, 1936; EHARA, 1954; PENTEADO-DIAS, 1984; SAITO, 1993). Sobre 

imaturos, DUFFY (1980) descreveu algumas larvas de espécies africanas, sendo as larvas 

das espécies neotropicais, desconhecidas. Plantas hospedeiras são assinaladas para duas 

espécies neotropicais por Dl ORIO (1994) e TAVAKILIAN et al. (1997).

Considerando a distribuição predominantemente Oriental de Cleomenini e 

Neotropical de Rhopalophorini, os trabalhos de LACORDAIRE (1869), FRAGOSO 

(1978), MARQUES (1998) e NAPP (in litt.), bem como o estudo morfológico de 

Cleomenes dihammaphoroid.es Thomson, 1864, Cleomenes auricollis Kano, 1933 e 

Rhopalophora collaris (Germar 1824), realizou-se um estudo detalhado da morfologia 

externa, peças bucais, venação alar, endostemitos e terminálias masculina e feminina, dos 

adultos das espécies-tipo dos gêneros neotropicais de Cleomenini e de outras espécies 

congenéricas, com o objetivo precípuo de encontrar novos caracteres que pudessem 

esclarecer a posição taxonômica dos gêneros neotropicais de Cleomenini e contribuir para 

a definição das tribos Cleomenini e Rhopalophorini nas Américas.
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II. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Os gêneros de Cleomenini foram arrolados pelos autores em diferentes 

classificações ao longo do tempo. Aqui destacamos os trabalhos onde se estabeleceram as 

propostas dos gêneros, sua posição nas classificações, seu interrelacionamento nas tribos 

ou grupos e, consequentemente, os de descrições, morfologia e de distribuição.

AUDINET-SERVILLE (1834) propôs Listroptera para Callidium tenebrosum 

Fabricius, 1792, de Cayenne. O gênero foi arrolado entre os que apresentavam protórax 

arredondado aos lados e deprimido no dorso. Rhopalophora, gênero proposto neste 

mesmo trabalho para Callichroma collare Germar, 1824, do Brasil, foi alocado entre os 

gêneros com protórax alongado e cilíndrico.

WHITE (1855) descreveu Rhinotragus exilis [= Pandrosos phtisicus (Klug, 1825)] 

do Brasil (Amazonas), e propôs Dere para uma única espécie da China.

PERROUD (1855) estabeleceu Apiogaster para uma única espécie africana. Na 

discussão (PERROUD, l.c.:395) relacionou Apiogaster a gêneros de Rhinotragini : “ Ce 

genre est voisin des Oregostoma, Serville, et Rhinotragus, Germar; mais il se distingue de 

tous deux par la forme de ses antennes; par celle de son prothorax; par ses élytres 

ovalairement élargies en arrière; par ses cuisses plus longues que les tibias, et fortement 

globuleuses à leur extrémité, et par son abdomen tuméfié et piriforme, ressemblant 

beaucoup à celui de certaines guêpes ( le genre Polistes, Fab. ).”

CHEVROLAT (1859) estabeleceu Dihammaphora para doze espécies, dentre as 

quais duas nomina nuda de DEJEAN (1837) e que estavam arroladas em Rhopalophora. 

CHEVROLAT (/. c.) relacionou o novo gênero a Rhopalophora e Listroptera. 

Posteriormente, muitas espécies foram descritas ou transferidas de outros gêneros para 

Dihammaphora, que conta atualmente com 37 espécies (MONNÉ, 1993; CHEMSAK & 

NOGUERA, 1993; MERMUDES, 1998).

THOMSON (1860) tratou Listroptera, Dihammaphora, Rhopalophora e outros 

gêneros atuais de Rhopalophorini na 11° divisão Rhopalophoritae Verae (IVo Grupo 
Rhopalophoritae), por apresentarem cabeça pouco alongada; palpos maxilares curtos, a 

gálea alongada; protórax inerme aos lados; élitros alongados e fêmures clavados. Em



1864, o mesmo autor apresentou uma classificação com duas legiões e cinco tribos. Os 

gêneros Listroptera e Dihammaphora (neotropicais), Artimpaza e Cleomenes (orientais)
fl

foram incluídos no grupo Callichromitae verae, 1 divisão Pseudolepturitae, por 

apresentarem fêmures clavados; Listroptera e Dihammaphora foram arrolados junto a 

diversos gêneros atuais de Rhopalophorini (Rhopalophora, Cosmisoma, Closteropus, etc). 

Dere e Apiogaster foram inseridos na 2 divisão, Callichromitae verae.

BATES (1867) estabeleceu Pandrosos para uma única espécie (Rhinotragus exilis 

White, 1855) do Brasil. O gênero foi alocado em Rhinotragini e relacionado a 

Rhinotragus e Oregostoma : “ Slender, linear, muzzle much shorter and wider than in 

Rhinotragus and Oregostoma, the eyes wholly lateral and much separate in front. 

Antennae as in Oregostoma; filiform, thickening and the joints becoming subserrated 

towards the apex. Elytra normal, sides nearly vertically deflexed, the upper limits of the 

deflexed portion carinated, apex obliquely truncated.”

LACORDAIRE (1869a,b) propôs a tribo Cleomenini para 14 gêneros: 7 orientais, 

1 australiano, 4 africanos e apenas 2 americanos (Listroptera e Dihammaphora)', 

Pandrosos, com dúvidas, foi mantido em Rhinotragini. Na classificação de 

LACORDAIRE (1869a) Cleomenini e Rhopalophorini foram incluídos na Seção B, entre 

as tribos com olhos finamente granulados e cavidades coxais médias fechadas aos lados. 

O próprio LACORDAIRE (1869b) reconheceu a dificuldade em distinguir as duas tribos: 

“ les genres qui constituent ce groupe sont voisins des Rhopalophorides qui suivent, au 

point que, dans l ’origine, je  les ayais réunis à ces demiers. Pris dans leur ensemble, ils 

n ’én different, en effet, que par la brièveté relative de leurs antennes, qui sont aussi 

variables que celles des Rhopalophoroides sont constantes dans leur forme ”. 

LACORDAIRE (/. c.) ressaltou também que a ampla distribuição da tribo, parecia ter 

contribuído para a sua heterogeneidade, mencionando que cada região teria conferido uma 

fisionomia própria aos gêneros correspondentes. Cleomenini foi caracterizada 

principalmente por : palpos curtos, principalmente os labiais; genas raramente muito 

alongadas; olhos mais ou menos emarginados; antenas de forma variada, muito raramente 

um pouco mais longas que o corpo e somente nos machos; protórax usualmente 

cilíndrico, desarmado lateralmente; élitros planos, pelo menos sobre o disco. Cavidades



coxais anteriores fechadas atrás, como regra geral; as médias fechadas aos lados; fêmures 

pedunculados ou, pelo menos, muito delgados na base, com clava de forma variável.

Os autores subsequentes (por exemplo, PASCOE, 1869; GAHAN, 1906) 

acrescentaram novos gêneros e espécies às tribos Cleomenini e Rhopalophorini como 

propostas por LACORDAIRE (1869a,b).

BATES (1870:332) apresentou uma redescrição de Pandrosos, incluindo novos 
caracteres e mantendo-o em Rhinotragini. No mesmo trabalho BATES (I.e.: 401) 

formalizou o gênero Eupempelus para uma única espécie amazônica, relacionando-o a 

Listroptera : “ closely allied to Listroptera, especially in the form of the head and thorax; 

but differing, even from the elongate species of that genus (e. g. L. collaris) by the linear 

form, and abruptly rounded and truncate apex of the elytra, which, besides, are destitute 

of the gray tomentum and curved costae that distinguish all the Listroptera ”.

BATES (1873) removeu Pandrosos de Rhinotragini por apresentar os 

metepistemos paralelos e olhos mais laterais, distanciados na fronte, posicionando-o em 

Compsocerini próximo de Coremia (atualmente em Rhopalophorini, MARQUES & 

NAPP, 1996).

GOUNELLE (1911), transferiu Pandrosos de Compsocerini para Cleomenini, 

próximo a Listroptera principalmente pela conformação das antenas e pernas, e 

Rhinotragus exilis White, 1855, espécie-tipo do gênero, foi sinonimizado com Cerambyx 

phtisicus Klug, 1825. Ao estabelecer Fregolia, para uma única espécie de Goiás, Brasil, 

ressaltou que, embora aparentemente semelhante a Listroptera, o novo gênero se 

distinguia por caracteres estruturais muito relevantes, como: olhos grosseiramente 

facetados; artículo antenal III mais curto que os demais e com metade do comprimento do 

escapo; élitros sem carenas laterais e não serreados nas bordas; metafêmures bem mais 

curtos que os élitros e primeiro metatarsômero pouco mais longo que o segundo. 

Ressaltou ainda que : “ quelques-uns de ces caractères séparent également le genre 

Fregolia du genre Eupempelus Bates, dont il se distingue en outre par la forme de la tête 

plus large, plus courte et dont les antennes ne sont pas ciliées” . No estudo sobre 

Dihammaphora, GOUNELLE (1911) utilizou o número de artículos antenais para agrupar 

as espécies e ressaltou a dificuldade para o reconhecimento dos sexos. Ainda, acrescentou



cinco espécies novas ao gênero e descreveu sete novas variedades para Dihammaphora 

signaticollis Chevrolat, 1859.

AURIVILLIUS (1912) arrolou 21 gêneros para as regiões Australiana, Oriental, 

Afrotropical e Neotropical, e BLACKWELDER (1946), 6 gêneros para as Américas 

(apenas uma espécie alcançando a América do Norte).

SAALAS (1936) observou que Rhopalophorini e Cleomenini, além de 

Callichromatini, Rhinotragini, Molorchini, Clytini e Tillomorphini, apresentavam uma 

venação alar semelhante por terem a CU1 (= Plical, sensu HAMILTON, 1972) 

representada por um único ramo. Em sua árvore filogenética, Rhopalophorini, estudada 

através das espécies Rhopalophora axillaris e Omithia mexicana, foi posicionada em uma 

linhagem distinta e mais basal à linhagem de Cleomenini, representada por Apiogaster 

rufiventris e Listroptera aterrima (= L. tenebricosa).

TIPPMANN (1953) estabeleceu o gênero Haenkea para uma espécie proveniente 

da Bolívia. Considerou o novo gênero próximo de Eupempelus, Listroptera e 

Dihammaphora, porém com certas singularidades, como, por exemplo, antenas com 

artículos bastante curtos.

ZAJCIW (1967) formalizou o gênero Dihammaphoroides também para uma única 

espécie do Brasil. Comentou brevemente a proximidade do novo gênero com 

Dihammaphora, do qual distinguia-se pelo protórax largo, arredondado dos lados, não 

tuberculado nos ângulos posteriores; pelos élitros sem pontos visíveis, emarginados e 

denteados no ápice e pelas cavidades coxais anteriores abertas atrás.

FRAGOSO (1978) estudou as terminálias dos machos e fêmeas de espécies 

representantes das tribos de Cerambycinae, com o objetivo de uma classificação para as 

categorias superiores a gêneros em Cerambycinae. Neste trabalho, comparou as 

terminálias femininas de Rhopalophora collaris e Cleomenes dihammaphoroides e fez 

considerações sobre a terminália masculina da primeira. Questionou a validade das duas 

tribos (Cleomenini e Rhopalophorini), evidenciando a necessidade de estudos mais 

profundos sobre a morfologia dos Cleomenini.



MARQUES (1998) no exaustivo estudo morfológico dos Rhopalophorini, levantou 

a hipótese de que os gêneros Neotropicais de Cleomenini pudessem pertencer àquela 

tribo.

O catálogo e lista remissiva mais recente (MONNÉ, 1993; MONNÉ & 

GIESBERT, 1994) listam para o Novo Mundo 7 gêneros com 44 espécies.

Diversos outros trabalhos contribuíram de alguma forma para o estudo da tribo. 

Destacamos : GAHAN (1906) -  novas espécies de Cleomenes, Dere e Nida; GRESSITT 

(1940, 1951) e GRESSITT & RONDON (1970) -  descrições de novos gêneros e espécies 

orientais, chaves e distribuição de várias espécies; VEIGA-FERREIRA (1964) -  biologia, 

chave e distribuição para as espécies do gênero Apiogaster; ADLBAUER (1995) -  

distribuição de espécies africanas.
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III. MATERIAL E MÉTODOS

1. MATERIAL

O material estudado foi obtido por empréstimo ou doações das seguintes 

instituições ou coleções particulares, com o nome dos responsáveis entre parênteses: 

DZUP - Coleção de Entomologia “Pe. Jesus Santiago Moure”, Departamento de

Zoologia Universidade Federal do Paraná, Curitiba (Dilma Solange Napp); 

MNRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 

(Miguel A. Monné) ;

MZSP - Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo (Ubirajara R. 

Martins);

TMNH - Transvaal Museum of Natural History, Pretória, South Africa (Charles 

Bellamy).

Alguns exemplares foram doados por Frank T. Hovore (Santa Clarita, Califórnia,

USA).

Material tipo
Os exemplares-tipo das espécies dos gêneros neotropicais foram estudados através 

de diapositivos feitos por J. S. Moure e G. Tavakilian no The Natural History Museum, 

Londres (BMNH), Muséum National d’Historie Naturelle, Paris (MNHN), Museu de 

Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo e Museu Nacional, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.

Devido à escassez de material, o estudo de Dihammaphoroides sanguinicollis 

Zajciw, 1967, restringiu-se à dissecação apenas do macho. A dificuldade de empréstimo 

do holótipo de Eupempelus olivaceus Bates, 1970, depositado no MNHN, e único 

exemplar conhecido da espécie, foi outro entrave para o estudo. Neste gênero, o estudo 

ficou restrito apenas à morfologia externa dorsal do holótipo macho fotografado no 

MNHN, e à morfologia externa de uma fêmea, considerada a priori como representante 

da espécie em questão e depositada no MNRJ.



A espécie-tipo do gênero Dihammaphora, D. marginicollis Chevrolat, 1859, não 

foi estudada. No MZSP e MNRJ somavam-se três séries de exemplares, relativamente 

distintas entre sí e que, quando comparadas com a descrição original e com o diapositivo 

do holótipo, coincidiam com a espécie em questão. Recorreu-se então, ao estudo de outras 

três espécies: Dihammaphora nigrita Chevrolat, 1859, Dihammaphora atra (Chevrolat, 

1855) e Dihammaphora nigrovittata Fisher, 1937. Considerando a extrema semelhança 

entre as espécies de Dihammaphora, acreditamos que o estudo das espécies congenéricas 

aliado ao de prováveis representantes de D. marginicollis, não compromete os resultados.

Para dar suporte às observações, foram utilizados dados da literatura sobre as 

demais espécies dos gêneros estudados, bem como os estudos de NAPP (1994), 

MARQUES & NAPP (1996) e MARQUES (1998), com exemplares de Cleomenes 

dihammaphoroides, Cleomenes auricollis e Rhopalophora collaris, para efeitos de 

comparação com os Cleomenini neotropicais.

Quando nos referimos ao estudo dos gêneros orientais e africanos, as observações 

estão restritas apenas à morfologia externa e à literatura citada.

A seguir apresentamos uma listagem do material estudado, sumarizado na Tabela 

1. Indicamos, para cada gênero, a espécie-tipo, as espécies examinadas e sua distribuição 

conhecida. (*) indica espécie-tipo não estudada.

Tribo Cleomenini

> Gêneros neotropicais :

Pandrosos Bates, 1867 - gênero monotípico.

♦ Pandrosos phtisicus (Klug, 1825) - espécie-tipo.

Distribuição: Panamá e Brasil.

Eupempelus Bates, 1870 - gênero monotípico.

♦ Eupempelus olivaceus Bates, 1870 - espécie-tipo.

Distribuição: Brasil.



Fregolia Gounelle, 1911 - gênero monotípico.

♦ Fregolia listropteroides Gounelle, 1911- espécie-tipo.

Distribuição: Brasil e Argentina.

Haenkea Tippmann, 1953 - gênero com duas espécies.

♦ Haenkea zischkai Tippmann, 1953-espécie-tipo.

Distribuição: Brasil e Bolívia.

♦ Haenkea thoracica (Chevrolat, 1855)

Distribuição: Costa Rica, Panamá, Venezuela.

Listroptera Audinet - Serville, 1834 - gênero com três espécies.

♦ Listroptera tenebricosa (Olivier, 1790) - espécie-tipo.

Distribuição: México ao Uruguai.

♦ Listroptera collaris (Klug, 1825)

Distribuição: Brasil.

♦ Listroptera carbonaria (Chevrolat, 1855)

Distribuição: Venezuela.

Dihammaphora Chevrolat, 1859 - gênero com 37 espécies.

♦ Dihammaphora marginicollis Chevrolat, 1859 - espécie-tipo.[Não 

dissecada]

Distribuição: Brasil.

♦ Dihammaphora atra (Chevrolat, 1855)

Distribuição: Brasil.

♦ Dihammaphora nigrovittata Fisher, 1937 

Distribuição: Brasil.

♦ Dihammaphora nigrita Chevrolat, 1859 

Distribuição: Brasil e Paraguai.

♦ Dihammaphora spp.

Distribuição: Brasil.

Dihammaphoroides Zajciw, 1967 - gênero monotípico.

♦ Dihammaphoroides sanguinicollis Zajciw, 1967- espécie-tipo. 

Distribuição: Brasil.



> Gêneros orientais e afrotropicais:

Cleomenes Thomson, 1864 -  gênero-tipo

♦ Cleomenes dihammaphoroides Thomson, 1864 - espécie-tipo. -  Oriental.

♦ Cleomenes auricollis Kano, 1933. -  Oriental.

♦ Cleomenes vittatus Pascoe, 1869. -  Oriental.

Dere White, 1855

♦ Dere thoracica White, 1855- espécie-tipo -  Oriental e Paleártica.

♦ Dere coeruleipennis Aurivillius, 1924 -  Oriental.

♦ Dere lagria (Jordan, 1903) -  Afrotropical.

Procleomenes Gressit & Rondon, 1970 - gênero monotípico.

♦ Procleomenes elongatithorax Gressit & Rondon, 1970 - espécie-tipo - 

Oriental.

Artimpaza Thomson, 1864

♦ Artimpaza odontoceroides Thomson, 1864 - espécie-tipo. -  Oriental.

♦ Artimpaza setigera (Schwarzer, 1925). -  Oriental.

♦ Artimpaza femorata (Pascoe, 1866). -  Oriental.

Kurarua Gressit, 1936

♦ Kurarua constrictipennis Gressit, 1936 - espécie-tipo (*).- Oriental.

♦ Kurarua bicolorata Gressit & Rondon, 1970. -  Oriental.

Apiogaster Perroud., 1855

♦ Apiogaster rufiventris Perroud., 1855 - espécie-tipo (*).- Afrotropical.

♦ Apiogaster collare Jordan, 1903. -  Afrotropical.

♦ Apiogaster xanthomelas Jordan, 1906. -  Afrotropical.

♦ Apiogaster posticum Jordan, 1903. -Afrotropical.
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Tribo Rhopalophorini

❖ Rhopalophora collaris (Germar, 1824) 

Distribuição : Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai.

Tribo Rhinotragini

Rhinotragus dorsiger (Germar, 1824) 

Distribuição : Brasil.

❖

TABELA 1. Número de espécies descritas, examinadas, de exemplares examinados e dissecados para cada gênero 

estudado da Tribo Cleomenini.
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2. MÉTODOS

2.1 Dissecação

Para amolecimento do exoesqueleto e decomposição de tecidos, os exemplares 

eram previamente aquecidos em solução de KOH a 10%, por um período de três a cinco 

minutos. Posteriormente, eram lavados em água destilada para retirada do excesso de 

KOH.

As dissecações eram procedidas em placas de Petri com água, sob 

estereomicroscópio e com auxílio de pinças e estiletes. Os exemplares eram 

desmembrados em partes para remoção da musculatura e outros tecidos internos.

2.2 Clarificação

Peças bastante esclerotinizadas e escuras, foram clarificadas pelo aquecimento em 

H2O2 (20 vol.), durante um tempo não superior a três minutos e depois lavadas em água 

destilada com mínima quantidade de detergente para retirar 0 material ainda aderido às 

peças.

2.3 Corantes para membranas e peças

Para melhorar a visualização de partes membranosas, o material foi corado 

seguindo a técnica descrita em FRAGOSO (1980).

2.4 Ilustrações

Os desenhos foram realizados com 0 auxílio de estereomicroscópio Zeiss SV6, 

com câmara-clara. Para estruturas muito pequenas, utilizou-se microscópio óptico Zeiss 

Standar, também acoplado com câmara-clara. A acomodação das peças para as ilustrações 

foi feita de inúmeras maneiras : placa de Petri com fundo de areia coberto com água -



para observação da cabeça, mandíbulas, antenas, tórax, élitros, pernas e abdômen; lâmina 

escavada com glicerina -  para maxilas e lábio; lâmina e laminula -  para asas; placas com 

gelatina glicerinada de Kaiser citado em FONSECA (1929 : 53-54) - para terminálias do 

c f e 9 .

Fotos do prostemo do macho de Haenkea zischkai foram realizadas em 

microscópio eletrônico de varredura, do Centro de Microscopia Eletrônica da 

Universidade Federal do Paraná.

2.5 Terminologia

Empregou-se a terminologia usada tradicionalmente para Coleoptera e/ou, mais 

especificamente, Cerambycidae. Para venação alar, seguiu-se HAMILTON apud 

MARINONI & ALMEIDA (1983); para o metendostemito, CROWSON (1938, 1944); 

para a terminália masculina, SHARP & MUIR (1912), LINDROTH & PALMEN (1970), 

complementada por IUGA & ROSCA (1962) e EHARA (1954); para a terminália 

feminina LINDROTH & PALMEN (1970).

Utilizamos, para apresentar os resultados, discussão e conclusões, apenas o nome 

do gênero a que pertencem as espécies estudadas. Quando outra espécie do gênero foi 

tratada no estudo, o nome específico é, convenientemente, apresentado.

14
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. CABEÇA

Listropíera, Haenkea, Dihammaphora e Dihammaphoroides apresentam a cabeça 

com conformação semelhante (figs. 1-4). Nestes gêneros a cabeça é mais longa que larga, 

com o maior comprimento, do bordo anterior ao posterior, pelo menos um quarto maior 

que a largura entre os bordos externos dos lobos oculares inferiores. A região posterior 

(exceto Listropíera, fig. 9), sinuosamente alargada para a margem distai (fig. 10); no 

dorso (figs. 12,13) gradualmente elevada e abaulada no vértice. A fronte (figs. 12,13) é 

inclinada, tão ou mais longa que larga e deprimida entre os tubérculos anteníferos. Estes 

são moderadamente projetados e algo aguçados, sempre menos elevados que o vértice 

(figs. 12,13). A área malar é alongada (fig. 12), com o maior comprimento subigual ao 

maior diâmetro do lobo ocular inferior, exceto Dihammaphora (fig. 13). Os alvéolos 

antenais estão posicionados no alto da fronte, bem distantes da inserção das mandíbulas, a 

distância entre ambos cerca de uma vez e meia o diâmetro do lobo ocular inferior. O 

clípeo é desenvolvido, com o maior comprimento subigual a dois terços do comprimento 

da fronte, a sutura fronto-clipeal angulosa (figs. 2,3 ) a recurva (figs. 1, 4). Os olhos são 

finamente granulosos e fortemente emarginados, com lobos oculares afastados entre sí, no 

dorso e na face ventral da cabeça (figs. 9-10). Lobo ocular inferior ligado ao superior por 

faixa estreita de omatídeos, subigual à metade da largura do lobo ocular superior. Margem 

superior do lobo ocular inferior e faixa de ligação entre os lobos, afastadas do tubérculo 

antenífero. Os lobos inferiores moderadamente desenvolvidos, com aspecto um pouco 

transverso, alcançam, ou quase, a margem interna do alvéolo antenal na fronte. A margem 

posterior dos olhos, sinuosa. Os lobos superiores alcançam ou ultrapassam a margem 

interna dos alvéolos antenais.
Dihammaphoroides (fig. 4) acompanha o padrão descrito acima, diferindo apenas 

por apresentar a cabeça tão longa quanto larga, a região posterior estreitada, os tubérculos 

anteníferos aguçados, e os olhos mais afastados entre si na fronte.

Pelo que foi possível observar, a cabeça em Eupempelus apresenta inúmeras



semelhanças, diferindo pelo clípeo (fig. 5), pelos lobos oculares inferiores menos 

desenvolvidos e mais afastados entre sí na fronte, e área malar mais longa (fig. 16). Na 

fronte, junto ao clípeo, há uma área intumescida, com a sutura fronto-clipeal pouco 

distinta (fig. 5).

Pandrosos (figs. 6, 14) apresenta vários aspectos semelhantes aos observados em 

Rhinotragini. A fronte é distintamente inclinada e mais longa que larga; a região 

posterior da cabeça é curta, com lados subparalelos e aplanada no dorso. Os tubérculos 

anteníferos mais projetados que o vértice. Os lobos oculares inferiores são muito 

volumosos, aproximados na fronte, apresentando dimorfismo sexual: no macho os olhos 

são mais aproximados na fronte; a ligação entre os lobos (fig. 6) é tão a mais larga que o 

lobo ocular superior. Este tipo de olho é bastante semelhante ao encontrado nos 

Rhinotragini.

Fregolia (figs. 7, 11, 15) é o que mais se diferencia entre os gêneros neotropicais 

de Cleomenini. Neste gênero, a cabeça não tem aspecto rostrado como se observa nos 

outros gêneros; a região posterior da cabeça apresenta constrição nítida e lados 

sinuosamente convergentes para trás (fig. 7), aplanada no dorso; a fronte é transversa, 

curta e convexa; os alvéolos antenais se posicionam próximos da inserção das 

mandíbulas, a distância entre ambos, subigual a dois terços do diâmetro do lobo ocular 

inferior (fig. 15); o clípeo é transverso e a área malar é reduzida, com cerca de um quarto 

do diâmetro do lobo ocular inferior. Os tubérculos anteníferos são arredondados. Além 

disso, os olhos têm granulação grossa; os lobos inferiores são bastante desenvolvidos, 

ocupando toda a região lateral da cabeça, sendo mais aproximados entre sí na face ventral 

(fig. 11); da mesma forma, os lobos oculares superiores são mais aproximados entre sí no 

dorso.

Em todos, o submento é curto e transverso; as suturas guiares curtas e convergentes 

a pouco mais longas e sinuosamente convergentes; a margem posterior da gula, 

bissinuada a retilínea (figs. 10,11).

A conformação da cabeça de Listroptera, Haenkea, Dihammaphora, 

Dihammaphoroides e Eupempelus, é bastante semelhante tanto à de Cleomenes (figs.



8,17) como à de Rhopalophora (fig. 18). Aproxima-se mais deste pela área malar 

alongada e pela conformação dos olhos, com o lobo ocular inferior com aspecto 

transverso, a margem superior do lobo ocular inferior e a faixa de ligação entre os lobos 

distantes do alvéolo antenal. As duas últimas condições foram consideradas 
sinapomórficas para Rhopalophorini (MARQUES, 1998). Cleomenes (figs. 8, 17) 

apresenta olhos muito desenvolvidos, proeminentes, com a faixa de ligação entre os lobos 

muito larga; a margem posterior dos olhos arredondada; a área malar, em que pese o 

desenvolvimento dos lobos oculares inferiores, é curta; a cabeça tão longa quanto larga, 

com a região posterior mais curta e não alargada para trás.

Pandrosos e Fregolia, na conformação da cabeça e dos olhos, são mais 

semelhantes, respectivamente, a Rhinotragini e a gêneros com olhos grosseiramente 

facetados. Com relação aos olhos, BATES (1870) considerou que olhos bem aproximados 

na fronte seriam essenciais para definir Rhinotragini; entretanto, este carater pode 

apresentar um certo grau de variabilidade como exposto em Pandrosos e salientado por 

NAPP & MERMUDES (1999).

2. PEÇAS BUCAIS

2.1 Labro

O labro apresenta-se transverso, com lados levemente convergentes para o ápice, o 

bordo apical bissinuado nos gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora (fig. 19).

Em Pandrosos (fig. 20), particularmente, o bordo apical é retilíneo e os lados 

subparalelos. Nos gêneros Fregolia (fig. 21) e Dihammaphoroides (fig. 22) os lados são 

arredondados e o bordo apical, ligeiramente chanfrado.

As semelhanças no labro encontrada nos gêneros Listroptera, Haenkea e 

Dihammaphora (fig. 21) é também encontrada em Rhopalophora, diferindo de Cleomenes 

que apresenta o labro com um aspecto quadrangular. Fregolia e Dihammaphoroides (figs. 

21,22) diferem no aspecto geral quando comparados com os gêneros descritos acima.

Pandrosos (fig. 20) e Rhinotragus apresentam o bordo apical nitidamente retilíneo,



aspecto este, não encontrado nos demais gêneros estudados.
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2.2 Mandíbulas

Nos gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora as mandíbulas (figs. 23-24) 

são delgadas, com largura na base subigual ou pouco menor que o maior comprimento; a 

margem externa fracamente angulosa; bordo interno ao nível do meio com um dente, algo 

desenvolvido, seguido de uma reentrância curva (evidente em Haenkea e Dihammaphora 

atra, fig. 24); franja de pêlos ao longo do bordo interno, desde próximo à base até pouco 

além da metade apical; ápice levemente aguçado, pouco projetado, curvo.

Em Eupempelus a margem externa e o ápice da mandíbula seguem a conformação 

dos gêneros descritos acima.

Fregolia apresenta as mandíbulas (figs. 25, 26) pelo menos uma vez e meia mais 

longas que largas, falciformes, fortemente angulosas, quase oblíquas no terço apical, o 

bordo interno com dois dentes, o anterior desenvolvido, sem reentrância; o ápice estreito, 

aguçado e projetado.

Dihammaphoroides e Pandrosos (figs. 27, 28) apresentam um padrão semelhante. 

As mandíbulas são tão largas quanto longas; a margem externa não angulosa; bordo 

interno com dente mediano pouco desenvolvido, sem reentrância; o ápice aguçado, não 

encurvado.

NAPP (1994) salienta que a franja de pêlos no bordo interno é um caráter 

apomórfico para Cerambycidae, sendo a ausência desta franja encontrada no plano básico 

da família. Os representantes dos gêneros estudados apresentam esta franja com um 

padrão muito semelhante no seu desenvolvimento; ocorre desde próxima à base até quase 

o ápice. Em Fregolia, quando comparados com os outros gêneros, a franja tem pêlos 

pouco mais longos e alcança quase a base das mandíbulas (fig. 26).

As características encontradas para os gêneros Listroptera, Haenkea e 

Dihammaphora assemelham-se às de Rhopalophora (fig. 30) na sua totalidade, diferindo 

de Cleomenes (fig. 29) que apresenta uma mandíbula tão larga quanto longa, com 

pequeno dente rombo, sem reentrância no seu bordo interno e a margem externa não 

angulosa.



Pandrosos apresenta a mandíbula tão larga quanto longa, semelhante à de 

Rhinotragus, também pela presença de apenas um dente no bordo cortante e margem 

externa não angulosa, além do aspecto nitidamente laminar.

2.3 Maxilas

Nos representantes de todos os gêneros estudados a maxila (figs. 31-34) apresenta: 

cardo desenvolvido; estipe distintamente dividido em base- e dististipe; base da gálea 

manifestamente retrátil entre palpífero e lacínia, com anel basal esclerotinizado bem 

desenvolvido.

Em Listropíera, Haenkea, Dihammaphora e Dihammaphoroides (figs. 31), a gálea 

é quase tão longa quanto o palpo maxilar; cilíndrica, fortemente expandida no ápice, com 

a margem interna algo obliquamente truncada em direção à lacínia. No bordo apical 

interno, observa-se uma área esclerotinizada e um pouco projetada em direção à lacínia; a 

pilosidade é alongada, densa e com pêlos capitados. A lacínia é bem desenvolvida e 

alongada; a margem externa sinuosa, a interna oblíqua para o ápice na metade anterior, o 

bordo posterior com projeção discreta; e pilosidade compacta, com cerdas mais alongadas 

no ápice. Palpos maxilares com o artículo basal alongado, tão longo quanto o apical; 

segundo e terceiro artículos curtos e cônicos, sendo o segundo discretamente mais longo 

que o terceiro; artículo apical cilíndrico, pouco alongado, atenuado no seu ápice; o 

palpífero desenvolvido e afastado da base da lacínia.

Pandrosos (fig. 32) apresenta um aspecto geral da maxila pouco semelhante aos 

gêneros citados. O ápice da gálea pouco expandido em direção ao palpo, a lacínia menos 

desenvolvida e sem projeção no bordo posterior e o artículo basal do palpo maxilar é 

pouco mais curto que o apical.

Fregolia (fig. 33), de maneira geral, é bastante diferenciado, por apresentar : a 

gálea curta, alcança, no máximo, a base do terceiro artículo do palpo e não expandida no 
ápice; a lacínia é alargada, com lados subparalelos na metade basal, a margem interna 

fortemente oblíqua para o ápice. Ressalta-se ainda, a ausência de pêlos capitados na gálea 

e lacínia. Palpos alongados; artículo apical cilíndrico-alongado, não atenuado no ápice,
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mais longo que o basal; segundo e terceiro artículos moderadamente longos. Este padrão é 

muito semelhante ao encontrado em gêneros de hábitos noturnos dentro da subfamília 

Cerambycinae (NAPP, 1994).

A gálea desenvolvida, cilíndrico-alongada, tão longa quanto o palpo maxilar, 

dilatada e obliquamente truncada no ápice é condição sinapomórfica para Rhopalophorini 

(MARQUES, 1998). Este conjunto de caracteres é encontrado nos gêneros estudados, 

exceto em Fregolia. No entanto, Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e 

Dihammaphoroides apresentam algumas características no aspecto da gálea, lacínia e 

palpos que, em conjunto, os individualizam tanto de Cleomenes (fig. 34) quanto de 

Rhopalophora: a gálea fortemente expandida no ápice; a lacínia bem desenvolvida; e o 

segundo artículo do palpo obcônico e mais longo que o terceiro.

2.4 Lábio

Listroptera, Haenkea e Dihammaphora (fig. 35) exibem um padrão muito 

semelhante. O mento tem aspecto quadrangular, pouco mais transverso em Listroptera, os 

lados com constrição acentuada na metade posterior. A lígula (fig. 39) membranosa, 

alcança a base do artículo apical do palpo, com os lados divergentes, os lobos laterais bem 

desenvolvidos, com chanfro acentuado, arredondado a anguloso entre os lobos. Nestes 

gêneros a lígula apresenta a face externa com área central pigmentada, mais evidente ao 

longo do meio, com pilosidade alongada, e a face interna com duas faixas laterais estreitas 

de pêlos curtos. Os palpos labiais com palpíferos individualizados, os dois artículos basais 

cônicos e subiguais e o artículo apical, cilíndrico, atenuado na base e no ápice, este 

subarredondado.

Em Dihammaphoroides (fig. 36) o mento apresenta um aspecto transverso, os 

lados sinuados e alargados na metade anterior; a lígula (fig. 40) difere por ser estreita, de 

lados subparalelos, expandindo-se na região apical, com lobos laterais destacados com 

aspecto arredondado, o chanfro entre os lobos menos acentuado e com projeção mediana 

angulosa e esclerotinizada. Os palpos labiais diferem pelo artículo apical truncado no 

ápice.
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Em Eupempelus, o mento apresenta os lados subparalelos e o bordo apical retilíneo 

e os artículos apicais dos palpos maxilares e labiais são curtos e dilatados para o ápice.

Em Fregolia (fíg. 37) o mento é transverso, fortemente esclerotinizado e pontuado, 

a escultura semelhante à da cabeça, a região membranosa anterior, ausente. Lígula (fig. 

41) pouco desenvolvida, alcança a base do segundo artículo do palpo, o bordo apical com 

chanfro raso, os lobos laterais pouco diferenciados. O artículo apical dos palpos dilatado 

para o ápice, este truncado; artículo basal mais longo que o segundo.

Em Pandrosos (figs. 38) o mento é transverso, sem constrição aos lados, a lígula 

(fig. 42) é membranosa, com chanfro anguloso acentuado no bordo apical, os lobos 

laterais bem desenvolvidos. Artículo apical do palpo atenuado no ápice, a face lateral 

externa conspicuamente curva, a interna retilínea; segundo artículo mais longo que o 

basal.

O padrão encontrado nos gêneros Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e 

Dihammaphoroides é semelhante ao de Rhopalophora e Cleomenes. Porém, cabe 

ressaltar que o aspecto quadrangular do mento encontrado em Rhopalophora e nos 

gêneros citados foi considerado sinapomórfíco em Rhopalophorini (MARQUES, 1998), 

diferindo de Cleomenes que apresenta o mento transverso.

De acordo com NAPP (1994) a lígula como apresentada em Fregolia seria

plesiomórfica em relação aos demais Cleomenini. Nestes a lígula apresenta a condição 

apomórfica extrema -  desenvolvida, com chanfro acentuado e lobos laterais

desenvolvidos. Entretanto, Pandrosos e Dihammaphoroides se diferenciam, o primeiro 

pelo chanfro acentuado e anguloso e o segundo pelo aspecto geral da lígula.

3. ANTENAS

As antenas tem 11 artículos, são desarmadas e apresentam uma razoável

diversidade quanto à forma e comprimento dos antenômeros e, conseqüentemente, das 

antenas em relação ao corpo (figs. 174-183). Embora alguns gêneros possam ser 

agrupados de acordo com o aspecto geral das antenas, ao mesmo tempo apresentam
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características próprias de cada um.

Haenkea, Dihammaphora, Dihammaphoroides e Listroptera têm antenas 

subserreadas (figs. 174-179). Em Dihammaphora há espécies com apenas 10 antenômeros 

(fig. 177). Nos três primeiros, as antenas são mais curtas que o corpo nos dois sexos, 

atingindo ou ultrapassando pouco o meio dos élitros. Haenkea e Dihammaphora atra 

apresentam antenas quase idênticas (figs. 174,175): os antenômeros III-X são curtos, os 

VI-X, particularmente o VI, expandidos lateralmente, os III-IV mais curtos que o escapo e 

que os V-VII; o escapo com sulco dorsal acentuado.

Em Dihammaphora nigrita, D. nigrovittata e em Dihammaphoroides (figs. 

176,177,179) observa-se um nítido encurtamento dos artículos distais, a partir do sétimo 

ou oitavo artículos. Nas duas primeiras espécies o pedicelo é tão longo quanto a metade 

do III, os artículos III-V são subiguais em comprimento, o IV pouco mais curto, sendo o 

V subigual ao escapo; em D. nigrovittata (fig. 177) o escapo apresenta sulco basal. Já em 

Dihammaphoroides (fig. 179) o III é nitidamente mais longo que o escapo e que o IV; 

neste gênero os antenômeros III-VIII são sulcados e bicarenados nas duas faces, as 

carenas evanescentes nos antenômeros IX-XI, restando apenas uma fina linha 

longitudinal.

Listroptera (fig. 178) apresenta um padrão semelhante, embora nos machos as 

antenas sejam pouco mais longas que o corpo (ultrapassam ápice elitral em dois 

artículos). O escapo apresenta sulco dorsal, sendo tão longo quanto o III; o IV mais curto 

que o III e o V e este, pouco mais longo que o III; os VI-X, ao contrário dos gêneros 

referidos antes, são alongados, ligeiramente deprimidos e subserreados.

Em Pandrosos (fig. 180), a antena do macho ultrapassa o ápice elitral no terço 

basal do antenômero X; escapo cerca de um terço mais curto que o antenômero III; este 

com o dobro do comprimento do IV e mais longo que o V; os artículos VI-XI mais longos 

que o V, mais engrossados, não intumescidos, e serreados; o antenômero XI 

apendiculado.

Fregolia (fig. 181) exibe antenas bastante distintas; filiformes, ultrapassam o ápice 

elitral em um antenômero nos machos; o escapo é engrossado e cerca de duas vezes mais 

longo que o antenômero III; este, mais curto que o IV e um terço mais curto que os V-VI;
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antenômeros VII-XI discretamente decrescentes no seu comprimento; o XI apendiculado.

Em Eupempelus (fig. 182-183), as antenas do macho e fêmea ultrapassam o ápice 

elitral, respectivamente nos antenômeros X e XI; são filiformes, com artículos delgados, 
longos e cilíndricos; o escapo com metade do comprimento do III; este, o mais longo, 

pelo menos um terço mais longo que o IV; o V ligeiramente mais longo que o IV; VI-XI 

subiguais; o XI apendiculado. Neste gênero as antenas apresentam pêlos alongados na 

face interna dos antenômeros II-VI.

A pilosidade nas antenas dos gêneros estudados, exceto em Eupempelus, é curta, 

decumbente e distribuída uniformemente. Em Fregolia notam-se cerdas no ápice dos 

artículos III-X.

Os gêneros Haenkea, Dihammaphora, Listropíera e Dihammaphoroides (figs. 174- 

179) têm em comum apenas o padrão geral: antenas subserreadas e relativamente curtas. 

Neste sentido, concordam com o referido por LACORDAIRE (1869b) na caracterização 

de Cleomenini. Entretanto, diferem entre sí e também de Rhopalophora e de Cleomenes 

(figs. 184,185,186) sendo úteis na caracterização de cada gênero. Com relação a 
Rhopalophora, pode-se considerar em Listropíera, Haenkea e Dihammaphora atra e em 

algumas outras espécies de Dihammaphora, o escapo alongado e sulcado. O artículo IV 

encurtado não é comparável ao de Rhopalophora, já que neste gênero todos os outros 

artículos são cilíndrico-alongados (MARQUES, 1998). Dihammaphoroides apresenta 

algumas semelhanças com Cleomenes (fig. 179,185,186) pelos artículos basais alongados 

e os distais encurtados; entretanto o artículo IV é curto, e os III-VIII são sulcados e 
bicarenados, o que não ocorre em Cleomenes.

Os gêneros Fregolia e Eupempelus distinguem-se tanto de Rhopalophora como de 

Cleomenes pela descrição apresentada. Já Pandrosos (fig. 180) apresenta antenas 

semelhantes às de Rhinotragini: os artículos basais cilíndricos, os distais mais 

engrossados e serreados.
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4. TÓRAX

4.1 Protórax

Assim como as antenas, o protórax também apresenta-se variável, prestando-se 

mais à caracterização dos gêneros. Esta mesma variabilidade foi constatada em 

Rhopalophorini por MARQUES (1998).

Haenkea e Dihammaphora (figs. 43,44) são os que apresentam protórax mais 

semelhante. Nestes gêneros o protórax é cilíndrico-alongado, com os lados convergentes 

do meio para a margem anterior, os lados sinuosos ou arredondados. As cavidades coxais 

anteriores (fig. 52) são arredondadas aos lados e fechadas atrás (esta última condição 

variável em Dihammaphora, fig. 53). O prostemo é deprimido na região anterior, 

elevando-se para o processo intercoxal, com aspecto anguloso em vista lateral (fig. 61). O 

processo prostemal (fig. 52,53 ) é estreitado na metade anterior, depois gradualmente 

dilatado para a margem apical. O proepimero se projeta até além do meio de uma 

cavidade cotilóide, fechando a cavidade em conjunto com o processo prostemal. Os 

machos de Haenkea e de Dihammaphora atra apresentam uma característica bastante 

peculiar: um único ponto grosso, circular e profundo a cada lado do prostemo (fig. 

52,169-171). A pontuação sexual parece ser variável nas espécies de Dihammaphora: em 

D. nigrovittata (fig. 53) é representada por áreas arredondadas laterais no prostemo, de 

pontos finos e adensados; D. nigrita não apresenta pontuação sexual.

Listroptera (fig. 45) apresenta protórax mais transverso, embora também atenuado 

para a margem anterior, e subtuberculado aos lados. O pronoto com quatro gibosidades e 

uma quilha mediana longitudinal na metade anterior. O prostemo é aplanado (fig. 62). As 

cavidades coxais apresentam uma discretissíma angulosidade e são estreitamente abertas 

atrás (fig. 54). O processo prostemal é ligeiramente estreitado entre as coxas anteriores e 

pouco expandido no ápice, e tão largo quanto metade de uma cavidade coxal. Como em 

Haenkea e Dihammaphora o proepimero também se projeta, quase alcançando o processo 

intercoxal. A pontuação sexual nos machos é representada por áreas arredondadas laterais 

no prostemo, de pontos finos e adensados.



Também Dihammaphoroides (fig. 46) apresenta semelhança com os gêneros 

citados acima. O protórax é mais longo que largo, pouco e regularmente arredondado aos 

lados, a maior largura ao nível do meio. O prostemo é plano (fig. 63); as cavidades coxais 

anteriores e o processo prostemal são semelhantes aos de Listroptera, o processo 

intercoxal com lados mais paralelos e não expandidos no ápice (fig. 55).

Pandrosos (fig. 47) apresenta o protórax cilíndrico, tão largo na margem anterior 

quanto na posterior, os lados sinuosos, ligeiramente tuberculados, constritos no terço 

anterior e posterior. Pronoto e lados do protórax nitidamente mais alongados que o 

prostemo (fig. 56). Cavidades coxais grandes, aproximadas e estreitamente abertas atrás; 

o processo prostemal é estreito entre as coxas, alargando-se em direção ao ápice, este 

levemente sinuado (fig. 56).

Eupempelus (figs. 48,180,181) é o único que apresenta dimorfismo sexual evidente 

no protórax: na fêmea, com aspecto mais transverso e lados projetados em tubérculos 

medianos. As cavidades coxais são transversas e angulosas aos lados, abertas atrás; o 

proepimero não alcança a metade da cavidade coxal (fig. 57). O processo prostemal é 

largo, com lados subparalelos e ápice sinuoso.

Em Fregolia (fig. 49) o protórax é cilíndrico-alongado, discretamente estreitado no 

terço posterior; com constrições na metade anterior e posterior; os bordos laterais 

levemente projetados em tubérculo lateral ao nível do meio; as cavidades cotilóides 

anteriores (fig. 58) são arredondadas aos lados e fechadas atrás; o prostemo é deprimido 

na região anterior e elevado em direção ao processo intercoxal (fig. 64); o proepimero 

projeta-se até o processo prostemal; este é estreito entre as coxas, alargando-se em 

direção ao ápice, levemente sinuoso.

4.2 Mesotórax

O mesostemo (figs. 65-67) com comprimento subigual à metade do metastemo, 

com aspecto mais transverso em Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e 

Dihammaphoroides; o processo mesostemal apresenta a largura entre as mesocoxas desde 

subigual (Dihammaphoroides) até uma vez e meia a largura da cavidade cotilóide média;
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este processo é projetado em relação ao mesostemo. Ocorre apenas em 

Dihammaphoroides (fig. 67) um encaixe para o metastemo no ápice do processo 

mesostemal; nos demais a projeção intercoxal do metastemo é tão larga quanto o 

processo mesostemal, ambos com os ápices truncados e justapostos. A cavidade cotilóide 

média é fechada lateralmente.

Em Pandrosos (fig. 68) o mesostemo é transverso, com as regiões laterais 

conspicuamente estreitadas; o processo mesostemal, no mesmo nível do mesostemo, 

estreito, com largura entre as coxas subigual a um terço do diâmetro da cavidade cotilóide 

média, os lados paralelos, com entalhe no ápice. As cavidades coxais médias 

desenvolvidas e amplas, fechadas aos lados.

Em Fregolia (fig. 69) o mesostemo é tão longo quanto largo, seu comprimento 

subigual a um terço do metastemo; a largura do processo mesostemal é pouco menor que 

o diâmetro da cavidade, os lados levemente sinuosos, o ápice expandido lateralmente e 

entalhado para encaixe do metastemo. A cavidade cotilóide média é fechada aos lados.

Em Eupempelus (fig. 70) observa-se um processo mesostemal plano, mais largo 

que uma coxa média, os bordos laterais paralelos, o ápice truncado com estreito entalhe 

mediano para encaixe da projeção anterior do metastemo.

4.3 Metatórax

O metastemo (figs. 65-67) é um pouco convexo, mais longo que largo nos gêneros 

Haenkea, Dihammaphora e Dihammaphoroides-, apenas em Listroptera é tão longo 

quanto largo. As margens laterais um pouco arredondadas; aos lados, à frente das 

metacoxas, com uma depressão estreita e transversa, mais evidente em Haenkea e 

Dihammaphora atra. O metepimero (figs. 73,74) é projetado no ápice, contornando as 

metacoxas; apenas em Dihammaphoroides a projeção é curta (fig. 74); em todos o 

metepistemo (figs. 73,74) é largo, algo aplanado, com lados paralelos; com carena 

longitudinal, e de igual textura nas regiões abaixo e acima da carena.

Em Pandrosos (fig. 68) o metastemo é pouco mais longo que largo, com lados 

subparalelos; a margem anterior do metastemo com projeção aguçada encaixada no
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processo mesostemal. O metepimero estreito, curtamente projetado no ápice; a sutura 

entre epistemo e epimero evanescente na região anterior. Metepistemo (fig. 75) algo 

alargado, atenuado para trás e com duas regiões distintas: a metade superior pouco 

esclerotinizada e pigmentada, semelhante à do metepimero.

Fregolia (fig. 69) apresenta o metastemo mais longo que largo, com lados 

ligeiramente estreitados para a margem anterior; com projeção aguçada encaixada no 

processo mesostemal. Metepistemo e metepimero (fig. 76) estreitos, truncados no ápice 

posterior. Metepistemo com duas regiões distintas: a metade inferior fortemente 

esclerotinizada com textura e escultura iguais às do metastemo, a superior pouco 

esclerotinizada e pigmentada, textura semelhante à do metepimero.
Eupempelus (fig. 70) com metastemo pouco convexo, com aspecto mais 

transverso, os lados paralelos; a margem anterior com projeção encaixada no processo 

mesostemal. O sulco mediano curto, sem depressão ou sulco à frente das metacoxas.

4.4 Mesoscuto e escutelo

Em Listroptera, Haenkea e Dihammaphora atra nota-se um padrão semelhante de 

mesoscuto e escutelo (figs. 79-82). Nestes gêneros a área estridulatória é ovalada, 

desenvolvida e finamente estriada; o bordo anterior do mesoscuto é arredondado entre as 

projeções laterais que são estreitas e desenvolvidas. O escutelo apresenta em comum um 

aspecto triangular, porém, com diferenças no ápice: em Listroptera o ápice é acuminado, 

sem área deprimida (fig. 79); em Haenkea e Dihammaphora atra o ápice é truncado- 

arredondado com área deprimida que acompanha o bordo lateral até o terço basal (fig.

80). Nas outras duas espécies de Dihammaphora existem diferenças na forma da área 

estridulatória, no bordo anterior e nas projeções laterais pouco desenvolvidas, além do 

escutelo diferenciado, embora com aspecto quadrangular. Em Dihammaphora nigrita (fig.

81) o bordo anterior do mesoscuto é fracamente sinuado entre as projeções que são 

estreitas; o escutelo é estreitado no terço apical com ápice truncado-arredondado; 

Dihammaphora nigrovittata (fig. 82) apresenta o bordo anterior do mesoscuto mais
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retilíneo e as projeções algo alargadas; o escutelo apresenta os bordos laterais 

ligeiramente convergentes e o ápice com sinuosidade mediana.

Dihammaphoroides (fig. 83) apresenta a conformação do mesoscuto e escutelo 

diferenciado. O mesoscuto é tão longo quanto largo, a área estridulatória constrita na 

metade posterior e elevada na região mediana; bordo anterior curvo entre as projeções 

pouco desenvolvidas e direcionadas lateralmente; o escutelo transverso, com bordos 

laterais sinuosos, divergentes; com depressão na região apical, o ápice deprimido, 

truncado com ligeira projeção mediana.

Em Pandrosos, o mesoscuto (fig. 84) apresenta o bordo anterior recurvo entre as 

projeções desenvolvidas e alargadas; o escutelo é tão longo quanto largo, com ápice 

truncado-arredondado.

O mesoscuto em Fregolia (fig. 85) também apresenta o bordo anterior curvo entre 

as projeções pouco desenvolvidas; a área estridulatória é retangular; o escutelo é tão largo 

quanto longo, com lados fracamente convergentes e ápice truncado-arredondado.

O escutelo em Eupempelus é subtriangular, arredondado no ápice (fig. 86).

4.5 Endosternitos

Em Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e Dihammaphoroides o proendostemito 

(figs. 89,90), tem aspecto quadrangular sendo totalmente fusionado na linha média; 

desenvolvido e dirigido para o dorso do protórax nos três primeiros, reduzido e mais 

inclinado para o bordo anterior em Dihammaphoroides (fig. 90).

O proendostemito em Pandrosos (fig. 91) tem aspecto digitiforme, as projeções 

subparalelas e afastadas entre sí. Já em Fregolia (fig. 92), é triangular e fusionado na 

linha média.

O mesendostemito (figs. 95-97) nos gêneros Listroptera, Haenkea, 

Dihammaphora e Dihammaphoroides é fortemente esclerotinizado, retilíneo, 

obliquamente dirigido para o mesepimero e discretamente alargado no ápice, este 

fusionado à parede interna do mesmo. Em Dihammaphoroides (fig. 97) as projeções 

laterais para implantes dos tendões são ausentes, nos demais gêneros muito reduzidas.
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Entre as duas projeções que formam o mesendostemito propriamente dito, e unindo 

ambas, ocorre a formação de uma área membranosa bastante endurecida, quase 

semicoriácea, em nível mais elevado que a parede interna do mesostemo. Esta área é 

continua com a membrana que fecha as cavidades cotilóides e, inclusive, quase impede a 

visualização interna do processo mesostemal.

O mesendostemito em Pandrosos e Fregolia (figs. 98-99) é anguloso, com 

projeções laterais, a parte distai tão longa quanto a basal e não fusionado à parede interna 

do mesepimero. Em Fregolia mais esclerotinizado.

O metendostemito (figs. 100-102) nos gêneros Listroptera, Haenkea, 

Dihammaphora e Dihammaphoroides apresenta as lâminas fusionadas aos braços, com 

os tendões anteriores aproximados e o pedúnculo curto, totalmente fusionado à parede 

interna do metastemo (figs. 101). Dihammaphoroides (fig. 102) difere dos demais apenas 

por apresentar a região correspondente aos braços e lâminas fusionados, mais estreita.

Pandrosos apresenta metendostemito (figs. 103,104) com lâminas moderadamente 

longas, dirigidas para os lados; com chanfro raso e estreito, os tendões anteriores algo 

distanciados entre sí, braços curtos, perpendiculares em relação às lâminas; pedúnculo 

longo e estreito.

O metendostemito em Fregolia (fig. 105,106) com lâminas muito alongadas e 

dirigidas para trás, com chanfro anguloso muito acentuado, os tendões anteriores bem 

distanciados entre sí; braços curtos, muito distanciados entre sí, um pouco oblíquos às 

lâminas; pedúnculo algo alargado.

Haenkea; Dihammaphora e Listroptera (figs. 43-45) apresentam conformação do 

protórax semelhante ao de Rhopalophora (fig. 50) e bastante distinto de Cleomenes (fig. 

51). Mesmo em Listroptera e Dihammaphoroides (figs. 45,46) o padrão é mais 

semelhante ao encontrado em Rhopalophorini. Da mesma forma, o processo prosternai 

nesses gêneros (figs. 52-55,59) é bastante distinto do de Cleomenes (fig. 60), muito 
estreito, com lados subparalelos entre as procoxas e fortemente expandido apenas no 

ápice. O processo prosternai dos gêneros neotropicais de Cleomenini é semelhante aos 

que MARQUES (1998) observou em Rhopalophorini. Além disso, o proendostemito
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compartilha a mesma condição apontada por MARQUES (/. c. ) como sinapomórfica para 

Rhopalophorini. Outras condições apresentadas por esses gêneros e compartilhadas pelos 

Rhopalophorini são: o processo mesostemal mais largo que a cavidade cotilóide e sua 

forma de justaposição com o metastemo (figs. 65,66, 71) (exceto Dihammaphoroides, fig. 

67), e o metendostemito com lâminas e braços fusionados, o pedúnculo totalmente 

fusionado à parede interna do metastemo (figs. 101). O metepistemo plano, largo e com 

lados paralelos (figs. 73,74) difere do de Cleomenes que é estreitado para trás e algo 

convexo (fig. 78); esta estrutura não foi considerada por MARQUES (1998) mas, no 

aspecto geral, o metepisterno dos gêneros citados acima, são semelhantes ao de 

Rhopalophora (fig. 77). Com relação ao mesendostemito (figs. 95,97), a presença de 

projeções laterais, ainda que reduzidas, e o fato de não ser dilatado no ápice onde se 

fusiona ao mesepimero, indica uma maior semelhança com o mesendostemito de 

Cleomenes. Dihammaphoroides (figs. 67,83,90,97,102) apresenta características próprias: 

processo mesostemal com encaixe para o metastemo, escutelo transverso, proendostemito 

reduzido, mesendostemito sem projeções laterais e metendostemito com a região dos 

braços e lâminas, estreita.

Pandrosos (figs. 47,56,68,75,103,104) apresenta a conformação do protórax, das 

cavidades coxais anteriores e médias, do metepistemo, do processo mesostemal e do 

metendostemito semelhante à encontrada em Rhinotragini. O aspecto das cavidades 

coxais anteriores e médias é próprio de coxas globosas, salientes e aproximadas entre sí. 

Os endostemitos são totalmente distintos dos observados em Dihammaphora e gêneros 

afins.

Assim como Pandrosos, Fregolia (figs. 49,58,69,76,92,105,106) não tem qualquer 

afinidade com os demais gêneros; além da conformação do protórax, diferencia-se, 

principalmente, pelo pro- e metendostemito, o processo mesostemal e pelo metepistemo, 

único entre os gêneros estudados com duas regiões distintas na textura.

Ressalte-se que, apesar da diversidade encontrada, todos apresentam cavidades 

coxais anteriores arredondadas aos lados (exceto Eupempelus), o processo prostemal 

alargado no ápice, com os ápices do proepimero bem projetados, fechando, ou quase, a 

cavidade coxal atrás (exceto Eupempelus). Da mesma forma, em todos as cavidades



cotilóides médias são fechadas aos lados. Essas condições são observadas inclusive em 

Fregolia.

4.6 Élitros

Haenkea; Dihammaphora e Listroptera (fígs. 174-178) apresentam muitas 

características comuns. Nestes gêneros os élitros são proporcionalmente mais curtos e 

alargados, nitidamente deprimidos no dorso e com uma carena dorsal que se inicia na 

base e atinge o terço apical; os úmeros são projetados e a região entre estes e o escutelo 

mais evidentemente deprimida. As epipleuras são verticais e delimitadas por carenas, 

podendo ser deprimidas entre as carenas; a margem externa serreada; em Dihammaphora 

(figs. 176-177) esta última condição é variável. A pontuação dos élitros é grossa, podendo 

estar bem alinhada em fileiras, ou adensada e não alinhada; os interstícios entre os pontos 

com micropubescência serícea. Além disso, os élitros são sinuosos ao nível do meio e 

mais alargados após até a curvatura apical, a largura após o meio até maior que a umeral. 

Os élitros, neste grupo de gêneros, são mais semelhantes aos de Rhopalophora (fig. 184) 

por serem deprimidos no dorso, os úmeros projetados, as epipleuras verticais e pelo 

revestimento seríceo; além disso, algumas espécies de Rhopalophora também apresentam 

as margens externas serreadas (GIESBERT & CHEMSAK, 1993). Nas três espécies 

estudadas de Cleomenes (figs. 185,186), os élitros também apresentam pontuação grossa, 

adensada e mais ou menos alinhada em fileiras, podendo ser revestidos ou não por 

pubescência serícea; entretanto, são estreitos e muito alongados, subparalelos aos lados, 

não carenados, os úmeros não projetados e as epipleuras são gradualmente declives, sem 

carenas e não serreadas.

Dihammaphoroides (fig. 179), apresenta élitros estreitos e alongados, até quatro 

vezes tão longos quanto a largura nos úmeros; ligeiramente sinuosos aos lados, não 

alargados após o meio; a superfície é microrreticulada, destituída de pontos e de 

pubescência e a costa dorsal é pouco conspícua. Em comum com os gêneros acima 

citados, apresenta as epipleuras verticais e delimitadas por carenas, os úmeros projetados, 
e o dorso deprimido, mais evidente aos lados do escutelo. Pela conformação são
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semelhantes aos de Cleomenes, embora algumas espécies de Rhopalophora (por exemplo, 

R. lineicollis) também apresentem élitros alongados e subparalelos.

Em Pandrosos (fig. 180) os élitros também são alongados e estreitados, 

ligeiramente sinuosos após o meio; a superfície é grossa e densamente pontuada, mas 

brilhante, destituída de pubescência; a costa dorsal é obtusa, formada entre duas fileiras 

de pontos e se estende até o meio do élitro. Os élitros são um pouco deprimidos no dorso, 

mas planos na base. A carena que delimita as epipleuras presente apenas na metade 

posterior.

Fregolia (fig. 181) também se diferencia em vários aspectos. Os élitros são 

moderadamente alongados, os úmeros não projetados e a região basal irregular, até 

ligeiramente gibosa aos lados da sutura após o escutelo; a região da costa dorsal 

representada por um sulco glabro. A pontuação, é grossa, porém muito densa, os pontos 

subcontíguos e até foveolados na região basal; os dois terços distais revestidos com 

pubescência esbranquiçada que obscurece o tegumento. As epipleuras são gradualmente 

declives, não carenadas. Além disso, os élitros são paralelos aos lados até a curvatura 

apical, os ápices estreitados.

Eupempelus (fig. 182,183) apresenta élitros totalmente distintos. Alongados, 

subparalelos, convexos no dorso, as epipleuras gradualmente declives, sem carenas. A 

superfície densamente microesculturada, com pontuação fina e densa, sem pubescência.

Pelo exposto, os élitros podem ser peculiares a cada gênero; pelo menos Fregolia, 

Pandrosos e Eupempelus não têm semelhanças entre sí, nem com Cleomenes (figs. 

185,186) ou Rhopalophora (fig. 184). Já Haenkea, Dihammaphora e Listroptera (figs. 

174-178) apresentam mais semelhanças com Rhopalophora, tendo ao mesmo tempo, 

características próprias que os diferenciam tanto deste gênero quanto de Cleomenes.

4.7 Asas

As asas são desenvolvidas. Nos gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora 

(figs. 111,112) o comprimento da região apical, do ápice da célula Radial ao ápice da asa,
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subigual a metade do comprimento da região basal, da base da asa ao ápice da célula 

Radial; a célula Radial aberta; o lobo jugal com redução; área carenada presente na base 

da Radial (R); árculo (arc) bem evidente; a Setor (S), na região anterior à s-m, 

desenvolvida em Listroptera, Haenkea e Dihammaphora atra (fig. 111), ausente em 

Dihammaphora nigrita e D. nigrovittata (fig. 112); a Setor anterior (SA) e a s-m são 

sinuosas; s-m com comprimento de três a quatro vezes a distância entre a Média (M) e a 

Cubital (Cu); a região basal da Média Anterior (MA) ausente; Média (M) reduzida; a 

Plical (P) reduzida (exceto D. atra); a Empusal permanece ligada à IA; a transversa 2Aa 

vestigial ou ausente, exceto Listroptera (fig. 111); a E + 1A com comprimento menor que 

a metade do ramo IA + 2A; o ramo 2Ab é pouco mais curto que o ramo 2A; Média 

Posterior (MP) em ângulo fortemente agudo com a Cubital. MP + CU longa e sinuosa; a 

Jugal (J) é reduzida. Nos gêneros Haenkea e Dihammaphora observa-se uma maior 

redução da venação quanto à Setor e Plical quando comparados com Listroptera.

Dihammaphoroides (fig. 113) apresenta certas peculiaridades. O comprimento da 

região apical da asa é subigual à um quarto do comprimento da região basal; a célula 

Radial é fechada, de aspecto triangular; a r-s é obliquamente inclinada em relação à 

Radial; a s-m vestigial e retilínea; a SA é retilínea; S, MA, P, todas as veiais anais e J 

ausentes; o lobo jugal mais reduzido que nos gêneros acima. Em comum a estes, a 

presença do árculo (arc) e da área carenada (ac) na base da Radial.

Pandrosos (fig. 114) também diferencia-se entre os gêneros estudados. A região 

apical da asa tem comprimento subigual à um terço da região basal; a célula Radial é 

fechada, de aspecto triangular; r-s presente e obliquamente inclinada em relação à Radial 

(R); Setor ausente; SA não sinuosa; MA presente; a s-m curva; a M é reduzida; Plical (P) 

desenvolvida; Empusal (E) permanece ligada à IA; a transversa 2Aa presente e bem 

definida; o comprimento da 2Ab é subigual à metade do comprimento da 2A. Árculo e 

área carenada presentes.
Fregolia (fig. 115) é distinto em inúmeros aspectos: a região apical da asa tem 

comprimento subigual à metade do comprimento da região basal; a célula Radial fechada, 

de aspecto triangular e reduzida; r-s presente e perpendicular à Radial; Setor reduzida; SA 

sinuosa; MA ausente; s-m retilínea, seu comprimento subigual à distância entre a Média e



a Cubital; a M é reduzida; Plical (P) desenvolvida; Ea presente e desenvolvida; a 

transversal 2Aa presente e bem definida; a E + IA com comprimento subigual ao ramo 

IA + 2A; o comprimento da 2Ab é menor que a metade do comprimento da 2A. Árculo 

presente e bem definido. Área carenada ausente.

Os gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora apresentam em comum com 

Rhopalophora os seguintes caracteres que os diferenciam de Cleomenes (fig. 116): a 

região apical da asa desenvolvida; o lobo jugal pouco reduzido; a célula da Radial aberta; 

SA sinuosa; área carenada presente na base da Radial. Observa-se ainda, como caracteres 

próprios destes gêneros, a redução da Plical e a transversa 2Aa evanescente (exceto 

Listroptera). MARQUES (/. c.) considerou a presença de área carenada, lobo jugal 

reduzido e a veia Plical ausente, caracteres sinapomórficos em Rhopalophorini. Estes, são 

compartilhados também pelos gêneros Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e 

Dihammaphoroides, com exceção da Plical que se apresenta reduzida.

Em Cleomenes (fig. 116) a região posterior da asa é curta; o lobo anal é muito 

reduzido, praticamente ausente, com conseqüente perda ou redução das veias anais; célula 

da Radial fechada e desenvolvida; SA retilínea; s-m pouco sinuosa; e área carenada 

ausente.

Pandrosos compartilha poucos caracteres com os gêneros citados acima. A célula 

da Radial fechada e reduzida; ramo 2Ab com comprimento subigual à metade do 

comprimento da 2A; e o ângulo entre as veias MP e CU pouco agudo, são aspectos 

semelhantes à Rhinotragus (fig. 117).

Com relação ao gênero Fregolia entre as principais diferenças quanto aos gêneros 

Rhopalophora e Cleomenes e demâis Cleomenini, destacam-se a célula da Radial e o 

ramo 2Ab reduzidos, com s-m retilínea; Plical longa e encurvada na direção da Cubital; 

Ea presente; distância entre Cubital e M; e lobo anal pouco reduzido.

4.8 Pernas
As pernas nos gêneros Haenkea, Dihammaphora e Listroptera têm 

comprimentos crescentes, as posteriores quase duas vezes tão longas quanto as anteriores
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(figs. 174-178). Os fêmures são pedunculados e clavados; com pilosidade decumbente, 

sem cerdas; os pedúnculos dos fêmures sulcados e bicarenados, mais evidente em 

Haenkea e Dihammaphora atra; o pedúnculo, nos fêmures posteriores, notavelmente 

alongado, com até duas vezes o comprimento da clava; esta, abrupta e pouco mais longa 

que larga (exceto Listroptera , fig. 178, que apresenta os fêmures gradualmente clavados 

e a clava alongada, quase tão longa quanto o pedúnculo); o ápice dos fêmures armados 

com dente engrossado; os fêmures posteriores ultrapassam o ápice elitral pelo 

comprimento da clava (em algumas espécies de Dihammaphora podem alcançar ou não o 

ápice elitral, figs. 176,177). As tíbias cilíndrico-deprimidas, retilíneas, pouco expandidas 

nos ápices; sulcadas e carenadas, nitidamente as posteriores, com a superfície do sulco 

microesculturada; esporões tibiais curtos e subiguais. Os tarsos posteriores cerca de um 

terço mais longos que os anteriores em Dihammaphora e Listroptera (figs. 176-178), o 

primeiro metatarsômero subigual aos dois seguintes reunidos; em Haenkea e 

Dihammaphora atra (figs. 174,175) com cerca do dobro dos anteriores, o primeiro 

metatarsômero pelo menos, um terço mais longo que os dois seguintes reunidos. Escovas 

tarsais compactas e densas; nos gêneros Listroptera e Dihammaphora com faixa glabra 

nos tarsômeros I e II de todas as pernas; em Haenkea e Dihammaphora atra, a faixa 

glabra ocorre apenas nas pernas médias e posteriores. O empódio reduzido, sem cerdas 

(fig. 109).

Dihammaphoroides (fig. 179) acompanha o padrão dos gêneros acima, exceto: 

pernas curtas, as posteriores apenas um terço mais longas que as anteriores; os 

metafêmures alcançam o terço basal do urostemito III; os tarsos curtos, os posteriores 

subiguais aos anteriores ; a faixa glabra ocorre nos tarsômeros I e II das pernas médias e 

posteriores; o primeiro metatarsômero mais curto que os dois seguintes reunidos. 

Empódio reduzido, sem cerdas.

Pandrosos (fig. 180) apresenta as pernas posteriores cerca de três vezes mais 

longas que as anteriores. Os profêmures mais robustos e subcilíndricos; os meso- e 

metafêmures pedunculados e clavados; o pedúnculo cilíndrico, delgado, sem sulcos ou 

carenas, as abas apicais arredondadas; metafêmures com pedúnculo alongado, duas vezes 

o comprimento da clava, esta pouco abrupta, alcançam ou ultrapassam o ápice elitral. As



tíbias cilíndricas, delgadas, sem sulcos ou carenas; esporões tibiais curtos e subiguais. Os 

tarsos posteriores cerca de um terço mais longos que os anteriores. Escovas tarsais pouco 

compactas, sem faixa glabra; o primeiro metatarsômero pelo menos um terço mais longo 

que os dois seguintes reunidos. Empódio reduzido, sem cerdas.

Fregolia (fig. 181) apresenta pernas curtas, as posteriores um terço mais longas 

que as anteriores. Os fêmures são engrossados e lineares, sem sulcos ou carenas, as abas 

apicais arredondadas. Os metafêmures alcançam a margem apical do urostemito III. As 

tíbias cilíndrico-deprimidas, pouco expandidas para o ápice, sem sulco ou carenas; 

esporões tibiais curtos e subiguais. Tarsos curtos, os posteriores tão longos quanto os 

anteriores. As escovas tarsais pouco compactas, sem faixa glabra. O primeiro 

metatarsômero mais curto que os dois seguintes reunidos. O empódio desenvolvido, sem 

cerdas (fig. 110).

Eupempelus (figs. 182,183) apresenta as pernas posteriores com quase o dobro do 

comprimento das anteriores; os fêmures são delgados e lineares, sem sulco ou carenas; a 

superfície fortemente microesculturada, as abas apicais aguçadas; os posteriores 

ultrapassam o ápice elitral. As tíbias, apenas carenadas, com esporão interno longo. Os 

tarsos posteriores cerca de um terço mais longos que os anteriores; escovas tarsais, 

compactas e densas, com faixa glabra nos tarsômeros I e II de todas as pernas; o primeiro 

metatarsômero pelo menos um terço mais longo que os dois seguintes reunidos.

As pernas de Haenkea e Dihammaphora apresentam condições assinaladas como 

sinapomórficas para Rhopalophorini (MARQUES, 1998): pedúnculos dos fêmures 

carenados; metafêmures com pedúnculo muito alongado e clava abrupta, ultrapassam o 

ápice elitral pelo comprimento da clava; tíbias deprimidas com sulcos e/ou carenas. 

Listroptera difere apenas por apresentar fêmures gradualmente clavados, a clava 

alongada, não abrupta. Cleomenes (figs. 185,186) apesar de apresentar fêmures 

pedunculados com clava abrupta, tem pernas curtas; o pedúnculo dos fêmures é cilíndrico, 

sem sulcos ou carenas e o metafêmur não alcança o ápice elitral; as tíbias são cilíndricas, 

não carenadas.
Dihammaphoroides (fig. 179) apresenta pemas curtas como em Cleomenes, porém
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o pedúnculo dos fêmures e as tíbias são sulcados e/ou carenados.

O empódio reduzido é encontrado tanto em Rhopalophora como em Cleomenes.

O padrão de pernas de Eupempelus (figs. 182,183) é semelhante ao dos Heteropsini 

(NAPP & SANTOS, 1996), enquanto o de Fregolia (fig. 181) se diferencia de todos, 

sendo mais comum entre os Cerambycinae com olhos grosseiramente facetados (NAPP, 

comunicação pessoal).

5. Abdômen

Listroptera, Haenkea e Dihammaphora (fig. 118) apresentam o abdômen com uma 

conformação geral semelhante: a forma ovalada; o processo intercoxal largo e 

arredondado no ápice; os urostemitos transversos; o urostemito I com comprimento 

subigual ou pouco mais longo que os dois seguintes reunidos; o sétimo tergito (figs. 

125,126), tão longo quanto largo, com os lados arredondados e convergentes para o ápice, 

este arredondado; o sétimo estemito (figs. 118) é transverso, seus lados fortemente 

convergentes e o ápice arredondado-acuminado.

Dihammaphoroides, Pandrosos e Fregolia (figs. 119-121) distinguem-se dos 

demais gêneros por apresentarem o abdômen cilíndrico e alongado; o urostemito I mais 

curto que os dois seguintes reunidos, com o processo intercoxal projetado e alargado em 

Dihammaphoroides e Fregolia; e estreito, pouco projetado em Pandrosos. O sétimo 

tergito (figs. 127-129) nitidamente mais longo que largo, com margem anterior truncada, 

os lados subparalelos, o ápice truncado; o sétimo estemito (figs. 119-121) transverso, os 

lados pouco convergentes, o ápice conspicuamente truncado (exceto Pandrosos).

Eupempelus é ainda mais distinto. O abdômen (fig. 122) apresenta um aspecto 

alongado, porém os urostemitos são bem transversos; o urostemito I é curto, com 

comprimento subigual ao comprimento do urostemito II; o processo intercoxal é bastante 

projetado, triangular e fortemente aguçado; o sétimo estemito (fig. 122) é transverso, com 

lados levemente convergentes para o ápice, este arredondado.

Comparando os padrões descritos acima com o de Cleomenes (fig. 124,130), 

observa-se uma distinção em todos os aspectos. Em Cleomenes o abdômen é cilíndrico,
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alongado, com os urostemitos apresentando um aspecto quase quadrangular; o processo 

intercoxal muito estreito; e o sétimo tergito, alongado, cerca de uma vez e meia a sua 

largura, com lados convergentes na metade apical e o ápice arredondado. O padrão dos 

gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora é idêntico ao padrão de Rhopalophora 

(fig. 123), enquanto o de Dihammaphoroides (fig. 119,127) é mais semelhante ao de 

Cleomenes. Pandrosos apresenta semelhanças com Rhinotragus no processo intercoxal, 

pouco projetado, no aspecto das cavidade cotilóides posteriores, mais arredondadas e 

quase contíguas, no urostemito I estreitado na base, e no sétimo tergito e estemito, com 

aspecto transverso, de ápice truncado.

A conformação do abdômen no gênero Eupempelus aproxima-se da encontrada no 

gênero Homogenes Thomson, 1862, tribo Heteropsini (NAPP & SANTOS, 1996).

6. Terminália masculina

O oitavo tergito (figs. 131) é transverso em Listroptera, Haenkea e 

Dihammaphora, nos dois primeiro o bordo apical sinuoso; em Listroptera os lados são 

subparalelos, enquanto em Haenkea e Dihammaphora atra, são arredondados. As outras 

duas espécies de Dihammaphora apresentam diferenças no oitavo tergito: em 

Dihammaphora nigrita é transverso, com lados levemente convergentes, o ápice 

truncado; em D. nigrovittata os lados na metade posterior são fortemente convergentes, o 

ápice truncado-arredondado. Nestes gêneros, o oitavo estemito (fig. 132) é transverso 

com lados subparalelos, o bordo apical sinuoso no meio, a apófise estemal encurtada e 

com ápice aguçado-arredondado. O arco ventral em forma de forquilha (figs. 139,140) é 

quase tão longo quanto o tégmen, apresentando um ângulo agudo na região bifurcada 

(exceto Haenkea e Dihammaphora atra, arredondado); a região bifurcada subigual à 

pouco mais curta que o comprimento da apófise. O arco dorsal ausente. O tégmen (fig. 

145) com a região apical totalmente dividida, os lobos laterais unidos na base somente por 

estreita área membranosa; a peça anelar convergente, de aspecto arredondado, com braços 

laterais não fusionados, ligados no ápice pela bainha da peça anelar. O lobo médio (figs. 

151-153), de maneira geral, com o comprimento da região apical subigual à metade do
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comprimento das apófises basais; o lobo dorsal ligeiramente mais longo que o lobo 

ventral, mais largo na altura do forâmen médio e estreitado para o ápice; este 

arredondado, exceto em Listroptera, que apresenta o lobo dorsal pouco alargado na linha 

do forâmen e com o ápice trancado; o lobo ventral apresenta o ápice nitidamente 

bissinuoso; o saco interno moderadamente alongado, até uma vez e meia o comprimento 

do lobo médio, apresentando de uma a duas regiões espiculadas ou denticuladas, presença 

de um par de peças esclerotinizadas, assimétricas ou não, na sua porção mais apical 

(exceto D. nigriía e D. nigrovittata, com dois pares, figs. 153,155); e uma única peça na 

região mediana do saco interno, desenvolvida e fortemente esclerotinizada, com ou sem 

projeções medianas e com os lados arredondados (apenas D. nigriía, exibe uma 

conformação distinta, dois pares de peças desenvolvidas).

Dihammaphoroides apresenta um padrão distinto do descrito acima: oitavo tergito 

(fig. 133) com aspecto quadrangular, tão longo quanto largo, constrito próximo do bordo 

apical, este truncado; o oitavo estemito (fig. 134) bastante distinto, com lados projetados 

na base e um pouco convergentes para o ápice; este largamente sinuoso; a apófise estemal 

estreitada no meio com seu ápice distintamente truncado. Arco ventral (fig. 141) 

encurtado, subigual à metade do comprimento do tégmen, com região bifurcada mais 

longa que a apófise; arco dorsal (fig. 141), presente. O tégmen (fig. 146) com a região 

apical não dividida, estreitada para o ápice, este arredondado; peça anelar convergente e 

fusionada no ápice em larga extensão e com duas pequenas projeções laterais medianas. 

Lobo médio (fig. 155) com a região apical quase tão longa quanto as apófises basais; o 

lobo dorsal nitidamente mais curto que o ventral, constrito na sua porção distai após o 

forâmen e com ápice arredondado; o lobo ventral apresenta o ápice acuminado; o saco 

interno pouco alongado, apresentando uma região espiculada na porção proximal; 

presença de um par de peças esclerotinizadas na porção distai.
Fregolia é o que apresenta o oitavo tergito (fig. 135) mais desenvolvido, pelo 

menos duas vezes mais longo que largo, projetado lateralmente na margem anterior, 

convergente no terço apical, este truncado; o oitavo estemito (fig. 136) reduzido em 

relação ao tergito, fortemente transverso e arredondado dos lados, com o bordo apical 

algo emarginado; a apófise estemal nitidamente mais longa que o estemito e algo
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alargada na base. O arco ventral (fig. 142) com ângulo raso na porção bifurcada, esta 

engrossada e subigual à metade da apófise; o arco dorsal (fig. 142) desenvolvido. O 

tégmen (fig. 147) com a região distai alargada, dividida em lobos laterais no terço apical; 

a peça anelar levemente sinuosa próximo às projeções laterais e com o ápice arredondado, 

não fusionado, dirigido perpendicularmente ao eixo longitudinal, os braços laterais neste 

ponto, ligados pela bainha da peça anelar. Lobo médio (fig. 156) com a região apical 

subigual à metade do comprimento das apófises basais; o lobo dorsal mais longo que o 

ventral, com lados convergentes na região apical, o ápice acuminado; lobo ventral com 

ápice levemente bissinuado. O saco interno muito alongado, com duas regiões 

espiculadas, e dois pares de peças esclerotinizadas na altura do forâmen médio.

Pandrosos apresenta uma padrão na terminália comparável com o encontrado em 

Rhinotragus. Seu oitavo tergito (fig. 137) pelo menos uma vez e meia mais longo que 

largo, com lados levemente convergentes e ápice truncado; o oitavo estemito (fig. 138) 

fortemente transverso com lados convergentes e bordo apical truncado; a apófise, uma 

vez e meia mais longa que o estemito, arredondada no ápice. O arco ventral (fig. 143) 

com região bifurcada subigual à metade do comprimento da apófise; esta, truncada no 

ápice; arco dorsal ausente. O tégmen (fig. 148) estreito e alongado, dividido em lobos 

laterais até o meio da região apical; os lobos atenuados para o ápice, com as margens 

internas obliquamente divergentes formando a cada lado uma lâmina declive e 

esclerotinizada; a peça anelar convergente, acuminada, com braços fusionados no ápice. 

O lobo médio (fig. 157) com lados paralelos; as apófises curtas, seu comprimento 

subigual à metade do comprimento da região apical; o lobo dorsal tão longo quanto o 

ventral, os seus ápices, respectivamente, truncado e acuminado. O saco interno sem 

regiões espiculadas, com apenas um par de peças esclerotinizadas, situadas mais próximas 

das apófises basais.
Pandrosos quando comparado com Rhinotragus e Tomopterus (MAGNO, 1994) 

apresenta a conformação do oitavo tergito, lobo médio, saco interno e arco ventral muito 

semelhantes. Por outro lado, a conformação do tégmen e oitavo estemito são 

diferenciados.

Apenas a conformação e algumas relações de comprimento do lobo médio
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aproximam Cleomenes e os gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora. Contudo, 

verifica-se que tais caracteres também são compartilhados com Rhopalophora (figs. 

149,159) e outros gêneros de Rhopalophorini. Dos caracteres mencionados, merecem 

destaque, outros, que distinguem os gêneros neotropicais de Cleomenes (figs. 

144,150,158): a presença das peças esclerotinizadas na região apical do saco interno, 

corrobora a proposição de FRAGOSO (1978); o oitavo tergito mais largo que longo, toda 

a conformação do tégmen, arco ventral tão longo quanto o tégmen e lobo ventral do lobo 

médio com ápice bífido, foram interpretados como sinapomórficos para Rhopalophorini 

(MARQUES, 1998). O estudo de EHARA (1954) para Dere thoracica também corrobora 

a distinção com o padrão dos gêneros neotropicais e com Rhopalophora', em Dere a 

conformação do lobo médio é semelhante à de Cleomenes, com particularidades no 

aspecto do lobo ventral e do tégmen.

A conformação geral encontrada no lobo médio em Fregolia é semelhante à de 

Listroptera, Haenkea, Dihammaphora e Rhopalophora, porém, sua distinção é acentuada 

nos aspectos referentes ao oitavo tergito e estemito, arco dorsal e ventral, tégmen, 

comprimento do saco interno e posição das peças esclerotinizadas.

7. Terminália feminina

Os gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora apresentam o oitavo tergito 

(figs. 160) tão largo quanto longo, com lados subparalelos a discretamente convergentes 

para o ápice, este truncado a sinuoso. O oitavo estemito (figs. 161) tão largo quanto longo 

a pouco mais longo que largo, os lados discretamente convergentes para o ápice, 

truncado; o apódema pouco alongado em Listroptera, cerca de duas vezes o comprimento 

do estemito; em Haenkea e Dihammaphora, cerca de três vezes o comprimento do 

estemito. Ambos, tergito e estemito, são esclerotinizados apenas nos bordos laterais.
Ovipositor (hemistemito IX) (fig. 166) membranoso, pouco alongado; em 

Listroptera e Dihammaphora, cerca de duas vezes mais longo que largo, em Haenkea e 

em Dihammaphora atra cerca de três vezes mais longo que largo. Nos gêneros 

Listroptera, Haenkea e Dihammaphora a região distai é pouco estreitada e pouco mais



curta que a região proximal; as regiões apicais bífidas com lobos diferenciados e algo 

alongados, com área esclerotinizada no lado interno; os estilos apicais, cilíndrico- 

alongados; a glândula espermatecal com comprimento subigual ou pouco menor que o 

comprimento da espermateca, esta reniforme em Haenkea e Dihammaphora. Em 

Listroptera nota-se uma espermateca pouco mais longa, curva apenas no seu ápice. Bolsa 

copuladora em Dihammaphora atra espiculada em dois terços da região mediana. Os 

baculi dorsais são curtos, com cerca de dois terços do comprimento dos baculi ventrais, 

estes com curvatura interna na linha dos limites proximal e distai do hemisternito. 

Ausência de ápodemas na base do oviduto comum e de órgãos impregnadores de 

simbiontes.

Fregolia apresenta o oitavo tergito (fig. 162) tão largo quanto longo, os lados 

subparalelos, ligeiramente alargados no ápice, este truncado; a margem anterior do oitavo 

tergito é emarginada. O oitavo estemito (fig. 168) alongado, os lados fracamente 

convergentes para o ápice, este truncado; o apódema quase três vezes mais longo que o 

comprimento do estemito. A região distai do ovipositor (fig. 168) estreitada, com os lados 

algo convergentes; a região proximal bem mais longa; os estilos estreitos na sua base e 

pouco mais largos no ápice; os baculi dorsais e ventrais se apresentam subiguais no seu 

comprimento; espermateca alongada, curvada apenas no ápice. Ausência de ápodemas e 

de órgãos impregnadores de simbiontes.

Pandrosos apresenta o oitavo tergito (fig. 164) alongado, com lados subparalelos, 

convergentes no terço apical, o ápice truncado. O oitavo estemito (fig. 165) alongado, 

com lados subparalelos e o ápice sinuoso; apódema alongado, cerca de duas vezes e meia 

o comprimento do estemito. Ovipositor (hemisternito IX) (fig. 167) com região proximal 

alongada, duas vezes tão longa quanto a distai; os lobos laterais alongados e estreitados; 

os baculi ventrais subiguais à metade dos baculi dorsais; espermateca algo alongada e 

curva apenas no ápice. Ausência de ápodemas e de órgãos impregnadores de simbiontes.

Nos gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora o padrão da terminália é 

semelhante ao padrão encontrado nos Rhopalophorini (MARQUES, 1998; MARQUES 

& NAPP, 1996), principalmente quanto às regiões distai e proximal do ovipositor curtas e 

subiguais. Esta condição foi considerada como sinapomórfica para os gêneros
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Rhopalophora (fig. 169), Merocoremia, Coremia, Thalusia e Lathusia, sendo distinta de 

Cleomenes (fig. 170) que apresenta a região proximal bem alongada.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos resultados observa-se uma grande heterogeneidade nos gêneros 

neotropicais atualmente alocados em Cleomenini. Esta heterogeneidade é encontrada 

também nos gêneros orientais e afrotropicais estudados e corroborada, pelo que foi 
possível constatar, pela literatura (GRESSITT & RONDON, 1970). A tênue delimitação 

entre as tribos Cleomenini e Rhopalophorini como definidas por LACORDAIRE 

(1869a,b), aliada a alguns caracteres bastante lábeis mencionados por este autor, como, 

por exemplo: cabeça plana ou pouco côncava entre as antenas, estas, de forma variável, 

mais curtas ou pouco mais longas que o corpo; cavidades coxais anteriores abertas ou 

fechadas atrás; fêmures pedunculados ou muito delgados na base, as clavas de diferentes 

formatos, etc., parecem ter permitido que diferentes autores tivessem alocados gêneros 

semelhantes em tribos diferentes e vice-versa. No material dos gêneros não neotropicais, 

por exemplo, constatamos que Apiogaster (fig. 189) reúne muitas características de 

Rhinotragini; Artimpaza (fig. 187), de Closteropus (Rhopalophorini); Procleomenes 

apresenta a conformação da cabeça, das coxas anteriores e médias, dos processos 

intercoxais e dos élitros como encontrados nos gêneros Neotropicais Ozodes e Neozodes; 

e Dere (fig. 188) tem em comum com Cleomenes (fig. 185,186) apenas a conformação 

das antenas. No cômputo geral, estes gêneros são distintos tanto de Cleomenes quanto dos 

Cleomenini neotropicais.

Entre os gêneros neotropicais, Haenkea, Dihammaphora e Listroptera são os 

únicos que efetivamente pertencem a um mesmo agrupamento (figs. 174-178). Talvez um 

dos poucos caracteres apresentados em comum com Cleomenes seja, como definido por 

LACORDAIRE (1869b), “antenas subserreadas, mais curtas que o corpo”. Além de 

caracteres que são comuns a Rhopalophora e a Cleomenes, compartilham várias das 

sinapomorfias definidas por MARQUES (1998) para Rhopalophorini ou para seus 

agrupamentos, principalmente: 1) cabeça projetada à frente dos olhos, de aspecto 

rostrado, a área malar e o clípeo desenvolvidos (figs. 1-3); 2) olhos fortemente 

emarginados, a margem superior do lobo ocular inferior e a faixa de ligação entre os lobos



afastados do alvéolo antenal (fig. 12); 3) peças bucais: gálea fortemente expandida e 

obliquamente truncada no ápice; artículos 2-3 do palpo maxilar cônicos (fig. 31); 4) 

endostemitos: proendostemito desenvolvido, com aspecto quadrangular e fusionado em 

toda a extensão da linha média; metendostemito com lâminas e braços fusionados, o 

pedúnculo totalmente fusionado à parede interna do metastemo (figs. 89,100,101); 5) o 

processo mesostemal mais largo que a cavidade cotilóide e firmemente justaposto à 

igualmente larga projeção anterior do metastemo; mesendosternito engrossado na fusão 

com o mesepimero (fig. 95,96); 6) presença de área carenada na base da Radial (fig. 111); 

7) pemas: pedúnculos dos fêmures e tíbias sulcados e carenados, as tíbias deprimidas; 8) 

terminália: conformação do tégmen (figs. 145,149) e ovipositor com a região proximal 

encurtada (fig. 166).

Outros caracteres, não mencionados por MARQUES (1998) corroboram a 

afinidade de Haenkea, Listroptera e Dihammaphora com Rhopalophora: 1) lobo ocular 

inferior com aspecto transverso, moderadamente desenvolvido, a margem posterior dos 

olhos sinuosa (fig. 12); 2) célula da Radial aberta (fig. 111); 3) metepistemo largo, plano 

e com textura uniforme em toda a superfície; 4) conformação do abdômen, de aspecto 

ovalado, a projeção anterior larga e arredondada, o urostemito I tão longo quanto os dois 

seguintes reunidos (fig. 118,123); 5) tégmen encurtado, tão longo quanto o arco ventral 

(figs. 139,145). Portanto, a transferência destes gêneros para Rhopalophorini parece estar 

suficientemente embasada. É também possível que, em Rhopalophorini, constituam um 

grupo definido principalmente pela conformação dos élitros, e por alguns aspectos da 

venação alar, como a redução da Plical, e das peças bucais. Observa-se que 

Rhopalophorini ainda abriga gêneros com fêmures gradualmente clavados {Muxbalia), 

semelhantes aos de Listroptera (fig. 178), ou com antenas curtas e subserreadas 

(Rhopalina).
A alocação de Dihammaphoroides (fig. 179) é mais controvertida. Embora 

apresente muitos caracteres semelhantes aos observados em Haenkea, Listroptera e 

Dihammaphora, apresenta várias semelhanças com Cleomenes (fig. 185,186), como: 1) 

antenas com os artículos basais alongados e os distais encurtados e serreados; 2) élitros 

muito alongados e subparalelos; 3) pemas curtas, as posteriores bem mais curtas que os
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élitros; 4) processo mesostemal mais estreito que a cavidade cotilóide e com entalhe 

mediano para encaixe do metastemo; 5) venação alar reduzida, a região apical da asa 

encurtada, o lobo anal reduzido; 6) abdômen alongado e cilíndrico; 7) ausência de peças 
esclerotinizadas no saco interno.

Apesar da proposta de LACORDAIRE (1869) que considerou a divisão dos 

Cerambycinae com base na granulação ocular, verifica-se a inclusão de gêneros com 

granulação fina em tribos caracterizadas por olhos grosseiramente facetados e vice-versa, 

hipótese atualmente aceita quando embasada por outros caracteres. Este, entretanto, não é 

o caso de Fregolia. Além dos já destacados por GOUNELLE (1911), Fregolia não 

compartilha nenhum outro caráter com os demais gêneros de Cleomenini Neotropicais, a 

não ser os generalizados antenas subserreadas e cavidades coxais fechadas. Na grande 

maioria dos caracteres é semelhante a gêneros de tribos com olhos grosseiramente 

facetados, ou ao plano básico dos Cerambycinae (NAPP, 1994): a área malar encurtada; o 

clípeo fortemente transverso (fig. 7); as maxilas com gálea subigual à metade do 

comprimento do palpo, o artículo apical deste alargado e truncado no ápice (fig. 33); o 

alvéolo antenal próximo da inserção das mandíbulas (fig. 15); o escapo antenal mais 

longo que o artículo III; as pernas e tarsos curtos, os fêmures lineares (fig. 181); o padrão 

da venação alar (fig. 115); mesendostemito anguloso (fig. 99), com projeções laterais e 

não fusionado ao mesepimero; e metendostemito com lâminas e braços não fusionados. 

Esse conjunto de caracteres não permite sua alocação próxima dos demais gêneros 

neotropicais de Cleomenini.

A exemplo do que ocorre com os Cleomenini afrotropicais e talvez por apresentar 

antenas subserreadas e fêmures clavados, Pandrosos (fig. 180), com caracteres típicos de 

Rhinotragini, foi inserido em Cleomenini. Este gênero, além de não compartilhar outras 

características com os gêneros Dihammaphora, Haenkea, Listroptera e 

Dihammaphoroides, apresenta em comum com Rhinotragini: 1) a conformação da cabeça 

com o vértice plano, rostro alongado e a região posterior encurtada (figs. 6,14); 2) 

conformação dos olhos, bem desenvolvidos e proeminentes, os lobos oculares 

aproximados na fronte e a faixa de ligação entre os lobos até mais larga que o lobo ocular 

superior; estes desenvolvidos; 3) aspectos do labro, mandíbulas e lábio (figs.
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20,28,32,38); 4) as antenas com artículos basais cilíndricos, os distais mais engrossados e 

subserreados (fig. 180); 5) proendostemito com aspecto cilíndrico digitiforme, não 

fusionado; 6) processos intercoxais estreitos (fig. 68); 7) coxas anteriores e médias 

globosas, projetadas; 8) metastemo algo intumescido, os metepistemos estreitados para 

trás; 9) venação alar (fig. 114); 10) abdômen cilíndrico-alongado, estreitado na base (fig. 

121); 11) terminália masculina com oitavo tergito alongado, o lobo médio com apófises 

curtas e lados paralelos, sem escleritos no saco interno (figs. 137,138,157). Rhinotragini é 

uma das maiores e mais diversificadas tribos em Cerambycinae, entretanto, representantes 

do gênero Ommata assemelham-se a Pandrosos. Naquele gênero ocorrem espécies com 

fêmures clavados, antenas mais longas que o corpo com os antenômeros distais serreados 

e élitros inteiros. O presente estudo corrobora BATES (1867, 1870) que originalmente 

alocou Pandrosos em Rhinotragini.

Com relação a Eupempelus (fig. 182), toma-se necessário o exame do holótipo 

para confirmar suas afinidades. Pelo que foi possível observar, caracteres da cabeça, 

antenas, pemas, élitros e abdômen sugerem seu relacionamento com os Heteropsini. No 

exemplar fêmea (fig. 183) estudado, também os processos intercoxais são semelhantes 

aos encontrados naquela tribo.
Ainda, o estudo de outras espécies dos gêneros Neotropicais de Cleomenini, além 

da espécie-tipo, permitiu verificar que espécies agmpadas sob o mesmo gênero, não são 

congenéricas.
Dihammaphora atra (fig. 175) é congenérica com Haenkea zischkai (fig. 174), 

devendo ser transferida para este gênero. Os principais caracteres compartilhados são: a 

conformação das mandíbulas; a forma e comprimento dos artículos antenais; o ápice da 

gálea nitidamente projetado; a forma do protórax e a pontuação sexual do prostemo (171- 

173); a conformação do proendostemito; a conformação e pontuação dos élitros; o tipo de 

sulco no pedúnculo dos fêmures, os metafêmures com as abas apicais nitidamente 

aguçadas; os metatarsos alongados; a conformação do lobo médio e das peças 

esclerotinizadas do saco interno (fig. 154).
Listroptera carbonaria é, muito provavelmente, congenérica com Eupempelus 

olivaceus, principalmente pelos caracteres relativos à fronte, clípeo, artículos apicais dos
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palpos maxilares e labiais curtos e dilatados para os ápices, antenas, dimorfismo sexual do 

protórax, cavidades cotilóides anteriores, élitros, pernas, abdômen e ovipositor. Por sua 

vez, Listroptera collaris possivelmente pertença a Rhopalophora, já que estruturalmente é 

muito semelhante a R. collaris (fig. 184) espécie-tipo do gênero, não compartilhando os 

inúmeros caracteres da morfologia externa de Listroptera tenebricosa. Desta forma, 

Listroptera que incluía três espécies, deve ficar restrito à espécie-tipo, Listroptera 

tenebricosa (fig. 178).

Dihammaphora nigrita e D. nigrovittata (figs. 176,177) apresentam diferenças 

estruturais: na conformação da cabeça; nas cavidades coxais anteriores abertas ou 

fechadas; no número de artículos antenais; no escapo sulcado ou não; no comprimento e 

forma do último antenômero; nos élitros, quanto às carenas na margem externa e no 

dorso; na venação alar; no comprimento dos fêmures posteriores em relação ao ápice 

elitral; e no lobo médio (figs. 153,154). Estas diferenças indicam que o gênero deve ser 

revisto.



VI. CONCLUSÕES

O estudo comparado da morfologia dos gêneros Neotropicais da tribo Cleomenini 

- Listroptera, Haenkea, Dihammaphora, Dihammaphoroides, Fregolia, Pandrosos e 

Eupempelus - permitiu o reconhecimento de novos caracteres e reinterpretação de outros, 

além dos já referidos na literatura, que indicam a heterogeneidade dos gêneros e sua 

diferenciação com relação a Cleomenes, gênero-tipo da tribo. Além disso, foi possível 

reconhecer caracteres que melhor definem os gêneros, indicando suas afinidades. 

Evidenciou, ainda, espécies não congenéricas agrupadas sob o mesmo nome genérico.

Os gêneros Listroptera, Haenkea e Dihammaphora são os mais relacionados entre 

si e mostram maiores afinidades com Rhopalophora (gênero-tipo de Rhopalophorini) do 

que com Cleomenes, aventando-se a hipótese de sua transferência para aquela tribo.

Dihammaphoroides apresenta vários caracteres em comum com os gêneros acima 

citados. Entretanto, alguns de seus caracteres são semelhantes aos encontrados em 

Cleomenes e outros lhe são peculiares. Sua alocação em outra tribo, no momento, é 

prematura, necessitando de estudos mais abrangentes em Cleomenini.

Pandrosos deve ser transferido para Rhinotragini corroborando BATES (1867, 

1870), possivelmente próximo a Ommata.

Fregolia deve ser alocado entre os Cerambycinae com olhos grosseiramente 

facetados.
Eupempelus necessita ser melhor estudado para que sua alocação em tribo possa 

ser definida. Pode-se considerar que não pertence a Cleomenini nem a Rhopalophorini e 

que alguns caracteres sugerem sua afinidade com Heteropsini.

Listroptera collaris e Listroptera carbonaria não são congenéricas com 

Listroptera tenebricosa, espécie-tipo do gênero. A primeira deverá ser transferida para 

Rhopalophora e a segunda, provavelmente, para Eupempelus.

Dihammaphora atra é congenérica com Haenkea zischkai, devendo ser transferida 

para este gênero. O estudo de outras duas espécies de Dihammaphora — D. nigrita e D. 

nigrovittata -  mostrou que estas também apresentam alguns caracteres estruturais 

distintos, indicando que o gênero deve ser revisto.
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VII. ILUSTRAÇÕES



Figs. 1-11. Cabeça, vista dorsal: 1, Listroptera tenebricosa, 2, Haenkea zischkai; 3, 
Dihammaphora nigrovittata\ 4, Dihammaphoroides sanguinicollis; 5, Enpempehis olivaceus\ 6, 
Pandrososphtisicus; 7, Fregolia listropteroides; 8, Cleomenes auricollis. Cabeça, vista ventral: 
9, Listroptera tenebricosa; 10, Haenkea zischkai; 11 , Fregolia listropteroides.
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Figs. 12-18. Cabeça, vista lateral: 12, Listroptera tenebricosa; 13, Dihammaphora nigrovittata\ 
14, Pandrosos phtisicus\ 15, Fregolia listropteroides\ 16, Eupempelus olivaceus\ 17, Cleomenes 
auricollis\ 18, Rhopalophora collar is.
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Figs. 19-30. Labro, vista dorsal: 19, Dihammaphora nigrita\ 20, Pandrosos phtisicus, 21, 
Fregolia listropteroides\ 22, Dihammaphoroides sanguinicollis. Mandíbulas, d , vista dorsal: 
23, Listroptera tenebricosa; 24, Haenkea zischkai\ 25,26, Fregolia listropíeroides, dorsal e 
ventral; 27, Dihammaphoroides sanguinicollis; 28, Pandrosos phtisicus; 29, Cleomenes 
auricollis\ 30, Rhopalophora collaris. Figuras 19-22, 23-30, respectivamente, na mesma escala.
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Figs. 31-34. Maxilas: 31, Listroptera tenebricosa\ 32, Pandrosos phtisicus, 33, Fregolia 
listropteroides\ 34, Cleomenes aitricollis.
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Figs. 35-42. Lábio: 35, Lisíropíera tenebricosa\ 36, Dihammaphoroides sanguinicollis; 37, 
Fregolia lisiropteroides\ 38, Pandrosos phtisicus. Lígula: 39, Lisíropíera tenebricosa, 40, 
Dihammaphoroides sanguinicollis, 41, Fregolia lisíropíeroides; 42, Pandrosos phtisicus. Figs. 
35,37,39,41 e 36,38,40,42, respectivamente, na mesma escala.
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Figs. 43-51. Protorax, vista dorsal: 43, Haenkea zischkai; 44, Dihammaphora nigrita\ 45, 
Listroptera tenebricosa, 46, Dihammaphoroides sangninicollis; 47 Pandrosos phtisicus, 48, 
Eupempelus olivaceus\ 49, Fregolia listropteroides\ 50 Rhopalophora collaris; 51, Cleomenes 
auricollis.
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Figs. 52-60. Protórax, vista ventral: 52, Haen/cea zischkai; 53, Dihammaphora nigrovittata, 54, 
Listroptera tenebricosa\ 55, Dihammaphoroides sangainicollis', 56 Pandrosos phtisicus, 57, 
Eupempelus olivaceus', 58, Fregolia listropteroides, 59 Rhopalophora collaris\ 60, Cleomenes 
auricollis. Figs. 52-58,60 na mesma escala.
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Figs. 61-64. Protorax, vista lateral: 61, Haenkea zischkar, 62, Listroptera tenebricoscr, 63, 
Dihammaphoroides sanguinicollis, 64, Fregolia listropteroides.
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Figs. 65-72. Mesotorax e metatorax: ,65, Haenkea zischkai, 66, Dihammaphora nigrita, 67, 
Dihammaphoroides sanguinicollis; 68, Pandrosos phtisicus', 69, Fregolia listropteroides, 70, 
jEupempelus olivaceus; 71, Rhopalophora collar is, 72, Cleomenes auricollis.
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Figs. 73-78. Metepimero e metepisterno 73, Haenkea zischkai\ 74, Dihammaphoroides 
sangiiinicollis', 75, Pandrosos phtisicus, 76, Fregolia listropteroides\ 77, Rhopalophora collaris; 
78, Cleomenes auricollis.
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Figs. 79-88. Mesoscuto e escutelo: 79, Listroptera tenebricosa; 80, Haenkea zischkai; 81, 
Dihammaphora nigrita; 82, D. nigrovittata\ 83, Dihammaphoroides sanguimcollis, 84, 
Pandrosos phtisicus, 85, Fregolia listropteroides\ 86, Eupempelus olivaceus, 87, Rhopalophora 
collaris\ 88, Cleomenes auricollis. Figs. 79-86,88 na mesma escala.
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Figs. 89-94. Proendosternito, vista posterior: 89, Listroptera tenebricosa\ 90,
Dihammaphoroides sanguinicollis\ 91, Pandrosos phtisicus, 92, Fregolia listropteroides, 93, 
Rhopalophora collaris, 94 Cleomems anricollis.
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Figs. 95-99. Mesendosternito, dorsal: 95, Listroptera tenebricosa; 96, Haenkea zischkai] 97, 
Dihammaphoroides sangiiinicollis; 98, Pandrosos phtisicus, 99, Fregolia listropteroides. Figs. 
95,96 e 97-99, respectivamente, na mesma escala, [ms = mesendosternito]



Figs. 100-110. Metendosternito: 100, Listroptera tenebricosa, vista dorsal; 101, Haenkea 
zischkai\ vista lateral; 102, Dihammaphoroides sanguinicollis, dorsal; 103-104, Pandrosos 
phtisicus, dorsal e lateral; 105-106, Fregolia listropteroides, dorsal e lateral; 107-108, Cleomenes 
auricollis, dorsal e lateral. Empódio: 109, Haenkea zischfcai; 110, Fregolia listropteroides. [bl = 
braços laterais; la = lâminas; ta = tendões anteriores]
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Figs. 111-113. Asa: 111, Listroptera tenebricosa\ 112, Dihammaphora nigrovittata\ 113, 
Dihammaphoroides sangiiinicollis. [ac = área carenada; arc = árculo; E = Empusal; Ju Jugal; S = 
Setor; SA = Setor Anterior; M = Média; Cu = Cubital]
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Figs. 114-117. Asa: 114, Pcindrosos phtisicus\ 115, Fregolia listropteroides; 116, Cleomenes 
auricollis\ 117 Rhinotragns dorsiger. [ MA = Média Anterior; Ea = Empusal anterior]
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Figs. 118-121. Abdomen: 118, Dihammaphora nigrovittata\ 119, Dihammaphoroides 
sanguinicollis; 120, Fregolia listropteroides; 121, Pandrosos phtisicus.
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Figs. 122-130. Abdômen: 122, Eupempelus olivaceus; 123, Rhopalophora collaris\ 124, 
Cleotnenes auricollis. Sétimo tergito, macho: 125, Listroptera tenebricosa, 126, Haenkeci 
zischkai; 127, Dihammaphoroides sanguinicollis\ 128, Fregolia listropteroides, 129, Pandrosos 
phtisicus', 130, Cleomenes auricollis.



Figs. 131-150. Oitavo tergito e esternito, d*. 131,132, Listroptera tenebricosa, 133,134, 
Dihammaphoroides sanguinicollis', 135,136, Fregolia listropteroides', 137-138, Pandrosos 
phtisicus. Arco ventral e dorsal: 139, Haenkea zischkai, 140, Dihammaphora nigrovittata, 141, 
Dihammaphoroides sanguinicollis', 142, Fregolia listropteroides, 143, Pandrosos phtisicus', 144, 
Cleomenes auricollis. Tégmen: 145, Haenkea zischkai, 146, Dihammaphoroides sanguinicollis; 
147, Fregolia listropteroides', 148, Pandrosos phtisicus, 149, Rhopalophora collaris', 150, 
Cleomenes auricollis.

148
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Figs. 151,152. Lobo médio e saco interno: 151, Listroptera tenebricosa, 152, Dihammaphora 
atra. [ld = lobo dorsal; lv = lobo ventral; pe =peças esclerotinizadas; si = saco interno]
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Figs. 153-155. Lobo médio e saco interno: 153, Dihammaphora nigriía; 154, Dihammaphora 
nigrovittatcr, 155, Dihammaphoroides sangiiinicollis.
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Figs. 156-159. Lobo médio e saco interno: 156, Fregolia listropteroides, dorsal; 157, 
Pandrosos phtisicus, dorsal; 158, Cleomenes auricollis, ventral; 159, Rhopalophora collaris, 
ventral.
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Figs. 160-165. Oitavo tergito e esternito, 9 : 160,161, Haenkea zischkar, 162,163, Fregolia 
listropteroides] 164,165, Pandrosos phtisicus .
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Figs. 166-170. Ovipositor: 166, Haenkea zischkai\ 167, Pandrosos phtisicus\ 168, Fregolia 
listr 'opteroides; 169, Rhopalophora collaris) 170, Cleomenes auricollis. Figs. 166-168 namesma 
escala.[es = espermateca; lo = lobos; rd = região distal; rp = região proximal; b -  baculi\



Fig. 171. Haenkea zischkai, Ó . Aspecto geral do prosterno. Aumento 27x.



Figs. 172,173. Haenkea zischkai, cf . Detalhe do ponto isolado, a cada lado do prosterno. 
Aumento, respectivamente, 203x e 810x.
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