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Sinopse:
As espécies de Eiphosoma Cresson, 1965, foram estudadas com base na morfologia externa incluindo coloração.
Foram reconhecidas 35 espécies, sendo 6 delas novas descrições e uma espécie revalidada. Foi elaborada uma chave
de identificação e mapas com os registros geograficos.
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RESUMO
Eiphosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera: Ichneumonidae) possui um total de 56 espécies
válidas, a maioria delas neotropicais, e conta atualmente com 23 espécies registradas para o
Brasil. A maioria das espécies ocorre em ambientes abertos, mesmo que degradados, assim
como em agroecossistemas, onde atuam como controladores naturais de populações de outros
insetos, especialmente larvas de Lepidoptera. Apesar de serem relativamente comuns em vários
ambientes, a taxonomia deste grupo foi pouco explorada no país. Desta forma, o objetivo deste
trabalho foi identificar, descrever e/ou redescrever espécies de Eiphosoma no Brasil. O material
estudado foi obtido através de coleções zoológicas nacionais e do Projeto Biodiversidade de
Insetos da Amazônia (REDEBIA). No total foram reconhecidas 35 espécies de Eiphosoma,
dentre estas, 15 foram registradas pela primeira vez no Brasil, seis espécies novas foram
descritas, quatro espécies foram redescritas e uma espécie foi revalidada. Além disso, 13
espécies tiveram sua distribuição ampliada, e os estados de Roraima, Acre, Rondônia,
Tocantins, Piauí e Ceará tiveram o gênero registrado pela primeira vez.

Palavras-chave:
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ABSTRACT
Eiphosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera: Ichneumonidae) comprises a total 56 species valid,
most of them neotropics and currently has 23 records for Brazil. Most species occur in open
environments, even degraded, and in agroecossystems, where they act as natural controllers of
populations of otherinsects, especially Lepidoptera larvae. Although they are relatively
common in severalenvironments, the taxonomy of this group was

poorly

explored

in the

country. Thus, the objective of this study was to identify, describe and/or redescribe Eiphosoma
species in Brazil. Among these, 15 were recorded for the first time in Brazil, six new species
were described, four species were redescribed and one species was revalidated. In addition, 13
species had their distribution expanded, and the states of Roraima, Acre, Rondonia, Tocantins,
Piaui and Ceara had the genus registered for the first time.
Key words: Parasitoids; himenopterists; cenobionts; biological control; agroecosystems.
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Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 39 A–E. Eiphosoma unicarenatum sp. nov. A. Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral;
B. Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 40 A–E. Eiphosoma henorum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 41 A–E. Eiphosoma kelpanum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 42 A–F. Eiphosoma macrum (Enderlein, 1921). A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 43 A–E. Holótipo. Eiphosoma matogrossense Costa Lima, 1953. A. Fêmea, habitus,
vista lateral; B. Cabeça, vista anterolateral; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto
e escutelo, vista dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 44 A–F. Eiphosoma minense Costa Lima, 1953. A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 45 A–E. Eiphosoma perti Gauld, 2000. A. Macho, habitus, vista lateral; B. Fêmea,
habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Figura 46 A–F. Mesoscuto e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. azoica sp. nov.
Macho; B. E. azoica sp. nov. Fêmea; C. E. manauara sp. nov. Macho; D. E. manauara sp. nov.
Fêmea; E. E. ondullatum sp. nov. Macho; F. E. ondullatum sp. nov. Fêmea.
Figura 47 A–C. Mesoscuto e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. formosum sp.
nov. Fêmea; B. E. uaupes sp. nov. Fêmea; C. E. unicarenatum sp. nov. Fêmea.
Figura 48 A–F. Propódeo e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. azoica sp. nov.
Macho; B. E. azoica sp. nov. Fêmea; C. E. manauara sp. nov. Macho; D. E. manauara sp. nov.
Fêmea; E. E. ondullatum sp. nov. Macho; F. E. ondullatum sp. nov. Fêmea.
Figura 49 A–C. Propódeo e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. formosum sp. nov.
Fêmea; B. E. uaupes sp. nov. Fêmea; C. E. unicarenatum sp. nov. Fêmea.
Figura 50 A–D. Mesoscuto, escutelo e propódeo de E. dentator e E. saueri. A, B. E. dentator,
mesoscuto com notáulices pouco discerníveis, escutelo arredondado, liso e sem pontuações;
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propódeo com CTA forte e completa, CTP fraca, porém presente; C, D. E. saueri, mesoscuto
com notáulices evidentes, escutelo triangular, liso e com pontuações; propódeo com CTA fraca,
CTP ausente.
Figura 51 A–F. Asas das espécies novas de Eiphosoma. A. E. manauara sp. nov.; B. E.
unicarenatum sp. nov.; C. E. ondullatum sp. nov.; D. E. azoica sp. nov.; E. E. formosum sp.
nov.; F. E. uaupes sp. nov.
Figura 52 A–D. Asas, grupo de espécies E. aztecum. A. E. batatae; B. E. quorum; C. E. rheum;
D. E. saranum.
Figura 53 A–D. Asas, grupo de espécies E. dentator. A. E. dentator; B. E. gauldi; C. E. saueri;
D. E. yoron.
Figura 54 A–F. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A. E. fluminense; B. E. maculicoxa;
C. E. nigrovittatum; D. E. ribeiroi E. E. rudelium F. E. strontorium.
Figura 55 A–D. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A. E. anchon; B. E. cerfen; C. E.
tentalium; D. E. urgulium.
Figura 56 A–D. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A, B. E. bogan, variações; C, D. E.
dolopon variações.
Figura 57 A–C. Asas, grupos de espécies E. nigrum, E. shaghi, E. vitticolle respectivamente.
A, B. E. nigrum (variações); C. E. fuzhi; D. E. laphygmae.
Figura 58 A–C. Asas, grupo de espécies E. macrum. A. E. henorum; B. E. kelpanum; C. E.
macrum; C. E. perti.
Figura 59. Registro geográfico de Eiphosoma batatae Cushman, 1931.
Figura 60. Registro geográfico de Eiphosoma formosum sp. nov.
Figura 61. Registro geográfico de Eiphosoma manauara sp. nov.
Figura 62. Registro geográfico de Eiphosoma quorum Gauld, 2000
Figura 63. Registro geográfico de Eiphosoma rheum Gauld, 2000.
Figura 64. Registro geográfico de Eiphosoma saranum Gauld, 2000.
Figura 65. Registro geográfico de Eiphosoma dentator (Fabricius, 1804).
Figura 66. Registro geográfico de Eiphosoma gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012.
Figura 67. Registro geográfico de Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953.
Figura 68. Registro geográfico de Eiphosoma yoron Gauld, 2000.
Figura 69. Registro geográfico de Eiphosoma anchon Gauld, 2000.
Figura 70. Registro geográfico de Eiphosoma azoica sp. nov.
Figura 71. Registro geográfico de Eiphosoma bogan Gauld, 2000.
Figura 72. Registro geográfico de Eiphosoma cerfen Gauld, 2000.
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Figura 73. Registro geográfico de Eiphosoma dolopon Gauld, 2000.
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LISTA DE ABREVIATURAS

AP: Área peciolar;
APE: área posteroexterna.
ca: comprimento da asa;
cbm: comprimento da base mandibular;
cem: comprimento do espaço;
CL: carena pleural;
CLE: carena lateromediana escutelar;
CLM: carena lateromediana;
Clp: clípeo;
co: comprimento ovipositor;
CP: carena pleural;
CS: carena submetapleural;
CTA: carena transversal anterior;
ctp: comprimento da tíbia posterior;
CTP: carena transversal posterior;
Esc: Escutelo;
Est: esternáulo;
FC: faixa central;
FDM: faixa diagonal da mesopleura;
Fig.: Figura;
FL: faixa lateral;
FT: faixa transversal;
LbL: lobo lateral;
LbM: lobo mediano;
mm: milímetros;
Msc: mesoscuto;
Msp: mesopleura;
Mt: metapleura;
Nt: notáulices;
Pnt: pronoto;
Ppd: propódeo;
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sp. nov.: espécie nova;
stat. ver: Status revalidado;
Tg: tégula.

NOTA
Os atos nomenclaturais, assim como os nomes atribuídos às novas espécies descritas neste
trabalho ainda não são válidos, de acordo com o Capítulo 3, Artigo 8 do Código Internacional
de Nomenclatura Zoológica (1999).
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1
1.1

INTRODUÇÃO
Hymenoptera
Hymenoptera é uma das ordens classificadas como megadiversas e representa a terceira

maior em relação ao número de espécies, ficando atrás apenas de Coleoptera e Lepidoptera
(Hanson & Gauld, 2006). São representados por 27 superfamílias, 132 famílias, 8.423 gêneros
e o número de espécies válidas ultrapassa 115.000 (Aguiar et al., 2013). No Brasil, atualmente,
estão registrados 1.604 gêneros com 10.369 espécies (Oliveira et al., 2019).
Seus indivíduos possuem hábitos de vida bastante variado (Austin & Dowton, 2000),
são perfuradores de caules e madeiras, cortadores e raspadores de folhas, formadores de galhas,
predadores e parasitoides (Hanson, 2006). Aproximadamente 45 famílias desta ordem possuem
comportamento parasitoide (Colazza, 2013) e são agentes significativos da mortalidade biótica
em diversos ecossistemas por necessitarem de outros artrópodes, geralmente insetos, para que
suas larvas possam se desenvolver, as quais alimentam se exclusivamente desse hospedeiro até
atingirem a fase adulta (Hanson, 2006).

1.2

Ichneumonoidea
Ichneumonoidea está entre as superfamílias mais diversas, com 40.936 espécies válidas

(Yu et al., 2012). Para a região neotropical o número de espécies é de 2.258 (Gauld & Shaw,
2006). Abriga as famílias Braconidae e Ichneumonidae, as quais estão dentre as mais ricas com
relação ao número de espécies, dentre os Hymenoptera (Sharkey & Wahl, 2006). As principais
características que diferenciam essas duas famílias são: em Ichneumonidae a nervura 2m-cu é
presente e a Rs+M ausente nas asas anteriores, a nervura 1r-m se localiza depois da bifurcação
de R1 e Rs nas asas posteriores e o segundo e terceiro tergitos não são fundidos, enquanto em
Braconidae a nervura 2m-cu é ausente e a Rs+M presente nas asas anteriores, a nervura 1r-m
se localiza antes da bifurcação de R1 e Rs nas asas posteriores e o segundo e terceiro tergitos
são fundidos (Sharkey & Wahl, 2006).

1.3

Ichneumonidae
Ichneumonidae possui 48 subfamílias, das quais 33 ocorrem na região neotropical. Está

dividida em 1.575 gêneros e as espécies válidas ultrapassam 24.025 (Yu et al., 2012). Para o
Brasil existem 229 gêneros registrados, com 974 espécies distribuídas entre eles (Fernandes et
al., 2019).
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Os indivíduos deste grupo podem ser parasitoides internos (endoparasitoides) ou externos
(ectoparasitoides) de outros artrópodes, principalmente de insetos holometábolos (Wahl &
Sharkey 1993). Geralmente, provocam a morte de seu hospedeiro no final de seu
desenvolvimento, o que lhes confere grande importância como agentes de controle biológico
(Godfray, 1994).
As características que sustentam essa família são: mandíbulas geralmente com dois
dentes; antenas com mais de 11 segmentos, raramente geniculadas, pregadas ou serrilhadas;
fusão das nervuras C e Sc das asas anteriores, tendo como resultado a ausência da célula costal;
primeiro esterno metassomal com uma porção anterior muito esclerosada e uma posterior
menos esclerosada; primeiro e segundo tergitos metassomais articulados por meio de um par
de côndilos dorsolaterais situados na borda posterior do primeiro tergito e na borda anterior do
segundo tergito; ovipositor quase sempre exposto e frequentemente longo (Gauld & Shaw,
2006; Sharkey & Wahl, 2006).

1.4

Cremastinae
Cremastinae Förster, 1869, é um grupo com grande representatividade em regiões

tropicais e subtropicais, sendo mais escassos em regiões com baixas temperaturas (Gauld,
2000). Atualmente, a subfamília inclui 36 gêneros e 776 espécies (Yu et al., 2012). Entretanto,
para o Brasil, há o registro de apenas nove gêneros e 36 espécies (Fernandes et al., 2019).
As principais características que definem à subfamília são os espinhos mesotibiais e
metatibiais separados por pontes esclerosadas, assim, os vértices tibiais têm duas inserções
membranosas; clípeo separado do rosto por uma ranhura ou sutura; asa anterior com
pterostigma frequentemente curto e de forma triangular; asa posterior com nervura Rs
conspicuamente menor do que rs-m; metasoma geralmente muito delgado e comprimido
lateralmente; ovipositor habitualmente longo e projetado além do ápice do metasoma e com
dentes apicais discretos; bainhas do ovipositor geralmente delgadas (Palacio & Wahl, 2006;
Gauld, 2000).
Seus indivíduos são endoparasitoides cenobiontes, principalmente de larvas de
Lepidoptera, e a maioria de suas espécies parasitam hospedeiros que vivem em folhas
enroladas, em brotos jovens e em frutas macias (Gauld, 2000). Devido à sua ampla variedade
de hospedeiros, são conhecidos como importantes agentes de controle biológico e são uma das
subfamílias (dentre os Ichneumonidae) mais utilizadas para este fim (Narolsky, 2002).
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1.5

Eiphosoma Cresson, 1865
O gênero foi descrito por Cresson (1865), utilizando material originário de Cuba. É

caracterizado, principalmente, pela presença de um dente ventral no fêmur posterior,
laterotergito II pendante e com o tirídeo ausente, presença da nervura 2rs-m na asa anterior,
geralmente com areolete completa (Gauld, 2000).
Eiphosoma abriga um total de 56 espécies válidas, a maioria delas neotropicais (Yu et al,
2012), e conta atualmente com 23 registros para o Brasil (Fernandes et al., 2019). A maioria
das espécies de Eiphosoma ocorre principalmente em ambientes abertos, mesmo que
degradados, assim como também podem ser encontradas em agroecossistemas (Gauld, 2000).
Atuam como controladores naturais de populações de insetos fitófagos, especialmente larvas
de Lepidoptera e têm como hospedeiros mais conhecidos larvas de Pyralidae e Noctuidae
(Fernández-Triana & Ravelo, 2007).
Morley (1913), em seu trabalho de revisão sobre Ichneumonidae, descreveu uma espécie
nova de Eiphosoma, revisou outras espécies e propôs uma chave taxonômica para elas. Nesse
mesmo ano, Cockerell (1913), descreveu quatro espécies novas e propôs uma chave de
identificação. No Brasil o gênero foi estudado por Costa-Lima (1953), onde registrou e
descreveu novas espécies e criou chaves de identificação para estas.
Gauld (2000) revisou espécies da Costa Rica e alguns exemplares tipos do Brasil,
utilizando principalmente características estruturais em vez de cor (como em trabalhos
anteriores), devido algumas dessas espécies compartilharem características estruturais
extremamente semelhantes, ele as reuniu em nove agrupamentos distintos, a seguir: Grupo de
espécies Eiphosoma aztecum Cresson, 1874; Eiphosoma colludum Gauld, 2000; Eiphosoma
dentator (Fabricius, 1804); Eiphosoma glabritum Gauld, 2000; Eiphosoma macrum (Enderlein,
1921); Eiphosoma nigrovittatum Cresson, 1865; Eiphosoma nigrum (Szépligeti, 1906);
Eiphosoma shaghi Gauld, 2000; Eiphosoma vitticole Cresson, 1865.
Em 2007, Fernández-Triana e Ravelo revisaram espécies cubanas do gênero e
descreveram três espécies novas: E. bioeco Fernández-Triana & Ravelo, 2007, E. dearmasi
Fernández-Triana & Ravelo, 2007 e E. nelitae Fernández-Triana & Ravelo, 2007, as quais são
atribuídas aos grupos de espécies definido por Gauld (2000), além disso, também elaboraram
uma chave de identificação para estas espécies.
Trabalhos sobre a composição faunística de himenópteros parasitoides no Brasil relatam
a ocorrência de várias espécies de Eiphosoma, principalmente para São Paulo e Minas gerais,
onde concentra-se o maior número de estudos elaborados. Onody et al., (2009), estudaram
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material coletado em agroecossistemas orgânicos (hortas) nos municípios de Araraquara e São
Carlos (SP), onde fazem a descrição de uma nova espécie, Eiphosoma oyafusoi Onody, Melo,
Penteado-Dias & Dias-Filho 2009, e citam que um dos exemplares foi obtido através da larva
de Diaphania hyalinata (Linnaeus, 1767) (Lepidoptera, Pyralidae).
Melo (2011), analisou exemplares coletados em quatro municípios de Minas Gerais e dois
em São Paulo, todos pertencentes à bacia hidrográfica do rio Mogi-Guaçu, a autora relata cinco
novos registros para o Brasil e 11 possíveis novas espécies. Entretanto, este trabalho ainda não
foi formalmente publicado, ficando aqui contido os dados mencionados na dissertação.
Em outro trabalho realizado em hortas orgânicas em Araraquara e em agroecossistema
cafeeiro em Cravinhos, ambos no Estado de São Paulo, Melo et al., (2012) descreveram
Eiphosoma gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012, baseada em cinco exemplares
coletados e propuseram uma chave de identificação para o grupo de espécies Eiphosoma
dentator (Fabricius, 1804).
Onody et al. (2012), caracterizaram a fauna de Eiphosoma em áreas de agricultura
orgânica, localizadas em Araraquara e São Carlos no Estado de São Paulo, onde foram
identificadas quatorze espécies, das quais duas são novos registros para o Brasil, Eiphosoma
strontorium Gauld, 2000 e Eiphosoma tantalium Gauld, 2000, que tinham registros somente
para Costa Rica, e três são possíveis novas espécies, ainda não descritas.
O trabalho mais recente a citar este gênero foi o de Shimbori et al., (2017), o qual elaborou
uma lista de espécies de himenópteros parasitoides com registros para o estado de Mato Grosso
do Sul, onde incluíram cinco novos registros de Eiphosoma para o estado.
Com base em Fernandes et al., 2019, atualmente as espécies de Eiphosoma com
ocorrência para o país, estão distribuídas conforme mostra a Tabela 1. Há um total de 23
espécies, onde algumas já estão em seus respectivos grupos de espécies, e outras serão alocadas
posteriormente conforme suas características forem reconhecidas. Vale ressaltar que esses
grupos criados por Gauld, (2000) não têm uma base filogenética que os sustente, portanto
podem não representar agrupamentos naturais.
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Tabela 1. Distribuição geográfica das espécies de Eiphosoma no Brasil (Fernandes et al., 2019) e seus
respectivos grupos de espécies. (**Ainda não alocado em Grupos de espécies).
(continua)

Espécies

Grupos de espécies

Distribuição (Brasil)

E. aztecum Cresson, 1874

E. aztecum

Pará

E. batatae Cushman, 1931

E. aztecum

Pará, Bahia, Rio de Janeiro

E. dentator (Fabricius, 1804)

E. dentator

Amazonas, Mato Grosso do
Sul, São Paulo

E. fluminense Costa-Lima, 1953

**

Rio de Janeiro, São Paulo

E. gauldi Melo, Onody &
Penteado-Dias, 2012

E. dentator

São Paulo

E. laphygmae Costa-Lima, 1953

E. vitticolle

Maranhão, Goiás, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, São Paulo

E. lopesi Costa-Lima, 1953

**

Rio de Janeiro, São Paulo

E. macrum (Enderlein, 1921)

E. macrum

Mato Grosso do Sul

E. maculicoxa (Enderlein,
1921)

E. nigrovittatum

Espírito Santo, São Paulo

E. mangabeirai Costa-Lima,
1953

**

Pará

E. matogrossense Costa-Lima,
1953

**

Mato Grosso do Sul

E. minense Costa-Lima, 1953

**

Minas Gerais, São Paulo

E. nigrovittatum Cresson, 1865

E. nigrovittatum

Mato Grosso do Sul, Espírito
Santo

E. nigrum (Szépligeti, 1906)

E. nigrum

Pará, Mato Grosso

E. nullum Morley, 1913

**

Amazonas

E. oyafusoi Onody, Melo,
Penteado-Dias & Dias-Filho,
2009

E. nigrovittatum

São Paulo

E. paraguaiense Cushman,
1931

**

Rio de Janeiro

E. quadrilineatum (Cameron,
1886)

E. nigrovittatum

Pará
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Tabela 1. Distribuição geográfica das espécies de Eiphosoma no Brasil (Fernandes et al., 2019) e seus
respectivos grupos de espécies. (**Ainda não alocado em Grupos de espécies).
(continuação)

Espécies

Grupos de espécies

Distribuição (Brasil)

E. ribeiroi Costa-Lima, 1953

**

São Paulo

E. strontorium Gauld, 2000

E. nigrovittatum

São Paulo

E. tantalium Gauld, 2000

E. nigrovittatum

São Paulo

E. travassosi Costa-Lima, 1953

**

Rio de Janeiro, São Paulo

E. vitticolle Cresson, 1865

E. vitticolle

Amazonas, Pará, Rio de
Janeiro, São Paulo

De acordo com Gauld, (2000), Eiphosoma é relativamente comum em agroecossistemas
e ambientes nativos, no entanto, é provável que ainda existam inúmeras espécies não descritas,
principalmente na América do Sul. Considerando os trabalhos a respeito deste gênero no Brasil,
é notável que existem poucos registros de espécies em grande parte do país, e os estudos
recentes estão concentrados basicamente nos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio
de Janeiro (Onody et al., 2009; Onody et al., 2012; Melo et al., 2012; Shimbori et al., 2017).
Além disso, algumas espécies são registradas apenas em um único estado, o que muito
provavelmente se dá devido a carência de coletas e estudos que abranjam todo o território
nacional, principalmente a região amazônica, que é uma área com uma grande diversidade e
riqueza de espécies, mas que até o momento não existem estudos específicos sobre a fauna de
Eiphosoma. Dada a importância ecológica desse grupo é notável a necessidade de estudos que
possam registrar as espécies ocorrentes e/ou descrever novas espécies para todas as regiões do
país.
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2

OBJETIVOS

2.1

Geral
•

Realizar o estudo taxonômico das espécies de Eiphosoma Cresson, 1865 (Hymenoptera:
Ichneumonidae: Cremastinae) com ocorrência para o Brasil.

2.2

Específicos
•

Identificar as espécies de Eiphosoma que ocorrem no Brasil;

•

Descrever as espécies novas;

•

Elaborar uma chave de identificação para as espécies;

•

Elaborar mapas de distribuição geográfica das espécies.
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3
3.1

MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção e deposição do material
O material utilizado nesse estudo foi proveniente do Projeto Biodiversidade de Insetos

da Amazônia (REDEBIA), o qual possui pontos de coleta em todos os Estados da Região Norte
no Brasil, e de empréstimos das seguintes instituições:
CEIOC - Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil (Mácio
Eduardo Félix e Cláudia Leal Rodrigues).
CZMA - Coleção Zoológica do Maranhão, Caxias, Maranhão, Brasil (Francisco Limeira-deOliveira).
INPA - Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus,
Brasil (Márcio Luiz de Oliveira).
LRRP – Instituto Biológico de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil (Nelson
Wanderley Perioto).
UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, Brasil (Marcelo
Teixeira Tavares).
UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil (Ricardo Ferreira
Monteiro).

3.2

Identificação
Os exemplares foram identificados com auxílio de um microscópio estereoscópico e

chaves dicotômicas propostas por Costa-Lima, (1953) e Gauld, (2000), além de consultas às
descrições originais.
3.3

Obtenção de imagens
Todos os exemplares, incluindo o material tipo, foram fotografados com auxílio de

estereomicroscópio Leica® M205C com flexidome e câmera digital acoplada. Para obtenção e
automontagem das fotografias foi utilizado o Software Leica Application Suite®. As imagens
foram editadas e montadas em pranchas no programa Adobe Photoshop®.
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3.4

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
As imagens do mesoscuto, escutelo e propódeo foram obtidas através de Microscopia

Eletrônica de Varredura em Baixo Vácuo. Os exemplares não foram metalizados para a
realização do procedimento. Os alfinetes contendo os exemplares foram fixados em bases de
cortiça, as quais foram coladas em suportes metálicos (stubs) através de fita adesiva dupla face,
e dessa forma fotografados através do Microscópio Eletrônico de Varredura TESCAN®
Modelo VEGA3, no Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE) do
Instituto Nacional de pesquisa da Amazônia (INPA).
3.5

Mapas de distribuição
Para a confecção dos mapas de distribuição das espécies foi utilizado o websoftware de

georreferenciamento espacial SimpleMappr (Shorthouse, 2010), onde foram inseridas as
coordenadas geográficas das localidades de coleta dos espécimes. Além disso, para o material
que não continha coordenada nas etiquetas foi utilizado o websoftware Google Earth® para
encontrar a coordenada aproximada do local.
3.6

Chave dicotômica
Uma chave dicotômica de identificação foi elaborada com base na chave proposta por

Gauld (2000), em que foram utilizados caracteres morfológicos diagnósticos observados nos
espécimes, seguidos de suas respectivas ilustrações.
3.7

Medidas
As medidas utilizadas nesse trabalho foram: comprimento do espaço malar em relação ao

comprimento da base da mandíbula (Fig. 1 A); comprimento do ovipositor em relação ao
comprimento da tíbia posterior (Fig. 1 B); comprimento da asa (Fig. 1 C).
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Figura 2 A–C. Medidas em Eiphosoma. A. Cabeça, vista frontal; B. Cabeça; C. Habitus, vista
lateral.
Abreviações: cem: comprimento do espaço malar; cbm: comprimento da base mandibular; ca:
comprimento da asa; ctp: comprimento da tíbia posterior; co: comprimento do ovipositor.

3.8

Terminologia
A terminologia adotada seguiu Gauld (2000). Os caracteres analisados para as descrições

das espécies foram: comprimento da asa anterior, espaço malar, formato da mandíbula, formato
do clípeo / esculturação do mesoscuto e escutelo / mesopleura / carena pleural / propódeo,
carena transversal anterior e posterior / características da perna posterior (fêmur, tíbia e
tarsômeros) / asa anterior (coloração, nervuras) / metassoma (tergitos I e II), relação do
ovipositor com a tíbia posterior.
Para melhor entendimento e conhecimento de alguns termos, nas figuras seguintes estão
indicadas todas as estruturas supracitadas:
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Figura 2 A–C. Estruturas do mesossoma. A. Messosoma, vista lateral; B. Mesoscuto e escutelo,
vista dorsal; C. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
Abreviações: Clp: clípeo; Msc: mesoscuto; Pnt: pronoto; Msp: mesopleura; Est: esternáulo;
Mt: metapleura; Ppd: propódeo; FDM: faixa diagonal da mesopleura; FL: faixa lateral; FT:
faixa transversal; FC: faixa central; LbM: lobo mediano; LbL: lobo lateral; Nt: notáulices; Tg:
tégula; CLE: carena lateromediana escutelar; Esc: Escutelo; CLM: carena lateromediana;
CTA: carena transversal anterior; CTP: carena transversal posterior; CL: carena pleural; AP:
Área peciolar; APE: área posteroexterna.

12

Figura 3 A–I. Formato do clípeo de Eiphosoma. A, B. Fracamente convexo; C-E.
Moderadamente convexo; F-H. Fortemente convexo; I. Clípeo e face com pubescência longa
e conspícua.
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Figura 4 A–F. Mesoscuto e escutelo. A. Lobos laterais sem pontuações, lobo mediano
esparsamente pontuado, manchas claras apenas na parte anterior dos notáulices; B. Lobos
laterais com raras pontuações na parte anterior, lobo mediano esparsamente pontuado, manchas
amarelas separadas se estendendo até a região mediana do mesoscuto; C. Lobos laterais e
mediano inteiramente pontuados, manchas amarelas separadas se estendendo até a parte
posterior do mesoscuto; D. Lobos laterais e mediano inteiramente pontuados, manchas amarelas
separadas invadindo a parte posterior do mesoscuto; E. Lobos laterais com raras pontuações na
parte anterior, lobo mediano inteiramente pontuado, manchas amarelas unidas na região
mediana do mesoscuto; F. Lobos laterais esparsamente pontuados, lobo mediano inteiramente
pontuado, manchas amarelas unidas na região mediana do mesoscuto, carena lateromediana
escutelar ocupando um terço do escutelo na parte anterior.
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Figura 5 A–D. Esculturação da metapleura de Eiphosoma. A. Metapleura inteiramente
pontuada, carena pleural fraca, carena submetapleural longa e pouco pronunciada; B.
Metapleura lisa e sem pontuações, carena pleural ausente, carena submetapleural longa e pouco
pronunciada; C. Metapleura com a parte superior pontuada, carena pleural forte, carena
submetapleural curta profunda e muito pronunciada; D. Metapleura com a parte superior
pontuada, carena pleural forte, carena submetapleural longa e pouco pronunciada.
Abreviações: Mt: metapleura; CP: carena pleural; CS: carena submetapleural.
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Figura 6 A–D. Esculturação do propódeo. A. Propódeo levemente enrugado e pontuado, com
carenas fortes, CTA com angulação forte, com área posteroexterna definida; B. Propódeo
enrugado centralmente, com carenas fortes, CTA com angulação moderada, sem área
posteroexterna definida; C. Propódeo liso, com carenas fortes, CTA sem angulação, sem área
posteroexterna definida; D. Propódeo enrugado, CTA com carena lateromediana longitudinal
presente, com área posteroexterna definida; E. Propódeo liso e com estrias longitudinais, CTA
falhada, CTP com ondulações; F. Propódeo estriado, CTA presente apenas na parte central,
CTP ausente.
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Figura 7 A–E. Padrões das asas de Eiphosoma. A. Nervuras completas; B. Areolete discernível,
com nervura 1m-cu localizada abaixo da extremidade superior nervura 3rs-m; C. Areolete
lenticular, com nervura 1m-cu tocando a extremidade superior da nervura 3rs-m; D. Nervura
3rs-m ausente; E. Parte distal da nervura M ausente.
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Figura 8 A–D. Padrões de coloração das asas de Eiphosoma. A. Ápice da asa anterior
fortemente escurecido; B. Ápice da asa anterior moderadamente escurecido; C. Ápice da asa
anterior fracamente escurecido; D. Asas inteiramente hialinas.
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Figura 9 A–H. Formato do ovipositor de Eiphosoma. A. Ovipositor reto; B. Ovipositor com
ápice curvado; C. Ovipositor reto, com parte superior serrilhada; D-H. Ovipositores com
diferentes padrões de sinuosidades no ápice.
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Figura 10 A–B. Coloração do mesossoma. A. Preto predominante; B. Amarelo predominante.
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4

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram examinados 308 fêmeas e 129 machos, totalizando 437 exemplares. Dentre estes,

foi possível reconhecer 35 espécies de Eiphosoma, das quais 15 espécies são registradas pela
primeira vez no Brasil, além disso, foram acrescentadas seis espécies novas e uma espécie foi
revalidada. Todas as espécies listadas neste trabalho foram alocadas nos grupos de espécies
propostos por Gauld (2000). Não foi identificar em nível específico 153 exemplares
pertencentes ao grupo E. macrum. Pois, para este grupo de espécies será necessária uma revisão
para melhor delimitá-lo, uam vez que essas espécies não possuem nenhuma das características
compartilhadas nos outros grupos.
Até o momento, para o Brasil haviam sido registradas 23 espécies com ocorrência em 11
Estados brasileiros. Com este trabalho, os registros foram ampliados para 17 Estados. Os
Estados de Roraima, Acre, Rondônia, Tocantins, Piauí e Ceará tiveram o gênero registrado pela
primeira vez, juntos somaram 21% dos novos registros, e os demais Estados tiveram 79%.

Ichneumonidae Latreille, 1802
Cremastinae Förster, 1869
Eiphosoma Cresson, 1865
Eiphosoma Creson, 1865: 52. Espécie tipo: Eiphosoma annulatum Creson [=dentator
Fabricius], por designação subsequente, Viereck, 1914:50.
Xiphosoma Marshal, 1892:65. Eemenda injustificável.
Brachyxiphosoma Viereck, 1912: 147. Espécie tipo: Eiphosoma pyralidis Ashmead, por
designação original.
Charitonedys Enderlein 1921: 3. Espécie tipo: Chartionedys compressum Enderlein por
designação original.

Diagnose: Coloração: geralmente amarelo com marcas pretas, poucas espécies possuem cor
preta predominante. Asas anteriores 3.8-9.7 mm. Cabeça: mandíbulas não torcidas com uma
flange ventral conspícua, com dente superior geralmente mais longo e largo que o dente inferior.
Mesossoma: mesoscuto com notáulices fortemente impressos e pontuações que geralmente se
concentram nas partes anterior e posterior, escutelo liso e sem pontuações ou inteiramente
pontuado; metapleura lisa, inteiramente ou parcialmente pontuada, carena pleural geralmente
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presente; propódeo liso, coriáceo, enrugado ou estriado, com carenas transversais anterior e
posterior geralmente presente, carenas longitudinais laterais geralmente ausentes, fêmur
posterior quase sempre com um dente ventral; asa anterior com ou sem a presença da nervura
3rs-m; Metassoma: de cor ferrugínea com a parte dorsal escurecida, laterotergito II sem a
presença de um tirídeo; ovipositor com ápice reto ou sinuoso (Gauld, 2000).

Chave para as espécies estudadas de Eiphosoma Cresson, 1865 no Brasil
1 Mesossoma com coloração preta predominante (Fig. 10 A) ................................................... 2
1’ Mesossoma com coloração amarela predominante (Fig. 10 B) ............................................. 5

2 Mesossoma inteiramente preto (alguns com tons avermelhados) (Fig. 36 E), escutelo e
metapleura inteiramente pontuados ............................................... E. nigrum (Szépligeti, 1906)
2’ Mesossoma com pelo menos o pronoto e o propódeo com partes amarelas, escutelo liso e
metapleura pontuada na parte superior ....................................................................................... 3

3. Face amarela com área interocelar e occipício marcados de preto (Fig. 21 B), escutelo
amarelo; coxa posterior enegrecida; propódeo com carenas transversais anterior e posterior
presentes, porém fracas (Fig. 21 E) ........................................................ E. anchon Gauld, 2000
3’ Face amarela com uma longa faixa enegrecida na fronte ou apenas acima do clípeo,
raramente ausente; coxa posterior enegrecida, mesoscuto esparsamente pontuado; propódeo
com carena transversal posterior ausente ................................................................................... 4

4 Propódeo estriado com carena transversal anterior completa, escutelo inteiramente preto (Fig.
23 F) ........................................................................................................ E. bogan Gauld, 2000
4’ Propódeo levemente estriado com carena transversal anterior vestigial, perceptível apenas na
área central; escutelo marcado de preto acima com laterais amarelas (Fig. 22 F)
........................................................................................................... Eiphosoma azoica sp. nov.

5 Metapleura completamente pontuada (Fig. 5 A); asas uniformemente hialinas sem ápice
escurecido .................................................................................................................................. 6
5’ Metapleura com a parte superior pontuada ou esparsamente pontuada próximo as margens;
asas hialinas com ápice escurecido (Fig. 5 C e D) .................................................................... 9
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6 Asa anterior com a parte distal da nervura M ausente (Fig. 7 E);carena pleural incompleta
.................................................................................................................................................... 7
6’ Asa anterior com a parte distal da nervura M completa (Fig. 7 A-D); carena pleural completa
.................................................................................................................................................... 8

7 Propódeo com carena transversal posterior presente, porém fraca nas laterais; escutelo liso e
sem pontuações (Fig. 17 E) ........................................................... E. dentator (Fabricius, 1804)
7’ Propódeo com carena transversal posterior ausente; escutelo pontuado (Fig. 19 E)
............................................................................................ E. saueri Costa Lima, 1953 stat. n.

8 Espaço malar 0,2-0,3 x maior que a largura basal da mandíbula; escutelo liso e sem
pontuações;

coxa

posterior

amarelada,

sem

marca

preta

(Fig.
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A–E)

.................................................................................................................. E. yoron Gauld, 2000
8’ Espaço malar 0,4-0,6 x maior que a largura basal da mandíbula; escutelo pontuado; coxa
posterior com marca preta (Fig. 18 A–F) ......... E. gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012

9 Pubescência longa e conspícua nos flagelômeros basais, face (Fig. 3 I), mesopleura e pernas;
dente femoral presente................................................................................ E. fuzhi Gauld, 2000
9’ Pubescência curta nos flagelômeros basais, face (Fig. 3 A-H), mesopleura e pernas ............10

10 Metapleura curta, com carena submetapleural curta e profunda (Fig. 5 C); asas inteiramente
hialinas até o ápice, coxa posterior amarela com uma marca dorsal preta............................ 11
10’ Metapleura moderadamente longa, com carena submetapleural fracamente pronunciada
(Fig. 5 A, B, D); asas hialinas com ápice escurecido ou não, coxa posterior com coloração
variada entre o amarelo e preto ................................................................................................. 13

11 Mesopleura inteiramente amarela, no máximo com um ponto preto próximo a margem
posterior ............................................................................................ E. vitticolle Cresson, 1865
11’ Mesopleura com faixa diagonal preta contínua ou descontínua, carena submetapleural
retangular ..................................................................................................................................12
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12 Propódeo liso e polido, com carena transversal anterior e posterior presentes (Fig. 38 A–F)
................................................................................................. E. laphygmae Costa Lima, 1953
12’ Propódeo centralmente estriado, apenas com carena transversal anterior presente (Fig. 39
A–E) .................................................................................................. E. unicarenatum sp. nov.

13 Asa anterior sem areolete (Fig. 7 D), ou raramente presente em formato lenticular, com
nervura 1m-cu tocando a extremidade superior da nervura 3rs-m (Fig. 7 C) .......................... 14
13’ Asa anterior com areolete presente, em formato quadrangular ou triangular (Fig. 7 B e E),
com nervura 1m-cu localizada abaixo da extremidade superior nervura 3rs-m (Fig. 7 B)
................................................................................................................................................. 32

14 Clípeo fortemente convexo com presença de cerdas longas (Fig. 3 G) ............................... 15
14’ Clípeo moderadamente a fortemente convexo com cerdas curtas (Fig. 3 C-E) ................. 16

15 Mesopleura sem faixa negra diagonal apenas o esternáulo marcado de preto; escutelo
inteiramente amarelo; propódeo coriáceo; asa anterior com nervura 3rs-m ausente
........................................................................................... E. quadrilineatum (Cameron, 1886)
15’ Mesopleura com faixa negra diagonal presente; esternáulo sem marca preta; escutelo
marcado de preto posteriormente; propódeo liso e polido; asa anterior com nervura 3rs-m
presente (Fig. 34 A–E) .................................................................................... E. uaupes sp. nov.

16 Escutelo com carena lateromediana presente na parte anterior (Fig. 4 F), ocupando 0,3 do
seu comprimento; propódeo esparsamente ou densamente pontuado ...................................... 17
16’ Escutelo com carena lateromediana ausente ou presente somente na margem anterior (Fig.
4 A-E) ..................................................................................................................................... 19

17 Propódeo liso, com carena transversal posterior ondulada (Fig. 6 E); asa anterior com ápice
conspicuamente escurecido (Fig. 8 A) .................................................... E. ondullatum sp. nov.
17’ Propódeo enrugado ou estriado, com carena transversal posterior em linha reta (Fig. 6 A e
C); asa anterior com ápice moderadamente escurecido (Fig. 8 B) ...........................................18

18 Mesoscuto com faixas amarelas separadas, indo até a região mediana; tíbia posterior
inteiramente preta ................................................................................ E. rudelium Gauld, 2000
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18’ Mesoscuto com faixas amarelas se unindo na região mediana (Fig. 4 F); tíbia posterior
centralmente clara ......................................................................... E. ribeiroi Costa Lima, 1953

19 Propódeo amarelo, com faixa negra central e lateral presentes, além da faixa transversal (Fig.
6 B) .......................................................................................................................................... 20
19’ Propódeo amarelo, apenas com a faixa negra central e faixa transversal presente (Fig. 6 C
e D) ......................................................................................................................................... 29

20 Propódeo com carena transversal posterior sinuosa e área posteroexterna definida. Fêmea
com ovipositor bissinuoso (Fig. 16 A–E) ............................................. E. saranum Gauld, 2000
20’ Propódeo com carena transversal posterior pouco sinuosa ou reta e sem área posteroexterna
definida (Fig. 6 B e C) ............................................................................................................. 21

21 Mesopleura com esternáulo sem marca preta; propódeo liso ou levemente estriado (Fig. 24
A–E) ........................................................................................................ E. cerfen Gauld, 2000
21’ Mesopleura com marca preta no esternáulo e na frente da coxa média; propódeo estriado
................................................................................................................................................. 22

22 Metapleura lisa e sem pontuações (Fig. 5 B); mesoscuto com marcas amarelas acima da
tégula (Fig. 4 A) ..................................................................................... E. rheum Gauld, 2000
22’ Metapleura esparsamente pontuada (Fig. 5 D); mesoscuto com marcas amarelas
ultrapassando a altura da tégula (Fig. 4 B) ............................................... E. manauara sp. nov.

23 Asa anterior com presença de areolete lenticular ................................................................ 24
23’ Asa anterior sem a presença de areolete lenticular ............................................................. 27

24 Propódeo com carena transversal anterior forte e completa; carenas lateromedianas centrais
em formato de V (Fig. 6 A e C) ............................................................................................... 25
24’ Propódeo com carena transversal anterior fraca ou descontínua; carenas lateromedianas
centrais sem formato discernível (Fig. 6 D e E) ...................................................................... 26
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25 Mesoscuto densamente pontuado, com marcas amarelas apenas na parte anterior dos
notáulices; propódeo com faixa negra central unida a faixa transversal; asa anterior
conspicuamente escurecida no ápice (Fig. 11 A–E) ........................ E. batatae Cushman, 1931
25’ Mesoscuto esparsamente pontuado, com marcas amarelas unidas medianamente e tocando
a região posterior; propódeo com faixa negra central separada da faixa transversal (Fig. 26 A–
E), asa anterior fracamente escurecida no ápice (Fig. 8 D) ...... E. fluminense Costa Lima, 1953

26 Propódeo enrugado com carena transversal posterior completa; faixa negra central unida a
faixa

transversal;

escutelo

marcado

de

preto

posteriormente

(Fig.

14

A–E)

.............................................................................................................. E. quorum Gauld, 2000
26’ Propódeo liso com carena transversal posterior incompleta; faixa negra central separada a
faixa transversal; escutelo inteiramente amarelo (Fig. 12 A–E) ............... E. formosum sp. nov.

27 Mesopleura com uma mancha preta na frente da coxa média, a qual é separada da faixa
diagonal (Fig. 32 A–F) .................................................................... E. strontorium Gauld, 2000
27’ Mesopleura sem mancha preta na frente da coxa média. ................................................... 28

28 Propódeo granulado; coxa posterior sem marca preta interna, quando presente, apenas uma
marca dorsal (Fig. 33 A–E) ................................................................ E. tentalium Gauld, 2000
28’ Propódeo liso, enrugado ou estriado; coxa posterior marcada de preto na parte interna e
dorsal, ou inteiramente amarelada ............................................................................................ 29

29 Mesoscuto com faixas amarelas unidas na região mediana .............................................. 30
29’ Mesoscuto com faixas amarelas separadas ...................................................................... 31

30 Clípeo em perfil, fracamente convexo; tíbia anterior com espinhos inconspícuos; mesoscuto
com

faixas

amarelas

que

se

unem

na

região

mediana

(Fig.

28

A–E)

.................................................................................................. E. nigrovittatum Cresson, 1865
30’ Clípeo em perfil, fortemente convexo; tíbia média com espinhos inconspícuos (Fig. 35 A–
E) ....................................................................................................... E. urgulium Gauld, 2000

31 Propódeo liso com faixa central geralmente separada da faixa transversal; coxa posterior
com marca preta dorsal e interna (Fig. 27 A–E) .................... E. maculicoxa (Enderlein, 1921)
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31’ Propódeo liso com faixa central geralmente separada da faixa transversal; coxa posterior
amarelada, raramente marcada de preto; tíbia anterior com numerosos espinhos
.............................................................................................................. E. dolopon Gauld, 2000

32 Carena transversal anterior do propódeo sem angulação (Fig. 6 C) ...... E. perti Gauld, 2000
32’Carena transversal anterior do propódeo com angulação moderada ou forte (Fig. 6 A, B, D)
.................................................................................................................................................. 33

33 Propódeo coriáceo, enrugado ou estriado, com carenas fracas (Fig. 6 D, F) ..................... 34
33’ Propódeo liso com carenas fortes (Fig. 6 A, B) ................................................................. 37

34 Carena lateromediana longitudinal presente atrás da carena transversal anterior do propódeo
(Fig. 6 D) ................................................................................................................................. 35
34’ Carena lateromediana longitudinal ausente atrás da carena transversal anterior do propódeo
(Fig. 6 B) ................................................................................................................................. 36

35 Mesoscuto inteiramente pontuado com faixas amarelas separadas (Fig. 44 A–F)
...................................................................................................... E. minense Costa Lima, 1953
35’ Mesoscuto esparsamente pontuado com faixas amarelas unidas (Fig. 40 A–E)
............................................................................................................ E. henorum Gauld, 2000

36 Mesopleura com toda a área central lisa (Fig. 42 A–F) ........... E. macrum (Enderlein, 1921)
36’ Mesopleura com a metade superior da área central estriada .............................................. 37

37 Propódeo com carena transversal anterior aberta centralmente e carena transversal posterior
ausente;

mesoscuto

esparsamente

pontuado

(Fig.

43

A–E)

........................................................................................... E. matogrossense Costa Lima, 1953
37’ Propódeo com carena transversal anterior e posterior geralmente incompletas, mesoscuto
inteiramente pontuado (Fig. 41 A–E) ................................................ E. kelpanum Gauld, 2000
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Grupo de espécies Eiphosoma aztecum

As espécies desse grupo são caracterizadas por possuírem o ovipositor com ápice bissinuoso.

Eiphosoma batatae Cushman, 1931
(Figura 11 A–E, Figura 52 A)
Eiphosoma batatae Cushman, 1931: 8. Holótipo fêmea, Brasil (USNM).
[Eiphosoma uliginosa Blanchard, 1938: 44. Tratado como sinônimo de batatae por Townes &
Townes, 1966: 161] Nomen nudum.
Eiphosoma dubium Costa Lima, 1953: 185. Holótipo macho, Brasil (Universidade Rural, Rio
de Janeiro) [Sinonimizado com batatae por Townes & Townes, 1966: 162.]

Diagnose. Mesoscuto com lobos laterais densamente pontuados, com marcas amarelas quase
atingindo a margem posterior (Figura 11 D); propódeo com uma ampla marca preta
longitudinal; asa anterior conspicuamente enegrecida no ápice (Figura 11 E).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Porém com marcas pretas mais extensas
no mesosoma.
Distribuição: Costa Rica (Puntarenas, San Jose); Venezuela; Brasil (Pará, Bahia, Rio de
Janeiro); Bolívia; Argentina. (Fig. 59).
Material examinado: BRASIL, Rio de Janeiro: Guapimirim, PARNASO Altitude: 549 m,
22°28’36.4’’S, 42°59’30.7’’W, ii.2015; Malaise pto 4A, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ).

Eiphosoma formosum sp. nov.
(Figura 12 A–E, 47 A, 49 A, 51 E)
Diagnose. Propódeo liso e polido, com carena transversal anterior fechada centralmente, porém
descontínua nas laterais, carena transversal posterior incompleta, presente apenas na área
central, e faixa negra longitudinal separada da faixa transversal.
Descrição. Fêmea (Fig. 12 A): Asa anterior, 7.1 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 12 B); clípeo, em

28

perfil, moderadamente convexo; espaço malar 0.6 x maior que a largura basal da mandíbula;
ocelos posteriores separados dos olhos por 1.1 x seu próprio diâmetro; os três flagelômeros
basais da antena com pelos curtos e finos. Pronoto com a extremidade superior da epômia
fortemente elevada; mesoscuto, em perfil, arredondado, com o lobo mediano densamente
pontuado em toda sua extensão, lobos laterais esparsamente pontuados; notáulices fracamente
impressos; escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 12 D, 47 A); mesopleura pontuada e
pilosa na parte inferior e superior, com a parte central lisa, polida e sem pelos; esternáulo
fortemente marcado; metapleura lisa, com pontuações e pelos esparsos na parte superior; carena
pleural presente, carena submetapleural pouco pronunciada; propódeo com rugas longitudinais
na área central, lateralmente liso e com pontuações esparsas; carena transversal anterior fraca e
interrompida nas laterais, carena transversal posterior presente na área basal e interrompida
lateralmente, sem área posteroexterna definida (Fig. 12 E, 49 A). Todas as pernas pubescentes;
coxa posterior lisa, esparsamente pontuada e pilosa; tíbia posterior com espinhos conspícuos;
garra tarsal posterior curvada e pectinada. Asa anterior (Fig. 51 E) com nervura 3rs-m presente
formando um areolete; abscissa distal da nervura M completa; cu-a oposta à base da nervura
Rs&M; asa posterior com quatro hamuli. Metassoma com pecíolo estreito alargando
posteriormente, demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor reto e com ápice bissinuoso;
1.5 x mais longo que a tíbia posterior.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesoscuto preto com duas faixas amarelas que terminam na altura da tégula; escutelo amarelo
com parte posterior pouco escurecida; mesopleura amarela apenas com faixa diagonal preta, a
qual é interrompida (Fig. 12 C), área do esternáulo amarela; propódeo apenas com uma pequena
faixa preta central separada da faixa transversal (Fig. 12 E). Metassoma em sua maioria
castanho escuro com a parte dorsal enegrecida; em exceção, tergito I com a parte anterior
castanho claro e posterior enegrecido. Dois pares de pernas anteriores amarelas; coxa posterior
amarela com marca escura dorsal e interna; trocânter e trocantelo marrom escuro; fêmur, tíbia
e tarsos enegrecidos. Asas anteriores hialinas e enegrecidas no ápice, pterostigma preto.
Macho. Desconhecido.
Etimologia: Eiphosoma formosum sp. nov., nome em referência ao Rio Formoso, da localidade
onde foi encontrado.
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Discussão. Eiphosoma formosum sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma aztecum,
o qual é caracterizado pela presença de ovipositor bissinuoso. É semelhante a Eiphosoma
quorum por conter as carenas do propódeo fracas. No entanto, E. quorum possui o propódeo
enrugado, a carena transversal anterior não é fechada centralmente, a carena transversal
posterior é completa e a faixa negra central é unida a faixa transversal. Em E. formosum, o
propódeo é liso e polido, a carena transversal anterior é fechada centralmente, porém
descontínua nas laterais, a carena transversal posterior é incompleta, presente apenas na área
central, a faixa negra longitudinal é separada da faixa transversal.
Distribuição: Brasil (Rondônia). (Fig. 60).
Material Examinado. Holótipo fêmea. BRASIL, Rondônia, Nova Mamoré, Parque estadual
de Guajará Mirim, Rio Formoso, [10°18'53.5"S 64°33'12.6"W], Armadilha Malaise, 22.x.1995,
J. Vidal, L. S. Aquino. (INPA).

Eiphosoma manauara sp. nov.
(Figuras 13 A-F, 46 C-D, 48 C-D, Figura 51 A)
Diagnose. Metapleura com pontuações e cerdas esparsas; mesoscuto com faixas amarelas
estendidas até a região mediana; propódeo com o início da carena lateral longitudinal presente
acima da carena transversal anterior e sem área posteroexterna definida.
Descrição. Fêmea (Fig. 13 A): Asa anterior, 6.0 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dentes com tamanhos aproximadamente iguais (Fig. 13 B); clípeo, em perfil,
fortemente convexo e piramidal; espaço malar 0.6 x maior que a largura basal da mandíbula.
Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto (Fig. 13 E), em
perfil, arredondado, com o lobo mediano densamente pontuado na parte anterior e posterior,
lobos laterais esparsamente pontuados; notáulices fortemente impressos; escutelo liso e polido
sem pontuações (Fig. 13 F, 46 C-D); mesopleura (Fig. 13 D) com a parte inferior pontuada e
pilosa, parte central lisa, polida e sem pelos; esternáulo fortemente marcado e estriado;
metapleura lisa, com pontuações e pelos esparsos na parte superior; carena submetapleural
pronunciada (Fig. 13 D); propódeo estriado na área central e coriáceo nas laterais, com
pontuações e pelos esparsos; carena transversal anterior completa formando o início da carena
lateral longitudinal acima, carena lateromediana presente, carena transversal posterior
completa, sem área posteroexterna definida, carena pleural forte e completa (Fig. 13 F, 48 C-
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D). Todas as pernas com pubescência curta; coxa e fêmur posterior esparsamente pontuados e
pilosos; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior curvada e pectinada. Asa
anterior (Fig. 51 A) com nervura 3rs-m ausente; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m distante da
Rs+2r; abscissa distal da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M; asa
posterior com quatro hamuli. Metassoma com pecíolo estreito alargando posteriormente,
demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor levemente curvado; 1.5 x tão longo quanto a
tíbia posterior; ápice bissinuoso, bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesossoma amarelo, mesoscuto preto com duas faixas amarelas que terminam depois da altura
da tégula; escutelo marcado de preto posteriormente; mesopleura com uma faixa preta diagonal
contínua, ponto preto na área do esternáulo e na frente da coxa média (Fig. 13 D); propódeo
com uma grande faixa preta central unida a faixa transversal, faixas laterais presentes atrás do
espiráculo (Fig. 13 F). Metassoma castanho com a parte dorsal enegrecida. Dois pares de pernas
anteriores amarelos; coxa posterior quase totalmente enegrecida com manchas amarelas na
parte posterior; fêmur posterior enegrecido; tíbia e tarsos posteriores pretos. Asas anteriores
hialinas levemente enegrecidas no ápice, pterostigma marrom.
Macho. Semelhante a fêmea em estruturas e coloração (Fig. 13 A). Porém, a carena transversal
anterior do propódeo é reta nas laterais (Fig. 48 C).
Etimologia: Eiphosoma manauara sp. nov., nome em referência a localidade onde foi
encontrado.
Discussão. Eiphosoma manauara sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma aztecum,
o qual é caracterizado pela presença de ovipositor bissinuoso. Dentre as espécies que compõe
este grupo, as mais próximas são Eiphosoma saranum e Eiphosoma rheum, as quais não há
presença da nervura 3rs-m na asa anterior. No entanto, E. saranum possui a área posteroexterna
do propódeo delimitada, a qual é ausente em E. manauara sp. nov. Em E. rheum a metapleura
é totalmente lisa e sem pontuações e o mesoscuto possui marcas amarelas apenas no início dos
notáulices, enquanto em E. manauara sp. nov. a metapleura possui pontuações e cerdas esparsas
e as faixas amarelas do mesoscuto se estendem até depois da altura da tégula. Além disso, E.
manauara sp. nov. possui dentes mandibulares, inferior e superior, com tamanhos semelhantes;
carena transversal anterior do propódeo com angulação forte e com o início da carena lateral
longitudinal presente acima.
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Distribuição: Brasil (Amazonas, Rio de Janeiro). (Fig. 61)
Material Examinado. Holótipo fêmea. BRASIL, Amazonas: Manaus, ZF2, Km 14
02°35’21”S/60°06’55”W, Malaise grande, 16 m da torre, 15-31.xii.2016, J. A. Rafael & F. F.
Xavier Fº leg. (INPA); Parátipo fêmea. BRA, RJ, Guapimirim, PARNASO Altitude: 549 m,
22°28’36.4”S/42°59’30.7”W, vii.2015; Malaise pto 4A, R. F. Monteiro e col. (UFRJ); Parátipo
macho. BRA, RJ, Teresópolis, PARNASO Altitude: 877 m, 22°28’11.5”S/43°00’06.0”W,
i.2015; Malaise pto 6B, R. F. Monteiro e col. (UFRJ).

Eiphosoma quorum Gauld, 2000
(Figuras 14 A-E, 52 B)
Diagnose. Carena transversal anterior do propódeo aberta centralmente e com angulação fraca
(Fig. 14 E), geralmente essa angulação está na altura dos espiráculos, a carena transversal
posterior presente, faixa central unida a faixa transversal. Mesoscuto inteiramente pontuado
(Fig.a 14 D); asa anterior com areolete (Fig. 52 B); mesopleura somente com a presença da
faixa negra diagonal (Fig. 14 C); coxa posterior é extensamente marcada de preto.
Macho: Desconhecido.
Distribuição: Costa Rica (Limón), Brasil (Epírito Santo*). (Fig. 62)
Material examinado: BRASIL, Epírito Santo: Santa Teresa, Est. Biol. Santa Lúcia.
33°22’17’’N, 40°39’29’’W, 13-17.x.2008, Malaise. Tavares, M. T. & eq. col. (1 fêmea, UFES).

Eiphosoma rheum Gauld, 2000
(Figuras 15 A-E, 52 C)
Diagnose. Metapleura lisa sem pontuações (Fig. 15 C); propódeo sem área posteroexterna
delimitada, com faixas negras laterais presentes além da faixa central (Fig. 15 E); asa anterior
com a nervura 3rs-m ausente (Fig. 52 C).
Macho: Desconhecido.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Alajuela), Brasil (Epírito Santo*). (Fig. 63)

*Registro novo.
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Material examinado: BRASIL, Epírito Santo: Santa Teresa, Est. Biol. Santa Lúcia.
33°22’17’’N, 40°39’29’’W, 13-17.x.2008, Malaise. Tavares, M. T. & eq. col. (1 fêmea, UFES).

Eiphosoma saranum Gauld, 2000
(Figuras 16 A-E, 52 D)
Diagnose. Propódeo com área posteroexterna delimitada e faixas negras laterais presentes além
da faixa central (Fig. 16 E); parte superior da metapleura densamente pontuada (Fig. 16 C);
mesoscuto esparsamente pontuado com lobos laterais quase sem pontuações (Fig. 16 D);
esternáulo marcado de preto; nervura 3rs-m ausente na asa anterior (Fig. 52 D); coxa posterior
extensamente marcada de preto.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Porém com o propódeo mais marcado
de preto.
Distribuição: Costa Rica (Puntarenas, Limón), Brasil (Manaus*). (Fig. 64)
Material examinado: BRASIL, Amazonas: Manaus; EMBRAPA, Paullinia cupana,
Orgânico,

Borda,

02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W,

Arm.

Malaise,

14.ix.2012,

K.

Schoenninger. (1 fêmea, INPA).

•

Grupo de espécies Eiphosoma dentator

As espécies desse grupo são caracterizadas pela metapleura inteiramente pontuada e asas
hialinas até o ápice.

Eiphosoma dentator (Fabricius, 1804)
(Figuras 17 A-F, 50 A-B, 53 A)
Ophion dentator Fabricius, 1804: 138. Holótipo fêmea, Guiana (University Museum,
Copenhagen).
Ichneumon dentator (Fabricius) Thunberg, 1822: 341.
Eiphosoma annulata Cresson, 1865: 54. Lectótipo fêmea, Cuba (PANS). Designado por
Cresson, 1916: 16 [Sinonimizado por Townes & Townes, 1966: 162.]
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Eiphosoma texana Cresson, 1872: 176. Holótipo fêmea, U.S.A.: Texas (PANS) [Sininomizado
por Gauld, 2000: 82].
Eiphosoma annulator Cresson; Ashmead, 1894: 58.
Eiphosoma annulatus Cresson; Ashmead, 1895: 779.
Eiphosoma variegatum Brèthes, 1909: 230. Holótipo fêmea, Paraguai (Museo de Ciencias
Naturales, Buenos Aires) [Sininomizado por Gauld, 2000: 82].
Eiphosoma annulatum Cresson; Brues, 1911: 22.
Eiphosoma texanum Cresson; Brues, 1911: 22.
Eiphosoma dentator (Fabricius) Roman, 1912: 250.
Eiphosoma lacteum Cockerell, 1913: 62. Holótipo fêmea, Mexico (USNM) [Sininomizado por
Gauld, 2000: 82].
Xiphosoma annulata Cresson; Myers, 1931: 269.
Diagnose. Asa anterior com a parte distal da nervura M ausente (Fig. 53 A); carena pleural
incompleta; escutelo liso e sem pontuações (Fig. 17 E); propódeo levemente enrugado e
pontuado, com carena transversal anterior forte e completa, carena transversal posterior
presente, as vezes vestigial nas laterais, com apenas uma faixa negra central unida a faixa
transversal da base (Fig. 17 F).
Macho: Semelhante a fêmea em estrutura e coloração (Fig. 17 A). Apenas o metassoma possui
um padrão diferente, onde os tergitos são enegrecidos na parte anterior e amarelados na região
posterior.
Distribuição: Canadá (Colúmbia Britânica); U.S.A (Wyoming, Illinois, Califórnia, Utah,
Kansas, Arizona, Texas, Flórida); México; Guatemala; St. Vincent; El Salvador; Costa Rica
(Guanacaste, Alajuela, Puntarenas, Limón); Cuba (Ciudad de La Habana, La Habana,
Matanzas, Villa Clara, Sancti Spiritus, Camagüey, Granma, Santiago de Cuba); Jamaica; Porto
Rico (Moca); Barbados; Grenada; Trinidad & Tobago (Trinidad); Venezuela; Guiana; Peru
(Lambayeque); Brasil (Amazonas, Mato Grosso*, Mato Grosso do Sul, São Paulo); Paraguai
(Asuncion); Argentina; Mauritius. (Fig. 65)
Material examinado: 2 fêmeas e 1 macho. BRASIL, Mato Grosso: Tangará da Serra, Faz.
Aparecida da Serra, 14°18’36.64’’S, 57°44’47.00’’W, Cultivo, Malaise, 24.viii.2017, G. S.
Carvalho. (1 fêmea/1 macho, INPA); Idem, Cerrado, Malaise, 29.ix.2017, G. S. Carvalho. (1
fêmea, INPA).
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Eiphosoma gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012
(Figuras 18 A-E, 53 B)
Diagnose. Possui escutelo pontuado (Fig. 18 D); dentes mandibulares com tamanhos
semelhantes, as vezes o dente inferior é maior que o superior (Fig. 18 B); propódeo é liso,
principalmente na área central, ou bastante enrugado no caso dos machos, carenas propodeais
fortes, além disso, as carenas transversais do propódeo podem ter ramificações longitudinais
(Fig. 18 E).
Variação: A faixa negra diagonal da mesopleura pode ser contínua ou descontínua (Fig. 18 C).
O propódeo pode ter manchas negras laterais atrás dos espiráculos ou não.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Podem ter área posteroexterna
delimitada e superfície do propódeo enrugada ou lisa.
Distribuição: Brasil (São Paulo, Bahia*). (Fig. 66)
Material examinado: 88 fêmeas e 31 machos. BRASIL, Bahia: Jequié, Distrito de Irrigação
da Fazenda Velha, 13°86’18.6’’S/40°15’79.5’’W, Borda do pasto, Malaise, 10.xii.2005,
Santos, J. T. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W, Agroecossistemas,
Malaise, 03.xii.2005, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 10.xii.2005, Alves, F. P. leg. (2
fêmeas/1 macho, LRRP); Idem, 17.xii.2005, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem,
08.iv.2006, Alves, F. P. leg. (1 macho, LRRP); Idem, 09.xii.2006, Alves, F. P. leg. (22 fêmeas/5
machos, LRRP); Idem, Módulo de Odontologia, 13°49’54.8’’S/40°04’30.1’’W, UESB –
Campus II, Malaise, 09.xi.2006, Alves, F. P. leg. (9 fêmeas/12 machos, LRRP); Idem,
25.xi.2006, Alves, F. P. leg. (8 fêmeas/2 machos, LRRP); Idem, 20.xii.2006, Alves, F. P. leg.
(28 fêmeas/8 machos, LRRP); Idem, 16.ii.2007, Alves, F. P. leg. (2 fêmeas, LRRP); Idem,
11.iii.2007, Alves, F. P. leg. (1 macho, LRRP); Idem, 16.iii.2007, Alves, F. P. leg. (3 fêmeas,
LRRP); Idem, 25.iii.2007, Alves, F. P. leg. (9 fêmeas/1 macho, LRRP); Idem,11.iv.2007, Alves,
F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 25.iv.2007, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP).
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Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953 stat. rev.
(Figuras 19 A-F, 50 C-D, 53 C)
Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953: 188. Holótipo fêmea, Brasil: Rio de Janeiro (CEIOC),
[Sinonimizado por Townes & Townes, 1966: 162 com Eiphosoma dentator (Fabricius,
1804), aqui revalidada como uma espécie distinta]
Diagnose. Escutelo pontuado; propódeo mais longo que largo, com carena transversal posterior
ausente ou vestigial apenas na parte central, com faixas negras laterais presentes, além da faixa
central.
Redescrição. Fêmea (Fig. 19 A): Asa anterior, 3.5-4.5 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 19 C); clípeo, em
perfil, fracamente convexo (Fig. 19 D); espaço malar 0.5-1.0 x maior que a largura basal da
mandíbula. Pronoto com a extremidade superior da epômia fracamente elevada; mesoscuto
(Fig. 19 E), em perfil, arredondado, com lobos laterais e mediano inteiramente pontuados;
notáulices fracamente impressos; escutelo liso e com pontuações (Fig. E); mesopleura pontuada
e pilosa na parte inferior e superior; esternáulo moderadamente impresso (Fig. D); metapleura
inteiramente pontuada; carena pleural incompleta ou ausente, carena submetapleural pouco
pronunciada; propódeo enrugado e pontuado; carena transversal anterior presente e posterior
ausente (Fig. 19 E). Coxa posterior pontuada e pilosa; tíbia posterior com espinhos conspícuos;
garra tarsal posterior curvada e pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m presente; nervura
1m-cu se unindo à 2rs-m distante da Rs+2r; abscissa distal da nervura M ausente; cu-a oposta
à base da nervura Rs&M (Fig. 53 C). Metassoma com pecíolo estreito alargando posteriormente,
demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor reto, 1.6 x mais longo que a tíbia posterior,
bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesossoma amarelo, mesoscuto com três faixas pretas que se unem na região posterior, as vezes
invadindo a área escutelar; escutelo marcado de preto posteriormente; mesopleura com uma
faixa preta diagonal contínua que pode chegar a área esternaular; metapleura marcada de preto
na região anterior e inferior; propódeo com uma grande faixa preta central unida a faixa
transversal e que vai até a área peciolar; faixas pretas laterais presentes (Fig. 19 F). Dois pares
de pernas anteriores amarelos; coxa posterior amarela com uma marca preta na região dorsal e
outra interna; fêmur posterior castanho no centro e enegrecido nas extremidades; tíbia posterior
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com mancha clara no centro e enegrecida nas extremidades; tarsos posteriores enegrecidos.
Asas anteriores hialinas com ápice conspicuamente escurecido, pterostigma marrom.
Macho. Semelhante a fêmea em estrutura e coloração (Fig. 19 B). Apenas o metassoma possui
um padrão diferente, onde os tergitos são enegrecidos na parte anterior e castanhos na região
posterior.
Discussão. Townes & Townes (1966) trataram E. saueri como sinônimo de E. dentator, pois
algumas características, como, a asa anterior com a parte distal da nervura M espectral e carena
pleural incompleta ou ausente, tornam essas duas espécies bastante semelhantes. No entanto E.
saueri possui o escutelo pontuado; propódeo mais longo que largo, com carena transversal
posterior ausente ou vestigial apenas na parte central e com faixas negras laterais presentes,
além da faixa central. Enquanto E. dentator possui o escutelo liso e sem pontuações; propódeo
mais largo que longo, com carena transversal posterior fraca, porém presente, e sem faixas
negras laterais, somente a faixa negra central.
Distribuição: Brasil (Roraima*, Maranhão*, Piauí*, Bahia*, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais*, Espírito Santo*, São Paulo*). (Fig. 67)
Material tipo examinado: Holótipo fêmea/Parátipo macho. Brasil, Mato Grosso [do Sul]:
Bodoquena, xi.1941, Com. I. O. C. (CEIOC); Parátipo macho. São Paulo: Ilha Sêca, 1826.ii.1940, Com. I. O. C. (CEIOC); (Anexo E)
Material adicional examinado: 27 fêmeas e 4 machos. BRASIL, Maranhão: Mirador,
Parque Est. Mirador, Povoado Pindaíba (Mel), 06°39’44’’S/45°01’37’’W, Armadilha de
Malaise, 01-05.vi.2011, F. Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior. (1 fêmea, CZMA); Piauí,
Piracuruca, P. N. de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05’57’’S/41°42’34’’W, Armadilha de
Malaise, 01-15.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior e cols. (1 fêmea, CZMA);
Idem, 16-31.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior e cols. (1 fêmea, CZMA);
Bahia, Jequié, Distrito de Irrigação da Fazenda Velha, 13°86’18.6’’S/40°15’79.5’’W, Borda
do pasto, Malaise, 09.iv.2005, Santos, J. T. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 29.i.2006, Santos, J.
T. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W, Agroecossistemas, Malaise,
10.xii.2005, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 23.xii.2005, Alves, F. P. leg. (1 fêmea,
LRRP); Idem, 07.i.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 20.i.2006, Alves, F. P. leg.
(1 fêmea, LRRP); Idem, 29.i.2006, Alves, F. P. leg. (2 fêmeas, LRRP); Idem, 09.xii.2006,
Alves, F. P. leg. (2 fêmeas/1 macho, LRRP); Jequié, Módulo de Odontologia,
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13°49’54.8’’S/40°04’30.1’’W, UESB – Campus II, Malaise, 25.xi.2006, Alves, F. P. leg. (1
fêmea, LRRP); Idem, 20.xii.2006, Alves, F. P. leg. 8 fêmeas/1 macho (LRRP); Minas Gerais:
Lassance, 20-31.i.1939, Martins, Lopes e Mangabeira cols. (2 fêmeas, CEIOC); Espírito
Santo, Vitória, Área Urbana, [20°18'32.5"S 40°18'02.8"W], 29.xii.2003-22.i.2004, Kawada, R.
(1 fêmea, UFES); Santa Teresa, IFES – Casa Vegetação, [19°48'17.4"S 40°40'30.4"W],
10.vi.2011, F.B. Fraga col. (1 fêmea, UFES); São Paulo, Cravinhos, Fazenda Palmares – café,
21°18’54’’S/47°47’3.9’’O, arm. Moericke / INF. 30.ix.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. 1 fêmea
(LRRP); Idem, Arm. Luminosa, 06.iv.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. 1 macho (LRRP); Idem,
05.x.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. 1 macho (LRRP); Roraima, Bonfim, Rio Tacutu,
[2°42'59.9"N 59°59'25.7"W], Malaise, v.1991, J. A. Rafael, R. A. Rocha, J. Vidal. (1
danificado, INPA).

Eiphosoma yoron Gauld, 2000
(Figuras 20 A-E, 53 D)
Diagnose. Possui o espaço malar 0,3 x maior que a base da mandíbula (Fig. 20 B);; o escutelo
liso e inteiramente amarelo (Fig. 20 D); parte distal da nervura M completa (Fig. 53 D);
mesopleura com faixa diagonal descontínua, carena pleural completa; coxas posteriores
completamente amarelas (Fig. 20 C).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Porém, possui áreas pretas mais
extensas no mesossoma.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Alajuela, Heredia, Puntarenas, San José, Limón); Brasil
(Bahia*). (Fig. 68)
Material examinado: BRASIL, Bahia: Jequié, Distrito de Irrigação da Fazenda Velha,
13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W, Agroecossistemas, Malaise, 01.iv.2006, Alves, F. P. leg. (1
fêmea, LRRP); Idem, 17.xii.2005, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP).

•

Grupo de espécies Eiphosoma nigrovittatum

Esse grupo é caracterizado pela ausência da nervura 3rs-m (raramente quando presente, forma
um areolete lenticular) na asa anterior.
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Eiphosoma anchon Gauld, 2000
(Figuras 21 A-E, 55A)
Diagnose. Mesossoma com coloração preta predominante (Fig. 20 C), com mesoscuto
inteiramente preto e esparsamente pontuado (Fig. 20 D); mesopleura inteiramente preta (Fig.
20 C); face amarela com a fronte (Fig. 20 B); pronoto, escutelo e parte posterior do propódeo
marcados de amarelo, com carenas prodeais presentes, porém fracas (Fig. 20 E); asas anteriores
sem nervura 3rs-m e ápice moderadamente escurecido (Fig. 55 A).
Macho: Semelhante a fêmea. Porém com a carena posterior do propódeo forte.
Distribuição: Costa Rica (Alajuela, Gauanacaste, Heredia, Limón); Brasil (Amazonas*,
Espírito Santo*, Rio de Janeiro*). (Fig. 69)
Material Examinado: 12 fêmeas. BRASIL, Amazonas: Querari, São Gabriel da Cachoeira.
2° Pel. Esp. de Fronteira, 01°05'N, 69°51'W, 05.iv - 27.v.1993; Malaise. Vidal, J; Ferreira,
R.L.M. col. (2 fêmeas, INPA); Espírito Santo: Dom. Martins, Mata Pico do Eldorado.
20°22'17"N, 40°39'29"W, 26.vi - 03.xii.2004, Malaise T7. Tavares, M. T. & eq. col. (1 fêmea,
UFES); Rio de Janeiro: Guapimirim, PARNASO, Altitude: 248 m, 22°31'02.1"S,
43°00'22.2"W, xii.2014; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col., (1 fêmea, UFRJ); Idem,
Altitude: 360 m, 22°29'40.8"S, 42°59'53.9"W, xii.2014; Malaise pto 3B, R. F. Monteiro e col.,
(1 fêmea, UFRJ); Idem, Altitude: 703 m, 22°28'37.5"S, 42°59'45.1"W, i.2015; Malaise pto 5B,
R. F. Monteiro e col., (1 fêmea, UFRJ); Idem, Altitude: 332 m, 22°29'40.5"S, 42°59'52.6"W,
vi.2015; Malaise pto 3A, R. F. Monteiro e col., (3 fêmeas, UFRJ); Idem, Altitude: 332 m,
22°29'40.5"S, 42°59'52.6"W, vii.2015; Malaise pto 3A, R. F. Monteiro e col. (2 fêmeas, UFRJ);
Idem, Altitude: 332 m, 22°29'40.5"S, 42°59'52.6"W, viii.2015; Malaise pto 3A, R. F. Monteiro
e col. (1 fêmea, UFRJ).

Eiphosoma azoica sp. nov.
(Figuras 22 A-F, 46 A-B, 48 A-B, 51 D)
Diagnose. Propódeo com carena transversal anterior incompleta e posterior ausente; carena
pleural incompleta; clípeo geralmente uma pequena marca preta na parte superior; marca
amarela na mesopleura e nas laterais do escutelo.
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Descrição. Fêmea (Fig. 22 B): Asa anterior, 5.5 – 6.6 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 22 C); clípeo, em
perfil, fortemente convexo (Fig. 22 D); espaço malar 0.5 – 0.6 x maior que a largura basal da
mandíbula. Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto, em
perfil, arredondado, lobo mediano inteiramente pontuado, lobos laterais com pontuações
esparsas apenas na parte anterior, parte posterior sem pontuações; notáulices fracamente
impressos; escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 22 E, 46 A-B); mesopleura pontuada e
pilosa na parte inferior, área central levemente estriada; esternáulo fortemente impresso e liso;
metapleura com a parte superior pontuada e pilosa; carena pleural fraca e incompleta, carena
submetapleural pronunciada (Fig. 22 D); propódeo coreáceo ou estriado, lateralmente
pontuado, carena transversal anterior fraca e incompleta presente apenas na área central, carena
transversal posterior ausente (Fig. 22 F, 48 A-B). Todas as pernas pubescentes; coxa e fêmur
posterior pontuados e pilosos; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior
curvada e pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m ausente; nervura 1m-cu se unindo à 2rsm próxima da Rs+2r; abscissa distal da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da
nervura Rs&M (Fig. 51 D); asa posterior com quatro hamuli. Metassoma com pecíolo estreito
alargando posteriormente, demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor reto, 1.3 – 1.9 x
mais longo que a tíbia posterior, bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela geralmente com marca preta acima do clípeo, área interocelar e
grande parte do occipício (Fig. 22 C); Mesossoma em sua maioria preto, mesoscuto com duas
pequenas marcas amarelas na parte anterior dos notáulices; escutelo marcado de amarelo apenas
nas laterais (Fig. E); mesopleura preta com uma mancha amarela ao redor do esternáulo (Fig.
22 D); metapleura marcada de preto na parte anterior e inferior; propódeo com uma grande
marca preta em quase toda sua extensão, somente com a parte posterior amarela (Fig. 22 F).
Dois pares de pernas anteriores amarelos; pernas posteriores inteiramente enegrecidas.
Mesossoma de cor laranja, dorsalmente escurecido. Asas inteiramente hialinas, pterostigma
marrom.
Macho. Semelhante a fêmea (Fig. 22 A). Porém com coloração diferente no metassoma. Os
tergitos são escurecidos na parte anterior e dorsal, e amarelos na parte posterior. Aedeago com
cerdas curtas na parte subapical.
Etimologia: Nome em aposição, em homenagem a uma grande amiga, Whezzany D’ávila
Soares (in memoriam), conhecida como Azoica, apelido que aderiu desde a adolescência, e com
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quem tive o prazer de compartilhar momentos maravilhosos. Azoica sempre gostou de usar
preto e tinha essa cor como favorita, assim como o exemplar descrito, o qual tem coloração
preta predominante.
Discussão. Eiphosoma azoica sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma nigrovittatum,
o qual é caracterizado pela ausência da nervura 3rs-m na asa anterior. É semelhante a
Eiphosoma bogan por ambos possuírem uma coloração mais escura no mesossoma e carena
transversal posterior do propódeo ausente. No entanto, E. azoica tem geralmente uma pequena
marca preta acima do clípeo, mancha amarela na mesopleura e nas laterais do escutelo; carena
pleural incompleta; propódeo com carena transversal anterior incompleta. Enquanto E. bogan
possui a cabeça com uma faixa preta na fronte unida a marca interocelar, mesopleura e escutelo
inteiramente pretos; carena pleural completa; propódeo com carena transversal anterior
completa.
Distribuição: Brasil (Amazonas, Rio de Janeiro). (Figura 70)
Material Examinado. 7 fêmeas e 22 machos. Holótipo fêmea. BRASIL, Amazonas:
Manicoré, Cachoeira, Floresta Úmida, [5°47'49.6"S 61°17'40.3"W], Malaise, ix.2004, Silva &
Pena leg. (INPA); Parátipos, 6 fêmeas e 22 machos: Manicoré, Cachoeira, Malaise de solo,
[5°47'49.6"S 61°17'40.3"W], ix.2004; A. Silva & Pena leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Cachoeira,
Igarapé Floresta Úmida, [5°47'49.6"S 61°17'40.3"W], ix.2004; Silva & Pena leg. (1 fêmea,
INPA); Novo Aripuanã, Floresta Úmida, [5°25'15.1"S 60°26'14.7"W], ix.2004; A. Silva &
Pena leg. (2 fêmeas, INPA); Idem, Reserva Soka, [3°06'52.1"S 59°54'22.0"W], Malaise, 1725.viii.1999. J. F. Vidal & A. L. Henriques leg. (1 macho, INPA); Manaus, Reserva Ducke
[2°57'48.1"S 59°55'22.6"W], Arm. Suspensa, Torre 30 m 09-22.ix.1994; J. A. Rafael & J. Vidal
leg. (1 fêmea, INPA); Rio de Janeiro: Guapimirim, PARNASO, Altitude: 248 m,
22°31'02.1"S, 43°00'22.2" W, i.2014; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 macho, UFRJ);
Idem, vi.2015; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 macho, UFRJ); Idem, Altitude: 252 m,
22°31’00’’S, 43°00’23.6’’W, ii.2015; Malaise pto 2B, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea/1 macho,
UFRJ); Idem, i.2015; Malaise pto 2B, R. F. Monteiro e col. (10 machos, UFRJ); Idem, Altitude:
540 m, 22°28’36.4’’S, 42°59’30’’W, vii.2015; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 macho,
UFRJ); Idem, Altitude: 549 m, 22°28’36.4’’S, 42°59’30.7’’W, vi.2015; Malaise pto 4A, R. F.
Monteiro e col. (3 machos, UFRJ); Idem, xii.2014; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (4
machos, UFRJ);
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Eiphosoma bogan Gauld, 2000
(Figuras 23 A-F, 56 A-B)
Diagnose. Mesossoma com cor preta predominante (Fig. 23 D); mesoscuto, mesopleura e
escutelo sem nenhuma marca amarela (Fig. 23 E-F); cabeça com uma faixa enegrecida na fronte
unida a marca interocelar (Fig. 23 C); pronoto, metapleura e propódeo possuem partes amarelas;
mesoscuto esparsamente pontuado (Fig. 23 E); propódeo apenas com a carena transversal
anterior presente (Fig. 23 F).
Macho: Semelhante a fêmea em estrutura e coloração (Fig. A).
Variação: A nervura 3rs-m pode estar presente ou ausente, nas espécies brasileiras o pronoto é
amarelo e apenas a parte superior é enegrecida (Fig. 56 A-B).
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste); Brasil (Rndônia*, Amazonas*). (Fig. 71)
Material examinado: 3 fêmeas e 4 machos. BRASIL, Rondônia: Itapuã do Oeste, Flona
Jamari, Trilha Pedra Grande. 09°11’39.4’’S/63°04’55.3’’W, Malaise, 08.x.2014. J. A. Rafael
& F. F. Xavier F°, R. M. Vieira, R. H. Aquino leg. (1 fêmea, INPA); Amazonas: São Paulo de
Olivença, Campina. 03°28’50’’S, 68°55’25’’W, Malaise, 11 - 27.ix.2005. J. A. Rafael & F. F.
Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA); Itacoatiara, Madeireira Mil. [3°03'09.2"S 58°43'40.7"W],
Malaise, 16.xii.1999. J. Vidal leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Malaise área N, 21-26.xi.1999. J. F.
Vidal leg. (3 machos, INPA); Novo Aripuanã, Reserva Soka, [3°06'52.1"S 59°54'22.0"W],
Malaise, 17-25.viii.1993. J. F. Vidal & A. L. Henriques leg. (1 macho, INPA).

Eiphosoma cerfen Gauld, 2000
(Figuras 24 A-E, 55 B)
Diagnose. Propódeo com faixas negras laterais além da faixa negra central; área central do
propódeo é levemente estriada (Fig. 24 E). Mesoscuto esparsamente pontuado, com faixas
amarelas separadas indo até a região mediana (Fig. 24 D); mesopleura com faixa diagonal
contínua e esternáulo marcado de preto (Fig. 24 C); asa anterior sem nervura 3rs-m (Fig. 55 B).
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Macho: Semelhante a fêmea em estrutura e coloração. Porém o metassoma possui um padrão
de cor diferente, onde os tergitos são enegrecidos na parte anterior e castanhos na região
posterior (Fig. 24 A).
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Alajuela, Puntarenas, Cartago, Limón); Brasil
(Amazonas*). (Fig. 72)
Material examinado: 1 macho. BRASIL, Amazonas: Barcelos, Rio Toototobi, [1°51'57.4"N
63°35'30.7"W], Malaise, 10.ix.1995, L. S. Aquino leg. (1 macho, INPA).

Eiphosoma dolopon Gauld, 2000
(Figuras 25 A-E, 56 C-D)
Diagnose. Mesoscuto grosseiramente pontuado com marcas amarelas apenas na parte anterior
dos notáulices (Fig. 25 D); mesopleura com faixa diagonal contínua, coxa posterior
avermelhada sem marcas pretas (Fig. 25 C); propódeo liso e polido com carenas transversais
anterior e posterior completas e fortes (Fig. 25 E); tíbia anterior bastante espinhosa.
Variação: Foi observado nos exemplares a ausência e presença da nervura 3rs-m na asa anterior
(Fig. 55 C-D).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste), Brasil (Amazonas*, Maranhão*, Rio de Janeiro*).
(Figura 73)
Material examinado: 4 fêmeas e 1 macho. BRASIL, Amazonas: Manicoré, Cachoeira,
Floresta Úmida, [5°47'49.6"S 61°17'40.3"W], Malaise, ix.2004, Silva & Pena leg. (1 fêmea,
INPA); Novo Aripuanã, Reserva Soka, [3°06'52.1"S 59°54'22.0"W], Malaise, 17-25.viii.1999.
J. F. Vidal & A. L. Henriques leg. (1 fêmea, INPA); Novo Airão, AM - 352, Km 68, Ig. Mato
Grosso, 02°48’58’’S, 60°55’18’’W, Malaise, 07-11.vii.2015, J. A. Rafael & F. F. Xavier F°
leg. (1 fêmea, INPA); Maranhão: São Pedro da Água Branca, Fazenda Esplanada, Malaise
Mata, [5°05'27.5"S 48°25'07.3"W], 07.xii.2001; J. A. Rafael & J. Vidal leg. (1 macho, INPA);
Rio de Janeiro: Guapimirim, PARNASO, Altitude: 360 m, 22°29’40.8’’S, 42°59’53.9’’W,
vi.2015; Malaise pto 3B, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ).
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Eiphosoma fluminense Costa Lima, 1953
(Figuras 26 A-E, 54 A)
Diagnose. Propódeo centralmente enrugado com carena transversal anterior completa e
posterior incompleta, apenas a faixa negra central presente, a qual é separada da faixa
transversal (Fig. 26 E); mesoscuto com faixas amarelas unidas na região mediana e se
estendendo até a região posterior (Fig. 26 D); mesopleura com a parte superior da área central
estriada, faixa negra diagonal descontínua (Fig. 26 C); asa anterior inteiramente hialina, com
nervura 3rs-m presente e quase fusionada a nervura M (Fig. 54 A).
Macho: Semelhante a fêmea.
Distribuição: Brasil (Mato Grosso*, São Paulo, Rio de Janeiro). (Fig. 74)
Material examinado: 1 fêmea. BRASIL, Mato Grosso: Chapada dos Guimarães,
[15°11'16.3"S 55°17'17.9"W], 10-12.vi.1991, J. A. Rafael & J. Vidal leg. (1 fêmea, INPA).

Eiphosoma maculicoxa (Enderlein, 1921)
(Figuras 27 A-E, 54 B)
Diagnose. Propódeo liso e polido com carena transversal posterior forte, vestigial ou ausente,
com faixa negra central geralmente separada da faixa negra transversal (Fig. 27 E); mesoscuto
grosseiramente pontuado, com faixas amarelas separadas (Fig. 27 D); mesopleura apenas com
a faixa diagonal presente, coxa posterior marcada de preto internamente (Fig. 27 C); asa anterior
moderadamente escurecida no ápice, sem a nervura 3rs-m (Fig. 54 B).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Heredia, Limón); Brasil (Roraima*, Rondônia*, Mato Grosso*,
Espírito Santo, São Paulo). (Fig. 75)
Material examinado: 2 fêmeas, 1 macho. BRASIL, Roraima: Rio Uraricoera, Ilha de Maracá,
[3°19'51.7"N 61°40'27.5"W], 21-30.xi.1987, Armadilha Malaise, J. A. Rafael e equipe. (1
macho, INPA); Rondônia: Ouro Preto do Oeste, Reserva INPA, 00°00’00’’S/00°00’00’’W,
06-12.vii.1995, Armadilha Malaise, J. A. Rafael & Vidal leg. 1 fêmea (INPA); (verificar); Mato
Grosso: Chapada dos Guimarães, [15°11'16.3"S 55°17'17.9"W], 10-12.vi.1991, J. A. Rafael &
Vidal leg. (1 fêmea, INPA);
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Eiphosoma nigrovittatum Cresson, 1865
(Figuras 28 A-E, 54 C)
Eiphosoma nigrovittata Cresson, 1865: 55. Holótipo fêmea, Cuba (PANS).
Eiphosoma nigrovittatum Cresson; Brues, 1911: 21.
Eiphosoma vitticolle var. nigrovittatum Cresson; Morley 1913: 55.
Eiphosoma schwarzi Cockerell, 1913: 62. Holótipo fêmea, Guatemala (USNM). [Sininomizado
por Gauld, 2000: 96].
Eiphosoma (Brachixiphosoma) insulare Viereck, 1913: 564. Holótipo fêmea, Porto Rico
(NMNH). [Sininomizado por Gauld, 2000: 96].
Chartionedys nigrovittata (Cresson) Enderlein, 1921:4.
Xiphosoma nigrovittata Cresson; Myers, 1931: 269.
Eiphosoma insulare Viereck; Costa Lima, 1953: 177.
Diagnose. Possui o ovipositor mais longo que a maioria das espécies do grupo (Fig. 28 A);
clípeo fracamente convexo (Fig. 28 C); mesoscuto com marcas amarelas que geralmente se
unem na região mediana, lobo mediano inteiramente pontuado, lobos laterais esparsamente
pontuados (Fig. 28 D); propódeo com superfície granulada ou enrugada, com carena transversal
anterior e posterior presentes (Fig. 28 E); asa anterior sem nervura 3rs-m (Fig. 54 C); os
espinhos da tíbia anterior são curtos e finos.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Belize; Guatemala (Alta Verapaz); Costa Rica (Guanacaste, Alajuela,
Puntarenas, Cartago, Limón); Cuba; Porto Rico; Venezuela; Brasil (Roraima*, Amazonas*,
Mato Grosso, Espírito Santo). (Fig. 76)
Material examinado: 3 fêmeas. BRASIL, Rondônia: Guajará Mirim, Rio Pacaás Novos, 0711.ix.1999. 11°11’12’’S, 64°51’21’’W, Arm. Malaise. J. Vidal col.; igarapé. (danificado,
INPA); Amazonas: Manicoré, Cachoeira, Malaise de solo, [5°47'49.6"S 61°17'40.3"W],
ix.2004; A. Silva & Pena leg. (1 fêmea, INPA); Careiro Castanho, BR - 319, Km 181, Sítio São
Paulo, 04°12’48’’S, 60°49’04’’W, Malaise grde, 15-30.vi.2017, J. A. Rafael & F. F. Xavier F°
leg. (1 fêmea, INPA); Espírito Santo: Pinheiros, Res. Biol. Córrego do Veado, Trilha Jaboti.
18°21’N, 40°10’W, 27.xi - 06.xii.2011, Malaise 6, M. T. Tavares & eq. col. (1 fêmea, UFES)
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Eiphosoma ondullatum sp. nov.
(Figuras 29 A-F, 46 E-F, 48 E-F, 51 C)
Diagnose. Propódeo liso, esparsamente pontuado, carena transversal posterior ondulada e uma
ampla marca negra ocupando a maior parte da região central e lateral; mesoscuto inteiramente
preto.
Descrição. Fêmea (Fig. 29 B): Asa anterior, 7.5 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 29 C); clípeo, em
perfil, moderadamente convexo; espaço malar 0.8 x maior que a largura basal da mandíbula.
Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto, em perfil,
arredondado, lobo mediano com pontuações concentradas na parte anterior e esparsamente
pontuado na parte posterior, lobos laterais com pontuações esparsas; notáulices fortemente
impressos; escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 29 E, 46 E-F); mesopleura pontuada e
pilosa na parte inferior, área central levemente estriada; esternáulo fortemente impresso e
estriado; metapleura com a parte superior pontuada e pilosa; carena pleural fraca, mas completa,
carena submetapleural pronunciada (Fig. 29 D); propódeo liso e polido, lateralmente pontuado
e piloso; área central com estrias longitudinais na parte anterior e restante da área com fracas
estrias transversais; carena transversal anterior lateralmente forte e centralmente fraca e falhada,
carena transversal posterior com sinuosidades e área central vestigial (Fig. 29 F, 48 E-F). Coxa
e fêmur posterior pontuados e pilosos; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal
posterior curvada e pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m ausente; nervura 1m-cu se
unindo à 2rs-m distante da Rs+2r; abscissa distal da nervura M completa; cu-a levemente
desviada da base da nervura Rs&M (Fig. 51 C); asa posterior com seis hamuli. Metassoma com
pecíolo estreito, alargando posteriormente, demais tergitos inteiramente cerdosos. Ovipositor
reto, 1.1 x mais longo que a tíbia posterior, bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício.
Mesoscuto inteiramente preto; escutelo amarelo marcado de preto posteriormente (Fig. 29 E);
mesopleura com uma faixa preta diagonal contínua; esternáulo marcado de preto (Fig. 29 D);
metapleura marcada de preto na parte anterior; propódeo com uma marca preta expandida da
margem anterior até próximo a área peciolar (Fig. 29 F). Dois pares de pernas anteriores
amarelos; coxa posterior amarela, com uma marca preta dorsal que se estende para a parte
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interna; fêmur, tíbia e tarsos posteriores enegrecidas. Mesossoma de cor laranja, dorsalmente
escurecido. Asas anteriores hialinas, conspicuamente enegrecidas no ápice, pterostigma preto
(Fig. 51 C).
Macho. Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Metassoma com coloração mais escura
(Fig. 29 A).
Etimologia: Eiphosoma ondullatum sp. nov., nome em referência as ondulações da carena
transversal posterior do propódeo.
Discussão. Eiphosoma ondullatum sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma
nigrovittatum, o qual é caracterizado pela ausência da nervura 3rs-m na asa anterior. É
semelhante a Eiphosoma rudelium devido o escutelo possuir carena lateromediana presente
ocupando a parte anterior do seu comprimento. No entanto, E. rudelium possui mesoscuto com
marcas amarelas na região anterior dos notáulices; propódeo enrugado, densamente pontuado,
com carena transversal posterior em linha reta e a faixa negra central é unida a faixa transversal.
Enquanto E. ondullatum sp. nov. possui o mesoscuto inteiramente preto; propódeo liso,
esparsamente pontuado, com carena transversal posterior ondulada e uma ampla marca negra
ocupando parte da região central e lateral.
Distribuição: Brasil (Rio de Janeiro). (Fig. 77)
Material examinado: 3 fêmeas, 2 machos. Holótipo fêmea. BRASIL, Rio de Janeiro:
Guapimirim, PARNASO, Altitude: 252 m, 22°31’00”S/43°00’23.6”W, ii.2015; Malaise pto
2B, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ); Parátipos, 2 fêmeas, 2 machos. Idem, ii.2015;
Malaise pto 2B, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ); Idem, Altitude: 248 m, 22°31'02.1"S,
43°00'22.2" W, i.2015; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea/1 macho, UFRJ); Idem,
xii.2014; Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 macho, UFRJ).

Eiphosoma ribeiroi Costa Lima, 1953
(Figuras 30 A-E, 54 D)
Diagnose. Carenas lateromedianas do escutelo conspícuas e invadindo um terço do seu
comprimento; mesoscuto com faixas amarelas unidas na região mediana; esternáulo sem marca
preta e tíbia posterior castanha com área central mais clara.
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Redescrição. Fêmea (Fig. 30 A): Asa anterior, 6.7 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 30 B); clípeo, em
perfil, fracamente a moderadamente convexo; espaço malar 0.7 x maior que a largura basal da
mandíbula. Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto, em
perfil, levemente achatado dorsalmente, lobos laterais e mediano inteiramente pontuados;
notáulices fortemente impressos; escutelo liso e polido sem pontuações, com carenas
lateromedianas presentes e invadindo um terço do seu comprimento (Fig. 30 D); mesopleura
pontuada e pilosa na parte inferior, área central estriada na parte anterior; esternáulo
moderadamente impresso; metapleura com a parte superior pontuada e pilosa; carena pleural
completa, carena submetapleural pronunciada (Fig. 30 C); propódeo liso ou levemente
enrugado e pontuado, carena transversal anterior completa, carena transversal posterior
geralmente completa, sem área posteroexterna definida (Fig. 30 E). Coxa e fêmur posterior
pontuados e pilosos; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior curvada e
pectinada. Asa anterior sem a nervura 3rs-m; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m distante da
Rs+2r; abscissa distal da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M (Fig.
54 D). Metassoma com pecíolo estreito alargando posteriormente, demais tergitos inteiramente
pilosos. Ovipositor reto, 1.2 x mais longo que a tíbia posterior, bainhas do ovipositor
densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesossoma amarelo, mesoscuto com faixas amarelas unem na região mediana; escutelo com
uma fraca marca marrom posteriormente; mesopleura com uma faixa preta diagonal
descontínua e sem nenhuma outra marca (Fig. 30 C); propódeo com pequena faixa preta central
separada da faixa transversal, sem faixas laterais (Fig. 30 E). Metassoma castanho amarelado.
Dois pares de pernas anteriores amarelos; coxa posterior amarela com mancha marrom na parte
dorsal e interna; fêmur posterior castanho com área central mais clara; tíbia posterior castanha
com área central mais clara, tarsos posteriores enegrecidos. Asas anteriores hialinas fracamente
enegrecidas no ápice, pterostigma marrom (Fig. 54 D).
Variação. Apesar do holótipo ter o propódeo com superfície lisa, foi obeservado no material
adicional uma superfície levemente enrugada.
Macho. Desconhecido.
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Discussão. E. ribeiroi é semelhante a E. rudelium, pois ambos possuem as carenas
lateromedianas do escutelo presentes e invadindo um terço do seu comprimento. No entanto,
E. rudelium possui o mesoscuto com faixas amarelas separadas; esternáulo marcado de preto e
tíbia posterior inteiramente preta. Enquanto E. ribeiroi possui o mesoscuto com faixas amarelas
unidas na região mediana; esternáulo sem marca preta e tíbia posterior castanha com área
central mais clara.
Macho. Desconhecido.
Distribuição: Brasil (Pará*, Bahia*, São Paulo). (Fig. 78)
Material Tipo Examinado: Holótipo fêmea. São Paulo: Ilha Sêca, 19-26.ii.1940, Com. I. O.
C. (CEIOC).
Material Adicional Examinado: 2 fêmeas. BRASIL, Pará: Colônia São Tomé,
01°50’46’’S/55°02’23’’W, Malaise, 01-11.ix.2001, J. A. Rafael & J. F. Vidal leg. (1 fêmea,
INPA); Bahia: Jequié, Distrito de Irrigação da Fazenda Velha, 13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W,
Agroecossistemas, Malaise, 26.xi.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP).

Eiphosoma rudelium Gauld, 2000
(Figuras 31 A-E, 54 E)
Diagnose. Mesoscuto interamente pontuado com faixas amarelas separadas (Fig. 31 D);
escutelo com carena longitudinal presente na parte anterior, alcançando até um terço do seu
tamanho (Fig. 31 D); propódeo enrugado e densamente pontuado (Fig. 31 E); tíbia e tarsos
posteriores inteiramente enegrecidos (Fig. 31 A); asa anterior sem nervura 3rs-m (Fig. 54 E).
Variação: A marca diagonal da mesopleura pode ser contínua ou descontínua (Fig. 31 C), o
escutelo pode conter uma marca escurecida na parte anterior, e o esternáulo pode ser marcado
de preto ou não.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Limón); Brasil (Amazonas*). (Fig. 79)
Material examinado: 6 fêmeas, 1 macho. BRASIL, Amazonas: Manaus, EMBRAPA,
Paullinia cupana, Convencional, Mata, 02°53’42.18’’S/59°59’10.58’’W, Arm. Moerick,
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23.xi.2012, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, Arm. Malaise, 07.xii.2012, K.
Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Careiro Castanho, BR - 319, Km 181, Sítio São Paulo,
04°12’48’’S, 60°49’04’’W, Malaise grde, 05-17.x.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1
fêmea, INPA); Idem, 12-27.v.2017, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA); Idem,
15-30.vi.2017, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA);

Eiphosoma strontorium Gauld, 2000
(Figuras 32 A-F, 54 F)
Diagnose. Possui uma marca preta na mesopleura localizada à frente da coxa média (Fig. 32
D); mesoscuto esparsamente pontuado (Fig. 32 E); ropódeo centralmente enrugado, com carena
transversal posterior vestigial (Fig. 32 F); asa anterior sem nervura 3rs-m (Fig. 54 F).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração (Fig. 32 A).
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Puntarenas, San José); Brasil (Amazonas*, Pará*, São
Paulo). (Fig. 80)
Material examinado: 2 fêmeas, 1 macho. BRASIL, Amazonas: Tefé, Terra Firme,
03°25’19’’S/64°37’05’’W, Malaise, 05-17.ix.2016, J. A. Oliveira, D. M. M. Mendes, J. A.
Rafael leg. (1 fêmea, INPA); Barcelos, Rio Padauari, Com. Ararinha, 00°30’18’’N,
64°03’30’’W, Malaise, 10.ix.1995, L. S. Aquino leg. (1 fêmea, INPA); Pará: Óbidos, Sítio
Curió, 01°47’03’’S/55°07’05’’W, Malaise, 29.viii-08.ix.2001, J. A. Rafael & J. F. Vidal leg.
(1 macho, INPA).

Eiphosoma tentalium Gauld, 2000
(Figuras 33 A-E, 55 C)
Diagnose. Possui a parte interna da coxa posterior marcada de preto; mesoscuto esparsamente
pontuado com faixas amarelas separadas (Fig. 33 D); a carena transversal posterior do propódeo
pode ser fraca, descontínua ou concêntrica e a parte central do propódeo é enrugada ou estriada
(Fig. 33 E); asa anterior sem nervura 3rs-m (Fig. 33 C).
Macho: Semelhante a fêmea em estrutura e coloração.
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Distribuição: Costa Rica (Alajuela, Heredia, Puntarenas, Limón); Brasil (Amazonas*, São
Paulo, Rio de Janeiro*). (Fig. 81)
Material examinado: 2 fêmeas, 1 macho. BRASIL, Amazonas: Careiro Castanho, BR - 319,
Km 181, Sítio São Paulo, 04°12’48’’S, 60°49’04’’W, Malaise grde, 15-30.ix.2016, J. A. Rafael
& F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA); Vila de Balbina, [1°55'08.8"S 59°29'32.1"W],
19.iii.2004, M. L. Oliveira leg. (1 macho, INPA); Rio de Janeiro: Guapimirim, PARNASO,
Altitude: 252 m, 22°31’00’’S, 43°00’23.6’’W, ii.2015; Malaise pto 2B, R. F. Monteiro e col.
(1 fêmea, UFRJ).

Eiphosoma uaupes sp. nov.
(Figuras 34 A-E, 47 B, 49 B, 51 F)
Diagnose. Propódeo liso e polido, metapleura com raras pontuações periféricas, asa anterior
com areolete lenticular e esternáulo sem marca preta.
Descrição. Fêmea (Fig. 34 A): Asa anterior, 7.5 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 34 B); clípeo, em
perfil, fortemente convexo e pubescente; espaço malar 0.8 x maior que a largura basal da
mandíbula. Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto, em
perfil, arredondado, lobo mediano com pontuações esparsas, concentradas na parte anterior e
posterior, lobos laterais com pontuações esparsas apenas na parte anterior, parte posterior sem
pontuações; notáulices moderadamente impressos; escutelo liso e polido sem pontuações (Fig.
34 D, 47 B); mesopleura pontuada e pilosa na parte inferior, área central lisa; esternáulo
fortemente impresso; metapleura lisa com raras pontuações na periferia anterior e superior;
carena pleural forte, carena submetapleural pronunciada (Fig. 34 C); propódeo liso, com leves
estrias na área central e pontuado nas laterais; carena transversal anterior e posterior fortes e
completas, sem área posteroexterna definida (Fig. 34 E, 49 B). Todas as pernas pubescentes;
coxa posterior pontuada e pilosa; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior
curvada e pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m presente, porém quase fusionada a nervura
M, formando areolete lenticular; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m próxima da Rs+2r; abscissa
distal da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M (Fig. 51 F); asa
posterior com cinco hamuli. Metassoma com pecíolo estreito alargando posteriormente, demais
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tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor reto, 1.5 x mais longo que a tíbia posterior, bainhas do
ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
Mesossoma amarelo, mesoscuto com faixas amarelas separadas; escutelo marcado de preto
posteriormente (Fig. 34 D); mesopleura apenas com uma faixa preta diagonal contínua (Fig. 34
C); propódeo com uma grande marca preta central separada da faixa transversal, pequenas
manchas pretas laterais (Fig. 34 E). Dois pares de pernas anteriores amarelos; coxa posterior
amarela com uma extensa marca preta na região dorsal; fêmur posterior avermelhado no centro
e escurecido nas extremidades, tíbia e tarsos posteriores enegrecidos. Asas anteriores hialinas
com ápice conspicuamente escurecido, pterostigma marrom (Fig. 51 F).
Macho. Desconhecido.
Etimologia: Nome em aposição, em referência ao Rio Uaupés, da localidade onde foi
encontrado.
Discussão. Eiphosoma uaupes sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma
nigrovittatum, o qual é caracterizado pela ausência da nervura 3rs-m na asa anterior. É
semelhante a Eiphosoma quadrilineatum, pois ambas possuem o clípeo fortemente convexo e
com grandes cerdas. No entanto, E. quadrilineatum possui o propódeo coriáceo, metapleura
com a parte superior inteiramente pontuada, asa anterior sem a nervura 3rs-m e esternáulo
marcado de preto. Enquanto E. uaupes sp. nov. possui propódeo liso e polido, metapleura com
raras pontuações periféricas, asa anterior com nervura 3rs-m presente e esternáulo sem marca
preta.
Distribuição: Brasil (Amazonas). (Fig. 82)
Material Examinado. 1 fêmea. Holótipo fêmea. BRASIL, Amazonas: São Gabriel da
Cachoeira, Rio Uaupés, P.E.F. Querari, 01°04’51.3”N/69°50’32.1”W, Malaise grande, 0115.vi.2017, D. Bandeira leg. (INPA).
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Eiphosoma urgulium Gauld, 2000
(Figuras 35 A-E, 55 D)
Diagnose. Propódeo centralmente liso, com carena transversal posterior bastante forte, apenas
com a faixa negra central (Fig. 35 E); mesoscuto com marcas amarelas que geralmente se unem
na região mediana (Fig. D); asa anterior com nervura 3rs-m presente, quase fusionada a nervura
M (Fig. 55 D).
Variação: Nas fêmeas o escutelo não é marcado de preto na parte posterior, apenas os machos
possuem a marca no escutelo. A faixa negra central do propódeo pode ser ampla ou estreita.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração. Porém como áreas pretas mais extensas
no mesossoma.
Distribuição: Costa Rica (Heredia, Limón); Brasil (Ceará*). (Fig. 83)
Material Examinado: 1 fêmeas. BRASIL, Ceará: Ubajara, Parque Nacional de Ubajara,
Cachoeira do Cafundó, 03°50’13’’S/40°54’35’’W, Armadilha Malaise 18-30.xi.2012; F.
Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior, cols. (1 fêmea, CZMA).

•

Grupo de espécies Eiphosoma nigrum

Esse grupo é caracterizado pela coloração predominantemente preta e estutelo inteiramente
pontuado. Os espécimes possuem uma grande variação de características.

Eiphosoma nigrum (Szépligeti, 1906)
(Figuras 36 A-F, 57 A-B)
Xiphosoma nigra Szépligeti,1906: 119. Holótipo fêmea, Brasil (TM).
Eiphosoma parana Morley, 1913: 53. Holótipo fêmea, Brasil (NHM) [Sininomizado por Gauld,
2000: 67].
Eiphosoma nigrum (Szépligeti) Townes & Townes, 1966:164.
Diagnose. Mesossoma inteiramente negro, alguns com tons avermelhados (Fig. 36 D);
mesoscuto esparsamente pontuado e escutelo inteiramente pontuado (Fig. 36 E-F); asas
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completamente hialinas, geralmente com um grande areolete triangular, alguns espécimes não
possuem areolete (Fig. 57 A-B).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Puntarenas); Colômbia (Caquetá); Brasil (Amazonas*,
Pará, Mato Grosso). (Fig. 84)
Material examinado: 4 fêmeas e 3 machos. BRASIL, Amazonas: Manaus; EMBRAPA,
Paullinia cupana, Orgânico, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise,
14.ix.2012, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, 23.xi.2012, K. Schoeninger. (1 fêmea,
INPA); Idem, 18.i.2013, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Novo Airão, AM - 352, Km 68, Ig.
Mato Grosso, 02°48’58’’S, 60°55’18’’W, Malaise próx. igarapé, 14-28.ix.2016, J. A. Rafael &
F. F. Xavier F° leg. (1 macho, INPA); Idem, 04-17.viii.2017, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg.
(1 macho, INPA); Idem, AM - 352, Km 68, Ig. Mato Grosso, 02°48’58’’S, 60°55’18’’W,
Malaise próx. igarapé, 15-30.xi.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 macho, INPA);
Mato Grosso: Tangará da Serra, Faz. Aparecida da Serra, 14°18’36.64’’S, 57°44’47.00’’W,
Malaise próx. igarapé, 14-28.ix.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA).

•

Grupo de espécies Eiphosoma shaghi

Esse grupo de espécies é caracterizado pela presença de pubescência longa e conspícua em
quase todo o corpo.

Eiphosoma fuzhi Gauld, 2000
(Figuras 37 A-E, 57 C)
Diagnose. E. fuzhi possui carena epomial conspícua e metapleura com raras pontuações; dente
femoral posterior presente; mesopleura com faixa diagonal contínua se estendendo até a frente
da coxa média (Fig. 37 C); propódeo liso, com uma ampla faixa negra central e faixas laterais
presentes (Fig. 37 E). Asa anterior fortemente escurecida no ápice, com nervura 3rs-m presente
(Fig. 57 C). Até o momento o grupo só tinha registro para a Costa Rica.
Macho: Desconhecido.
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Distribuição: Costa Rica (San José); Brasil (Amazonas*, Rio de Janeiro*). (Fig. 85)
Material Examinado: 9 fêmeas. BRASIL, Amazonas: Manaus, EMBRAPA, Paullinia
cupana, Orgânico, Cultivo, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise, 11.x.2012, K.
Schoeninger. (2 fêmeas, INPA); Idem, Cultivo, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm.
Malaise,

23.xi.2012,

K.

Schoeninger.

(1

fêmea,

INPA);

Idem,

Cultivo,

02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise, 21.xii.2012, K. Schoeninger. (1 fêmea,
INPA); Idem, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise, 23.xi.2012, K.
Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise,
07.xii.2012, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W,
Arm. Malaise, 05.i.2013, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Rio de Janeiro: Guapimirim,
PARNASO, Altitude: 360 m, 22°29’40.8’’S, 42°59’53.9’’W, viii.2015; Malaise pto 3B, R. F.
Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ); Idem, Altitude: 133 m, 22°31’55’’S, 43°00’07’’W, viii.2015;
Malaise pto 1B, R. F. Monteiro e col. (1 fêmea, UFRJ).

•

Grupo de espécies Eiphosoma vitticolle

As espécies desse grupo são possuem a carena submetapleural curta e profunda e asas
inteiramente hialinas.

Eiphosoma laphygmae Costa Lima, 1953
(Figuras 38 A-F, 57 D)
[Eiphosoma vitticollis Cresson of authors. Misidentification.]
Eiphosoma laphygmae Costa Lima, 1953:181. Holótipo fêmea, Brasil (LCPV) [Sinonimizado
com E. vitticolle Cresson por Townes & Townes, 1966: 166.]
Eiphosoma laphygmae Gauld, 2000:106. Holótipo fêmea, Belize (NHM).
Diagnose. Mesopleura com faixa negra diagonal presente, carena submetapleural pronunciada
com um aspecto retangular (Fig. 38 D); propódeo liso e polido, com carena transversal anterior
e posterior presentes; carena pleural completa (Fig. 38 F); asa anterior inteiramente hialina, com
areolete presente (Fig. 57 D).
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Variação: Foi observado no material tipo (parátipos) que os machos possuem área
posteroesterna definida (Anexo A), porém também existem exemplares que não possuem área
definida. Alguns exemplares possuem o propódeo levemente enrugado.
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração (Fig. 38 A).
Distribuição: Belize; Honduras; Costa Rica (Guanacaste, Alajuela, Heredia, Puntarenas,
Limón); Colômbia (Antiocha); Venezuela (Portuguesa); Brasil (Amazonas*, Pará*, Maranhão,
Piauí*, Ceará*, Bahia*, Mato Grosso*, Goiás, Mato Grosso*, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo); Bolívia (Santa Cruz). (Fig. 86)
Material tipo examinado: Parátipos, 2 fêmeas e 1 macho. Minas Gerais: Lassance, 2031.i.1939, Martins, Lopes e Mangabeira cols. (1 fêmea/1 macho, var. B, CEIOC); São Paulo:
Rio Paraná - Porto Cabral, iii-iv.1944. L. Travassos col. (1 fêmea, CEIOC). (Anexo A)
Material adicional examinado: 110 fêmeas e 33 machos. BRASIL, Amazonas: Manaus, BR
174, Km 21, Estr. 3 Galhos, Ramal Conquista, [2°57'44.5"S 60°01'42.0"W], 15.iii.2003, T. E.
Bobot leg. (1 fêmea, INPA); Idem, AM 010, Km 14, [3°02'40.7"S 60°01'49.7"W], xii.1993, Eq:
INPA em cultura de Cubiu. (1 macho, INPA); Vila de Balbina, [1°55'08.8"S 59°29'32.1"W],
19.iii.2004, M. L. Oliveira leg. (1 fêmea, INPA); Ipixuna, Rio Gregório, Com. Lago Grande,
07°10’11.7’’S/70°49’10.3’’W, Armadilha Malaise, 18-20.v.2011, 22:00-01:00 h, J. A. Rafael,
J. T. Câmara, R. F. Silva, A. Somavilla, C. Gonçalves, A. Agudelo leg. (1 fêmea, INPA); Pará:
Óbidos, Colônia São Tomé, 01°50’46’’S/55°02’23’’W, Malaise, 01-11.ix.2001, J. A. Rafael &
J. F. Vidal leg. (2 fêmeas/1 macho, INPA); Piratuba, Abaeté [Abaetetuba], 1938. Coll.
CEELVA. (1 fêmea, CEIOC); Maranhão: Mirador, Parque Est. Mirador, Posto Avançado do
Mel, 06°43’50’’S/44°58’59’’W, Armadilha Luminosa, 02-08.iv.2011, F. Limeira-de-Oliveira,
J. A. Reis & M. S. Oliveira cols. (1 fêmea, CZMA); Caxias, Cesc-UEMA, incidental,
[4°51'56.6"S 43°21'21.0"W], 26.xii.2005, F. Limeira-de-Oliveira et al. (3 fêmeas, CZMA);
Piauí: Piracuruca, P. N. de Sete Cidades, Posto do ICMBio, 04°05’57’’S/41°42’34’’W,
Armadilha de Malaise, 16-31.xii.2012, F. Limeira-de-Oliveira, J. S. Pinto Junior e cols. (6
fêmeas, CZMA); Ceará: Ubajara, Parque Nacional de Ubajara, Cachoeira do Cafundó,
03°50’13’’S/40°54’35’’W, Armadilha Malaise, 16-31.xii.2012; F. Limeira-de-Oliveira, J. S.
Pinto Junior, cols. (1 fêmea, CZMA); Bahia: Jequié, Distrito de Irrigação da Fazenda Velha,
13°86’18.6’’S/40°15’79.5’’W, Borda do pasto, Malaise, 09.iv.2005, Santos, J. T. leg. (1 fêmea,
LRRP);

Idem:

17.xii.2005,

Santos,

J.

T.

leg.

(1

macho,

LRRP);

Idem,

56

13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W, Agroecossistemas, Malaise, 10.xii.2005, Alves, F. P. leg. (4
fêmeas, LRRP); Idem, 17.xii.2005, Alves, F. P. leg. (4 fêmeas, LRRP); Idem, 23.xii.2005,
Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 07.i.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem,
20.i.2006, Alves, F. P. leg. (6 fêmeas, LRRP); Idem, 29.i.2006, Alves, F. P. leg. (2 fêmeas,
LRRP); Idem, 03.ii.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea/1 macho, LRRP); Idem, 17.ii.2006, Alves,
F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 18.iii.2006, Alves, F. P. leg. (2 fêmeas, LRRP); Idem,
09.xi.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Idem, 09.xii.2006, Alves, F. P. leg. (10 fêmeas/1
macho, LRRP); Idem, 20.xii.2006, Alves, F. P. leg. (12 fêmeas, LRRP); Idem, Módulo de
Odontologia, 13°49’54.8’’S/40°04’30.1’’W, UESB – Campus II, Malaise, 25.xi.2006, Alves,
F. P. leg. (3 fêmeas, LRRP); Idem, 20.xii.2006, Alves, F. P. leg. (1 macho, LRRP); Idem,
11.v.2007, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Mato Grosso: Chapada dos Guimarães,
[15°11'16.3"S 55°17'17.9"W], 10-12.vi.1991, J. A. Rafael & Vidal leg. (2 fêmeas, INPA);
Pantanal, [17°39'20.9"S 57°25'57.5"W], Malaise, 14-17.vii.1991, J. A. Rafael & Vidal leg. (3
fêmeas, INPA); Tangará da Serra, Faz. Aparecida da Serra, 14°18’36.64’’S, 57°44’47.00’’W,
Cerrado, Malaise, 24.xi.2017, J. S. Carvalho. (2 fêmeas, INPA); Idem, 19.xii.2017, J. S.
Carvalho. (2 fêmeas, INPA); Idem, 08.xii.2017, J. S. Carvalho. (1 fêmea, INPA); Idem, Malaise,
08.xii.2017, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (2 machos, INPA); Idem, Cultivo, Malaise,
24.xi.2017, J. S. Carvalho. (2 fêmeas, INPA); Espírito Santo: Vitória, Zona Urbana,
[20°18'32.5"S 40°18'02.8"W], Varredura, 14.vii.1997, T. M. Rodrigues col. (1 fêmea, INPA);
Itaguaçú, Alto Lajinha, Fazenda Binda 19°48’S/40°48’W, 22-29.ix.2008, Malaise, T. M.
Tavares & eq. col. (1 fêmea, UFES); São Paulo: Ilha Sêca, 19-26.ii.1940, Com. I. O. C. (1
fêmea, CEIOC); 47-23 ou Campinas – 854 m, [22°52'47.6"S 47°00'16.5"W], EX: Spodoptera
frugiperda. x.1987, L. A. Machado col. (2 fêmeas, UFES); Cravinhos, Fazenda Palmares – café,
21°18’54’’S/47°47’3.9’’O, Arm. Moericke / SUP. 05.v.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea,
LRRP); Idem, 30.vi.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, Arm. Luminosa.
12.v.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 05.x.2005, R. I. R. Lara e eq. cols.
(1 fêmea, LRRP); Idem, 02.xi.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 02.ii.2006,
R. I. R. Lara e eq. cols. (2 fêmeas/3machos, LRRP); Idem, 15.ii.2006, R. I. R. Lara e eq. cols.
(1 fêmea, LRRP); Idem, 27.iv.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 22.iii.2007,
R. I. R. Lara e eq. cols. (2 fêmeas, LRRP); Idem, 05.ii.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho,
LRRP); Idem, 29.xi.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, Arm. Moericke /
INF. 14.ix.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 24.viii.2005, R. I. R. Lara e
eq. cols. (2 machos, LRRP); Idem, 30.ix.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem,
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20.xii.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 02.vi.2006, R. I. R. Lara e eq. cols.
(2 fêmeas, LRRP); Idem, 08.vi.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 09.ii.2006,
R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 09.iii.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho,
LRRP); Idem, 04.v.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 02.vi.2006, R. I. R.
Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 22.iii.2007, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP);
Idem, Arm. Moericke / SUP. 21.ix.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem,
29.xii.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (2 fêmeas, LRRP); Idem, 31.iii.2006, R. I. R. Lara e eq.
cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 06.iv.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem,
27.iv.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 fêmea, LRRP); Idem, 07.iii.2007, R. I. R. Lara e eq. cols.
(1 fêmea, LRRP); Idem, 29.iii.2007, R. I. R. Lara e eq. cols. (2 fêmeas, LRRP); Idem,
02.vi.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 14.ix.2005, R. I. R. Lara e eq. cols.
(1 macho, LRRP); Idem, 10.x.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 09.xi.2005,
R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 01.xii.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho,
LRRP); Idem, 08.xii.2005, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, 02.ii.2006, R. I. R.
Lara e eq. cols. (2 machos, LRRP); Idem, 27.iv.2006, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP);
Idem, 28.ii.2007, R. I. R. Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP); Idem, Arm. Luminosa. 29.iii.2007,
R. I. R. Lara e eq. cols. (2 machos, LRRP); Idem, Arm. Moericke / SUP. 04.iv.2007, R. I. R.
Lara e eq. cols. (1 macho, LRRP).

Eiphosoma unicarenatum sp. nov.
(Figuras 39 A-E, 47 C, 49 C, 51 B)
Diagnose. Propódeo estriado, apenas com a carena transversal anterior presente, sem as carenas
lateromedianas centrais, corpo extensamente pontuado e piloso.
Descrição. Fêmea (Fig. 39 A): Asa anterior, 8.1 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior (Fig. 39 B); clípeo, em
perfil, moderadamente convexo; espaço malar 0.5 x maior que a largura basal da mandíbula.
Pronoto com a extremidade superior da epômia fortemente elevada; mesoscuto, em perfil, com
declive, lobo mediano com pontuações esparsas, concentradas na parte anterior e posterior,
lobos laterais com pontuações apenas na parte anterior; notáulices fortemente impressos;
escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 39 D, 47 C); mesopleura pontuada e pilosa na parte
inferior e superior, área central estriada anteriormente; esternáulo fortemente impresso;
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metapleura densamente pontuada e pilosa na parte superior; carena pleural vestigial, carena
submetapleural curta e fortemente pronunciada; propódeo estriado, principalmente na área
central, densamente pontuado nas laterais; carena transversal anterior completa, sem a presença
de carenas lateromedianas centrais, carena transversal posterior ausente (Fig. 39 E, 49 C). Todas
as pernas pubescentes; coxa posterior pontuada e pilosa; tíbia posterior com espinhos
conspícuos; garra tarsal posterior curvada e pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m presente
formando um pequeno areolete peciolado acima; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m distante da
Rs+2r; abscissa distal da nervura M vestigial; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M (Fig.
51 B); asa posterior com quatro hamuli. Metassoma com pecíolo estreito alargando
posteriormente, demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor reto, 1.2 x mais longo que a
tíbia posterior, bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça de cor castanha com marca preta na área interocelar e grande parte do
occipício; Mesossoma castanho, mesoscuto preto com duas marcas castanhas na área dos
notáulices; escutelo marcado de preto posteriormente; mesopleura apenas com faixa diagonal
preta contínua (Fig. 39 D); propódeo com uma grande marca preta central unida a faixa
transversal, faixas laterais presentes (Fig. 39 E). Dois pares de pernas anteriores castanhos; coxa
posterior marcada de preto em quase toda sua extensão; fêmur, tíbia e tarsos posteriores
enegrecidos. Asas inteiramente hialinas, pterostigma marrom (Fig. 51 B).
Macho. Desconhecido.
Etimologia: Nome em referência a carena transversal anterior do propódeo, por ser única, sem
a presença das carenas lateromedianas.
Discussão. Eiphosoma unicarenatum sp. nov. pertence ao grupo de espécies Eiphosoma
vitticolle, o qual é caracterizado por possuir a carena submetapleural curta e profunda e asas
inteiramente hialinas. E. unicarenatum sp. nov. compartilha com as espécies do grupo apenas
os caracteres citados anteriormente, difere por conter o propódeo estriado, somente com a
carena transversal anterior presente, sem as carenas lateromedianas centrais, corpo
extensamente pontuado e piloso e padrão de coloração diferente.
Distribuição: Brasil (Maranhão). (Fig. 87)
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Material Examinado. Holótipo fêmea. BRASIL, Maranhão: Bom Jardim, REBIO-Res. Biol.
Gurupi, Armadilha Malaise, 17-27.i.2010, F. Limeira-de-Oliveira, J. T. Câmara & A. A. T.
Sousa, cols. (1 fêmea, CZMA).

•

Grupo de espécies Eiphosoma macrum

Esse grupo abriga as espécies que não possuem nenhuma das características compartilhadas
nos outros grupos. É formado por cinco espécies Eiphosoma macrum, Eiphosoma henorum,
Eiphosoma kelpanum, Eiphosoma perti e Eiphosoma gollum.

Eiphosoma henorum Gauld, 2000
(Figuras 40 A-E, 58 A)
Diagnose. E. henorum possui o propódeo enrugado ou coriáceo, com carena transversal anterior
fraca, mas completa, com agulação geralmente forte; carena transversal posterior completa e
área posteroexterna definida; faixa negra central unida a faixa transversal e chegando até a área
peciolar; geralmente possui manchas pretas atrás dos espiráculos (Fig. 40 E). Mesoscuto
esparsamente pontuado e com faixas amarelas que se unem na região mediana e chegam
próximo a região posterior (Fig. 40 D). Mesopleura apenas com a faixa negra diagonal presente
e coxa posterior com uma extensa mancha preta dorsal (Fig. 40 C); asa anterior com ápice
escurecido e areolete presente (Fig. 58 A).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Alajuela, Heredia, Puntarenas, San José, Limón); Brasil
(Roraima*, Amazonas*, Espírito Santo*, Rio de Janeiro*). (Fig. 88)
Material Examinado: 2 fêmeas, 3 machos. BRASIL, Roraima: Rio Uraricoera, Ilha de
Maracá, [3°19'51.7"N 61°40'27.5"W], 21-30.xi.1987, Armadilha Malaise, J. A. Rafael e
equipe. (1 macho, INPA); Amazonas: Novo Aripuanã, Reserva Soka, [3°06'52.1"S
59°54'22.0"W], Malaise, 17-25.viii.1999. J. F. Vidal & A. L. Henriques leg. (1 fêmea, INPA);
Manaus; EMBRAPA, Paullinia cupana, Orgânico, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W,
Arm. Malaise, 05.i.2013, K. Schoeninger. (1 macho, INPA); Novo Airão, AM - 352, Km 68,
Ig. Mato Grosso, 02°48’58’’S, 60°55’18’’W, Malaise próx. igarapé, 14-28.ix.2016, J. A. Rafael
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& F. F. Xavier F° leg. (1 macho, INPA); Espírito Santo: Alfredo Chaves, Picadilo, Mata, 714
m, 20°27’53’’S/40°42’35’’W. Malaise, 08-15.x.2007. C. O. Azevedo & eq. col. (1 fêmea,
UFES);

Rio

de

Janeiro:

Guapimirim,

PARNASO

Altitude:

540

m,

22°28’36.5”S/42°59’30.8”W, vii.2015; Malaise pto 4B, R. F. Monteiro e col. (1 danificado,
UFRJ);

Eiphosoma kelpanum Gauld, 2000
(Figuras 41 A-E, 58 B)
Diagnose. E. kelpanum também possui o propódeo enrugado ou coriáceo, com carenas
transversais anterior e posterior fracas e as vezes incompletas; geralmente sem área
posteroexterna definida; somente com faixa negra central presente, as vezes separada da faixa
transversal (Fig. 41 E). Mesoscuto inteiramente pontuado e com faixas amarelas que se unem
na região mediana e chegam próximo a região posterior (Fig. 40 D). Mesopleura com a metade
superior da área central estriada, apenas a faixa negra diagonal presente e coxa posterior com
uma extensa mancha preta dorsal (Fig. 40 C).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração.
Distribuição: Costa Rica (Guanacaste, Heredia, Puntarenas, Limón); Trinidad & Tobago
(Trinidad); Venezuela (Aragua); Brasil (Amazonas*, Pará*, Maranhão*, Bahia*, Espírito
Santo*, Rio de Janeiro*). (Fig. 89)
Material Examinado: 17 fêmeas, 3 machos. BRASIL, Amazonas: Manaus, ZF2, Km 14,
02°35’21”S/60°06’55”W, Malaise grande no chão, 01-15.x.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier
Fº leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Malaise pequena, perto da torre, 15-31.xi.2016, J. A. Rafael &
F. F. Xavier Fº leg. (1 fêmea, INPA); Manaus, ZF-03, BR 174, Km 41, Res. 1501.
02°27’26”S/59°45’00”W, Malaise, 10-25.x1995. Rocha e Silva, L.E.F. col (1 fêmea, INPA);
Manaus, AM 010, Km 31. EMBRAPA, Arm. Shannon, C. Guaraná, Isc. Fruta, 09.i.1991. L.P.
Albuquerque e J.E. Binda (1 fêmea, INPA); Idem, C. Andiroba, Isc. Fruta, 02.ix.1990. L.P.
Albuquerque e J.E. Binda (1 fêmea, INPA); Manaus, INPA V/8. [3°05'37.0"S 59°59'35.4"W],
Malaise, 13.v.1982. J. A. Rafael col (1 fêmea, INPA); Novo Aripuanã, Reserva Soka,
[3°06'52.1"S 59°54'22.0"W], Malaise, 17-25.viii.1999. J. F. Vidal & A. L. Henriques leg. (1
fêmea, INPA); Barcelos, viii.2008. Rio Demeni, 0°18'05"S / 62°45'56"W, Na luz, no barco, A.
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Filho & R. Machado leg. (1 fêmea, INPA); Presidente Figueiredo, AM 240, Km 24, 02°01'05"S
/ 59°49'59"W, Malaise, 04-08.ix.2008. T.K. Krolow & F.F. Xavier Fº leg. (1 fêmea, INPA);
Pará: Repartimento Vicinal 08, 04°26’42’’S/49°54’25’’W, Malaise, 26.xi.2001, J. A. Rafael &
J. F. Vidal leg. (1 fêmea, INPA); Alter do chão, Malaise, 09-11.ix.1991 (1 fêmea, INPA);
Óbidos, Colônia São Tomé, 01°50’46’’S/55°02’23’’W, Malaise, 01-11.ix.2001, J. A. Rafael &
J. F. Vidal leg. (1 fêmea, INPA); Maranhão: São Pedro da Água Branca, Fazenda Esplana,
Malaise Mata, 04°59'05"S / 48°08'03"W, 07.xii.2001; J. A. Rafael & J. Vidal leg. (1 danificado,
INPA); Bahia: Jequié, Módulo de Odontologia, 13°49’54.8’’S/40°04’30.1’’W, UESB –
Campus II, Malaise, 20.xii.2006, Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Jequié, Distrito de Irrigação
da Fazenda Velha, 13°52’51.9’’S/40°10’42,6’’W, Agroecossistemas, Malaise, 03.xii.2005,
Alves, F. P. leg. (1 fêmea, LRRP); Espírito Santo: Cariacica, Reserva Biológica Duas Bocas,
[20°16'22.8"S 40°28'40.2"W], Varredura, 09.iv.1996. C. O. Azevedo col. (1 fêmea, UFES);
Dom. Martins, Mata Pico do Eldorado. 20°22'17"N, 40°39'29"W, 03-10.xii.2004, Malaise B6.
M. T. Tavares & eq. col. (1 fêmea, UFES); Vitória, Pq. Est. Fonte Grande, [20°18'32.5"S
40°18'02.8"W], Varredura, 22.ii.2001, Azevedo & Kawada col. (1 fêmea, UFES); Rio de
Janeiro: Guapimirim, PARNASO, Altitude: 248 m, 22°31'02.1"S, 43°00'22.2" W, i.2015;
Malaise pto 2A, R. F. Monteiro e col. (1 macho, UFRJ); Vitória, Campus UFES, [20°16'37.4"S
40°18'15.3"W], 27.x.1988, A.P. Aguiar col (1 macho, UFES);

Eiphosoma macrum (Enderlein, 1921)
(Figuras 42 A-F, 58 C)
Xiphosoma macrum Enderlein, 1921: 5. Lectótipo fêmea, Costa Rica, designado por Townes &
Townes, 1966: 163. (IZPAN).
Eiphosoma macrum (Enderlein) Townes & Townes, 1966: 163.
Diagnose. E. macrum possui o propódeo liso e polido, raramente com rugas nas laterais; carena
transversal anterior completa e com angulação forte; carena transversal posterior completa,
geralmente sem área posteroexterna definida, faixa negra central presente unida a faixa
transversal, geralmente possui faixas pretas laterais (Fig. 42 F). Mesopleura com faixa negra
diagonal presente (Fig. 42 D).
Macho: Semelhante a fêmea.
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Variação: Os exemplares variam consideravelmente em coloração e estruturas. Exemplo,
podem ter faixas pretas laterais no propódeo ou não, podem ter mais manchas pretas na
mesopleura além da faixa preta diagonal, as carenas do propódeo podem ter angulação variada,
com área posteroexterna delimitada ou não.
Distribuição: Belize; Costa Rica (Guanacaste, Alajuela, Heredia, Puntarenas, Cartago, San
José, Limón); Brasil (Amazonas*, Acre*, Tocantins*, Espírito Santo*, Mato Grosso do Sul,
Rio de Janeiro*). (Fig. 90)
Material Examinado: 16 fêmeas e 12 machos. BRASIL, Amazonas: Barcelos, Serrinha,
[1°12'27.8"N 62°58'58.9"W], Malaise em Floresta. vii-viii.2007. A.S. Filho & T. Krolow leg.
(1 fêmea, INPA); Barcelos, Serrinha, [1°12'27.8"N 62°58'58.9"W], Malaise. vii-viii.2007. A.S.
Aquinut & T. Krolow leg. (1 fêmea, INPA); Barcelos, Rio Demeni, [0°18'05"S / 62°45'56"W],
Pirico, Igarapé, Malaise. viii.2008. A. Silva & R. Machado leg. (1 fêmea, INPA); Manicoré,
Cachoeira, Floresta Úmida, [5°47'49.6"S 61°17'40.3"W], Malaise, ix.2004, Silva & Pena leg.
(1 fêmea, INPA); Manaus, ZF2, Km 14 02°35’21”S/60°06’55”W, Malaise grande no chão, 1631.x.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier Fº leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Malaise peq. Perto da
torre, 15-30.xi.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier Fº leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Malaise grande
18 m da torre, 15-30.xi.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier Fº leg. (1 fêmea, INPA); Novo Airão,
AM - 352, Km 68, Ig. Mato Grosso, 02°48’58’’S, 60°55’18’’W, Malaise, 07-11.vii.2015, J. A.
Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA); Idem, Arm. Malaise próximo igarape, 1428.xi.2016, J. A. Rafael & F. F. Xavier F° leg. (1 fêmea, INPA); Novo Aripuanã, Reserva Soka,
05°15'53"S / 60°07'08"W, Malaise mata, 28.iv-05.v.1999. R. L. Ferreira, R. Ale-Rocha, J.F.
Vidal, cols. (1 fêmea, INPA); Acre: Senador Guiomard, Faz. Experimental Catuaba. Malaise,
[10°04'21.2"S 67°37'39.3"W], 14-30.x.2016. E.F. Morato & J.A. Rafael leg. (3 fêmeas/9
machos, INPA); Idem, 18-31.vii.2017. E.F. Morato & J.A. Rafael leg. (1 fêmea, INPA);
Tocantins: Araguatins, IFTO, Pastagem. 5°38'51.2"S/48°04'27.2"W, Varredura. 08.xii.2016.
Sousa, A. F. A., Viegas, E. F. G., cols. (1 fêmea, INPA); Espírito Santo: Guarapari, Restinga
P.E. Paulo César Vinha, 20°36’S/40°25’W, 4 m Mata 04, 02-09.xi.2006. Malaise. B. Araújo &
M. Santos leg. (1 fêmea, UFES); Itaguaçú, Alto Lajinha, Fazenda Binda 19°48’S/40°48’W, 2229.ix.2006. Malaise M.T. Tavares & eq. cols. (1 fêmea, UFES); Rio de Janeiro: Guapimirim,
PARNASO, Altitude: 549 m, 22°28’36.4’’S, 42°59’30.7’’W, ii.2015; Malaise pto 4A, R. F.
Monteiro e col. (1 macho, UFRJ); Teresópolis, PARNASO, Altitude: 952 m,
22°27’24.8”S/42°59’07.2”W, i.2015; Malaise pto 7A, R. F. Monteiro e col. (1 macho, UFRJ);
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Idem, Altitude: 1246 m, 22°26’55.1”S/43°00’16.4”W, ii.2015; Malaise pto 7A, R. F. Monteiro
e col. (1 macho, UFRJ).

Eiphosoma matogrossense Costa Lima, 1953
(Figuras 43 A-F)
Diagnose. Propódeo com a carena transversal anterior aberta centralmente, com manchas pretas
laterais além da faixa central; mesoscuto esparsamente pontuado, com faixas amarelas
separadas; marca preta na área do esternáulo e na frente da coxa média; asas anteriores
inteiramente hialinas.
Redescrição. Fêmea (Fig. 43 A): Asa anterior, 5.3 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior; clípeo, em perfil,
moderadamente convexo; espaço malar 0.4 x maior que a largura basal da mandíbula. Pronoto
com a extremidade superior da epômia moderadamente elevada; mesoscuto, em perfil,
arredondado, lobo mediano inteiramente pontuado, lobos laterais com pontuações esparsas
apenas na parte anterior, parte posterior sem pontuações; notáulices fracamente impressos;
escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 43 E); mesopleura pontuada e pilosa na parte
inferior, área central levemente estriada na parte anterior; esternáulo moderadamente impresso;
metapleura com a parte superior pontuada e pilosa; carena pleural ausente, carena
submetapleural pouco pronunciada; propódeo estriado e pontuado, carena transversal anterior
aberta centramente, carena transversal posterior ausente (Fig. 43 F). Coxa e fêmur posterior
pontuados e pilosos; tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior curvada e
pectinada. Asa anterior com nervura 3rs-m presente; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m distante
da Rs+2r; abscissa distal da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M.
Metassoma com pecíolo estreito alargando posteriormente, demais tergitos inteiramente
pilosos. Ovipositor reto, 1.1 x mais longo que a tíbia posterior, bainhas do ovipositor
densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesossoma amarelo, mesoscuto preto com duas faixas amarelas separadas que chegam próximo
a parte posterior; escutelo marcado de preto posteriormente; mesopleura com uma faixa preta
diagonal contínua; marca preta na área do esternáulo e na frente da coxa média (Fig. 43 C);
propódeo com faixa preta central unida a faixa transversal e chegando até a área peciolar, com
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pequenas manchas laterais atrás dos espiráculos (Fig. 43 E). Metassoma castanho com a parte
dorsal enegrecida. Dois pares de pernas anteriores amarelos; coxa posterior amarela com
mancha marrom difusa na parte dorsal e interna; fêmur posterior castanho com extremidade
posterior amarela; tíbia e tarsos posteriores castanhos. Asas anteriores inteiramente hialinas,
pterostigma marrom.
Discussão. E. matogrossense assemelha se a E. kelpanum por possuírem as carenas do
propódeo fracas e incompletas. No entanto E. kelpanum possui o mesoscuto inteiramente
pontuado, com faixas amarelas unidas na região mediana; mesopleura apenas com a faixa negra
diagonal; propódeo com a carena transversal anterior fechada centralmente, somente com a
faixa negra central presente; asas anteriores enegrecidas no ápice. Enquanto E. matogrossense
possui o mesoscuto esparsamente pontuado, com faixas amarelas separadas; mesopleura com a
faixa preta diagonal, marca preta na área do esternáulo e na frente da coxa média (Fig. 43 C);
propódeo com a carena transversal anterior aberta centralmente, com manchas pretas laterais
além da faixa central; asas anteriores inteiramente hialinas.
Macho: Desconhecido
Distribuição: Brasil (Mato Grosso do Sul). (Fig. 91)
Material Tipo Examinado: Holótipo fêmea. BRASIL, Mato Grosso [do Sul]: Salobra.
[20°11'14.2"S 56°32'48.0"W], 29.viii.1940. Com. I.O.C. (1 fêmea, CEIOC). (Anexo B)

Eiphosoma minense Costa Lima, 1953
(Figuras 44 A- E)
Diagnose. Mesoscuto inteiramente pontuado, com faixas amarelas separadas; mesopleura com
área central estriada na parte anterior; propódeo com carenas lateromedianas que se projetam
na região superomedia, sem manchas laterais; coxa posterior com macha marrom na parte
dorsal e interna.
Redescrição. Fêmea (Fig. 44 B): Asa anterior, 5.2 – 5.5 mm. Mandíbula cônica em direção a
extremidade distal, dente superior maior e mais largo que o inferior; clípeo, em perfil,
fracamente convexo; espaço malar 0.6 – 0.7 x maior que a largura basal da mandíbula. Pronoto
com a extremidade superior da epômia fracamente elevada; mesoscuto, em perfil, arredondado,
lobos laterais e mediano inteiramente pontuados; notáulices moderadamente impressos;
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escutelo liso e polido sem pontuações (Fig. 44 E); mesopleura pontuada e pilosa na parte
inferior, área central estriada na parte anterior; esternáulo moderadamente impresso; metapleura
com a parte superior pontuada e pilosa; carena pleural completa, carena submetapleural pouco
pronunciada (Fig. 44 D); propódeo enrugado e pontuado, carena transversal anterior completa
com carenas lateromedianas presentes na área superomedia, carena transversal posterior
presente, área posteroexterna definida (Fig. 44 F). Coxa e fêmur posterior pontuados e pilosos;
tíbia posterior com espinhos conspícuos; garra tarsal posterior curvada e pectinada. Asa anterior
com nervura 3rs-m presente; nervura 1m-cu se unindo à 2rs-m distante da Rs+2r; abscissa distal
da nervura M completa; cu-a oposta à base à base da nervura Rs&M. Metassoma com pecíolo
estreito alargando posteriormente, demais tergitos inteiramente pilosos. Ovipositor levemente
curvado, 1.4 x mais longo que a tíbia posterior, bainhas do ovipositor densamente pilosas.
Coloração: Cabeça amarela com marca preta na área interocelar e grande parte do occipício;
mesossoma amarelo, mesoscuto preto com duas faixas amarelas separadas que chegam próximo
a parte posterior; escutelo marcado de preto posteriormente; mesopleura somente com uma
faixa preta diagonal contínua, (Fig. 44 D); propódeo com faixa preta central unida a faixa
transversal e chegando até a área peciolar, sem faixas laterais (Fig. 44 F). Metassoma castanho
com a parte dorsal enegrecida. Dois pares de pernas anteriores amarelos; coxa posterior amarela
com mancha marrom na parte dorsal e interna; fêmur posterior castanho com área central mais
clara; tíbia posterior castanha com área central mais clara, tarsos posteriores enegrecidos. Asas
anteriores hialinas fracamente enegrecidas no ápice, pterostigma marrom.
Macho. Semelhante a fêmea. Porém, as carenas longitudinais laterais do propódeo estão
presentes e são completas, e o esternáulo é marcado de preto (Fig. 44 A).
Discussão. E. minense é semelhante a E. henorum, pois ambos possuem a área posteroexterna
definida. No entanto E. henorum possui o mesoscuto esparsamente pontuado com faixas
amarelas unidas na região mediana; mesopleura com área central lisa; propódeo apenas com o
início das carenas lateromedianas, com manhas laterais; coxa posteriore com uma extensa
marca negra dorsal. Enquanto E. minense possui o mesoscuto inteiramente pontuado, com
faixas amarelas separadas; mesopleura com área central estriada na parte anterior; propódeo
com carenas lateromedianas que se projetam na região superomedia, sem manchas laterais;
coxa posterior com macha marrom na parte dorsal e interna.
Distribuição: Brasil (Amazonas*, Tocantins*, Maranhão*, Minas Gerais, São Paulo). (Fig. 92)
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Material Tipo Examinado: 1 fêmea. Holótipo fêmea. BRASIL, Minas Gerais: Cambuquira.
ii.1941. Lopes & Gomes (CEIOC). (Anexo C)
Material Adicional Examinado: 5 fêmeas e 2 machos. BRASIL, Amazonas: Novo Aripuanã,
05°15'53"S / 60°07'08"W, Reserva Soka, Varredura, 28.iv-05.v.1999. J. F. Ferreira, R. L.,
Rocha, R. A., Vidal, J. cols. (1 fêmea, INPA); Manaus; EMBRAPA, Paullinia cupana,
Convencional, Cultivo, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm. Malaise, 18.ii.2013, K.
Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, Orgânico, Borda, 02°53’29.14’’S/59°58’45.80’’W, Arm.
Malaise, 05.i.2013, K. Schoeninger. (1 fêmea, INPA); Idem, Arm. Malaise, 26.x.2012, K.
Schoeninger. (1 macho, INPA). “e. univ.”, Arm. Malaise, 07.vi.1982. J. A. Rafael col. (1 fêmea,
INPA); Maranhão: São Pedro da Água Branca, Fazenda Esplana, Malaise Mata, 04°59'05"S /
48°08'03"W, 07.xii.2001; J. A. Rafael & J. Vidal leg. (1 macho, INPA); Tocantins: Araguatins,
IFTO, Pastagem. 5°38'51.2"S/48°04'27.2"W, Varredura. 08.xii.2016. Sousa, A. F. A., Viegas,
E. F. G., cols. (1 fêmea, INPA).

Eiphosoma perti Gauld, 2000
(Figuras 45 A–E, 58 C)
Diagnose. E. perti possui o propódeo liso ou levemente enrugado, com carena transversal
anterior sem angulação, carenas lateromedianas em formato de V, carena transversal posterior
reta ou levemente sinuosa, sem área posteroexterna definida e somente com a faixa negra
central presente unida a faixa transversal (Fig. 45 E). Mesoscuto esparsamente pontuado e com
faixas amarelas separadas que vão até a região mediana (Fig. 45 D). Mesopleura com uma faixa
preta diagonal contínua, marca preta na área do esternáulo e na frente da coxa média e coxa
posterior enegrecida, apenas com a parte posterior amarela (Fig. 45 C). Fêmea com ovipositor
curvado no ápice (Fig. 9 B).
Macho: Semelhante a fêmea em estruturas e coloração (Fig. 45 A).
Distribuição: Costa Rica (Alajuela, Heredia, Puntarenas); Brasil (Roraima*, Amazonas*).
(Fig. 93)
Material examinado: 3 fêmeas e 3 machos. BRASIL, Roraima: Amajari, Serra do Tepequém,
[3°48'07.2"N 61°44'22.8"W], 01-16.ii.2016. R. Boldrini & J. A. Rafael leg. (1 fêmea, INPA);
Amazonas: Novo Aripuanã, Lago Xadá [05°12'00.6"S 60°39'59.3"W], Malaise, iv.2005. F. F.
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Xavier Fº, F. Godoi, A. Lourido leg. (1 fêmea, INPA); Parna Jaú, Campina aberta,
[02°15'41.3"S 62°35'56.3"W] Malaise, 08-16.iv.2001. A.L. Henriques & J.F. Vidal leg. (1
fêmea/1 macho, INPA); Parna Jaú, 01°54'27"S / 61°35'10"W, Malaise, 08-16.iv.2001.
Campinarana, Vidal & Henriques leg. (2 machos, INPA).
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, muitas espécies de Eiphosoma estavam restritas apenas para alguns estados

brasileiros, provavelmente devido a carência de coletas e estudos específicos para o grupo. No
presente estudo foram identificadas 35 espécies de Eiphosoma, das quais uma foi revalidada,
quatro foram redescritas, seis novas espécies acrescentadas e 15 novos registros para o Brasil.
Além disso, foi possível alocar algumas espécies de Costa Lima (1953) nos grupos de espécies
criados por Gauld (2000), elaborar uma chave de identificação para as espécies que ocorrem no
Brasil e mapas com os registros geográficos destas.
A respeito da taxonomia do grupo, ainda existem várias lacunas a serem preenchidas,
como por exemplo, análises morfológicas utilizando a genitália e análises moleculares, até
então não exploradas. Tais procedimentos podem contribuir de forma mais precisa na
delimitação das espécies, visto que, em algumas, há uma variação de características
morfológicas e principalmente de coloração.
É notável que, para grande parte das espécies existe um padrão de coloração, que
juntamente com outros caracteres é possível chegar com clareza aos resultados. No entanto,
para outras, como as espécies que compõem o grupo Eiphosoma macrum e Eiphosoma
nigrovittatum, existe uma diversidade de características que dificultam a identificação.
A análise morfológica revelou ainda, que a utilização de alguns caracteres, como,
presença e ausência da nervura 3rs-m nas asas anteriores não se mostrou um caráter estável,
além de outros morfométricos (diâmetro do ocelo posterior/distância deste até o olho;
comprimento do trocantelo/comprimento do trocânter; comprimento do fêmur posterior
/largura) que não contribuíram significativamente na separação de algumas espécies.
Por fim, através dos resultados obtidos, foi possível ampliar o conhecimento sobre a
taxonomia do gênero e também a distribuição geográfica de suas espécies, além de evidenciar
a diversidade que ocorre nos diferentes biomas do país, com exceção da região Sul. Além disso,
foi possível constatar que, para um melhor entendimento do gênero é imprescindível que as
análises citadas anteriormente possam ser realizadas em trabalhos posteriores, pois, estas irão
contribuir de forma significativa para testes filogenéticos com as espécies, os quais também
podem comprovar se os grupos de espécies criados por Gauld (2000) podem ou não representar
agrupamentos naturais.
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Figura 11 A–E. Eiphosoma batatae Cushman, 1931. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 12 A–E. Eiphosoma formosum sp. nov. A. Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 13 A–F. Eiphosoma manauara sp. nov. A. Parátipo. Macho, habitus, vista lateral; B.
Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral;
E. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 14 A–E. Eiphosoma quorum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 15 A–E. Eiphosoma rheum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 16 A–E. Eiphosoma saranum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 17 A–F. Eiphosoma dentator (Fabricius, 1804). A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 18 A–F. Eiphosoma gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012. A. Macho, habitus,
vista lateral; B. Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e
escutelo, vista dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 19 A–F. Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953 stat. rev. A. Macho, habitus, vista lateral;
B. Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E.
Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 20 A–E. Eiphosoma yoron Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 21 A–E. Eiphosoma anchon Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 22 A–F. Eiphosoma azoica sp. nov. A. Parátipo. Macho, habitus, vista lateral; B.
Parátipo. Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral;
E. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 23 A–F. Eiphosoma bogan Gauld, 2000. A. Macho, habitus, vista lateral; B. Fêmea,
habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 24 A–E. Eiphosoma cerfen Gauld, 2000. A. Macho, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 25 A–E. Eiphosoma dolopon Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.

84

Figura 26 A–E. Eiphosoma fluminense Costa Lima, 1953. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 27 A–E. Eiphosoma maculicoxa (Enderlein, 1921). A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 28 A–E. Eiphosoma nigrovittatum Cresson, 1865. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 29 A–F. Eiphosoma ondullatum sp. nov. A. Parátipo. Macho, habitus, vista lateral; B.
Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral;
E. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 30 A–E. Eiphosoma ribeiroi Costa Lima, 1953. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 31 A–E. Eiphosoma rudelium Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 32 A–F. Eiphosoma strontorium Gauld, 2000. A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 33 A–E. Eiphosoma tentalium Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 34 A–E. Eiphosoma uaupes sp. nov. A. Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral; B.
Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 35 A–E. Eiphosoma urgulium Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 36 A–F. Eiphosoma nigrum (Szépligeti, 1906). A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 37 A–E. Eiphosoma fuzhi Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça, vista
frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E. Escutelo
e propódeo, vista dorsal.
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Figura 38 A–F. Eiphosoma laphygmae Costa Lima, 1953. A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 39 A–E. Eiphosoma unicarenatum sp. nov. A. Holótipo. Fêmea, habitus, vista lateral;
B. Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista
dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 40 A–E. Eiphosoma henorum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 41 A–E. Eiphosoma kelpanum Gauld, 2000. A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça,
vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto e escutelo, vista dorsal; E.
Escutelo e propódeo, vista dorsal.

100

Figura 42 A–F. Eiphosoma macrum (Enderlein, 1921). A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 43 A–E. Holótipo. Eiphosoma matogrossense Costa Lima, 1953. A. Fêmea, habitus,
vista lateral; B. Cabeça, vista anterolateral; C. Messossoma, vista lateral; D. Cabeça, mesoscuto
e escutelo, vista dorsal; E. Escutelo e propódeo, vista posterolateral.
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Figura 44 A–F. Eiphosoma minense Costa Lima, 1953. A. Macho, habitus, vista lateral; B.
Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 45 A–E. Eiphosoma perti Gauld, 2000. A. Macho, habitus, vista lateral; B. Fêmea,
habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Cabeça,
mesoscuto e escutelo, vista dorsal; F. Escutelo e propódeo, vista dorsal.
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Figura 46 A–F. Mesoscuto e escutelo das espécies novas de Eiphosoma (Holótipos). A. E.
azoica sp. nov. Macho; B. E. azoica sp. nov. Fêmea; C. E. manauara sp. nov. Macho; D. E.
manauara sp. nov. Fêmea; E. E. ondullatum sp. nov. Macho; F. E. ondullatum sp. nov. Fêmea.
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Figura 47 A–C. Mesoscuto e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. formosum sp.
nov. Fêmea; B. E. uaupes sp. nov. Fêmea; C. E. unicarenatum sp. nov. Fêmea.
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Figura 48 A–F. Propódeo e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. azoica sp. nov.
Macho; B. E. azoica sp. nov. Fêmea; C. E. manauara sp. nov. Macho; D. E. manauara sp. nov.
Fêmea; E. E. ondullatum sp. nov. Macho; F. E. ondullatum sp. nov. Fêmea.
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Figura 49 A–C. Propódeo e escutelo das espécies novas de Eiphosoma. A. E. formosum sp. nov.
Fêmea; B. E. uaupes sp. nov. Fêmea; C. E. unicarenatum sp. nov. Fêmea.
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Figura 50 A–D. Mesoscuto, escutelo e propódeo de E. dentator e E. saueri. A, B. E. dentator,
mesoscuto com notáulices pouco discerníveis, escutelo arredondado, liso e sem pontuações;
propódeo com CTA forte e completa, CTP fraca, porém presente; C, D. E. saueri, mesoscuto
com notáulices evidentes, escutelo triangular, liso e com pontuações; propódeo com CTA fraca,
CTP ausente.
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Figura 51 A–F. Asas das espécies novas de Eiphosoma. A. E. manauara sp. nov.; B. E.
unicarenatum sp. nov.; C. E. ondullatum sp. nov.; D. E. azoica sp. nov.; E. E. formosum sp.
nov.; F. E. uaupes sp. nov.
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Figura 52 A–D. Asas, grupo de espécies E. aztecum. A. E. batatae; B. E. quorum; C. E. rheum;
D. E. saranum.

Figura 53 A–D. Asas, grupo de espécies E. dentator. A. E. dentator; B. E. gauldi; C. E. saueri;
D. E. yoron.
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Figura 54 A–F. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A. E. fluminense; B. E. maculicoxa;
C. E. nigrovittatum; D. E. ribeiroi E. E. rudelium F. E. strontorium.
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Figura 55 A–D. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A. E. anchon; B. E. cerfen; C. E.
tentalium; D. E. urgulium.

Figura 56 A–D. Asas, grupo de espécies E. nigrovittatum. A, B. E. bogan, variações; C, D. E.
dolopon variações.
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Figura 57 A–C. Asas, grupos de espécies E. nigrum, E. shaghi, E. vitticolle respectivamente.
A, B. E. nigrum (variações); C. E. fuzhi; D. E. laphygmae.

Figura 58 A–C. Asas, grupo de espécies E. macrum. A. E. henorum; B. E. kelpanum; C. E.
macrum; C. E. perti.
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Figura 59. Registro geográfico de Eiphosoma batatae Cushman, 1931.

Figura 60. Registro geográfico de Eiphosoma formosum sp. nov.
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Figura 61. Registro geográfico de Eiphosoma manauara sp. nov.

Figura 62. Registro geográfico de Eiphosoma quorum Gauld, 2000
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Figura 63. Registro geográfico de Eiphosoma rheum Gauld, 2000.

Figura 64. Registro geográfico de Eiphosoma saranum Gauld, 2000.
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Figura 65. Registro geográfico de Eiphosoma dentator (Fabricius, 1804).

Figura 66. Registro geográfico de Eiphosoma gauldi Melo, Onody & Penteado-Dias, 2012.
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Figura 67. Registro geográfico de Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953.

Figura 68. Registro geográfico de Eiphosoma yoron Gauld, 2000.
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Figura 69. Registro geográfico de Eiphosoma anchon Gauld, 2000.

Figura 70. Registro geográfico de Eiphosoma azoica sp. nov.
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Figura 71. Registro geográfico de Eiphosoma bogan Gauld, 2000.

Figura 72. Registro geográfico de Eiphosoma cerfen Gauld, 2000.
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Figura 73. Registro geográfico de Eiphosoma dolopon Gauld, 2000.

Figura 74. Registro geográfico de Eiphosoma fluminense Costa Lima, 1953.
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Figura 75. Registro geográfico de Eiphosoma maculicoxa (Enderlein, 1921).

Figura 76. Registro geográfico de Eiphosoma nigrovittatum Cresson, 1865.
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Figura 77. Registro geográfico de Eiphosoma ondullatum sp. nov.

Figura 78. Registro geográfico de Eiphosoma ribeiroi Costa Lima, 1953.
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Figura 79. Registro geográfico de Eiphosoma rudelium Gauld, 2000.

Figura 80. Registro geográfico de Eiphosoma strontorium Gauld, 2000.
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Figura 81. Registro geográfico de Eiphosoma tentalium Gauld, 2000.

Figura 82. Registro geográfico de Eiphosoma uaupes sp. nov.
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Figura 83. Registro geográfico de Eiphosoma urgulium Gauld, 2000.

Figura 84. Registro geográfico de Eiphosoma nigrum (Szépligeti, 1906).
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Figura 85. Registro geográfico de Eiphosoma fuzhi Gauld, 2000.

Figura 86. Registro geográfico de Eiphosoma laphygmae Costa Lima, 1953.

128

Figura 87. Registro geográfico de Eiphosoma unicarenatum sp. nov.

Figura 88. Registro geográfico de Eiphosoma henorum Gauld, 2000.
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Figura 89. Registro geográfico de Eiphosoma kelpanum Gauld, 2000.

Figura 90. Registro geográfico de Eiphosoma macrum (Enderlein, 1921).
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Figura 91. Registro geográfico de Eiphosoma matogrossense Costa Lima, 1953.

Figura 92. Registro geográfico de Eiphosoma minense Costa Lima, 1953.
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Figura 93. Registro geográfico de Eiphosoma perti Gauld, 2000.

Figura 94. Registro geográfico de Eiphosoma Cresson, 1965 no Brasil.
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ANEXOS
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ANEXO A – Parátipos. Eiphosoma laphygmae Costa Lima, 1953.
A. Macho, habitus, vista lateral; B. Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça, vista frontal; D.
Messossoma, vista lateral; E. Fêmea. Mesoscuto, escutelo e propódeo; F. Macho. Mesoscuto,
escutelo e propódeo.
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ANEXO B – Holótipo. Eiphosoma matogrossense Costa Lima, 1953.
A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça, vista anterolateral; D. Messossoma, vista lateral; E.
Fêmea. Mesoscuto, escutelo e propódeo; F. Macho. Mesoscuto, escutelo e propódeo.
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ANEXO C – Holótipo. Eiphosoma minense Costa Lima, 1953.
A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D.
Fêmea. Mesoscuto, escutelo e propódeo; E. Macho. Mesoscuto, escutelo e propódeo.
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ANEXO D – Holótipo. Eiphosoma ribeiroi Costa Lima, 1953.
A. Fêmea, habitus, vista lateral; B. Cabeça, vista frontal; C. Messossoma, vista lateral; D.
Fêmea. Mesoscuto, escutelo e propódeo; E. Macho. Mesoscuto, escutelo e propódeo.
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ANEXO E – Holótipo e parátipo. Eiphosoma saueri Costa Lima, 1953.
A. Parátipo, macho, habitus, vista lateral; B. Holótipo Fêmea, habitus, vista lateral; C. Cabeça,
vista frontal; D. Messossoma, vista lateral; E. Fêmea. Mesoscuto, escutelo e propódeo; F.
Macho.Escutelo e propódeo.

