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RESUMO 
 Os gafanhotos da família Ommexechidae são insetos exclusivamente neotropicais, de 

tamanho moderado, tipicamente achatados dorsoventralmente, com olhos protuberantes e 

tegumento rugoso. A família era composta, até o início deste trabalho (Ommexechidae sensu 

lato), por três subfamílias: Aucacridinae, com nove espécies agrupadas em quatro gêneros; 

Illapeliinae, com uma única espécie; e Ommexechinae, a mais diversa, com 23 espécies 

distribuídas em oito gêneros. O grupo foi revisado ao longo da década de 70 por Ricardo A. 

Ronderos, porém nunca foi estudado sob o enfoque filogenético. Este estudo teve como objetivo 

realizar a primeira análise cladística do grupo, utilizando caracteres exclusivamente 

morfológicos, de modo a testar a monofilia de todos os gêneros, das subfamílias e da própria 

família, e propor uma classificação supraespecífica para o grupo com base nos resultados 

obtidos. Como grupo-externo, foram incluídas quatro espécies de Tristiridae, uma espécie de 

Proscopiidae, uma de Eumastacidae, duas de Romaleidae e uma de Acrididae, e o enraizamento 

foi feito no nó que se ligava ao ramo terminal do proscopídeo. Dada a grande disparidade 

morfológica dos grupos incluídos, principalmente com relação à genitália masculina, diversas 

novas hipóteses de homologias precisaram ser formuladas para que a análise comparativa 

pudesse ser realizada. Foram examinados 681 exemplares ao total e propostas sinonímias entre 

algumas espécies (Ommexecha gracilis = O. brunneri e Clarazella signatifemora; Spathalium audouini 

= S. liebermanni; Calcitrena maculosa = Tetrixocephalus bilineatus), de modo que restaram 29 

espécies como terminais para análise. Foram levantados 139 caracteres, sendo mais da metade 

destes referentes às genitálias masculina e feminina. Como resultado, foram obtidas duas 

árvores igualmente parcimoniosas, cujo consenso estrito resultou em uma única árvore com 405 

passos. A árvore de consenso apresenta, de modo resumido, a seguinte hipótese de 

relacionamento: (Proscopiidae (Eumastacidae (Ommexechinae (Aucacridinae 

(Tristiridae+Illapeliinae (Romaleidae Acrididae)))))). Todos os gêneros de Ommexechidae 

sensu lato comportam-se como grupos monofiléticos no cladograma de consenso obtido. 

Contudo, é sugerida a sinonímia entre os gêneros Calcitrena (monotípico) e Tetrixocephalus, que 

se agrupam em um mesmo clado. As subfamílias de Ommexechidae sensu lato também formam 

grupos naturais, mas a família como um todo representa um agrupamento polifilético. Desse 

modo, são propostas algumas mudanças taxonômicas para adequar a definição dos grupos a 

uma classificação cladística: a única espécie de Illapeliinae é transferida para a família 

Tristiridae, e as subfamílias Atacamacridinae e Illapeliinae são sinonimizadas com Tristirinae; é 

definida uma nova família, Aucacrididae, para acomodar as espécies pertencentes até então à 

subfamília Aucacridinae; e a família Ommexechidae sensu nov. passa a incluir apenas as 

espécies que pertenciam à subfamília Ommexechinae.  



 

ABSTRACT 

 Grasshoppers of the family Ommexechidae are exclusively Neotropical insects, of 

moderate size, typically dorsoventrally flattened, with protuberant eyes and rough integument. 

The family consisted, until the beginning of this study (Ommexechidae sensu lato), of three 

subfamilies: Aucacridinae, with nine species grouped into four genera; Illapeliinae, with a 

single species; and Ommexechinae, the most diverse one, with 23 species distributed in eight 

genera. The group was revised in the 70s by Ricardo A. Ronderos, but it had never been studied 

under a  phylogenetic approach. This study aimed to perform the first cladistic analysis of the 

group, using morphological characters only, in order to test the monophyly of all genera, 

subfamilies, and the family itself, and propose a supraspecific classification for the group based 

on the results obtained. As external group, four species of Tristiridae, one of Proscopiidae, one 

of Eumastacidae, two of Romaleidae and one of Acrididae were included, and the rooting was 

done on the node that was connected to the terminal branch of the proscopid. Given the wide 

morphological disparity of the groups included, particularly with respect to male genitalia, 

several new hypotheses of homologies needed to be formulated so that comparative analysis 

could be performed. A total of 681 specimens was examined and synonymies were proposed 

between certain species (Ommexecha gracilis = O. brunneri and Clarazella signatifemora; Spathalium 

audouini = S. liebermanni; Calcitrena maculosa = Tetrixocephalus bilineatus), so that 29 species 

remained for analysis. 139 characters were coded, more than half of these related to male and 

female genitalia. As a result, it was obtained two equally parsimonious trees, whose strict 

consensus resulted in a single tree with 405 steps. The consensus tree presents, in brief, the 

following hypothesis of relationship: (Proscopiidae (Eumastacidae (Ommexechinae 

(Aucacridinae (Tristiridae + Illapeliinae (Romaleidae Acrididae)))))). All genera of 

Ommexechidae sensu lato behave as monophyletic groups in the consensus cladogram. 

However, it is suggested a synonymy between the genera Calcitrena (monotypic) and 

Tetrixocephalus, which are grouped in the same clade. The subfamilies of Ommexechidae sensu 

lato also form natural groups, but the family as a whole represents a polyphyletic grouping. 

Thus, some taxonomic changes are proposed to fit the definition of the groups to a cladistic 

classification: the single species of Illapeliinae is transferred to the family Tristiridae, and the 

subfamilies Atacamacridinae and Illapeliinae are synonymized under Tristirinae; a new family, 

Aucacrididae, is defined to accommodate the species which belonged to the subfamily 

Aucacridinae until then; and the family Ommexechidae is redefined as to include only those 

species grouped so far in the subfamily Ommexechinae. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. O CONHECIMENTO TAXONÔMICO ATUAL  

ACERCA DOS GAFANHOTOS 

 A história da taxonomia dos gafanhotos remonta ao início da taxonomia 

moderna, com a publicação da décima edição do Systema Naturae (LINNAEUS, 1758). 

LINNAEUS (op. cit.) incluiu em seu catálogo 29 espécies de gafanhotos, todas descritas 

em Gryllus, onde foram incluídas também todas as espécies de grilos e esperanças 

descritas pelo autor. Ao longo das décadas seguintes diversas outras espécies foram 

sendo descobertas e descritas em todos os grupos de insetos, de modo que Gryllus logo 

se tornou insuficiente para abrigar toda a diversidade de ortópteros, e novos gêneros, 

subfamílias, famílias e subordens foram sendo definidas para acomodar esses novos 

táxons. Atualmente, os gafanhotos estão todos incluídos na subordem Caelifera, um 

subgrupo da ordem Orthoptera, dentro da qual está inserida também a subordem 

Ensifera. Esta última abriga todas as espécies de grilos, esperanças, paquinhas e grupos 

afins. 

 A subordem Caelifera conta, no presente, com 11.567 espécies válidas, 

agrupadas em 2.507 gêneros, 35 famílias e 11 superfamílias (EADES et al., 2012¹). Estas 

superfamílias estão organizadas em duas infraordens: Tridactylidea e Acrididea. A 

primeira inclui três superfamílias, Tridactyloidea e duas outras compostas 

exclusivamente por espécies fósseis. Tridactyloidea apresenta 230 espécies de 

gafanhotos muito característicos, de distribuição mundial, que ocorrem em todas as 

regiões biogeográficas (sensu UDVARDY, 1975): neotropical, neártica, afrotropical, 

paleártica, indo-malaia, oceânica e australiana, com exceção da antártica. Todos eles 

apresentam tamanho reduzido (não mais que 2 cm de comprimento), com quatro 

apêndices estiliformes no final do abdome, o fêmur posterior muito mais expandido 

que os demais e os tarsômeros posteriores alongados e arranjados de tal maneira que 

em algumas espécies se assemelham a três dedos, característica essa que deu nome ao 

grupo. Algumas espécies são fossoriais e outras estão associadas a ambientes aquáticos 

(TRIPLEHORN & JOHNSON, 2005). 

 A infraordem Acrididea engloba a grande maioria das espécies de gafanhotos. 

Ela é composta pela superfamília Tetrigoidea e o grupo Acridomorpha, o qual inclui as 

¹ Fonte de todos os dados taxonômicos quantitativos para Orthoptera citados ao longo do texto. 3



 

outras sete superfamílias de gafanhotos. Assim como os tridactilóideos, os tetrigóideos 

formam um grupo bem peculiar e apresentam distribuição mundial. Contudo, eles são 

muito mais numerosos sendo conhecidas atualmente 1.676 espécies. Também são 

gafanhotos pequenos, que ocorrem geralmente em ambientes mais úmidos, e têm como 

característica mais marcante o pronoto muito alongado posteriormente, estendendo-se 

geralmente até o final do abdômen. 

 Finalmente, o grupo Acridomorpha inclui as superfamílias Eumastacoidea, 

Pneumoroidea, Pyrgomorphoidea, Tanaoceroidea, Trigonopterygoidea, Acridoidea e 

Locustopsoidea, sendo essa última formada exclusivamente por espécies fósseis. Entre 

os grupos atuais, os eumastacóideos destacam-se como um dos mais distintos. Nessa 

superfamília estão incluídas oito famílias de grupos recentes, entre elas a família 

Proscopiidae, formada por 215 espécies neotropicais de corpo alongado e cilíndrico, 

geralmente ápteros, de tamanho variado (2,5 a 16,5 cm), com a cabeça cônica, olhos 

proeminentes e as antenas muito curtas, com no máximo nove artículos. 

A mais numerosa entre as outras famílias de eumastacóideos é Eumastacidae, 

com 235 espécies espalhadas por praticamente todas as regiões do planeta. Os 

Eumastacidae e os outros eumastacóideos distinguem-se dos proscopídeos por 

diversas características, como o tamanho do corpo, muito menor (no máximo 4,5 cm), o 

desenvolvimento das asas - pois geralmente são macrópteros – e o protórax não-

tubular (KEVAN, 1982). 

 Os gafanhotos mais típicos e mais facilmente reconhecíveis como tais são 

aqueles incluídos nas outras cinco superfamílias de Acridomorpha: Acridoidea, 

Trigonopterygoidea, Pneumoroidea, Pyrgomorphoidea e Tanaoceroidea. Acridoidea é 

a mais rica em espécies, com 7.781 espécies distribuídas em 11 famílias, que podem 

apresentar distribuição exclusivamente neotropical (Ommexechidae e Tristiridae); 

neártica e neotropical (Romaleidae); exclusivamente afro-tropical (Lathiceridae, 

Lentulidae e Pyrgacrididae); afro-tropical e paleártica (Charilaidae e Lithidiidae); afro-

tropical, paleártica e indo-malaia (Pamphagidae); afro-tropical, paleártica, indo-malaia 

e australiana (Dericorythidae); ou mundial (Acrididae) (EADES et al., 2012). Os 

acridóideos são os gafanhotos mais bem estudados entre todos os Caelifera, pois, além 

de serem os mais numerosos, incluem as espécies que mais têm causado prejuízos 

econômicos ao longo da história. 
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2. ESTUDOS FILOGENÉTICOS E A UTILIZAÇÃO  

DE CARACTERES GENITAIS  

 A classificação atualmente aceita para os Caelifera, com as oito superfamílias 

atuais citadas acima, é fruto de décadas de estudos taxonômicos envolvendo a 

subordem, sendo que a última modificação na delimitação de cada uma das 

superfamílias foi feita por FLOOK et al. (1999). Os autores realizaram um estudo 

filogenético envolvendo as principais superfamílias de Orthoptera utilizando 

exclusivamente dados moleculares. Apesar de haver um debate sobre a validade da 

utilização métodos fenéticos para a busca de árvores (ver discussão em CARVALHO & 

CRAIG, 2011), como vem sendo feito na maioria dos estudos filogenéticos baseados em 

dados moleculares atualmente – e o trabalho de FLOOK et al. (op. cit.) não é uma exceção 

–, a filogenia proposta pelos autores foi bem aceita e vem embasando a classificação 

suprafamiliar do grupo desde então. 

 FLOOK et al. (1999) apresentaram um cladograma (Fig. 1) no qual Caelifera 

aparece como um grupo monofilético, grupo-irmão de Ensifera. Essas duas subordens 

formam a ordem Orthoptera, que aparece como grupo-irmão de Phasmida. Outras 

análises morfológicas e moleculares corroboraram esse relacionamento entre Caelifera, 

Ensifera e Phasmatodea (FLOOK & 

ROWELL, 1997; WHEELER et al., 2001). 

Na filogenia de FLOOK et al. (op. cit.), 

Acridomorpha também se apresenta 

como um grupo monofilético, mas os 

autores não chegaram a uma 

conclusão a respeito dos 

relacionamentos internos deste grupo. 

Há uma politomia na base de 

Acridomorpha, formada por 

Eumastacidae, Proscopiidae e um 

clado com as outras superfamílias de 

acridomorfos. Esse clado, por sua vez, 

é formado por outra politomia 

envolvendo todas as outras 
Figura 1. Filogenia dos Orthoptera,  

segundo FLOOK et al. (1999). 
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superfamílias de acridomorfos reconhecidas pelos autores, Tanaoceroidea, 

Pyrgomorphoidea, Pneumoroidea, Trigonopterygoidea e Acridoidea. 

 O trabalho de FLOOK et al. (1999) representa um dos esforços mais recentes no 

sentido de tentar esclarecer as relações filogenéticas entre os grupos de gafanhotos, 

mas está longe de ser o primeiro estudo a tratar do assunto. As relações filogenéticas 

entre os grupos de gafanhotos começaram a ser mais estudadas e esclarecidas a partir 

do momento em que os caracteres genitais começaram a ser levados em consideração 

na taxonomia do grupo. A genitália interna dos gafanhotos, principalmente a 

masculina, é extremamente informativa, apresentando uma série de placas e outras 

estruturas que variam muito entre os diferentes grupos, e desde o início do século XX 

os caracteres fálicos passaram a ser sistematicamente utilizados na taxonomia do 

grupo. Atualmente, a grande maioria dos trabalhos de taxonomia que tratam de 

revisões de grupos ou descrições de novas espécies inclui o exame ou a descrição 

detalhada desta estrutura. Para SONG (2010), o uso dos caracteres da genitália 

masculina na taxonomia dos gafanhotos estaria entre os três maiores avanços ocorridos 

nesse campo de estudo, juntamente com o advento das análises filogenéticas baseadas 

em caracteres moleculares e o desenvolvimento do catálogo on-line Orthoptera Species 

File. 

 A genitália feminina tem sido utilizada na taxonomia dos gafanhotos com 

muito menos ênfase e frequência do que a masculina. Isso se deve, provavelmente, ao 

fato de que há uma variação interespecífica muito menor nessas estruturas, além de 

existir uma variação intraespecífica relevante em alguns grupos. SLIFER (1940C) deixou 

claro como essa variação dentro de uma mesma espécie pode ser acentuada. Porém, o 

trabalho da autora permite observar que mesmo nessa variação é possível encontrar 

alguns padrões, os quais podem ser utilizados como caracteres taxonômicos. 

 SLIFER foi quem começou a sinalizar a importância das estruturas genitais 

femininas para a taxonomia dos gafanhotos. A autora publicou uma série de trabalhos 

ao longo das décadas de 30 e 40 (SLIFER, 1939; 1940a; 1940b; 1943a; 1943b) ilustrando e 

discutindo como seria a conformação da genitália feminina em diversos grupos de 

acridomorfos. DIRSH também percebeu a importância destas estruturas para a 

classificação dos gafanhotos e, em um estudo de 1957, o autor examinou a espermateca 

de diversos grupos, concluindo que (p. 114) “the structure of the spermatheca cannot be 

used as a single taxonomic character, but sometimes it may be useful as an auxiliary one, 

though it must be used with due caution”. O autor reconheceu cinco tipos diferentes de 
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espermatecas entre os gafanhotos, mas suas classes de espermatecas não foram citadas 

nos trabalhos que se seguiram. 

 A terminologia relativa às partes que constituem a genitália feminina é menos 

padronizada do que aquela utilizada para as estruturas fálicas. KEVAN et al. (1968) 

tentaram uniformizá-la, mas muitas das definições apresentadas pelos autores não são 

aplicáveis a todos os grupos de gafanhotos, pois esse trabalho foi mais centrado na 

morfologia dos Pyrgomorphidae. AMEDEGNATO (1976) também fez uma discussão 

sobre a conformação da genitália feminina, e apresentou uma terminologia mais 

concisa e abrangente, que pode ser aplicada com mais facilidade mesmo para grupos 

mais divergentes. No entanto, mesmo após a contribuição desses autores, poucos 

trabalhos exploraram de modo exaustivo os caracteres genitais femininos para a 

elaboração de análises filogenéticas. Em geral, os caracteres relativos à genitália 

feminina ficam restritos à forma geral da espermateca, ou ao número de divertículos 

que ela apresenta. 

 Já com relação à genitália masculina, os primeiros trabalhos importantes que 

incluíram uma abordagem comparada e aprofundada da estrutura foram aqueles de 

CRAPTON (1918), CHOPARD (1918) e WALKER (1922). Nesses três trabalhos, os autores se 

propuseram a realizar um estudo filogenético dos insetos ortopteroides com base na 

estrutura da genitália masculina. No entanto, CRAPTON e CHOPARD se limitaram a 

definir as homologias entre as partes dos complexos fálicos dos diferentes grupos, 

enquanto que WALKER não só apresentou suas 

ideias de homologia como ainda propôs uma 

filogenia para os grupos estudados (Fig. 2). 

 Ao longo da década de 30, dois 

trabalhos publicados por SNODGRASS (1935; 

1937) contribuíram para a melhor compreensão 

da conformação da genitália masculina. No 

primeiro, o autor analisou toda a estrutura 

abdominal dos gafanhotos e descreveu o 

complexo fálico de diferentes grupos em 

detalhes, examinando inclusive a musculatura 

associada. Além disso, nesse trabalho 

SNODGRASS (1935) introduziu o termo zigoma, 

que foi amplamente utilizado nos trabalhos 
Figura 2. Filogenia dos insetos ortopteroides, 

segundo WALKER (1922). 
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subsequentes para descrever a placa esclerotizada que liga as estruturas que ele 

chamou de apódemas do edeago, mas que, atualmente, correspondem às duas metades 

do cíngulo. No segundo artigo (SNODGRASS, 1937) o autor se focou no complexo fálico, 

mas comparou a estrutura de todas as ordens de ortopteroides em busca de 

homologias. Ele examinou o desenvolvimento pós-embrionário do órgão em alguns 

grupos e concluiu que os gafanhotos apresentam uma linha de desenvolvimento 

exclusiva quando comparados aos grilos e esperanças, apesar do desenvolvimento 

iniciar-se essencialmente a partir dos mesmos rudimentos fálicos. 

 ROBERTS (1941) realizou um estudo comparado dos complexos fálicos dos 

grupos atualmente classificados em Acridoidea, mas que então eram compreendidos 

como subfamílias de Acrididae. O autor utilizou pela primeira vez o termo cíngulo 

para se referir ao conjunto de escleritos formado pelas placas que circundam o 

endófalo e afirmou que as evidências obtidas a partir dos caracteres fálicos iam de 

encontro com a visão tradicional sobre o relacionamento das subfamílias de Acrididae, 

apresentando uma filogenia para os grupos estudados. ROBERTS (op. cit.) dividiu os 

Acrididae em dois grandes grupos, os Chasmosacci e os Cryptosacci, os quais seriam 

diferenciados principalmente pela estrutura do saco ejaculatório (Fig. 3). Nos 

Cryptosacci este saco abrir-se-ia no saco do espermatóforo enquanto que nos 

Chasmosacci haveria uma ligação direta do saco ejaculatório com a câmara genital 

através de uma abertura ventral. O autor fez ainda uma revisão de toda a terminologia 

utilizada pelos autores que o precederam, estabelecendo um novo ponto de partida 

para os trabalhos posteriores. 

  

Figura 3. Filogenia dos Acridoidea (atuais Acrididea), 
segundo ROBERTS (1941). 

8



 

 A proposta de divisão dos acridóideos em Chasmosacci e Cryptosacci foi 

rejeitada por DIRSH, em 1956, ao realizar uma nova revisão do grupo baseada também 

na estrutura do complexo fálico. O autor argumentou que a interpretação de ROBERTS 

(1941) sobre a abertura do saco ejaculatório nos Chasmosacci estaria errada, e que essa 

abertura seria apenas uma continuação ventral da abertura do falotrema. Para DIRSH 

(op. cit.), a falsa impressão de que o saco ejaculatório dos Chasmosacci teria uma 

abertura direta na cavidade genital ocorreria devido à posição dorsal do saco do 

espermatóforo nos gafanhotos deste grupo e não teria fundamento considerar-se a 

presença ou ausência da abertura ventral fendida do falotrema como um dos principais 

caracteres taxonômicos, como sugerido por ROBERTS (op. cit.).  

 Nesse mesmo trabalho, DIRSH (1956) apresentou uma nova proposta de 

relacionamento filogenético para os Acridoidea (atuais Acridomorpha) (Fig. 4) e 

defendeu que a forma do ectófalo seria um caráter que poderia ser utilizado para uma 

divisão do grupo. Ele seria simples e sem cíngulo nos Eumastacidae, com um cíngulo 

rudimentar nos Pneumoridae, Xyronotidae e Tanaoceridae, e diferenciado, com um 

cíngulo mais complexo, nas outras famílias. O autor ainda chamou a atenção para os 

caracteres do epífalo, que seriam muito informativos e deveriam ser incluídos em todas 

as descrições taxonômicas futuras, e lembrou que os caracteres fálicos, assim como 

qualquer outro caráter morfológico, estão sujeitos a variações intraespecíficas e isso 

deveria ser sempre levado em consideração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Filogenia dos Acridoidea (atuais  
Acridomorpha), segundo DIRSH (1956). 
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 Em 1961, DIRSH redefiniu as famílias e subfamílias de Acridoidea (atuais 

Acridomorpha) utilizando caracteres morfológicos e cariotípicos em adição aos 

caracteres fálicos que havia estudado em 1956. Ele sugeriu que as partes que 

constituem a genitália masculina constituiriam os melhores caracteres para a definição 

das categorias taxonômicas mais elevadas, pois a genitália estaria menos sujeita às 

mudanças adaptativas do organismo com relação às mudanças ambientais do que as 

estruturas externas. No entanto, o autor ressaltou que os outros caracteres, quando 

utilizados em conjunto, também seriam muito informativos.  

 Ainda em 1961, EADES fez uma nova revisão da terminologia utilizada para as 

partes do complexo fálico dos gafanhotos com base nos três trabalhos que, em sua 

opinião, teriam sido os mais importantes sobre o assunto: o de SNODGRASS (1935), o de 

ROBERTS (1941) e o de DIRSH (1956). Apesar do trabalho de EADES (op. cit.) ter como 

principal objetivo a definição dos termos utilizados para a genitália dos acridídeos da 

subfamília Cyrtacanthacridinae, o autor fez diversos comentários mais gerais a respeito 

do complexo fálico dos gafanhotos. EADES propôs que para uma melhor compreensão 

da conformação da genitália masculina seria interessante visualizá-la como sendo 

formada por "anéis concêntricos de invaginações e lobos de ectoderme" e apresentou 

uma figura diagramática para ilustrar sua proposta (Fig. 5). De acordo com o seu 

modelo a genitália dos gafanhotos seria formada por três anéis concêntricos de lobos e 

três de invaginações, dispostos de modo intercalar. No entanto, seu modelo não condiz 

com a conformação real do complexo fálico dos acridóideos, visto que este é formado 

por apenas dois anéis de lobos e dois de invaginações, como ficou claro com o modelo 

posterior de AMEDEGNATO (1976). 

 

 

 

 

Figura 5. Modelo da porção distal do complexo fálico de um gafanhoto da subfamília 

Cyrtacanthacridinae (retirado de EADES, 1961). O autor representou em seu modelo 

apenas os dois primeiros anéis de lobos e o anel de invaginação mais interno, estando 

ausente a camada epifálica. A, arco; B, bainha; Ec, membrana ectofálica; EDE, esclerito 

dorsal do edeago; En, membrana endofálica; EVE, esclerito ventral do edeago; P, 

ponte; VDE, valva dorsal do edeago; VVE, valva ventral do edeago. 
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 A divisão dos acridóideos em Chasmosacci e Cryptosacci, feita por ROBERTS 

(1941), foi resgatada por EADES em 1962. O autor refutou os argumentos que DIRSH 

(1961) utilizou para descartar essa classificação, dizendo que o saco ejaculatório dos 

três grupos incluídos em Chasmosacci por ROBERTS realmente apresentaria uma 

abertura direta para a câmara genital. Além disso, EADES chamou a atenção para o fato 

de que a divisão de ROBERTS não foi feita apenas com base no saco ejaculatório aberto 

ou fechado, mas também no número de cromossomos, fato ignorado por DIRSH. 

 A terminologia utilizada para o complexo fálico voltou a ser revista em 1968, 

por KEVAN et al. Nesse trabalho os autores dedicaram-se principalmente a descrever de 

modo mais preciso a genitália masculina e feminina dos Pyrgomorphidae (até então 

inclusos em Acridoidea), mas para isso realizaram uma vasta revisão dos trabalhos 

anteriores que trataram das estruturas genitais dos acridóideos. KEVAN et al. listaram 

cerca de 90 trabalhos consultados sobre o assunto, abrangendo o período de 1895 a 

1968. Eles apresentaram uma extensa lista de termos utilizados para as partes do 

complexo fálico dos Acridoidea, com os respectivos sinônimos utilizados por todos os 

autores. Eles reiteraram a opinião de ROBERTS (1941) e EADES (1962) a respeito da 

abertura do saco ejaculatório nos Chasmosacci, dizendo que nos pirgomorfídeos a 

abertura ventral do falotrema e a abertura do saco ejaculatório são confluentes e juntas 

formam a fenda ventral. 

 A próxima grande contribuição no estudo da genitália masculina dos 

gafanhotos foi feita por AMEDEGNATO, em 1976. Neste artigo a autora fez 

considerações gerais acerca da genitália masculina e feminina dos acridóideos e sobre 

sua evolução. Este foi um dos trabalhos resultantes de seu doutorado, no qual ela 

revisou todos os grupos de acridóideos neotropicais com base em caracteres 

morfológicos. Com relação ao complexo fálico, ela apresentou um esquema geral de 

modo semelhante ao que havia sido feito por EADES (1961), apesar de não mencionar o 

modelo proposto por esse autor. De acordo com a interpretação de AMEDEGNATO (op. 

cit.), a genitália masculina dos acridóideos seria formada por três camadas 

concêntricas, a camada epifálica, a ectofálica e a endofálica (Fig. 6 A, B). A proposta da 

autora diverge daquela de EADES (op. cit.), pois para ela as três camadas estariam 

arranjadas de modo a formar apenas dois lobos e duas invaginações, ao contrário dos 

três lobos e três invaginações previstas pelo modelo de EADES. O número menor de 

lobos e invaginações em seu modelo decorre da percepção da autora de que a camada 

ectofálica forma-se diretamente após o primeiro anel de lobo, sendo que o cíngulo 
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estaria presente na parte dorsal dessa camada e os apódemas dessa placa seriam 

formados na própria invaginação (Fig. 6 C, D).  

 Embora AMEDEGNATO (1976) não tenha apresentado uma filogenia em seu 

trabalho, ela fez alguns comentários sobre o relacionamento das famílias de Acrididae 

e das superfamílias de Acridomorpha. Para ela, o que diferenciaria os acridomorfos 

dos tetrigídeos seria o surgimento da camada ectofálica na genitália dos primeiros. 

Dentro desse grupo, o epífalo mais desenvolvido teria aparecido a partir dos 

Eumastacoidea e Proscopioidea. O cíngulo surgiria a partir dos Pneumoroidea e, 

finalmente, os Acridoidea seriam caracterizados pela presença de escleritos endofálicos 

complexos formando o edeago. Ela, de certa forma, apoia a divisão em Chasmosacci e 

Cryptosacci feita por ROBERTS (1941), mas com algumas modificações na composição 

de cada um dos grupos.  

 

 

Figura 6. Estrutura geral do complexo fálico dos gafanhotos de (modificado a partir de AMEDEGNATO, 
1976). A, modelo geral apenas com as camadas. B, modelo com os escleritos (em vermelho, placas 
epifálicas; em azul, placas ectofálicas; em verde, placas endofálicas). A, arco; ApC, apódema do cíngulo; 
CEnd, camada endofálica; CEct, camada ectofálica; CEp, camada epifálica; ELL, esclerito do lobo lateral; Ep, 
epífalo; IEct, invaginação ectofálica; IEp, invaginação epifálica; IVnt, invaginação ventral; LB, lobo basal; 
Pal, pálio; Papt, paraprocto; RC, ramo do cíngulo; VDE, valva dorsal do edeago; VVE, valva ventral do 
edeago; Z, zigoma. 
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 Em 2000, EADES voltou a escrever sobre a conformação do complexo fálico dos 

gafanhotos, dando a última contribuição sobre o assunto. Nesse artigo ele enfocou a 

musculatura fálica baseando-se principalmente no estudo da genitália de uma espécie 

de Romaleidae (Acridoidea). No entanto, ele fez diversas considerações a respeito da 

estrutura básica do complexo fálico e sobre o que foi discutido acerca do assunto ao 

longo das últimas décadas, revendo inclusive algumas de suas próprias posições. Para 

EADES, a terminologia utilizada por ROBERTS (1941) para descrever o complexo fálico 

seria a mais adequada, e é esta que ele segue, mas com algumas modificações 

incorporadas a partir do trabalho de AMEDEGNATO (1976). No entanto, ele lamenta que 

em alguns casos são utilizados termos diferentes para estruturas aparentemente 

homólogas entre os ortopteroides, o que seria minimizado através da utilização da 

terminologia de outros autores, como a de WALKER (1922). 

 Um ponto importante levantado por EADES (2000) é que a forma como a 

genitália é tradicionalmente extraída dos exemplares (o pálio é rebaixado, a genitália 

puxada de dentro da cavidade genital e efetua-se um corte ao seu redor) leva à perda 

de algumas de suas partes, como a invaginação ventral. Muitos autores não 

representariam essa estrutura em seus desenhos, ou então não a teriam compreendido 

corretamente, devido a esse modo de dissecção, mas ela estaria presente em todos os 

Acridoidea.  

 Apesar de EADES, em 1962, ter inicialmente defendido enfaticamente a divisão 

dos acridóideos feita por ROBERTS (1941), em Chasmosacci e Cryptosacci, ele passou a 

rejeitá-la em 2000. Ele argumentou que entre os acridomorfos não há um único caso em 

que o saco ejaculatório abre-se diretamente na câmara genital, assim como havia sido 

defendido anteriormente por DIRSH (1956). Para EADES, os dois grupos que ROBERTS 

havia colocado em Chasmosacci (Pamphagidae e Pyrgomorphidae) simplesmente não 

possuem saco ejaculatório, o que refletiria uma condição ancestral entre os 

acridomorfos. Portanto, ele conclui que os termos “Chasmosacci” e “Cryptosacci” não 

deveriam mais ser utilizados, já que nada se ajusta à definição de Chasmosacci. 

 O trabalho de EADES (2000) tratou ainda da evolução da genitália masculina dos 

acridomorfos (com exceção dos eumastacóideos) e da classificação do grupo. O autor 

modificou a categoria de alguns grupos, passando subfamílias para famílias e tribos 

para subfamílias, e tentou esclarecer as relações dos grupos inclusos na politomia que 

incluía os Acridoidea na filogenia de FLOOK et al. (1999). EADES (op. cit.) propôs que, 

com base na morfologia do complexo fálico, seria possível especular sobre a relação 
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dessas superfamílias, apresentando uma resolução parcial para a politomia dos 

Acridoidea e sugerindo prováveis sinapomorfias para sustentar cada um dos novos 

clados (Fig. 7). Além disso, ele elaborou hipóteses sobre o relacionamento das famílias 

de Acridoidea e das subfamílias de Acrididae.  

 EADES (2000) agrupou os Acridoidea, os Pyrgomorphoidea e os Pneumoroidea 

em um mesmo clado, pois a genitália desses gafanhotos apresenta cíngulo e escleritos 

endofálicos. De acordo com o autor, o aparecimento do cíngulo teria possibilitado uma 

maior área para inserção muscular, o que teria levado a uma maior eficiência na 

transferência de fluído seminal para a fêmea. No entanto, os Pneumoroidea não 

apresentam o cíngulo bem desenvolvido e também não possuem apódemas nos 

escleritos endofálicos. Essas características teriam surgido, de acordo com EADES, na 

linhagem que originou os Acridoidea e os Pyrgomorphoidea. Dentro desse clado, os 

Pyrgomorphoidea e os Acridoidea divergiriam quanto à forma do cíngulo e à 

orientação dos apódemas endofálicos, que se curvam medialmente nos 

Pyrgomorphoidea e lateralmente nos Acridoidea. Ademais, a genitália dos Acridoidea 

teria se modificado e passado a apresentar um gonóporo separando o saco ejaculatório 

do saco do espermatóforo. 

 

 

 

Figura 7. Proposta de relacionamento filogenético entre as superfamílias de Acridomorpha e entre as 
famílias de Acridoidea segundo EADES (2000), com as possíveis sinapomorfias e autapomorfias fálicas. A, 
cíngulo e escleritos endofálicos presentes; B, apódemas dos escleritos endofálicos presentes, cíngulo bem 
desenvolvido; C, apódemas endofálicos curvados para as laterais, gonóporo presente; D, apódemas 
endofálicos curvados para a região mediana. 
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 Apesar de todo esse conhecimento gerado sobre a estrutura da genitália 

masculina dos gafanhotos ao longo dos últimos anos, alguns pontos essenciais ainda 

permanecem obscuros. Há uma grande dificuldade entre os autores, por exemplo, em 

estabelecer homologias entre a genitália dos Eumastacoidea com aquela dos 

Acridoidea. AMEDEGNATO (1985), ao descrever uma nova espécie de proscopídeo, 

chegou a afirmar que talvez as homologias fossem inexistentes. JAGO (1989) também 

enfrentou dificuldades para reconhecer as homologias entre o complexo fálico dos 

Proscopiidae e dos Acridoidea. Ele contornou o problema apresentando uma 

terminologia exclusiva para as placas genitais dos proscopídeos, numerando cada uma 

delas, para que o complexo fálico desses gafanhotos pudesse ser descrito. DE 

DOMENICO & BENTOS-PEREIRA (2011) traduziram a terminologia numérica de JAGO (op. 

cit.) para termos nominais, baseados na descrição da genitália feita pelo autor, sem, 

contudo, proporem homologias entre a genitália dos proscopídeos e dos outros 

acridomorfos. 

 O estabelecimento de homologias claras entre as genitálias dos Eumastacoidea e 

dos outros Acridomorpha é essencial para a realização de estudos filogenéticos 

baseados em dados morfológicos, visto que, normalmente, são levantados muitos 

caracteres genitais nesses trabalhos. Porém, dentro da superfamília Acridoidea, a 

genitália masculina pode ser extremamente complexa. É o que acontece, por exemplo, 

na família Acrididae de um modo geral, principalmente em subfamílias como 

Melanoplinae e Leptysminae. É realmente difícil estabelecer homologias entre as 

genitálias desses Acridoidea com aquelas dos Eumastacoidea. No entanto, outros 

grupos de acridóideos, como os Ommexechidae, apresentam a genitália masculina 

mais simples. O estudo mais aprofundado desses grupos talvez possibilitasse 

estabelecer uma ponte entre a configuração da genitália masculina dos Eumastacoidea 

e dos Acridoidea mais complexos. 

  

15



 

3. A FAMÍLIA OMMEXECHIDAE 

A família Ommexechidae representa um dos grupos com características mais 

simples, ou primitivas, dentro dos Acridoidea, ao menos no que diz respeito à 

morfologia da genitália masculina (ROBERTS, 1941; EADES, 1961). EADES (2000) coloca os 

Ommexechidae como grupo-irmão de Tristiridae, formando com esta família um clado 

que se ramifica a partir da base dos Acridoidea em uma politomia com Pyrgacrididae, 

Lathiceridae, Lentulidae e um clado com as outras famílias de Acridoidea (Fig. 7). 

Os omexequídeos são insetos de tamanho moderado, 

tipicamente mais achatados dorsoventralmente que os outros 

gafanhotos, com olhos protuberantes e tegumento rugoso com 

espinhos e tubérculos (Fig. 8). Eles são encontrados sobre o chão 

da mata em locais secos, arenosos ou rochosos, apesar de 

algumas espécies serem encontradas em locais mais úmidos 

(KEVAN, 1982). Trata-se de um grupo exclusivamente neotropical 

e sabe-se muito pouco sobre sua biologia.  

 De acordo com a definição atual da família 

(Ommexechidae sensu lato), o grupo engloba 33 espécies 

agrupadas em 13 gêneros e três subfamílias: 

 

 Aucacridinae 

o Aucacris Hebard, 1929 
 Aucacris bullocki Rehn, 1943 
 Aucacris eumera Herbard, 1929 * 

o Conometopus Blanchard, 1851 
 Conometopus brevirostrum Ronderos, 1972 
 Conometopus cristaticollis Blanchard, 1851 
 Conometopus ochraceus Blanchard, 1851* 
 Conometopus penai Ronderos, 1972 
 Conometopus sulcaticollis (Blanchard, 1851) 

o Cumainocloidus Bruner, 1913 
 Cumainocloidus cordillerae Bruner, 1931* 

o Neuquenina Rosas Costa, 1954 
 Neuquenina fictor (Rehn, 1943)* 

 Illapeliinae  

o Illapelia Carbonell & Mesa, 1972 
 Illapelia penai Carbonell & Mesa, 1972* 

Figura 8. Omexequídeo 
típico (Ommexecha virens), 
em vista dorsal. 
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 Ommexechinae 

o Calcitrena Eades, 1961 
 Calcitrena maculosa Eades, 1961* 

o Clarazella Pictet & Saussure, 1887 
 Clarazella ampla (Rehn, 1918) 
 Clarazella bimaculata (Giglio-Tos, 1894) 
 Clarazella patagona (Pictet & Saussure, 1887)* 
 Clarazella quadrata (Rehn, 1941) 
 Clarazella signatifemora Piza, 1978 

o Descampsacris Ronderos, 1972 
 Descampsacris serrulatum (Thunberg, 1824)* 

o Graea Philippi, 1863 
 Graea horrida Philippi, 1863* 

o Ommexecha Serville, 1831 
 Ommexecha apolinari Hebard, 1923 
 Ommexecha brunneri Bolívar, 1884 
 Ommexecha gigliotosi Bolívar, 1899 
 Ommexecha gracilis Walker, 1870 
 Ommexecha macropterum Blanchard, 1836 
 Ommexecha virens Serville, 1913* 

o Pachyossa Rehn, 1913 
 Pachyossa signata Rehn, 1913* 

o Spathalium Bolívar, 1884 
 Spathalium audouini (Blanchard, 1836)* 
 Spathalium helios Rehn, 1918 
 Spathalium lierbermanni Ronderos, 1972 

o Tetrixocephalus Gurney & Liebermann, 1963 
 Tetrixocephalus bilineatus Ronderos, 1979 
 Tetrixocephalus chilensis Ronderos, 1970 
 Tetrixocephalus micropterum Ronderos, 1970 
 Tetrixocephalus sergioi Ronderos, 1974 
 Tetrixocephalus willemsei Gurney & Liebermann, 1963* 

* espécie-tipo 

 

Os gafanhotos da subfamília Aucacridinae caracterizam-se por apresentar o 

corpo mais delgado, pouco achatado dorsoventralmente e com o tegumento liso. Os 

Ommexechinae são os omexequídeos mais típicos, com as características gerais da 

família citadas acima. Illapeliinae inclui uma única espécie, Illapelia penai, a mais 

peculiar da família. Trata-se de gafanhotos que não apresentam muitas das 

características diagnósticas da família, e de tamanho extremamente reduzido. Os 

machos adultos dessa espécie possuem cerca de 7 mm de comprimento, sendo este um 

dos menores acridomorfos conhecidos (CARBONELL & MESA, 1972).  
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 O grupo dos omexequídeos foi proposto originalmente por BOLÍVAR (1884), que 

incluiu os gêneros Ommexecha e Spathalium na “subtribo Ommexechae” dentro da 

“tribo Pyrgomorphidae”. BRUNER (1913) fez a alteração do status do grupo para 

família, porém, no extenso estudo comparativo sobre genitálias masculinas publicado 

por ROBERTS (1941), o grupo voltou a ser tratado como uma subfamília de Acrididae. 

DIRSH, em 1956, elevou o grupo novamente à categoria de família, incluindo esta na 

superfamília Acridoidea. DIRSH (op. cit.) foi quem propôs a definição atual do grupo, 

com base em caracteres da genitália masculina. De acordo com o autor, o caráter mais 

distinto dos Ommexechidae seria a configuração do epífalo, formado por placas 

laterais separadas da ponte e unidas apenas por uma junção membranosa.  

 Posteriormente, EADES (1961) estabeleceu as tribos Conometopini, Aucacridini e 

Ommexechini. Além disso, EADES voltou a insistir que o grupo deveria ser tratado 

como uma subfamília de Acrididae, e não como uma família à parte. MESA (1961; 1963; 

1973), com base em caracteres fálicos e cariotípicos, defendeu novamente a categoria de 

família para o grupo. Em sua tese de doutorado, AMEDEGNATO (1977) manteve a 

família Ommexechidae, mas transferiu os Aucacridini e os Conometopini para a 

subfamília Aucacridinae dentro de Romaleidae. MESA & FERREIRA (1977), no entanto, 

insistiram na permanência desses grupos em Ommexechidae, com base novamente em 

caracteres fálicos e cariotípicos.  

 A partir do início da década de 70, RONDEROS deu início ao estudo mais amplo 

e detalhado já realizado sobre a taxonomia dos omexequídeos, publicando uma série 

de artigos (1970; 1972a; 1972b; 1972c; 1973a; 1973b; 1973c; 1974a; 1974b; 1977) que 

culminaram na publicação de uma síntese de suas conclusões em 1979. Nesses 

trabalhos, o autor definiu de maneira mais clara os gêneros, as tribos e subfamílias que 

compunham a família, utilizando caracteres morfológicos externos e genitais. Para 

RONDEROS (1979), os omexequídeos deveriam ser tratados como uma família dentro de 

Acridoidea e a subfamília Aucacridinae deveria permanecer em Ommexechidae.  

 A última modificação ocorrida na taxonomia da família foi a inclusão da 

subfamília Illapeliinae, com seu único gênero Illapelia e sua única espécie Illapelia penai, 

em Ommexechidae. A espécie I. penai foi descrita, juntamente com Atacamacris 

diminuta, por CARBONELL & MESA em 1972. Os autores não souberam ao certo em que 

grupo alocar as duas espécies, e decidiram então definir duas novas subfamílias de 

Acrididae, Illapeliinae e Atacamacridinae, para incluir cada uma delas. AMEDEGNATO 

(1977), em sua tese de doutorado, sugeriu que ambas as subfamílias fossem 
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transferidas para Tristiridae, e em 1982, KEVAN fez a modificação sugerida pela autora. 

CIGLIANO, em 1989b, fez uma revisão da família Tristiridae e transferiu Illapeliinae 

novamente para Acrididae, mantendo apenas Atacamacridinae entre os tristirídeos. 

Finalmente, em 2000, EADES transferiu a subfamília Illapeliinae para Ommexechidae. 

Segundo o autor, os Illapeliinae apresentariam caracteres fálicos relativos ao endófalo 

que justificariam a inclusão do grupo entre os omexequídeos, apesar de reconhecer que 

I. penai não apresenta o epífalo típico de Ommexechidae nem o cariótipo de 

Ommexechinae ou Aucacridinae. EADES (op. cit.) argumentou que o grupo formado por 

I. penai poderia talvez ser tratado como uma família de gafanhotos à parte, mas optou 

por manter o status de subfamília e incluí-lo em Ommexechidae. 

 Existem ainda muitas dúvidas quanto às afinidades internas dos 

Ommexechidae e sobre as relações da família com os outros Acridomorpha. O único 

estudo que utilizou uma metodologia menos subjetiva para tentar esclarecer as 

relações entre os gêneros de omexequídeos foi o de DINIZ FILHO & MESA (1994). Os 

autores realizaram um estudo fenético da família, no qual incluíram uma espécie para 

cada um dos 12 gêneros aceitos até então para a família e levantaram 57 caracteres 

morfológicos e cariotípicos. As conclusões dos autores foram que a análise corroboraria 

a divisão da família em duas subfamílias e que (DINIZ & FILHO, op. cit., p. 1) “abaixo 

deste nível [de subfamília] poucas relações podem ser estabelecidas com segurança, 

principalmente na subfamília Ommexechinae”. 

 Embora tenham sido realizados diversos trabalhos envolvendo análises 

cladísticas baseadas em dados morfológicos com alguns grupos de Caelifera desde o 

advento da sistemática filogenética de HENNIG (1966) (e. g. CIGLIANO, 1989a; RONDEROS 

& CIGLIANO, 1991; CIGLIANO et al., 1996; CIGLIANO & LANGE, 2007; COSTA et al., 2007; 

COSTA et al., 2010), a família Ommexechidae nunca foi estudada sob esse enfoque.  
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II. OBJETIVOS 
 Este trabalho teve como principais objetivos: (1) realizar um estudo comparado 

da morfologia externa e das genitálias internas masculinas e femininas de todos os 

omexequídeos, (2) estabelecer hipóteses sobre as relações filogenéticas entre as espécies 

que compõem Ommexechidae, baseadas em caracteres exclusivamente morfológicos e 

utilizando a metodologia cladística, (3) testar a monofilia de Ommexechidae e de cada 

um dos gêneros e subfamílias atualmente aceitos para a família e (4) apresentar uma 

classificação taxonômica supraespecífica para os táxons pertencentes à família, baseada 

nos resultados da análise filogenética. 

 Além disso, este estudo teve como objetivo secundário, mas primordial para 

que a análise comparativa com os grupos externos pudesse ser realizada, estabelecer 

homologias claras entre as genitálias masculinas e femininas dos eumastacóideos 

(Proscopiidae e Eumastacidae) e aquelas dos acridóideos, tendo como base de 

comparação as genitálias dos omexequídeos. 
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III. MATERIAL E MÉTODOS 
1. MATERIAL EXAMINADO 

 Este estudo foi realizado com base no exame de material depositado nas 

seguintes instituições: 

 Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil; 

 Faculdad de Humanidades y Ciencias de la Educación – Universidad de la 

República, Montevideo, Uruguai; 

 Museo de La Plata – Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina; 

 Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo – Universidade de São Paulo, 

São Paulo, Brasil; 

 Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil. 

 No total, foram analisados 681 espécimes, incluindo os exemplares do grupo 

interno e dos grupos externos (lista completa no Anexo). Desse total, 613 pertenciam à 

família Ommexechidae sensu lato. Todos os espécimes examinados foram catalogados e 

receberam uma etiqueta com uma numeração antecedida pelas iniciais “FCD”. 

 Foram examinados tipos somente das espécies Clarazella signatifemora (holótipo 

♀ e 1 parátipo ♀ - ESLQ), Tetrixocephalus sergioi (14 parátipos ♂ e 1 parátipo ♀ - MLPA) e 

Tetrixocephalus bilineatus (holótipo ♂, alótipo ♀ e 1 parátipo ♂ - MLPA). Porém, foram 

obtidos exemplares de todas as espécies de omexequídeos, com exceção de 

Conometopus brevirostrum. Os espécimes puderam ser identificados com bastante 

segurança com base nas descrições e redescrições das espécies, chaves, ilustrações e 

fotografias disponíveis.  

 Apesar de não ter sido obtido nenhum exemplar de Conometopus brevirostrum, a 

descrição original da espécie, feita por RONDEROS (1972C), é muito detalhada e 

ricamente ilustrada, e foi possível definir o estado de diversos dos caracteres para essa 

espécie a partir dos dados presentes nesse artigo. Não foi possível analisar, também, 

fêmeas adultas de Conometopus penai. Porém, da mesma forma como ocorreu com C. 

brevirostrum, foi possível definir o estado de vários dos caracteres femininos levantados 

com base na descrição original de RONDEROS (op. cit.). 

21



 

2. DISSECÇÃO DOS ESPÉCIMES E ILUSTRAÇÕES 

 Foram dissecados 153 exemplares, entre machos e fêmeas, de diversas espécies, 

para que suas estruturas genitais pudessem ser examinadas (os exemplares dissecados 

estão discriminados no Anexo). O procedimento adotado para a remoção dessas 

estruturas seguiu o método tradicional, proposto por ROBERTS (1941). Esse método 

permite a remoção de estruturas muito delicadas, como o receptáculo seminal, em 

perfeito estado, mesmo quando removidas de exemplares conservados em via seca há 

décadas. 

 O exemplar que seria dissecado era previamente hidratado em câmara úmida, 

onde era mantido por cerca de 72 horas, ou até que a hidratação fosse tal que os 

escleritos abdominais se tornassem moles e as pleuras passíveis de serem cortadas. O 

espécime era então manipulado cuidadosamente sob a lupa, de maneira que o final do 

abdômen pudesse ser visualizado ventralmente. Em alguns casos, as pernas 

posteriores eram removidas para facilitar a manipulação do exemplar, e após a 

dissecação eram coladas novamente. 

  Com o auxílio de uma tesoura Vannas, era feito um corte na pleura esquerda 

abaixo do décimo tergito, e o corte era estendido por toda a pleura do nono e oitavo 

tergito, até sua base. O mesmo procedimento era repetido do lado direito do espécime. 

Era feito então um corte na invaginação epifálica, abaixo dos paraproctos e acima do 

epífalo, separando-se assim o final do abdome em uma região dorsal (formada pelo 

oitavo, nono e décimo tergitos, epiprocto, cercos, paraproctos e final do tubo digestivo) 

de uma região ventral (formada pelo oitavo esternito, a placa subgenital e mais o 

complexo fálico). Com o auxílio de uma pinça, essas duas regiões eram afastadas. Era 

feito então um corte transversal no ducto ejaculatório na região imediatamente anterior 

ao complexo fálico.  

 A estrutura globosa e compacta, formada pelo complexo fálico, a musculatura e 

tecidos associados, podia então ser retirada com o auxílio de uma pinça. A remoção 

dessa estrutura era feita puxando-a sempre a partir de sua porção anterior, para evitar 

que a membrana ventral fosse perdida ou danificada. Como alertado por EADES (1961), 

muitas vezes essa membrana é perdida e deixa de ser notada devido à forma como o 

complexo fálico é retirado. A estrutura toda continuava ainda presa ao abdômen 

através da membrana do pálio do complexo fálico. Era feito um corte nessa membrana 
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com muito cuidado, para que a placa subgenital não fosse lesada, e a estrutura era 

finalmente extraída.  

 Toda a estrutura era transferida para um béquer de 20 ml com 

aproximadamente 10 ml de solução de KOH 10 % e aquecida no fogareiro até o 

momento em que começavam a emergir as primeiras bolhas. Toda a estrutura era 

então transferida para uma pequena placa com água e, sob a lupa, a musculatura e as 

traqueias eram inteiramente removidas. Em alguns casos, era necessário retornar a 

estrutura para a solução de KOH por mais alguns instantes, até que a musculatura e 

tecidos pudessem ser removidos sem causar danos ao complexo fálico. Após a remoção 

de todos esses tecidos, o complexo fálico era lavado em álcool 70 % e então era 

transferido para um frasco com álcool na mesma concentração, onde era mantido. 

 Para remover o receptáculo seminal das fêmeas, os exemplares também eram 

inicialmente hidratados da mesma forma que os machos. Eram feitos os mesmos cortes 

laterais iniciais, e era feita também uma incisão sob o epífalo e os paraproctos, 

separando-se uma parte dorsal (formada pelo tubo digestivo, os paraproctos, os cercos 

e o epiprocto) e uma parte ventral (formada pelo ovipositor, o receptáculo seminal, a 

placa subgenital e o oitavo esternito). As partes eram afastadas com o auxílio de uma 

pinça e era feito, então, um corte na membrana que separa o oitavo esternito da placa 

subgenital. Cuidadosamente, todo o conteúdo interno da parte ventral do abdômen era 

separado dos esternitos com o auxílio da pinça ou de um estilete. Era feito um corte 

transversal nessa estrutura, na altura da base do oitavo esternito, e o ovipositor, a placa 

subgenital e todas as estruturas internas associadas, eram extraídos. 

 Toda essa estrutura era transferida para uma placa contendo KOH 10% 

aquecido e, sob lupa e com auxílio de duas pinças, a musculatura que se liga às valvas 

dorsais era dissociada à medida que ia amolecendo. Em seguida, toda a musculatura 

ligada aos apódemas era desprendida. Era feito então um corte no ovipositor, abaixo 

das valvas internas, separando as valvas dorsais, as valvas internas e os apódemas do 

restante da estrutura.  

 As valvas ventrais e toda a estrutura associada era lavada cuidadosamente com 

água, onde era mantida até o término do procedimento. Sob a lupa, e com o auxílio de 

uma pinça e da tesoura Vannas, a musculatura interna das valvas ventrais era 

dissociada dos escleritos basivalvares. Após a remoção de toda musculatura e tecidos 

associados, era feito um corte transversal entre os sacos de Comstock-Kellogg e as 

valvas ventrais, separando assim a placa subgenital do restante da estrutura. 
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Finalmente, era feito um corte na membrana ventral que liga as duas valvas ventrais 

para que o receptáculo seminal pudesse ser retirado. O corte era feito ao redor da 

abertura do receptáculo seminal, tomando-se o devido cuidado para o corte fosse feito 

também ao redor dos escleritos basais quando estes estavam presentes. As quatro 

estruturas (valvas dorsais e internas associadas aos apódemas, valvas ventrais, placa 

subgenital e receptáculo seminal) eram então lavadas em álcool 70% e transferidas para 

um frasco contendo álcool na mesma concentração, onde eram mantidas juntas. 

 As estruturas genitais masculinas e femininas podiam então ser examinadas e 

desenhadas. Todos os desenhos foram feitos com o auxílio de uma lupa estereoscópica 

com câmara clara acoplada. Para que as estruturas permanecessem em uma posição 

adequada durante a ilustração, elas eram mantidas em uma cuba com álcool em gel 

durante a ilustração, e após isso eram lavadas e transferidas novamente para seus 

frascos com álcool 70 %. Os desenhos foram feitos a lápis e então digitalizados para 

serem finalizados em um editor gráfico. 

 Foram tiradas fotografias para ilustrar as características referentes às outras 

partes do corpo. Elas foram obtidas com o auxílio de uma lupa com uma câmera 

acoplada, através da técnica da automontagem. A técnica consiste em tirar uma série 

de fotografias em diferentes planos de foco para posterior montagem via software. Foi 

utilizada uma lupa Leica M205C acoplada a uma câmera de vídeo Leica DFC 295 e a 

montagem foi realizada com o software Leica Application Suite v.3.6.0. As fotografias 

também foram finalizadas utilizando-se um editor gráfico. 
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3. TERMINOLOGIA ADOTADA 

 A terminologia adotada para as estruturas morfológicas externas segue 

basicamente aquela de SNODGRASS (1993). No entanto, em alguns casos são utilizados 

termos de ALBRECHT (1953) e termos traduzidos para o português, específicos para 

gafanhotos, de CASTRO & BRAVO (2001). Em todo caso, quando há contradição entre os 

autores quanto à definição de algum termo utilizado, ou quando a definição difere da 

adotada por outros autores, é feito um comentário à respeito ao longo da lista de 

caracteres. 

 Para as estruturas da genitália masculina, a terminologia utilizada é 

principalmente a de KEVAN et al. (1968), mas são propostas algumas modificações. A 

primeira delas está relacionada com o entendimento da estrutura geral da genitália 

masculina.  

 Desde a publicação de 1976 de AMEDEGNATO, entende-se que a genitália 

masculina é composta por um único tubo que sofre dobras sobre si mesmo. Essas 

dobras originam camadas que envolvem umas às outras, e apresentam esclerotizações 

características (Fig. 6). A interpretação de AMEDEGNATO (op. cit.), aceita pela maioria 

dos pesquisadores, é que a genitália seria composta de três camadas sobrepostas e 

concêntricas: a camada epifálica, mais externa; a camada ectofálica, localizada sob essa 

primeira; e a camada endofálica, mais 

interna. No entanto, considerando que 

as três camadas apresentam uma 

porção dorsal, uma lateral e outra 

ventral, o termo “camada epifálica” 

parece inapropriado. Sugere-se aqui a 

utilização do termo “camada ectofálica” 

para a camada mais externa, que inclui 

o epífalo, os escleritos dos lobos laterais 

e a membrana ventral; “camada 

mesofálica” para a intermediária, onde 

se localiza o cíngulo; e a manutenção do 

termo camada endofálica para a mais 

interna (Fig. 9). 

 

Figura 9. Modelo de genitália masculina 
generalizada em corte sagital, com a nova proposta 
de terminologia para as camadas. Ect, camada 
ectofálica; End, camada endofálica; Mes, camada 
mesofálica. 
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Outra modificação da terminologia adotada diz respeito às estruturas 

endofálicas. KEVAN et al. (1968) utilizam os termos “placa lateral do esclerito 

endofálico” para se referir à estrutura mais basal dessa camada, e “esclerito apical” 

para a estrutura mais distal. Esses termos, no entanto, são um tanto confusos e não 

descrevem muito bem essas estruturas, pois tanto a “placa lateral” quanto o “esclerito 

apical” são estruturas laterais e correspondem, na realidade, a partes de um mesmo 

esclerito endofálico. Prefere-se, portanto, adotar os termos “placa basal”, em 

substituição a “placa lateral”, e “placa apical”, em substituição a “esclerito apical”. 

Essas duas placas seriam apenas regiões de um mesmo esclerito, o esclerito endofálico.  

 Finalmente, são propostos alguns novos termos para as partes do epífalo, de 

modo que elas pudessem ser definidas com mais precisão. Esses novos termos são 

apresentados e discutidos ao longo da lista de caracteres, no tópico 2 dos “Resultados e 

Discussão”. 

 Com relação às estruturas da genitália feminina, foram adotados os termos de 

AMEDEGNATO (1976), com algumas modificações. O esquema geral de receptáculo 

seminal apresentado pela autora representa uma versão simplificada da interpretação 

de KEVAN et al. (1968). A terminologia dos últimos autores é muito detalhada, e mais 

específica para os Pyrgomorphidae. Já a proposta de AMEDEGNATO (op. cit.) é mais 

geral, e pode ser aplicada a grupos tão diversos quanto os incluídos neste trabalho. 
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4. ANÁLISE FILOGENÉTICA 

 A análise foi conduzida com base nos princípios da escola Cladística (ou 

Filogenética), de acordo com os preceitos de HENNIG (1966) e as propostas 

subsequentes de FARRIS (1983) e NIXON & CARPENTER (1993). Foram selecionados 

táxons para compor o grupo-interno e o grupo-externo, os caracteres foram definidos 

com base na comparação entre os espécimes e os estados foram codificados para cada 

um dos terminais. Foi feita então uma busca pela árvore mais parcimoniosa, a qual foi 

enraizada em um dos táxons pertencentes ao grupo-externo (ver a seguir). Com o 

enraizamento da árvore, os caracteres foram automaticamente polarizados e os clados 

definidos. 

  

a. Seleção dos grupos externos e enraizamento 

 A escolha dos grupos-externos foi baseada principalmente na filogenia de 

FLOOK et al. (1999) (Fig. 1) e na hipótese de relacionamento de EADES (2000) (Fig. 7), 

mas foram levadas em consideração também outras propostas de relacionamento 

filogenético dos Ommexechidae com os outros grupos de gafanhotos, feitas ao longo 

dos anos por outros autores. Como um dos intuitos deste estudo era testar a monofilia 

não somente de cada um dos gêneros de Ommexechidae, mas também da própria 

família, foram selecionados grupos-externos que possibilitassem que tal teste fosse 

realizado. 

 EADES (2000) coloca os Tristiridae como provável grupo-irmão de 

Ommexechidae (Fig. 7). Trata-se, portanto, de um grupo importante para a análise, 

tendo em vista o objetivo mencionado acima. Foram incluídas quatro espécies dessa 

família, pertencentes a quatro gêneros diferentes: Tristira magellanica (Bruner, 1900), 

Tropidostethus angusticollis (Blanchard, 1851), Elasmoderus lutescens (Blanchard, 1851) e 

Atacamacris diminuta Carbonell & Mesa, 1972. A última espécie era particularmente 

interessante, pois sempre foi tida, desde sua descrição original, como muito semelhante 

e provavelmente próxima a Illapelia penai, apesar das duas espécies estarem 

classificadas atualmente em grupos distintos.  

 AMEDEGNATO (1977) e EADES (1961) sugeriram que talvez os Romaleidae 

fossem os gafanhotos mais próximos dos omexequídeos. Foram incluídas, então, duas 

espécies dessa família, Zoniopoda tarsata (Serville, 1831) e Phaeoparia lineaalba (Linnaeus, 

1758). A primeira pertence à subfamília Romaleinae e a segunda a Phaeoparinae. Foi 
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incluído também um representante dos Acrididae, a mais diversa entre todas as 

famílias de gafanhotos e, segundo EADES (2000), aquela com os caracteres fálicos mais 

derivados. 

 Finalmente, para que o teste da monofilia de Ommexechidae pudesse ser 

devidamente realizado, foram selecionados grupos originados a partir de nós mais 

basais dentro de Acridomorpha. Na filogenia de FLOOK et al. (1999) (Fig. 1) e na 

proposta de EADES (2000) (Fig. 7), os eumastacóideos (Proscopiidae e Eumastacidae) 

aparecem como o grupo originado a partir do nó mais basal de Acridomorpha. Foram 

escolhidas então uma espécie de Proscopiidae [Cephalocoema sica (Serville, 1838)] e 

outra de Eumastacidae (Pseudeumastacops constantensis Descamps, 1982), e ficou 

determinado que o enraizamento seria feito no ramo que ligasse Proscopiidae aos 

outros táxons.  

 

b. Codificação dos caracteres 

 A definição dos caracteres que seriam utilizados na análise foi feita com base na 

análise morfológica dos espécimes, levando-se em consideração principalmente a 

variação existente nos caracteres tradicionalmente utilizados na taxonomia de 

gafanhotos e naqueles citados em trabalhos taxonômicos sobre Ommexechidae. 

Contudo, foi feita também uma busca por outros caracteres, os quais poderiam ter sido, 

até então, ignorados por outros autores. Os caracteres utilizados por DINIZ FILHO & 

MESA (1994) não foram utilizados aqui, uma vez que os autores não apresentaram uma 

definição clara para diversos dos caracteres incluídos em sua análise e, além disso, não 

apresentaram em seu trabalho uma matriz de táxons e caracteres, de modo que não é 

possível saber como eles definiram os estados para cada um dos terminais incluídos no 

seu estudo. 

 Os critérios seguidos para o estabelecimento das homologias primárias (DE 

PINNA, 1991) foram os mesmos que vem sendo utilizados desde o século XIX na 

taxonomia tradicional, quando Richard Owen e Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire 

apresentaram a definição clássica dos conceitos de homologia topológica e de 

homologia por inter-conexão entre as partes. No que diz respeito às estruturas fálicas, o 

segundo conceito foi especialmente útil, visto que as estruturas que compõem a 

genitália masculina dos gafanhotos nem sempre ocupam a mesma posição topológica. 

Essa situação é ainda mais evidente quando são comparados grupos com genitálias tão 

distintas, como proscopídeos, eumastacídeos, omexequídeos e acridídeos. No entanto, 
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levando-se em consideração que a genitália toda corresponde a um único tubo que 

sofre diversas dobras (AMEDEGNATO, 1976), é possível observar, mesmo entre esses 

grupos, um padrão de inter-conexão recorrente entre as partes das genitálias, de modo 

que as hipóteses de homologia puderam ser devidamente estabelecidas. 

 A formulação dos caracteres foi feita de acordo com a proposta de SERENO 

(2007). O autor chama a atenção, em seu artigo, para o fato de que não há um consenso 

na literatura sobre o modo como devem ser apresentados os caracteres. Isso leva a uma 

situação na qual se torna difícil estabelecer comparações diretas entre propostas de 

caracteres de diferentes autores. Ele sugere que os caracteres sejam formulados sempre 

de acordo com a mesma estrutura lógica e com os mesmos componentes.  

 SERENO (2007) reconhece dois tipos fundamentais de caracteres morfológicos, os 

neomórficos e os transformacionais, e propõe que a formulação de cada um desses dois 

tipos de caracteres deveria seguir uma estrutura básica. Além disso, o autor argumenta 

a favor da separação completa desses dois tipos de caracteres, o que leva sempre à 

formulação de caracteres contingentes nos casos em que determinada estrutura pode 

estar ausente ou presente e, ao mesmo tempo, variar com relação a algum aspecto 

naqueles indivíduos que a apresentam. Todas as propostas do autor são adotadas aqui, 

e os “localizadores primários” são destacados em negrito na lista de caracteres 

(“Resultados”, tópico 2). 

 A matriz de táxons e caracteres foi montada com o software Mesquite 

(MADDISON & MADDISON, 2011) e encontra-se disponível nos formatos NEXUS e TNT 

no CD em anexo (matriz.nex e matriz.tnt, respectivamente). Nos casos em que 

determinado caráter era inaplicável a um táxon, ele foi codificado com o símbolo “–“. 

Já quando o caráter não pôde ser codificado porque não foram examinados exemplares 

de certo grupo, foi utilizado o símbolo “?”. 

 

c. Busca das árvores mais parcimoniosas 
e otimização dos caracteres   

 A busca pelas árvores mais parcimoniosas foi feita com o software TNT 

(GOLOBOFF et al., 2008). Após o carregamento da matriz de táxons e caracteres no 

programa, o número máximo de árvores a serem guardadas na memória foi ajustado 

para 30.000 (Max. trees = 30.000) e a busca foi realizada utilizando-se os recursos da 

busca heurística tradicional (Traditional search). O número de réplicas foi ajustado para 

100.000 e o parâmetro de aleatorização (random seeds) para 10. O algoritmo de busca 

29



 

utilizado foi o TBR, com 10 árvores retidas por réplica. Optou-se por colapsar os ramos 

com comprimento igual a 0 (collapse trees after search). Todos os caracteres foram 

tratados como não-aditivos e foi dado o mesmo peso para todos eles. A busca foi 

baseada apenas no peso a priori dos caracteres (ou seja, não foi utilizada pesagem 

implícita).  

 A árvore de consenso estrito entre as árvores mais parcimoniosas obtidas foi 

gerada no próprio TNT, assim como o cálculo do suporte de Bremer (BREMER, 1994) de 

cada um dos clados. A árvore de consenso foi gravada em um arquivo (consenso.tre, 

disponível no CD em anexo) e carregada, juntamente com a matriz, no software 

Winclada (NIXON, 1999). Neste último programa, foram calculados os índices de 

consistência (KLUDGE & FARRIS, 1969) e de retenção (FARRIS, 1989) da árvore de 

consenso, para que o índice de consistência reescalonado (FARRIS, op. cit.) da árvore 

pudesse ser obtido pela multiplicação desses dois outros índices. A otimização dos 

caracteres ambíguos também foi realizada no Winclada. Finalmente, foi gerado um 

arquivo de imagem com a árvore de consenso com todos os caracteres plotados, e essa 

foi finalizada em um programa de edição de imagens. 

 A otimização dos caracteres foi feita caso a caso, através da análise da 

distribuição das transformações de cada um dos caracteres ambíguos, como sugerido 

por AGNARSSON & MILLER (2008). Nos casos em que o caráter analisado era do tipo 

neomórfico, optou-se pela otimização (ACCTRAN ou DELTRAN) que favorecesse 

hipóteses de homologia mais consistentes, baseadas em similaridade observável em 

oposição à mera ausência da estrutura (DE PINNA, 1991). Em outras palavras, optou-se 

pela otimização que favorecesse perdas em detrimento de surgimentos independentes. 

AGNARSSON & MILLER (2008) demonstraram que há situações nas quais a otimização 

por ACCTRAN irá gerar esse resultado, enquanto que em outras esse resultado será 

alcançado com a otimização por DELTRAN, e há ainda situações nas quais esse 

resultado só pode ser alcançado utilizando-se outro tipo de otimização, diferente 

dessas duas. 

 Nos casos em que o caráter ambíguo era do tipo transformacional, essa mesma 

lógica foi seguida quando era possível observar uma assimetria na complexidade dos 

estados do caráter. Em outros casos, em que não era possível reconhecer uma 

assimetria óbvia entre os estados, a escolha foi feita pela otimização que levava a uma 

série de transformação que parecia mais lógica ao longo da árvore. Em outras situações 

ainda, nas quais nenhum dos dois critérios anteriores podia ser utilizado, optou-se 
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simplesmente pela otimização que favorecesse mais transformações autapomórficas ao 

invés de sinapomórficas, pois assim tais caracteres ambíguos influenciariam o mínimo 

possível na resolução da árvore e na sustentação dos clados.  
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IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
1. PRÉ-ANÁLISE: DECISÕES TAXONÔMICAS INICIAIS 

 A análise do material e o estudo da literatura revelaram que algumas espécies 

tratadas até então como grupos distintos deveriam ser sinonimizadas. A razão 

principal pela qual se decidiu pelas sinonímias foi a constatação de que, em todos os 

casos, não era possível estabelecer um limite claro entre os grupos, e os mesmos não 

apresentavam distribuição disjunta. 

 Deve ser considerado que variações dentro de uma espécie não somente podem 

ocorrer, como devem ser esperadas. Os omexequídeos, em particular, exibem uma 

grande variação intraespecífica, como foi constatado inclusive por RONDEROS (1977) ao 

estabelecer as sinonímias entre Ommexecha virens, O. servillei e O. germari, ou então, em 

1972a, ao propor 7 novas sinonímias para Spathalium audouini. Em ambos os casos o 

autor considerou que as variações observadas entre os exemplares, por vezes de 

grande magnitude, deveriam ser consideradas apenas como variações de uma mesma 

espécie, dado que não era possível estabelecer um limite claro entre os grupos.  

 As sinonímias aqui propostas são entre as seguintes espécies: (a) Ommexecha 

gracilis, O. brunneri e Clarazella signatifemora; (b) Spathalium audouini e S. liebermanni; e 

(c) Calcitrena maculosa e Tetrixocephalus bilineatus. Os únicos holótipos examinados 

foram aqueles de Clarazella signatifemora e Tetrixocephalus bilineatus. Contudo, as 

sinonímias puderam ser estabelecidas com bastante segurança com base nas 

informações contidas nas descrições originais e no material estudado. 

  

a. Ommexecha gracilis Walker, 1870 

  Ommexecha brunneri Bolívar, 1884, syn. n. 

  Ommexecha walkery Kevan, 1959 

  Parossa signatifemora Piza, 1978, syn. n. 

 Ommexecha gracilis foi descrita em 1870 por WALKER. Em 1977, RONDEROS 

propôs a sinonímia desta espécie com Ommexecha walkeri Kevan, 1959, que passou a ser 

sinônimo júnior de O. gracilis. Nesse mesmo artigo, o autor considerou O. gracilis e O. 

brunneri como espécies distintas, porém, semelhantes, visto que em sua chave de 

identificação para as espécies de Ommexecha as duas são separadas somente no último 
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passo (RONDEROS, 1977: p. 100). O caráter definitivo para distingui-las, segundo o 

autor, seria a relação entre a largura do espaço interocular e a largura de um dos olhos 

em vista dorsal: O. brunneri apresentaria o espaço interocular mais largo que o olho, 

enquanto que O. gracilis apresentaria a condição inversa. Além disso, em seu mapa de 

distribuição para as espécies do gênero (RONDEROS, 1977: p. 99), o autor representou a 

distribuição dos grupos como sendo alopátricas, com O. gracilis restrita a uma região ao 

norte da América do Sul e O. brunneri ocorrendo ao longo de uma área mais ocidental, 

margeando a cordilheira dos Andes. As espécies estariam separadas por uma extensa 

área amazônica, o que iria de encontro à proposta de manutenção das espécies como 

grupos distintos.  

Contudo, o caráter colocado como decisivo por RONDEROS (1977) para separar 

as espécies mostrou-se muito variado nos exemplares examinados, alguns 

apresentando a condição esperada para O. gracilis, outros aquela de O. brunneri, e 

outros ainda uma condição intermediária. Além disso, alguns dos espécimes estudados 

foram coletados justamente na região intermediária entre as duas áreas de distribuição 

apresentadas por RONDEROS (op. cit.). Somando-se a essas observações o fato de que 

não há variação significativa entre as genitálias masculinas e femininas das populações 

que ocorrem mais ao norte ou mais a oeste, não há razão para manter as duas espécies 

como grupos distintos, de modo que O. brunneri passa a ser tratada como sinônimo 

sênior de O. gracilis. 

 A outra sinonímia proposta refere-se a Clarazella signatifemora. Essa espécie foi 

descrita em 1978, por PIZA, como Parossa signatifemora. Esse gênero, no entanto, havia 

sido sinonimizado sob Clarazella em 1962 por ROSAS COSTA. PIZA (op. cit.) certamente 

não tomou conhecimento dessa sinonímia, pois além de descrever sua nova espécie em 

Parossa ainda faz uma comparação dessa espécie, ao longo de seu artigo, com Parossa 

viridis (Giglio-Tos, 1897). Essa última espécie, por sua vez, era tida como sinônima de 

Clarazella patagona desde 1962, quando ROSAS COSTA, no mesmo artigo citado 

anteriormente, estabeleceu a mudança na classificação do grupo.  

 O holótipo e parátipo fêmeas de Parossa signatifemora foram examinados e a 

conclusão a que se chegou é que tratam-se, na realidade, de espécimes de Ommexecha 

gracilis. Todas as características descritas para essa última espécie podem ser 

observadas nos dois exemplares-tipo, inclusive a mancha do disco interno dos fêmures 

posteriores tão marcante dos Ommexecha. Parossa signatifemora passa a ser considerada, 

portanto, sinônimo júnior de Ommexecha gracilis. 
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b. Spathalium audouini (Blanchard, 1836) 

  Spathalium liebermanni Ronderos, 1972, syn. n. 

 A sinonímia entre as duas espécies de Spathalium é proposta tendo em vista, 

principalmente, a grande variação intraespecífica que ocorre nesse grupo. Ao revisar o 

gênero, RONDEROS (1972a) pôde examinar uma grande quantidade de exemplares, 

além dos tipos das espécies aceitas na época. Com base nessa análise ele sinonimizou 

diversas espécies com Spathalium audouini, tratando todas as variações de coloração, 

tamanho e ornamentação como simples variações internas da própria espécie. O autor, 

no entanto, descreveu nesse mesmo trabalho a espécie S. liebermanni, a qual ele mesmo 

afirmou que (p. 194) “constituye uma forma próxima a audouini em su “fácies espinosa"”. 

Ele não explicita quais os caracteres que distinguem cada uma das duas espécies, mas 

faz uma descrição de cada uma delas e apresenta ilustrações detalhadas de diversas 

estruturas da morfologia externa e das genitálias masculina e feminina. Em seu último 

trabalho sobre a família Ommexechidae, RONDEROS (1979) apresentou uma chave para 

todas as 32 espécies incluídas então em Spathalium e distingue S. audouini de S. 

liebermanni com base em dois caracteres: a declividade do “fastígio” (o autor estava se 

referindo, na realidade, à declividade da projeção anterior da costa frontal, e não ao 

fastígio, que está ausente nesta espécie – ver discussão do caráter 1), mais inclinado em 

S. audouini do que na outra espécie; e a forma da região apical das valvas do edeago, 

curta e obtusa em S. audouini e alongada e aguçada em S. liebermanni. 

 Mais uma vez, foram observados exemplares que apresentavam condições 

intermediárias com relação às duas características diagnósticas apresentadas por 

RONDEROS (1979), e não havia nenhuma justificativa biogeográfica para a manutenção 

dos dois nomes, pois as espécies apresentavam distribuição simpátrica. É proposto, 

portanto, que S. liebermanni passe a ser tratada como sinônimo júnior de S. audouini. 

  

c. Calcitrena maculosa Eades, 1961 

  Tetrixocephalus bilineatus Ronderos, 1979, syn. n. 

 Calcitrena maculosa foi descrita por EADES, em 1961, como a única espécie de seu 

novo gênero. Dois anos mais tarde, GURNEY & LIEBERMANN (1963) definiram o gênero 

Tetrixocephalus, também para abrigar uma única nova espécie, Tetrixocephalus willemsei, 

muito semelhante a C. maculosa, mas distinta desta com relação à forma da margem 

ventral do lobo lateral do pronoto, à declividade da região frontal da face do macho, à 

largura da região interocular e à forma da placa subgenital da fêmea, além de outras 
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três características da genitália masculina listadas pelos autores. Ao longo dos anos 

seguintes foram descritas outras espécies para Tetrixocephalus, e, em 1979, quando 

RONDEROS descreveu Tetrixocephalus bilineatus, o gênero já contava com quatro espécies 

além desta. RONDEROS descreveu essa última espécie em seu trabalho final sobre a 

taxonomia dos omexequídeos. O autor incluiu a descrição no tópico em que tratou de 

Tetrixocephalus (p. 255), mas a descrição restringiu-se a uma referência ao nome da nova 

espécie na lista de espécies do gênero, aos dados de localidade do holótipo macho, do 

alótipo e do parátipo fêmea, à informação de que “esta espécie és citada por Mesa y 

Ferreira (1977) como Tetrixocephalus sp. n. 2” e a quatro figuras, não citadas ao longo do 

texto, do habitus do holótipo em vista lateral, de sua cabeça em vista frontal, da cabeça 

e do pronoto em vista dorsal e da cabeça e pronoto da fêmea em vista lateral. Não há 

uma descrição propriamente dita, nem uma comparação com as outras espécies do 

gênero. É possível concluir que para o autor espécie se aproximava mais de T. willemsei 

pois as duas espécies aparecem juntas na chave de identificação, divergindo apenas 

com relação à presença ou não de máculas dispersas pelo corpo e de uma faixa 

longitudinal castanho-escura na área cubital das tégminas. 

 No trabalho de MESA & FERREIRA (1977), citado por RONDEROS (1979), os autores 

também consideram que a espécie que eles chamam de Tetrixocephalus sp. n. [e não “sp. 

n. 2”, como colocado por RONDEROS (op. cit.).] seria próxima a T. willemsei. Eles 

afirmam que os dois exemplares pertencentes a essa nova espécie tinham sido inclusive 

identificados como sendo T. willemsei por Ronderos, mas que o mesmo havia dito que 

tinha algumas dúvidas quanto a isso devido a algumas diferenças morfológicas 

observadas. MESA & FERREIRA decidem manter os dois exemplares como pertencentes a 

uma nova espécie, não definida, devido ao fato deles apresentarem diferenças 

cromossômicas importantes quando comparados a T. willemsei. No entanto, as 

características cromossômicas dessa nova espécie são exatamente aquelas descritas 

pelos mesmos autores, nesse mesmo artigo, para Calcitrena maculosa. Os autores 

provavelmente não chegaram a cogitar que esses exemplares poderiam pertencer a 

essa espécie, ou pelo menos ao gênero Calcitrena, pelo fato de terem sido previamente 

identificados como T. willemsei por Ronderos. 

 A análise dos tipos de T. bilineatus e exemplares com as características descritas 

para C. maculosa e T. willemsei levou à conclusão de que T. bilineatus não somente 

diverge de T. willemsei, como ainda apresenta todas as características morfológicas 

externas de C. maculosa. Os exemplares tipo de T. bilineatus exibem, realmente, faixas 
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longitudinais mais claras na região cubital das tégminas e apresentam uma quantidade 

um pouco menor de máculas dispersas que os outros exemplares de C. maculosa 

examinados. Porém, parece mais apropriado assumir tal variação como uma variação 

intraespecífica do que como uma evidência a favor da separação dos espécimes como 

espécies distintas, tendo em vista principalmente os casos de variação intraespecífica 

aceitos para outras espécies de omexequídeos. A distribuição de T. bilineatus e C. 

maculosa se sobrepõem, de modo que não haveria uma justificativa exclusivamente 

biogeográfica para a manutenção dos dois nomes. Finalmente, as genitálias masculinas 

e femininas não foram examinadas, mas também não haviam sido analisadas nem por 

MESA & FERREIRA (1977) nem por RONDEROS (1979). O exame dessas estruturas poderia 

lançar uma luz ainda maior sobre essa questão, mas sugere-se aqui, de qualquer forma, 

que T. bilineatus passe a ser tratada como sinônimo júnior de C. maculosa. 
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2. MATRIZ DE TÁXONS E CARACTERES 

 Levando-se em conta as sinonímias propostas acima, o grupo-interno passou a 

ser formado por 29 espécies. Desse modo, foram considerados no total 38 táxons 

terminais, incluindo as outras nove espécies que compunham o grupo-externo: 

 O estudo comparado dos exemplares resultou em 139 caracteres morfológicos, 

com os quais foi montada a matriz de táxons e caracteres (Tab. 1 – também disponível 

no cd anexo). Os caracteres levantados abrangem cabeça (8 caracteres), tórax (19 

caracteres), pernas (11 caracteres), abdômen (27 caracteres), genitália masculina (58 

caracteres) e genitália feminina (16 caracteres). Como esperado, foi encontrada uma 

maior variação com relação às estruturas genitais do que com relação às outras partes 

do corpo, o que acabou levando a um maior número de caracteres referentes a esse 

grupo de características (Fig. 10).  

 Dos 139 caracteres levantados, 52 foram interpretados como neomórficos e 87 

como transformacionais (SERENO, 2007). Além disso, 52 são contingentes a outros 

caracteres. Os caracteres e os seus estados estão listados abaixo com a mesma 

numeração utilizada na matriz e organizados de acordo com a parte do corpo a que se 

referem. Para alguns deles são apresentados comentários sobre a proposta de 

homologia formulada. Quando há contingência caracteres, essa é indicada através da 

numeração entre parênteses, destacada em negrito, logo a seguir da numeração do 

caráter. Ela refere-se ao caráter e estado do qual depende o caráter contingente. 

  

Figura 10. Proporção entre as quantidades dos 
diferentes tipos de caracteres utilizados na análise, 
com relação à parte do corpo a que se referem. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Cephalocoema sica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pseudeumastacops constantensis 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Atacamacris diminuta 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 - 0 0 - 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1

Elasmoderus lutescens 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1

Tristira magellanica 0 1 0 0 2 0 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 - 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1

Tropidostethus angusticollis 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 0 - 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1

Phaeoparia lineaalba 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1

Zoniopoda tarsata 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1

Orphula crassa 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 1

Aucacris bullocki 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Aucacris eumera 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0/1 0 1 1 0/1 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Conometopus brevirostrum 0 1 0 0 1 ? ? 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 ? 0 0 - - - 1 2 0 0 - 1 0 ? 1 0 0 1 0 1 0 ? 0 0 ? ? 1 ? ?

Conometopus cristaticollis 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0/2 0 0 1 0/2 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1

Conometopus ochraceus 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1

Conometopus penai 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0/2 0 0 1 2 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1

Conometopus sulcaticollis 0 0 0 0 1 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0/1 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1

Cumainocloidus cordillerae 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 2 0 0 - 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1

Neuquenina fictor 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

Illapelia penai 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - - 0 0 - - - 0 - 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1

Calcitrena maculosa 1 - 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Clarazella ampla 1 - 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Clarazella bimaculata 1 - 0 0 2 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Clarazella patagona 1 - 0 0 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Clarazella quadrata 1 - 0 0 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Descampsacris serrulatum 1 - 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1

Graea horrida 1 - 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 - - 0 0 - - - 0 - 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Ommexecha apolinari 1 - 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ommexecha gigliotosi 1 - 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ommexecha gracilis 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ommexecha macropterum 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Ommexecha virens 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Pachyossa signata 1 - 0 1 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0/1 0 0 1 0/1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Spathalium audouini 1 - 0 0 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 1 0/1 1 0 - 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Spathalium helios 1 - 0 0 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

Tetrixocephalus chilensis 1 - 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0/1 0 0 1 0/1 0 0 - 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Tetrixocephalus micropterum 1 - 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 1 2 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Tetrixocephalus sergioi 1 - 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Tetrixocephalus willemsei 1 - 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
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Tabela 1. Matriz de táxons e caracteres. Os táxons estão organizados em ordem alfabética. 

O símbolo “-“ significa que o caráter não é aplicável; “?” indica que o caráter não pôde ser 

examinado; e dois números separados por “/” significa que o táxon exibe polimorfismo. 
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49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Cephalocoema sica - 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 - - 0 - - 0 - - - - - - 0 0 - - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - - - 0

Pseudeumastacops constantensis - 0 2 1 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 - 4 0 - - 1 0 0 0 - - - 0 0 - - 0 0 - 1 0 - 0 1 0 - - - 0

Atacamacris diminuta 2 1 - - 1 3 1 0 - 0 - 1 0 - 0 1 0 1 1 3 1 0 - - 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 0 0 2 - - - - -

Elasmoderus lutescens 2 0 1 1 1 3 1 0 - 0 - 1 1 1 0 1 0 1 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 - - - - -

Tristira magellanica 2 0 1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 - - - - -

Tropidostethus angusticollis 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0 1 4 2 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 1 1 0 2 - - - - -

Phaeoparia lineaalba 0 0 1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 - - - -

Zoniopoda tarsata 1 0 1 1 1 1 1 0 - 0 - 0 0 - 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 - - - -

Orphula crassa 1 0 1 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - 1 1 2 1 - - - - - -

Aucacris bullocki 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Aucacris eumera 1 0 0 1 1 0 1 0 - 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Conometopus brevirostrum ? ? ? ? ? 0 1 1 0 ? ? 1 ? ? ? 0 ? 0 1 ? 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 ?

Conometopus cristaticollis 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Conometopus ochraceus 0 0 2 1 1 0 1 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Conometopus penai 0 0 2 1 1 0 1 1 0 ? ? 0 ? ? ? ? ? 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Conometopus sulcaticollis 0 0 2 1 1 0 1 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Cumainocloidus cordillerae 0 0 0 1 1 0 1 0 - 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0

Neuquenina fictor 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0

Illapelia penai 2 0 1 1 1 3 1 0 - 0 - 1 0 - 0 0 0 1 1 3 1 0 - - 1 1 0 1 2 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0 2 - - - - -

Calcitrena maculosa 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Clarazella ampla 0 0 0 1 2 1 1 1 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1

Clarazella bimaculata 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1

Clarazella patagona 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1

Clarazella quadrata 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1

Descampsacris serrulatum 0 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Graea horrida 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 0 1

Ommexecha apolinari 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 0 0 1

Ommexecha gigliotosi 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Ommexecha gracilis 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Ommexecha macropterum 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Ommexecha virens 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Pachyossa signata 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0

Spathalium audouini 0 0 0 1 1 0 0 0 - 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1

Spathalium helios 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 1 1 0 1 1

Tetrixocephalus chilensis 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 - 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Tetrixocephalus micropterum 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Tetrixocephalus sergioi 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1

Tetrixocephalus willemsei 0 0 0 1 1 2 0 0 - 0 - 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 - 0 0 - 0 0 1 0 1 0 1
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97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

Cephalocoema sica - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0

Pseudeumastacops constantensis - 0 0 0 0 0 1 0 0 2 - 0 1 0 - - - - - - - - - - - - 1 0 - 0 1 - - - - - - 1 1 0 1 5 0

Atacamacris diminuta - 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 - - 1 0 1 1 0 0 4 0

Elasmoderus lutescens - 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - 1 0 0 0 1 0

Tristira magellanica - 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 - - - - - - 1 0 0 1 0 0

Tropidostethus angusticollis - 1 1 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 3 - - - - - 1 0 0 0 1 0

Phaeoparia lineaalba - 1 1 1 0 1 1 1 - - - - 0 1 1 0 1 1 - - - - - - - 0 0 1 1 1 0 4 0 - - 0 0 1 0 1 1 0 0

Zoniopoda tarsata - 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - - - - - - - 0 0 1 1 0 0 4 0 - - 0 0 1 0 0 0 3 0

Orphula crassa - 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 - - - - 1 0 1 1 1 1 - - - - - - 1 0 0 1 1 0

Aucacris bullocki 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - 1 0 1 1 0 0

Aucacris eumera 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - 1 0 1 1 0 0

Conometopus brevirostrum ? ? 0 0 0 1 1 ? ? ? ? ? 0 1 0 0 ? 0 0 1 0 0 0 0 3 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 0 ? ? ? ? ? ?

Conometopus cristaticollis 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 - 0 0 2 0 - - 0 0 1 0 1 1 1 0

Conometopus ochraceus 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 - 0 0 2 0 - - 0 0 1 0 1 1 0 0

Conometopus penai 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 ? 0 - 0 0 2 0 - - 0 0 1 0 1 0 0 0

Conometopus sulcaticollis 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 - 0 0 2 0 - - 0 0 1 0 1 1 1 0

Cumainocloidus cordillerae - 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 - - - - - - 1 0 1 1 0 0

Neuquenina fictor - 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 - - - - - - 1 0 1 1 0 0

Illapelia penai - 1 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 3 0 - - 1 0 1 1 0 0 4 0

Calcitrena maculosa 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1

Clarazella ampla 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Clarazella bimaculata 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Clarazella patagona 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Clarazella quadrata 1 2 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Descampsacris serrulatum - 2 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 1

Graea horrida 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 2 1

Ommexecha apolinari 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Ommexecha gigliotosi - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

Ommexecha gracilis - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

Ommexecha macropterum - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

Ommexecha virens - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

Pachyossa signata - 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1

Spathalium audouini 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Spathalium helios 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 1 0 - 1 1 1 1 0 1 2 1

Tetrixocephalus chilensis 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1

Tetrixocephalus micropterum 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1

Tetrixocephalus sergioi 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0

Tetrixocephalus willemsei 1 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
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Prancha 1. Habitus dos machos dos gêneros analisados, em vista lateral. A-I, espécies do 
grupo-externo. J-V, espécies de Ommexechidae sensu lato. As figuras à esquerda estão fora 
de escala. Os esquemas à direita correspondem a representações das figuras à esquerda na 
mesma escala  do espécime da primeira figura (Cephalocoema sica). A escala no canto 
inferior direito refere-se aos esquemas da direita e à figura A. 
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Spathalium audouini 

Tetrixocephalus willemsei 
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Prancha 2. Cabeça dos machos dos gêneros analisados, em vista lateral 
(acima) e dorsal oblíqua (abaixo). A-I,  espécies do grupo-externo. J-V, 
espécies de Ommexechidae sensu lato. Figuras fora de escala. 

Atacamacris diminuta Pseudemastacops constantensis Cephalocoema sica 

A B C 
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Elasmoderus lutescens Tristira magellanica Tropidostethus angusticollis Phaeoparia lineaalba 

Prancha 2. (continuação) 
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Orphula crassa Aucacris eumera Conometopus ochraceus Zoniopoda tarsata 

Prancha 2. (continuação) 
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Illapelia penai Calcitrena maculosa Neuquenina fictor Cumainocloidus cordillerae 

Prancha 2. (continuação) 
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Graea horrida Ommexecha virens Clarazella patagona Descampsacris serrulatum 

Prancha 2. (continuação) 

P Q R S 
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Tetrixocephalus willemsei Spathalium audouini Pachyossa signata 

Prancha 2. (continuação) 

T U V 
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Cephalocoema sica Pseudemastacops constantensis Atacamacris diminuta 

Prancha 3. Pronoto dos machos dos gêneros analisados, em vista 
lateral (acima) e dorsal (abaixo). A-I, espécies do grupo-externo. J-
V, espécies de Ommexechidae sensu lato. Figuras fora de escala. 

A B C 
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Phaeoparia lineaalba Elasmoderus lutescens Tristira magellanica Tropidostethus angusticollis 

Prancha 3. (continuação) 
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Aucacris eumera Conometopus ochraceus Orphula crassa Zoniopoda tarsata 

Prancha 3. (continuação) 
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Illapelia penai Calcitrena maculosa Neuquenina fictor Cumainocloidus cordillerae 

Prancha 3. (continuação) 
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Graea horrida Clarazella patagona Descampsacris serrulatum 

Prancha 3. (continuação) 
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Pachyossa signata Tetrixocephalus willemsei Spathalium audouini Ommexecha virens 

Prancha 3. (continuação) 
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Cephalocoema sica Pseudemastacops constantensis Atacamacris diminuta 

Elasmoderus lutescens Tristira magellanica Tropidostethus angusticollis 

Phaeoparia lineaalba Orphula crassa Zoniopoda tarsata 

Aucacris eumera Conometopus ochraceous Cumainocloidus cordillerae 

Prancha 4. Prosterno dos machos dos gêneros analisados, em vista 
ventral oblíqua. A-I, espécies do grupo-externo. J-V, espécies de 
Ommexechidae sensu lato. Figuras fora de escala. 
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Calcitrena maculosa 

Clarazella patagona Descampsacris serrulatum Graea horrida 

Ommexecha virens 

Neuquenina fictor 

Pachyossa signata 

Tetrixocephalus willemsei 

Spathalium audouini 

Illapelia penai 
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Cephalocoema sica 

Pseudemastacops constantensis Atacamacris diminuta 

Elasmoderus lutescens Tristira magellanica 

Tropidostethus angusticollis Phaeoparia lineaalba 

Prancha 5. Perna posterior dos machos dos gêneros analisados, em vista lateral 
(face externa, acima) e dorsal (abaixo). A-I, espécies do grupo-externo. J-V, 
espécies de Ommexechidae sensu lato. Figuras fora de escala. 
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Orphula crassa Zoniopoda tarsata 

Aucacris eumera Conometopus ochraceous 

Cumainocloidus cordillerae 

Calcitrena maculosa 

Neuquenina fictor 

Illapelia penai 

Prancha 5. (continuação) 
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Clarazella patagona Descampsacris serrulatum 

Graea horrida Ommexecha virens 

Pachyossa signata 

Tetrixocephalus willemsei 

Spathalium audouini 

Prancha 5. (continuação) 
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Cephalocoema sica Pseudemastacops constantensis 

Atacamacris diminuta Elasmoderus lutescens 

Tristira magellanica Tropidostethus angusticollis 

Phaeoparia lineaalba Zoniopoda tarsata 

Prancha 6. Final do abdômen dos machos dos gêneros analisados, em vista dorsal. A-I, espécies 
do grupo-externo. J-V, espécies de Ommexechidae sensu lato. Figuras fora de escala. 
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Orphula crassa Aucacris eumera 

Conometopus ochraceous Cumainocloidus cordillerae 

Calcitrena maculosa 

Neuquenina fictor Illapelia penai 

Clarazella patagona 

Prancha 6. (continuação – no detalhe, cercos em vista lateral) 
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Descampsacris serrulatum 

Ommexecha virens 

Spathalium audouini 

Graea horrida 

Pachyossa signata 

Tetrixocephalus willemsei 

Prancha 6. (continuação) 
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Cephalocoema sica Pseudemastacops constantensis Atacamacris diminuta 

A B C 

Prancha 7. Genitálias masculinas, sem o epífalo (ver Pr. 8), de alguns dos gêneros analisados em vista dorsal (acima) e lateral (abaixo). As figuras C e K foram 
modificadas de CARBONELL & MESA (1972). A-F, espécies do grupo-externo. G-S, espécies de Ommexechidae sensu lato. ApEnd, apódema endofálico; ApGg, apódema do 
cíngulo; Arc, arco; BV, bainha ventral; EcBV, esclerito da bainha ventral; EcLL, esclerito do lobo lateral; MV, membrana ventral; PcAp, placa apical do esclerito endofálico; 
PcBs, placa basal do esclerito endofálico; PjDt, projeção distal do processo do gonóporo; PrGn, processo do gonóporo; RmCg, ramus do cíngulo; ScEf, saco do 
espermatóforo; ScEj, saco ejaculatório. As cores são fictícias, utilizadas apenas para evidenciar os escleritos homólogos, e o pontilhado indica regiões membranosas. As 
setas brancas indicam estruturas vistas por transparência. A genitália de Cephalcoema sica (A) está representada em repouso. Figuras fora de escala.  
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Orphula crassa Aucacris eumera Conometopus ochraceus 
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Cumainocloidus cordillerae Neuquenina fictor Illapelia penai 
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Calcitrena maculosa Clarazella patagona Descampsacris serrulatum 

L M N 
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Graea horrida Pachyossa signata Ommexecha virens 
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Spathalium audouini Tetrixocephalus willemsei 
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Cephalocoema sica Pseudemastacops constantensis Atacamacris diminuta 

A B C 

Tropidostethus angusticollis Zoniopoda tarsata Orphula crassa 
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Prancha 8. Epífalo dos gêneros analisados, em vista dorsal (acima, com a região posterior voltada para o alto) e frontal (abaixo) (com exceção daqueles das figuras 
A, B, F e K, representados apenas em visão dorsal. As figuras C e K foram modificadas de CARBONELL & MESA (1972). A-F, espécies do grupo-externo. G-S, 
espécies de Ommexechidae sensu lato. Anc, ancora; EcAc, esclerito acessório; EcSt, esclerito de sustentação; LbExt, lobo externo do lophus; LbInt, lobo interno do lophus; PcBs, 
placa basal; PcLt, placa lateral; PjAnt, projeção anterior da placa lateral; PjMd, projeção mediana; Pt, ponte. As cores são fictícias, utilizadas apenas para evidenciar os 
escleritos homólogos, e o pontilhado indica regiões membranosas. As setas brancas indicam estruturas vistas por transparência. Figuras fora de escala.  
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Aucacris eumera Conometopus ochraceus Cumainocloidus cordillerae 
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Calcitrena maculosa Clarazella patagona Descampsacris serrulatum 
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EscBs 

EpSc 

Cephalocoema sica Pseudeumastacops constantensis 

Atacamacris diminuta 

Elasmoderus lutescens 

Tristira magellanica 

Tropidostethus angusticollis 

Zoniopoda tarsata 

EcVv 

EcBs 

EcBs 

Phaeoparia lineaalba 

Prancha 9. Receptáculos seminais dos gêneros analisados, após tratamento com KOH e remoção de 
musculatura e outros tecidos. A-I, espécies do grupo-externo. J-V, espécies de Ommexechidae sensu lato. BC, 
bolsa copulatória; Dct, ducto da espermateca; DvAp, divertículo apical; DvCv, divertículo da curva distal; 
DvPap, divertículo pré-apical; EcBs, esclerito basivalvar; EcPx, esclerito proximal; EcVv, esclerito valvular; 
EpSc, espermateca secundária dorsal; Vs, vesícula do divertículo apical. As cores são fictícias e utilizadas 
apenas para evidenciar as estruturas homólogas. A escala equivale a 2,0 mm para as figuras S, T e U, e a 1,0 
mm para todas outras espécies.  
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Cabeça 
 

1. Fastígio:  

(0) presente (Fig. 11 A; Pr. 2 A-N); 

(1) ausente (Fig. 11 B). 

 

 A definição adotada aqui segue a 

de SNODGRASS (1993), KEY (1979) e TORRE-

BUENO (1989), que entendem o fastígio 

como uma projeção anterior do vértice, 

que pode estar, portanto, presente (Fig. 11 

A) ou ausente (Fig. 11 B). Ela difere 

daquela de UVAROV (1966, p. 6): “the part of the vertex anterior to the imaginary shortest line 

between the eyes”. De acordo com essa última definição, o fastígio estaria sempre 

presente, pois corresponderia simplesmente a uma determinada região do vértice.  

 Ronderos não explicita qual sua definição de fastígio em nenhum de seus 

artigos, mas é possível notar que sua definição é semelhante àquela de UVAROV (1966) – 

isto é, o fastígio corresponderia para ele a uma região da cabeça, e não a uma estrutura. 

A delimitação da região correspondente ao fastígio para Ronderos, no entanto, seria 

diferente daquela apresentada por UVAROV (op. cit.). Para ele, todas as diferentes 

espécies de Ommexecha, por exemplo, apresentariam fastígio, o qual poderia ser muito 

ou pouco projetado (RONDEROS, 1977). Contudo, se for considerada a definição de 

UVAROV (op. cit.), a projeção observada na fronte dessas espécies corresponderia a uma 

proeminência das carenas da costa frontal, e não do fastígio. Pela definição de 

SNODGRASS (1993), seguida aqui, a projeção citada por RONDEROS (1977) também não 

corresponderia ao fastígio, pois não se trata de uma projeção do vértice. Desse modo, 

nesse e em outros casos, o fastígio foi considerado ausente.  

 

2. (1:0) Fastígio, carena foveolar: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 12; Pr. 2 E, G, J, K, L, N). 

 

 A carena foveolar é uma pequena saliência presente entre o 

ocelo e a costa frontal. Ela marca a divisão entre o limite superior da 

fóvea, onde se localizam as antenas, e a região lateral do fastígio (Fig. 

Figura 11. Cabeças em vista dorsal oblíqua. A, 

Conometopus ochraceus, espécie com fastígio presente, 
indicado pela seta. B, Clarazella  patagona, espécie com 
fastígio ausente. Figuras fora de escala. 

Figura 12. Cabeça de 
Tristira magellanica, em 
vista dorsal oblíqua. A 
seta indica a carena 
foveolar. 
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12). Na maior parte dos casos em que esta estrutura está presente ela pode ser 

facilmente vista, mas em algumas espécies ela apresenta-se apenas levemente destacada 

(Pr. 2 K). 

 

3. Costa frontal, região ventral, conformação: 

(0) sulcada (Pr. 2 A, B, E-H, J-L, N, P-V); 

(1) plana (Fig. 13; Pr. 2 C, D, I, M, O). 

 

 A definição de costa frontal adotada aqui é a mesma de 

ALBRECHT (1953), que define a costa frontal como sendo a 

região frontal mediana delimitada pelas duas carenas frontais, 

as quais correspondem a saliências que se estendem do topo 

da cabeça até a parte mais ventral da fronte. A região ventral a 

que o caráter se refere, corresponde à porção abaixo do ocelo 

mediano (Fig. 13). Todas as espécies examinadas apresentam a 

costa frontal bem delimitada pelas carenas frontais. 

 

4. Costa frontal, carenas, projeções espiniformes supraocelares: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 14). 

 

 As projeções espiniformes supraocelares correspondem 

a estruturas derivadas da região mais dorsal das carenas da costa 

frontal. Elas projetam-se anteriormente na altura dos ocelos, e 

elas só foram observadas em algumas espécies de Ommexecha 

(Fig. 14). RONDEROS (1977) constatou a presença destas 

“projeções espiniformes” e referiu-se a elas exatamente nesses 

termos ao redescrever as espécies de Ommexecha. 

 

5. Antenas, posição de inserção com relação aos olhos: 

(0) adjacente à porção dorsal dos olhos (Fig. 15 A; Pr. 2 A, I); 

(1) aproximadamente na região mediana dos olhos (Fig. 15 B; Pr. 2 B, F-H, J-M, P); 

(2) adjacente à porção ventral dos olhos (Fig. 15 C; Pr. 2 C-E, N, O, Q-V). 

 

Figura 13. Cabeça de Orphula 
crassa em vista dorsal obliqua. 
Esta espécie apresenta a região 
ventral da costa ventral plana 
(estado 1). Oc, ocelo mediano; 
CFD, carena frontal direita; CFE, 
carena frontal esquerda. 

Figura 14. Detalhe da cabeça 
de Ommexecha virens em vista 
dorsal oblíqua. A seta indica a 
projeção espiniforme supra-
ocelar direita. 
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 Essa característica não foi levada em consideração por Ronderos em nenhum de 

seus trabalhos. As observações do autor, no que se refere às antenas, restringiam-se à 

forma dos antenômeros. 

 Para a análise desse caráter, os exemplares foram observados com a cabeça em 

vista lateral e, como referência, foi considerada a linha imaginária vertical que melhor 

se ajusta à margem posterior da cabeça. Foi considerada então a linha imaginária 

perpendicular a essa linha de referência, que passa pela região mediana do esclerito 

antenal (Fig. 15). Quando a antena se encontra em posição tal que a linha mediana 

alinha-se à margem dorsal do olho composto (Fig. 15 A), ou se encontra acima desta, foi 

considerado que o táxon apresentava o estado 0. Na situação inversa, na qual a linha 

mediana está alinhada à margem ventral do olho composto ou abaixo dela (Fig. 15 C), 

considerou-se que o táxon apresentava o estado 2. Os táxons que apresentam as antenas 

em posições intermediárias (Fig. 15 B) foram codificados com o estado 1.  

 

 

 

 

 

6. Antenas, flagelômeros, coloração individual: 

(0) aproximadamente uniforme; 

(1) escuros na base e claros no ápice (Pr. 1 P). 

 

 Na maior parte das espécies examinadas, as antenas apresentam coloração 

aproximadamente uniforme, coincidente com aquela da cabeça. Contudo, foi 

constatado que em algumas espécies cada um dos flagelômeros exibia uma coloração 

peculiar, escuros na base e claros no ápice (Pr. 1 P). Esse padrão não foi apontado em 

nenhum dos trabalhos de Ronderos ou dos outros autores que trabalharam com 

omexequídeos, o que pode ser um reflexo da pouca atenção dada tradicionalmente às 

antenas nos estudos taxonômicos de gafanhotos de um modo geral. 

Figura 15. Cabeças em vista lateral, indicando a posição da inserção das antenas com relação aos olhos. As 

linhas vermelhas correspondem às linhas imaginárias de referência mencionadas no texto. A, Cephalocoema 

sica. B, Clarazella patagona. C, Calcitrena maculosa. Figuras fora de escala. 
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7. Antenas, flagelômeros proximais, forma em seção transversal: 

(0) triangulares; 

(1) achatados dorsoventralmente; 

(2) circulares. 

 

 Este caráter foi utilizado por RONDEROS (1979) em sua chave final para as 

espécies de Ommexechidae. Ele considerou que as antenas poderiam ser de dois tipos, 

achatadas dorsoventralmente ou cilíndricas. No entanto, a interpretação de RONDEROS 

do que seria achatado ou cilíndrico difere da que foi considerada aqui. Para RONDEROS, 

as espécies de Ommexecha e Tetrixocephalus , por exemplo, apresentariam antenas 

achatadas, e as pertencentes a Spathalium e Descampsacris apresentariam antenas 

cilíndricas. Certamente, as antenas das espécies destes dois últimos gêneros são mais 

achatadas que aquelas de Ommexecha e Tetrixocephalus. Contudo, mesmo as antenas 

destes gêneros podem ser consideradas achatadas quando comparadas com aquelas de 

Pachyossa signata. Como não foi possível estabelecer objetivamente categorias 

relacionadas ao grau de achatamento das antenas, todas as espécies que apresentavam 

algum achatamento dorsoventral das antenas foram codificadas com o estado 1. 

 

8. Olhos, forma: 

(0) arredondados (Fig. 16 A; Pr. 2 A, O-V); 

(1) ovoides (Fig. 16 B; Pr. 2 B-N). 

 

 Uma das características mais marcantes da 

família Ommexechidae é a forma dos olhos, geralmente 

globosos e destacados. Na diagnose da família 

apresentada por RONDEROS (1979), o autor afirma que os 

olhos são “globosos y prominentes, pero nunca ovoideos ni 

sobrepasando el nível de las genas em vista frontal”. KEVAN 

(1982) já não faz referência à forma dos olhos em sua 

diagnose da família, dizendo apenas que “the eyes are 

rather protuberant, even when small”. 

 A interpretação de RONDEROS (1979) do que seria a forma globosa e a forma 

ovoide não fica clara em seu trabalho, e o autor acaba classificando os olhos de espécies 

como Aucacris eumera e Ommexecha virens (Pr. 2), por exemplo, na mesma categoria de 

olhos globosos. A fim de tentar diminuir a subjetividade com relação a essa definição 

deste caráter, foram adotas aqui duas categorias: olhos arredondados e olhos ovoides. 

A               B

Figura 16. Cabeças em vista lateral. A, 

Spathalium audouini, com os olhos 

arredondados. B, Cumainocloidus 

cordillerae, com os olhos semilunares. 

Figuras fora de escala. 
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Os olhos da primeira categoria apresentam-se igualmente arredondados na porção 

anterior (à frente da sutura subocular) e posterior (Fig. 16 A). Já os da segunda categoria 

apresentam-se claramente mais achatados frontalmente (Fig. 16 B). 

 

 

Tórax 
 

9. Pronoto, disco, forma: 

(0) plano (Pr. 3 A, C, D, F-I, N, O, S, V); 

(1) com crista espiniforme na região mediana da prozona avançando sobre a região 

posterior (Pr. 3 Q, R, T); 

(2) com cristas apenas nas regiões anterior e posterior da prozona (Pr. 3 J, K, M); 

(3) com crista única ao longo de toda a prozona (Pr. 3 U); 

(4) com cristas separadas nas regiões anterior, mediana e posterior da prozona (Pr. 

3 L); 

(5) com carena mediana ao longo de todo seu comprimento (Pr. 3 B, E, P); 

(6) com cristas separadas e contínuas nas regiões anterior, mediana e posterior da 

prozona e na metazona. 

 

 A forma do disco é um dos caracteres da morfologia externa com maior 

variação entre os grupos de omexequídeos e entre os gafanhotos de um modo geral. 

Algumas famílias ou subfamílias apresentam cristas ou formas bem características. 

Nestes casos, este é um dos caracteres diagnósticos mais importantes para o 

reconhecimento dos grupos. No entanto, UVAROV (1966) não coloca as variações do 

pronoto entre os caracteres taxonômicos mais importantes. Já Ronderos, em seus 

trabalhos sobre a família, fez pleno uso de diversas características dessa parte do corpo 

em suas descrições e diagnoses. Ele se refere à presença e forma das cristas do pronoto 

em diversos momentos de sua chave de identificação para a família (RONDEROS, 1979).  

 RONDEROS (1973) verificou que existe uma grande variação intraespecífica com 

relação à forma e ao grau de desenvolvimento destas cristas em algumas espécies, como 

em Conometopus sulcaticollis. É importante, portanto, que a forma exata das cristas não 

seja tomada como referência para a comparação entre os grupos, tendo sempre em 

mente uma possível variação que possa existir mesmo naqueles grupos nos quais são 

conhecidos apenas alguns poucos exemplares. 

 Foram reconhecidas cinco categorias diferentes para a forma do disco do 

pronoto, levando-se em consideração a divisão do pronoto em prozona e metazona, e a 

subdivisão da prozona em região anterior, mediana e posterior (Fig. 17). A região 
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anterior da prozona é aquela localizada entre a 

margem anterior e a sutura escutal; a mediana entre a 

sutura escutal e a escutelar; e a posterior entre a 

sutura escutelar e a pós-escutelar, que delimita a 

divisão entre prozona e metazona (CASTRO & BRAVO, 

2001).  

 A codificação adotada leva em consideração 

que a forma do disco varia como um todo e os estados 

reconhecidos seriam homólogos e mutuamente 

exclusivos. Outra possibilidade seria codificar em 

caracteres independentes a forma de cada uma das 

regiões do disco do pronoto. Contudo, como as 

regiões não correspondem a segmentos reais e sim a 

áreas delimitadas por sulcos, a codificação adotada 

pareceu mais adequada. 

 Considerou-se crista qualquer projeção dorsal que apresenta uma base que 

avança em direção às laterais do pronto. A carena mediana, por sua vez, divide o 

pronoto longitudinalmente em duas partes, mas não apresenta uma base reconhecível 

como a crista.  

 

10. Pronoto, prozona, projeções laterais anteriores:  

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 18; Pr. 3 R, U, V). 

 

 Estas projeções laterais anteriores da prozona 

foram observadas apenas em três espécies, Spathalium 

audouini, Spathalium helios e Graea horrida, sendo muito 

mais conspícua e desenvolvida nesta última (Fig. 18). Nas 

espécies de Spathalium elas se apresentam como projeções curtas e muito rentes à borda 

anterior da prozona, localizadas aproximadamente na porção mediana da região lateral. 

 RONDEROS (1972A), ao revisar e descrever o gênero Spathalium, não fez menção 

alguma a essas projeções. Ele apenas notou que o pronoto é muito desenvolvido e 

expandido lateralmente no gênero, mas expandido como um todo e não em uma região 

específica, como está sendo considerado aqui. RONDEROS não fez um estudo específico 

de Graea horrida, mas ao mencionar a espécie em sua chave de identificação para todas 

as espécies de Ommexechidae (1979), o autor faz referência apenas às expansões 

ventrais da metazona.  

Figura 17. Pronoto de Tropidacris sp. em 
vista lateral (modificado a partir de 
CASTRO & BRAVO, 2001). ant, região 
anterior; med, região mediana; Met, 
metazona; post, região posterior; Pro, 
prozona; seal, sutura escutelar; ses,sutura 
escutal; sptl, sutura pós-escutelar. 

Figura 18. Detalhe da cabeça e pronoto de 

Graea horrida, em vista dorsal. A seta 

indica a projeção lateral anterior esquerda. 
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11. Pronoto, metazona, projeções laterais ventrais: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 19; Pr. 3 R). 

 

 As projeções aqui referidas foram observadas apenas em 

Graea horrida. Elas foram mencionadas por RONDEROS (1979, p. 

245) em sua chave de identificação como um dos caracteres 

diagnósticos da espécie. Trata-se de projeções muito 

desenvolvidas horizontalmente (Fig. 19), bem mais destacadas 

que as da prozona, também presentes na espécie. 

 

 

12. Pronoto, metazona, tubérculos posteriores: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 20; Pr. 3 Q-U). 

 

 KEVAN (1982) incluiu como uma das características 

diagnósticas da família Ommexechidae o fato do pronoto ser 

geralmente coberto por tubérculos, cristas ou espinhos. 

Realmente, esta é uma característica do grupo, e muito 

chamativa, mas não ocorre em todas as espécies.  

 Não foi feita uma formulação de caráter sobre ausência 

ou presença de tubérculos no pronoto como um todo porque foi 

verificada toda uma gradação, entre os táxons examinados, desde ausência total de 

espinhos, cristas ou tubérculos, até presença clara desse tipo de ornamentação. Ao invés 

disto, optou-se por codificar a presença ou ausência apenas dos tubérculos posteriores 

da metazona, que são bastante conspícuos e ocorrem geralmente em mesmo número e 

posição, apesar da forma variar um pouco entre os grupos. Os tubérculos de Spathalium 

helios (Fig. 20), por exemplo, são mais achatados que aqueles das espécies de 

Ommexecha, mas nos dois casos é possível reconhecer as estruturas como sendo os 

mesmos tubérculos. 

 

 

13. Pronoto, metazona, margens posterior, região lateral, forma: 

(0) lineares (Fig. 21; Pr. 3 A-E, G-J, M-V); 

(1) recortada (Pr. 3 F, K, L). 

Figura 20. Pronoto de Spathalium 
helios em vista dorsal. As setas 
indicam alguns dos tubérculos 
posteriores esquerdos. 

Figura 19. Pronoto de Graea 
horrida em vista dorsal. A seta 
indica a projeção lateral 
ventral esquerda. 
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 Esse caráter e o próximo referem-se à forma da 

margem posterior da metazona (Fig. 21). Optou-se pela 

codificação em dois caracteres, um referente às regiões laterais 

e outro referente à região dorsal, pois foram verificados casos 

em que as regiões laterais eram lineares e a dorsal recortada, 

outros em que ocorria a situação inversa, outros ainda em que 

ambas eram regulares, ou então em que ambas eram 

recortadas.  

 Vale ressaltar que em alguns casos em que o pronoto 

apresenta-se mais desenvolvido, como em Ommexecha, 

Descampsacris ou Graea, por exemplo, ele apresenta uma borda 

destacada mais dorsal, onde se localizam os tubérculos a que 

se refere o caráter 12 (Pr. 3 R, vista lateral). No entanto, a 

margem citada aqui é aquela que se encontra abaixo dessa 

borda destacada, rente ao corpo, e pode ser linear ou irregular 

independentemente da presença ou não dos tubérculos. 

 

14. Pronoto, metazona, margem posterior, região dorsal, forma: 

(0) linear (Pr. 3 A, B, D, G-J, M, O-R, T-V); 

(1) irregular (Pr. 3 C, E, F, K, L, N, S). 

 

15. Pronoto, metazona, comprimento longitudinal relativo: 

(0) pelo menos uma vez e meia mais curta que a prozona (Pr. 3 C, E, F, I-L, N); 

(1) aproximadamente igual à prozona (Pr. 3 B, G, H, M, O-V); 

(2) pelo menos uma vez e meia mais longa que a prozona (Pr. 3 D). 

 

 Esse caráter é tradicionalmente utilizado na taxonomia de gafanhotos. 

CIGLIANO (1989B) incluiu essa relação como um dos caracteres diagnósticos da família 

Tristiridae, por exemplo. A autora afirmou que a metazona é mais curta que a prozona 

nas espécies ápteras e tão ou mais longa que a prozona nas aladas. RONDEROS (1979) 

também utilizou o caráter em sua chave de identificação para separar algumas espécies 

de Ommexechidae. Esse último autor, no entanto, foi mais explícito quanto ao seu 

conceito de mais longo, apresentando uma proporção entre as áreas. 

 As categorias definidas aqui diferem daquelas de RONDEROS (1979), mas foram 

assumidas assim para englobar toda a variação observada não somente entre os 

omexequídeos, mas também entre os grupos externos. Esse caráter foi considerado 

Ds

Lt

Figura 21. Cabeça e pronoto de 
gafanhoto generalizado em 
vista dorsal oblíqua posterior. 
Lt, região lateral da margem 
posterior da metazona. Ds, 
região dorsal da margem lateral 
da prozona. 
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como inaplicável a Cephalocoema sica, pois não foi possível definir claramente se o 

pronoto dessa espécie apresentava ou não as áreas correspondentes à prozona e à 

metazona. 

  

 

16. Prosterno, basisterno, carena transversal: 

(0) presente (Fig. 22; Pr. 4 A-H, J-V); 

(1) ausente. 

 

 O basisterno é um esclerito que apresenta uma 

variação muito informativa em alguns grupos de 

gafanhotos, e ele exibe muitas vezes um processo 

mediano. De um modo geral, os autores referem-se 

apenas à presença ou não desse processo e à sua forma. 

Outros preferem se referir à forma geral do basisterno, 

incluindo nessa citação a presença ou não do processo.  

 Optou-se aqui por codificar cada uma das características que variam nesse 

esclerito como um caráter independente. Esse primeiro caráter refere-se à presença ou 

não da carena transversal. Essa carena, quando presente, localiza-se logo acima da 

sutura pré-esternal (Fig. 22). Ela pode ser mais ou menos projetada (ver próximo 

caráter) e, entre as espécies analisadas, está ausente apenas em Orphula crassa.  

 

 

17. Prosterno, basisterno, carena transversal, grau de projeção: 

(0) muito projetada (Pr. 4 A, C-F, H, J-M, Q-U); 

(1) pouco projetada (Pr. 4 B, G, N-P, V). 

 

 Foi considerado que a carena transversal era muito projetada quando forma 

uma aba nitidamente destacada e pouco projetada quando seus limites são pouco 

definidos, apesar da carena poder ser reconhecida.  

 Alguns autores utilizam o termo “collar” para se referir à situação na qual o 

processo prosternal está ausente, mas a carena transversal é muito projetada. Outros, 

como CIGLIANO (1989B, p. 63) ao redescrever o gênero Trisitira, assumem que essa 

carena corresponderia ao processo prosternal modificado em forma de cresta 

transversal. De acordo com a definição seguida aqui, o processo prosternal não seria 

homólogo à carena. 

Figura 22. Prosterno de Calcitrena 
maculosa em vista ventral. CaTr, carena 
transversal; SutP, sutura pré-esternal. 
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18. Prosterno, basisterno, processo prosternal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 23; Pr. 4 D, F-H, J-M, P, Q, S-U). 

 

 O processo prosternal corresponde a uma projeção que 

se forma na região mediana do basisterno, próximo ou sobre a 

carena transversal (Fig. 23). 

 

 

19. (18:1) Prosterno, basisterno, processo prosternal, forma: 

(0) colunar (Fig. 24 A; Pr. 4 F-H, L, P, Q, S, T); 

(1) semipiramidal (Fig. 24 B; Pr. 4 J, K, M); 

(2) placa simples (Fig. 24 C; Pr. 4 U); 

(3) placa bifurcada (Fig. 24 D; Pr. 4 D). 

 

 

 

 

 

 

 

 A variação encontrada entre as espécies analisadas com relação à forma do 

processo prosternal pôde ser classificada em quatro categorias. O processo foi 

considerado espiniforme quando se apresentava como uma projeção, curta ou mais 

alongada, mas com a margem posterior de sua base restrita à região da carena 

transversal (Fig. 24 A). Nos casos em que a base do processo avançava sobre a região 

posterior do basisterno (Fig. 24 B), o processo foi codificado como sendo semipiramidal. 

Uma outra conformação encontrada foi a de uma placa simples e achatada (Fig. 24 C). 

Outras espécies exibiam ainda uma placa bifurcada (Fig. 24 D). Essa última condição 

poderia ser decorrente da fusão de dois processos espiniformes, do surgimento de 

tubérculos em uma placa achatada simples ou de uma nova conformação distinta. 

Optou-se aqui por codificar essa condição como um quarto estado,pois entendeu-se que 

ela representaria uma outra conformação do processo. 

 

 

 

Figura 23. Cabeça e prosterno 

de Ommexecha virens em vista 

ventral CaTr, carena trans-

versal; PPt, processo proster-

nal. 

Figura 24. Processos prosternais esquematizados, em vista caudal. A, processo colunar. B, 

processo semipiramidal (notar como a margem avança posteriormente). C, processo em 
forma de placa achatada simples. D, processo em forma de placa bifurcada. 

A B                  C       D
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20. (18:1) Prosterno, basisterno, processo prosternal, orientação: 

(0) aproximadamente perpendicular ao eixo longitudinal do corpo (Pr. 4 D, F, G, J-

M, P, Q, S, T); 

(1) oblíquo ao eixo longitudinal do corpo, avançando posteriormente em direção 

ao espinasterno (Pr. 4 H, U). 

 

 

21. Mesonoto, escutelo, coloração: 

(0) similar à das outras partes do mesonoto; 

(1) diferente do restante do mesonoto (Fig. 25). 

 

 Uma das características que mais chama atenção, com relação às espécies 

Descampsacris serrulatum, Spathalium audouini e Spathalium helios, quando examinadas 

com cuidado, é o escutelo do mesonoto diferenciado. Nessas três espécies, essa 

estrutura apresenta-se inflada e com uma coloração muito forte, alaranjada em D. 

serrulatum, roxa em Spathalium helios e avermelhada em Spathalium audouini (Fig. 25). 

Curiosamente, tanto nas descrições dessas espécies quanto nos trabalhos posteriores de 

Ronderos sobre os grupos, não há menção alguma a essa característica peculiar. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ♂ Asas: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 1 B, D, G-M, O-Q, S-V) 

 

 Dado o dimorfismo sexual entre várias das espécies analisadas quanto à 

presença e desenvolvimento das asas, optou-se por codificar em caracteres separados as 

características relacionadas às asas de machos e de fêmeas. 

 

Figura 25. Escutelos do mesonoto em vista dorsal. A, Spathalium 
helios. B, Spathalium audouini. C, Descampsacris serrulatum. 
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23. (22:1) ♂ Asas, comprimento relativo ao do corpo (Pr. 1): 

(0) alcançam ou ultrapassam o final do abdômen (macrópteros) (Pr. 1 B, D, G-I, M, 

O-Q, U, V); 

(1) ultrapassam o primeiro segmento abdominal, mas não alcançam o final do 

abdômen (braquípteros) (Pr. 1 J, K, S, T); 

(2) não ultrapassam o primeiro segmento abdominal (micrópteros) (Pr. 1 L); 

 

 Foi observada uma variação intraespecífica entre os machos de Ommexecha 

virens, Aucacris eumera, Conometopus cristaticollis, Conometopus penai e Tetrixocephalus 

chilensis, e esses táxons foram codificados como polimórficos para esse caráter. 

 

24. (22:1) ♂ Asas anteriores, área anal, região proximal, coloração: 

(0) indiferenciada; 

(1) amarelada (Fig. 26). 

 

 A região proximal da área 

anal das asas anteriores de Clarazella 

ampla, Clarazella quadrata, Clarazella 

bimaculata e de Pachyossa signata 

apresenta uma mancha amarelada 

característica, citada por RONDEROS 

(1973c; 1974b) como sendo um caráter diagnóstico dessas espécies. A mancha é muito 

nítida e pode ser facilmente reconhecida em todos os casos (Fig. 26). RONDEROS (1973c) 

afirma, contudo, que não observou as manchas nos tipos de C. ampla, apesar de REHN 

(1918) citar essa característica na descrição original. RONDEROS (1973c) argumenta que, 

provavelmente, a coloração se perdeu devido à forma como o material foi conservado 

no museu onde se encontra depositado. Os tipos de C. ampla não foram analisados aqui, 

mas o material identificado como pertencente a essa espécie apresenta manchas 

distintas.  

 

25. (22:1) ♂ Asas anteriores, área costal, veias intercalares, estrias serreadas: 

(0) ausentes; 

(1) presentes. 

 

 Não há nenhuma referência na literatura quanto à presença de mecanismos 

estridulatórios entre os omexequídeos. No entanto, ao se examinar as tégminas dos 

A B
Figura 26. Região anterior das asas, em vista dorsal. Ambas 
espécies exibem a região proximal com coloração amarelada. 
A, Clarazella quadrata. B, Pachyossa patagona. 
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Figura 27. Spathalium audouini, em 
vista lateral, com o fêmur mediano 
       visto em detalhe. 

indivíduos macrópteros de Aucacris eumera, foi constatada a presença de estrias 

modificadas nas veias intercalares da área costal. Apesar de não terem sido observado 

exemplares vivos dessa espécie, é muito provável que essa modificação esteja 

relacionada à estridulação. São conhecidos casos de modificações semelhantes em 

espécies de acridídeos africanos, asiáticos e australianos da subfamília Oedipodinae. 

Essas espécies também apresentam as veias intercalares dessa mesma região da tégmina 

com estrias serreadas e, provavelmente, estridulam raspando os esporões apicais da 

tíbia posterior contra essas veias intercalares (UVAROV, 1966). 

 

26. ♀ Asas: 

(0) ausentes; 

(1) presentes. 

 

 

27. (26:1) ♀ Asas, comprimento relativo ao corpo: 

(0) alcançam ou ultrapassam o final do abdômen (macrópteras); 

(1) ultrapassam o primeiro segmento abdominal, mas não alcançam o final do 

abdômen (braquípteras); 

(2) não ultrapassam o primeiro segmento abdominal (micrópteras). 

 

 Foi encontrada uma variação intraespecífica entre as fêmeas de Ommexecha 

virens, Aucacris eumera, Conometopus sulcaticollis, Conometopus cristaticollis e Spathalium 

audouini, e esses táxons foram codificados como polimórficos para esse caráter. 

Tetrixocephalus chilensis também foi codificada como polimórfica, apesar de todas as 

fêmeas analisadas dessa espécie serem macrópteras. A escolha pela codificação 

polimórfica nesse caso se deu porque o alótipo fêmea da espécie, descrita por 

RONDEROS (1970), é braquíptero. O próprio RONDEROS (1974a) constatou, 

posteriormente, que haviam fêmeas macrópteras nessa espécie 

 

 

28. Pernas medianas, fêmures, forma 

relativa: 

(0) pouco diferenciados dos anteriores; 

(1) mais amplos e achatados que os 

anteriores (Fig. 27). 

92



 

29. Pernas posteriores, fêmures, disco interno, mácula proximal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 28). 

 

 O termo mácula proximal é utilizado aqui para se 

referir à mancha que ocorre exclusivamente na metade 

proximal do disco interno dos fêmures posteriores, a qual 

pode se apresentar como uma mancha uniformemente 

negra ou como uma mancha rubro-negra, nesse caso com a 

metade vermelha mais próxima à base do fêmur (Fig. 28). 

Essas manchas são bem características das espécies do 

gênero Ommexecha, e foram citadas por Ronderos em todos 

os seus artigos sobre o gênero como sendo um dos 

caracteres diagnósticos do grupo. 

 

30.  (29:1) Pernas posteriores, fêmures, disco interno, mácula proximal, coloração: 

(0) negra e uniforme (Fig. 28 A); 

(1) rubro-negra (Fig. 28 B). 

 

 Esse caráter é aplicável apenas às espécies do gênero Ommexecha, pois são as 

únicas que apresentam a mácula proximal. 

 

31. Pernas posteriores, fêmures, carena externa inferior, posição relativa: 

(0) aproximadamente alinhada à carena mediana inferior (Pr. 5 A, O, Q, U, V); 

(1) posicionada acima da carena mediana inferior (Fig. 29; Pr. 5 B-N, P, R-T). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A                                                  B

A

B

Figura 28. Face interna do fêmur 
posterior direito. A, Ommexecha virens. 
B, Ommexecha gracilis. 

 

Figura 29. Fêmur posterior generalizado, com todas as carenas e áreas indicadas 
(modificado de LOMER & LOMER, 1996). A, face interna. B, corte transversal. 
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32. Pernas posteriores, fêmures, carena mediana superior, ornamentação: 

(0) lisa (Pr. 5 A-E, H, I, K, L, N-P, S, V); 

(1) serreada (Pr. 5 F, G, J, M, Q, R, T, U). 

 

33. Pernas posteriores, fêmures, carena mediana superior, forma em vista dorsal: 

(0) linear (Pr. 5 A, B, H, I, K, L, O-S); 

(1) irregular (Fig. 30; Pr. 5 C-G, J, M, N, T-V). 

 

 A carena mediana superior dos fêmures 

posteriores foi considerada irregular quando sua porção 

proximal apresentava-se curvada em direção à face 

interna do fêmur (Fig. 30). Esse caráter não havia sido 

utilizado por nenhum dos autores que trabalharam com 

a família Ommexechidae, mas ele exibe uma variação 

grande tanto entre os omexequídeos quanto com relação 

ao grupo externo, sendo, portanto, bastante informativo. 

 

34. Pernas posteriores, fêmures, disco externo, largura máxima relativa: 

(0) pelo menos três vezes mais largo que a área externa superior (Pr. 5 A, N, Q); 

(1) aproximadamente duas vezes mais largo que a área externa superior (Fig. 29; 

Pr. 5 B-M, O, P, R-V). 

 

35. Pernas posteriores, fêmures, disco externo, 

tubérculos espiniformes inferiores: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 31). 

 

 

 

36. Pernas posteriores, fêmures, joelhos, projeções espiniformes 

dorsolaterais: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 32). 

 

Figura 31. Fêmur posterior de Graea horrida, em 
vista dorsal. As setas apontam para os tubérculos 
inferiores, localizados na face externa. 

Figura 32. Joelho da perna posterior 
de Spathalium helios, em vista dorsal 
oblíqua. A seta indica a projeção espi- 
    niforme dorsolateral interna. 

Figura 30. Fêmur posterior de Neuquenina 
fictor em vista dorsal. A linha tracejada 
indica a forma da carena mediana 
superior. 
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 A presença ou ausência das projeções espiniformes dorsolaterais do joelho das 

pernas posteriores é um dos caracteres utilizados por RONDEROS (1977; 1979) para 

diferenciar as espécies do gênero Ommexecha. De fato, Ommexecha macropterum e 

Ommexecha gracilis apresentam essas projeções bem desenvolvidas. Contudo, as mesmas 

projeções foram observadas também nos dois representantes do gênero Spathalium (Fig. 

32). 

 

37. Pernas posteriores, tíbias, espinho apical externo: 

(0) ausente; 

(1) presente. 

 

 A presença ou ausência do espinho apical externo da tíbia posterior é um 

caráter tradicionalmente utilizado na taxonomia de gafanhotos e geralmente está 

presente em chaves de identificação mais abrangentes, que envolvam diferentes 

famílias (e. g. SPERBER et al., 2012). Na família Ommexechidae existe uma variação 

importante com relação a esse caráter, sendo que as espécies pertencentes a 

Aucacridinae exibem o espinho apical externo, enquanto que os Ommexechinae não. 

Essa característica é, inclusive, a primeira a que RONDEROS (1979) se refere em sua chave 

final para os omexequídeos.  

 A presença ou ausência do espinho pode ser facilmente reconhecida durante o 

exame dos exemplares sob lupa. Deve-se tomar cuidado, porém, para não confundir o 

espinho apical com o par de esporões externos, que estão sempre presentes mesmo nas 

espécies que não apresentam o espinho. 

 

38. Pernas, tarsos, arólio, forma: 

(0) discoidal; 

(1) espiniforme (Fig. 33). 

 

 O arólio dos gafanhotos, de um modo geral, 

apresenta forma discoidal e varia muito pouco entre 

as diferentes espécies. Foi notado, no entanto, que o 

arólio de alguns exemplares era muito reduzido, com 

a forma de uma pequena protuberância espiniforme 

(Fig. 33). Todas as espécies do gênero Tetrixocephalus exibem essa característica, e 

nenhum dos autores que trabalharam com a taxonomia do grupo anteriormente 

utilizou em suas diagnoses ou chaves de identificação. 

Figura 33. Tarso da perna posterior de 
Tetrixocephalus willemsei, em vista lateral. 
A seta indica o arólio espiniforme. 
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Abdômen 
 

39. Tergitos, crista mediana longitudinal: 

(0) ausente; 

(1) presente. 

 

 A crista mediana longitudinal foi considerada presente apenas quando os 

espécimes exibem uma crista contínua e visível ao longo de todos os tergitos 

abdominais. 

 

40. Tergitos, espinhos medianos posteriores: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 34). 

 

 

 

 

 

41. ♂ Décimo tergito, margem posterior, forma: 

(0) em forma de “v” (Fig. 35 A; Pr. 6 A-C, I, J, M-V); 

(1) sinuosa (Fig. 35 B; Pr. 6 D-H, K, L) . 

 

 UVAROV (1966) chamou a atenção 

para a variação existente entre alguns 

grupos com relação à forma da margem 

posterior do décimo tergito abdominal. 

Ao longo do estudo do material 

examinado, foram encontradas variações 

também, tanto entre as espécies de 

Ommexechidae quanto com relação ao 

grupo externo. A grande maioria das 

espécies analisadas apresenta a margem posterior simples e linear, em forma de “v” (, 

Fig. 35 A). Alguns exemplares, no entanto, apresentam a margem mais complexa, 

sinuosa, projetando-se sobre o epiprocto (Fig. 35 B). 

 

 

Figura 34. Final do abdômen de Spathalium 
audouini, em vista lateral. As setas indicam 
alguns dos espinhos medianos posteriores  
           dos tergitos. 

Figura 35. Final do abdômen em vista dorsal. A, 

Clarazella patagona. B, Conometopus ochraceus. A linha 
tracejada evidencia a forma da margem posterior do 
décimo tergito das duas espécies. Figuras fora de escala. 

A                         B
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42. ♂ Cercos, forma: 

(0) cônicos (Fig. 36 A; Pr. 6 A, C-K, M-P, R-V); 

(1) achatados (Fig. 36 B; Pr. 6 L, Q); 

(2) em forma de gancho(Fig. 36 C; Pr. 6 B). 

 

 

43. ♂ Cercos, comprimento longitudinal relativo: 

(0) mais curtos que o epiprocto (Pr. 6 A, C-F, H, J, K, M-V); 

(1) aproximadamente iguais ao epiprocto (Pr. 6 B, G, L); 

(2) mais longos que o epiprocto (Pr. 6 I). 

 

 

44. ♀ Esclerito pós-vaginal, área de contato, largura relativa:  

(0) estreita, com no máximo     da largura total do 

esclerito pós-vaginal (Fig. 37); 

(1) amplo, com pelo menos     da largura total do 

esclerito pós-vaginal. 

 

 A área de contato, como definido por KEVAN et al. 

(KEVAN et al., 1968), corresponde a uma região pigmentada e 

bem esclerotizada do esclerito pós-vaginal, geralmente 

localizada ao redor das collumelae (Fig. 37). De acordo com os 

autores, essa esclerotização estaria relacionada com a inserção 

dos lophi da genitália masculina. 

 

 

45. ♀ Placa subgenital, margem distal, forma: 

(0) contínua (Fig. 37); 

(1) sinuosa (Fig. 38). 

 

 O estado contínuo ou sinuosoda margem distal da placa 

subgenital, como considerado aqui, independe da presença ou 

ausência da projeção mediana da placa subgenital (caráter 46). 

GOv PMd
Col

ACEPV

A           B             C
Figura 36. Cercos em vista lateral. A, Aucacris 
eumera. B, Cumainocloidus cordillerae. C, 
Pseudeumastacops constantensis. 

Figura 37. Região posterior da placa 

subgenital de Spathalium audouini, 

em vista dorsal. AC, área de contato; 

EPV, esclerito pós-vaginal. A escala 

corresponde a 1 mm. 

Figura 38. Região posterior 
da placa subgenital de 
Neuquenina fictor em vista 
dorsal. Col, collumela; GOv, 
guia-do-ovo; PMd, projeção 
mediana. A escala 
corresponde a 0,5 mm. 
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As placas com a margem sinuosa apresentam reentrâncias próximas a essa projeção, 

quando ela está presente (Fig. 38). 

 

46. ♀ Placa subgenital, margem distal, projeção mediana: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 38). 

 

 A projeção mediana, como entendido aqui, corresponde a um processo da 

margem distal da placa subgenital (Fig. 38). Em alguns grupos, esse processo pode se 

apresentar fundido ao guia-do-ovo (egg-guide) (caráter 50), e muitos autores não 

apresentam uma distinção clara entre essas duas partes em suas descrições ou 

ilustrações. 

 

 

47. ♀ Esclerito pós-vaginal, grau de desenvolvimento: 

(0) estreito, restrito a região adjacente a margem distal da placa 

subgenital (Fig. 39); 

(1) amplo, ocupando todo o assoalho da câmara genital. 

 

 O “grau de desenvolvimento” a que se refere esse caráter 

diz respeito à extensão em que o esclerito pós-vaginal ocupa o 

assoalho interno da placa subgenital. Nos Acridoidea, de um 

modo geral, esse esclerito se estende por toda região interna da 

placa. Porém, nos outros acridomorfos, a situação pode ser 

distinta, como ocorre nos Proscopiidae, nos quais o esclerito se 

apresenta como uma placa estreita (Fig. 39). 

 

 

48. ♀ Esclerito pós-vaginal, collumelae: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 40). 

 

 As collumelae são projeções internas, situadas próximas à região mediana da 

margem posterior da placa subgenital (Fig. 40), que conectam, verticalmente, o esclerito 

pós-vaginal com a superfície superior (interna) da placa subgenital. Elas geralmente são 

citadas nas descrições das espécies que as apresentam. 

EPV

GOv

Figura 39. Região posterior 
da placa subgenital de 
Cephalocoema sica em vista 
dorsal. EPV, esclerito pós-
vaginal; GOv, guia-do-ovo. 
A escala corresponde a 0,5 
mm. 
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49. (48:1) ♀ Esclerito pós-vaginal, collumelae, arranjo: 

(0) coluna única (Fig. 40 A); 

(1) coluna dupla (Fig. 40 B, D); 

(2) colunas seriadas (Fig. 40 C). 

 

 O número e arranjo das collumelae se mostraram muito variados entre os grupos 

estudados. Muitos acridóideos apresentam uma única collumela de cada lado da placa 

subgenital (Fig. 40 A), mas outros grupos apresentam uma dupla dessas estruturas (Fig. 

40 B, D) e, outros ainda, uma série de cada lado (Fig. 40 C). Todas as espécies que 

apresentavam mais que duas collumelae de cada lado da placa subgenital foram 

codificadas com o estado 2, independente do número de collumelae que apresentavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50. ♀ Guia-do-ovo (egg-guide):  

(0) presente (Figs. 38, 39, 40); 

(1) ausente. 

 

 O guia-do-ovo, como já discutido anteriormente, corresponde a uma estrutura 

distinta da projeção mediana da placa subgenital. Como em muitos grupos essas duas 

estruturas se apresentam unidas, muitos autores deixam de fazer a distinção entre elas, 

chamando o conjunto todo de guia-do-ovo. A interpretação assumida aqui, no entanto, 

é que tratam-se de componentes independentes, os quais podem estar presentes ou 

ausentes.  

Col Col Col Col

A                B                   C                          D
Figura 40. Região posterior da placa subgenital, em vista dorsal. A, 
Clarazella patagona. B, Aucacris eumera. C, Elasmoderus lutescens. D, 
Orphula crassa. Col, collumelae. A escala equivale a 1 mm. 
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 A configuração do final do abdômen dos proscopídeos ilustra bem a 

independência entre esses dois caracteres. Neles, é possível reconhecer facilmente o 

guia-do-ovo, apesar da projeção mediana da placa subgenital estar ausente (Fig. 39).  

 

 

 

51. (50:0) ♀ Guia-do-ovo, conformação: 

(0) livre: 

(1) fundido à projeção mediana da margem distal da placa subgenital: 

(2) rudimentar. 

 

 Assumindo-se a interpretação apresentada na discussão do caráter anterior, é 

possível reconhecer três tipos de conformação para o guia-do-ovo, descritas pelos 

estados 0, 1 e 2. O estado 0 codifica a condição na qual ele se apresenta livre, e essa 

condição pode ser observada tanto em grupos que não apresentam a projeção mediana 

da placa subgenital, como é o caso dos proscopídeos, quanto em outros que a possuem, 

como em alguns omexequídeos. A condição definida pelo estado 1 representa o caso 

típico no qual todo o conjunto era denominado de guia-do-ovo por alguns autores. O 

estado rudimentar foi utilizado para todas as espécies que apresentavam um guia-do-

ovo reconhecível, mas tão pouco desenvolvido que não era possível determinar ao certo 

se esse se apresentava fundido ou livre da margem distal da placa subgenital. 

 

 

 

52. (50:0) ♀ Guia-do-ovo, posição relativa: 

(0) interno, distante da margem distal da placa subgenital (Fig. 39); 

(1) externo ou adjacente à margem distal da placa subgenital (Fig. 40). 

 

 O guia-do-ovo dos proscopídeos ocupa uma posição distinta daquela dos 

outros acridomorfos. Ele se encontra distante da margem distal da placa subgenital, 

mais interno ao abdômen (Fig. 39). Em todos os outros grupos analisados, essa 

estrutura se apresenta sempre mais externa, ou ao menos mais adjacente à margem 

distal da placa subgenital.  

 Esse caráter é inaplicável a Atacamacris diminuta, pois essa é a única espécie, 

entre as analisadas, na qual não foi reconhecido um guia-do-ovo. 
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53. ♀ Ovipositor, valvas dorsais, base, comprimento relativo: 

(0) longa, com pelo menos 1,5 vezes mais longa que a região anterior; 

(1) curta, com no máximo metade do comprimento da região anterior (Fig. 41);  

(2) com aproximadamente o mesmo comprimento da região anterior. 

 

 A variação da forma das valvas do 

ovipositor é uma característica tradicionalmente 

pouco utilizada pelos autores que trabalham com 

taxonomia e sistemática dos gafanhotos. Isso se 

deve, talvez, a uma visão, também tradicional, de 

que a forma da estrutura como um todo estaria 

muito relacionada ao modo de vida do animal e, 

desse modo, estaria sujeita a pressões evolutivas 

semelhantes entre grupos com hábitos semelhantes 

de oviposição, o que levaria a convergências entre 

estruturas de grupos não necessariamente 

relacionados filogeneticamente. Porém, quando as 

valvas das espécies são examinadas com mais 

cautela, é possível encontrar variação mesmo 

naquelas em que há uma semelhança superficial. A 

semelhança, no caso, ocorre muitas vezes por 

variações entre partes distintas.  

 O mesmo fenômeno acontece, por exemplo, entre grupos de gafanhotos que 

apresentam o corpo todo alongado, ou apenas a cabeça. Apesar desses grupos terem, 

teoricamente, evoluído e se adaptado em resposta a pressões seletivas semelhantes, a 

forma como o corpo ou a cabeça de cada um se apresenta alongada é, muitas vezes, 

completamente diferente. 

 Para tentar descrever de modo mais preciso como varia a forma das valvas 

dorsais e ventrais do ovipositor, elas foram divididas em três partes: a região anterior, a 

base e o vértice (Fig. 41). No vértice, é possível reconhecer uma região apical 

diferenciada, denominada de “dente apical” (Fig. 41, DA). Além disso, em muitas 

espécies é possível identificar uma série de projeções dorsolaterais ao longo da margem 

externa do vértice das valvas dorsais (Fig. 41, PjDL). Podem ser observadas ainda, em 

algumas espécies, uma série de grânulos dispersos ao longo da face dorsal das valvas 

dorsais (Fig. 41, Gr) e no esclerito basivalvar ventral das valvas ventrais. 

 

 

Gr

RA B V

DA

PjDL

Figura 41. Valvas dorsais de Ommexecha virens 
em vista dorsal (acima) e lateral (abaixo). B, 
base; DA, dente apical; Gr, grânulos 
dispersos; PjDL, projeções dorsolaterais; RA, 
região anterior. 
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54. ♀ Ovipositor, valvas dorsais, vértice, forma: 

(0) inclinado e alongado (Fig 42 B); 

(1) inclinado e levemente achatado frontalmente (Fig 42 C); 

(2) achatado dorsoventralmente (Fig 42 A); 

(3) alongado em sua porção mais ventral e achatado frontalmente na porção dorsal 

(Fig 42 D). 

 

 

55. ♀ Ovipositor, valvas dorsais, definição do limite entre o vértice e a 

base:  

(0) abstruso; 

(1) nítido (Fig. 43); 

 

 A separação entre essas duas regiões nem sempre é muito 

clara nas espécies analisadas. Em alguns casos há um limite nítido, 

com uma mudança súbita na orientação da estrutura ou com a 

presença de uma carena transversal (Fig. 43). Em outros grupos, 

apesar de ser possível reconhecer o vértice e a base, o limite exato 

entre as partes não é muito claro. 

 

 

56. ♀ Ovipositor, valvas dorsais, vértice, projeções dorsolaterais:  

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 41). 

A               B                     C        D

Figura 42. Valvas dorsais em vista lateral (acima) e dorsal (abaixo). A, Tetrixocephalus sergioi. B, 
Spathalium audouini. C, Clarazella patagona. D, Elasmoderus lutescens. A escala corresponde a 1 mm. 

Figura 43. Valvas dorsais 
de Aucacris eumera, em 
vista lateral (acima) e 
dorsal (abaixo). As setas 
indicam o limite entre a 
base e o vértice. A escala 
equivale a 1 mm. 
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57. (56:1) ♀ Ovipositor, valvas dorsais, vértice, projeções dorsolaterais, organização 

(0) separadas 

(1) fundidas 

 

 As projeções dorsolaterais foram consideradas separadas nas espécies nas quais 

cada projeção apresentava-se isolada e claramente reconhecível como uma estrutura 

individualizada. Nas outras espécies, todas as projeções, ou a maior parte delas, 

apresentavam-se unidas umas às outras, e nesses casos as mesmas foram consideradas 

como sendo fundidas. 

  

58. ♀ Ovipositor, valvas dorsais, vértice, face dorsal, grânulos dispersos: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 41). 

 

59. (58:1) ♀ Ovipositor, valvas dorsais, vértice, face dorsal, grânulos dispersos, 

organização: 

(0) espalhados aleatoriamente; 

(1) alinhados em fileiras transversais. 

 

60. ♀ Ovipositor, valvas ventrais, dente apical, forma: 

(0) unciforme (Fig. 44 A); 

(1) digitiforme (Fig. 44 B). 

 

 O dente apical a que esse caráter se refere corresponde à 

projeção mais esclerotizada e distal do vértice (Fig. 41). Tanto as 

valvas dorsais quanto as ventrais apresentam essa estrutura, sendo 

que não foi notada uma variação importante com relação a essa 

estrutura quando essas valvas, de um mesmo espécime, eram 

comparadas. Dessa forma, optou-se por codificar apenas a variação 

observada quando comparados os dentes apicais das valvas ventrais, 

pois nas valvas ventrais essa estrutura é mais facilmente delimitada. 

 

61. ♀ Ovipositor, valvas ventrais, vértice, projeções ventrolaterais: 

(0) ausentes; 

(1) presentes. 

A     B
Figura 44. Dente apical 
das valvas dorsais em 
vista lateral (acima) e 
dorsal (abaixo). A, 
Clarazella patagona. B, 

Elasmoderus lutescens. A 
escala equivale a 0,5 mm. 
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 Essas projeções são semelhantes àquelas que ocorrem nas valvas dorsais, mas 

ocorrem nas valvas ventrais. A presença ou ausência tanto de umas quanto das outras 

deve ter uma relação com o modo de oviposição de cada espécie. Algumas espécies 

exibem as projeções nas valvas dorsais e não nas ventrais, de modo que optou-se pela 

codificação independente da presença ou ausência dessas projeções em cada um dos 

grupos de valvas. 

 

 

62. (61:1) ♀ Ovipositor, valvas ventrais, vértice, projeções ventrolaterais, organização: 

(0) separadas; 

(1) fundidas. 

 

 

63. ♀ Ovipositor, valvas ventrais, esclerito basivalvar ventral, 

grânulos dispersos:  

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 45). 

 

 

 

 

64. ♀ Ovipositor, valvas ventrais, esclerito basivalvar ventral, 

projeção espiniforme distal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Fig. 46). 

 

 

 

 

65. ♀ Ovipositor, valvas ventrais, esclerito basivalvar lateral, projeção espiniforme 

distal: 

(0) ausente; 

(1) presente. 

 

 

Figura 45. Valvas ventrais de Spathalium 
audouini, em vista ventral. A seta indica 
a localização dos grânulos dispersos 
sobre o esclerito basivalvar ventral 
       esquerdo. A escala equivale a 1 mm. 

Figura 46. Valvas ventrais de Aucacris 
eumera, em vista ventral. A seta indica 
a localização da projeção espiniforme 
distal do esclerito basivalvar ventral 
         direito. A escala equivale a 1 mm. 
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Genitália masculina 
 

 Para que os caracteres referentes à genitália masculina pudessem ser 

codificados, era preciso estabelecer, primeiramente, a correspondência entre as partes 

da genitália dos proscopídeos, eumastacídeos e acridóideos. Como explicitado no 

tópico 2 da “Introdução”, definir tal correspondência não é algo trivial, dada a grande 

diferença estrutural das genitálias desses grupos. Uma diferença marcante entre a 

genitália masculina desses grupos é a presença do cíngulo na dos acridóideos. O 

surgimento do cíngulo estaria relacionado, segundo EADES (2000), com o 

desenvolvimento de uma maior área para inserção muscular na genitália. Contudo, o 

aparecimento dessa estrutura teria ainda outras implicações para o funcionamento da 

genitália. 

 A genitália dos gafanhotos com cíngulo, quando protraída durante a cópula, 

fica apenas mais exposta, sem sofrer uma grande mudança de forma. Já nos grupos 

com genitálias sem cíngulo, como os Tetrigoidea e os Eumastacoidea, a protração da 

genitália leva à sua eversão e a uma mudança completa de conformação (ver BENTOS-

PEREIRA, 2003, figs. 21 e 22; BLACKITH & BLACKITH, 1967, Fig. 12; JAGO, 1989, figs. 46, 

86, 92 e 93). Essa mudança de conformação nunca foi levada em consideração na 

comparação das genitálias entre as superfamílias de gafanhotos, ou na discussão sobre 

a evolução do complexo fálico, sendo ignorada inclusive por EADES (2000). 

 As propostas de homologias entre partes das genitálias dos diferentes grupos, 

formuladas ao longo desse estudo, baseiam-se na hipótese, apresentada aqui pela 

primeira vez, de que o surgimento do cíngulo teria engessado a forma da genitália 

masculina na posição evertida, de modo que ela teria deixado de sofrer uma grande 

modificação quando protraída. A genitália dos acridóideos seria, portanto, 

correspondente à dos proscopídeos na posição evertida, e por isso a dificuldade 

enfrentada pelos outros autores no estabelecimento das homologias. 

 Essa equivalência, aqui proposta, é mais facilmente percebida quando a 

genitália de um acridóideo com estrutura mais simples, como a de um Ommexechidae, 

é comparada com a de um proscopídeo na posição em repouso e evertida (Fig. 47). As 

valvas ectofálicas dos Proscopiidae (na terminologia de DE DOMENICO & BENTOS-

PEREIRA, 2011), quando a genitália é evertida, assumem exatamente a mesma posição 

dos escleritos dos lobos laterais dos acridóideos (Fig. 47 B e C, VEc e ELL). O falotrema 

dos proscopídeos, como definido por JAGO (1989) (Fig. 47 A, “Fal”), não seria 
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correspondente ao falotrema dos acridóideos, sendo a abertura apontada por JAGO 

apenas o local por onde o endófalo é evertido. O verdadeiro falotrema dos 

proscopídeos estaria localizado no limite entre o ducto endofálico proximal e o distal 

(Fig. 47 B, Fal). O ducto endofálico distal seria correspondente à camada mesofálica dos 

acridóideos, sem os escleritos, o que pode ser percebido na comparação entre o corte 

sagital das genitálias (Fig. 47 B e C, linha vermelha tracejada). O cíngulo dos 

acridóideos teria se originado de placas e apódemas derivados da região dorsal desta 

camada. O edeago dos acridóideos estaria ausente nos proscopídeos, mas seria 

correspondente a esclerotizações do ducto endofálico proximal. Os escleritos 

valvulares dos proscopídeos (BENTOS-PEREIRA, 2003) seriam correspondentes aos 

escleritos endofálicos dos acridóideos, mas sem os apódemas e muito menos 

complexos. O processo do gonóporo dos acridóideos estaria ausente nos proscopídeos. 

O saco do espermatóforo dos acridóideos seria equivalente à região mais distal do 

ducto endofálico proximal e o saco ejaculatório corresponderia à região mais proximal 

e expandida deste mesmo ducto. Finalmente, os escleritos de sustentação e o annulus 

ventral dos proscopídeos estariam ausentes nos acridóideos, e os escleritos acessórios 

seriam equivalentes aos escleritos ovais do epífalo dos acridóideos (não representado 

na figura). O termo “escleritos acessórios” parece mais adequado, pois esses escleritos 

nem sempre são ovais, e é utilizado ao longo desse trabalho para se referir tanto às 

estruturas dos proscopídeos quanto às dos acridóideos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Complexos fálicos em vista lateral, com a membrana ventral removida. A, genitália de proscopídeo (Cephalocoema 
sica) em repouso. B, genitália de proscopídeo (C. sica) parcialmente evertida. C, genitália de omexequídeo (Descampsacris 
serrulatum). Estruturas homólogas representadas com as mesmas cores. A linha tracejada em vermelho representa o corte 
sagital das genitálias. As figuras estão fora de escala. AnV, annulus ventral; ApE, apódema do edeago; DEj, ducto 
ejaculatório; DEnD; ducto endofálico distal; DEnP, ducto endofálico proximal; ELL, esclerito do lobo lateral; Ep, epífalo; 
EscAc, esclerito acessório; EscSu, esclerito de sustentação; EscVa, esclerito valvular; Fal, falotrema; “Fal”, falotrema como 
definido por JAGO (1989); PGn, processo do gonóporo; SEj, saco ejaculatório; SEpf, saco do espermatóforo; VEc, valva 
ectofálica. 
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66. Camada endofálica, saco ejaculatório, consistência: 

(0) fino e delicado; 

(1) espesso e resistente. 

 

 Apesar da subjetividade do critério adotado para a definição dos estados deste 

caráter, há uma diferença muito clara e evidente entre a consistência do saco 

ejaculatório de alguns grupos. Essa consistência pode ter uma relação direta com a 

eficiência na transferência de esperma durante ou estar de alguma outra forma 

relacionada à cópula, e decidiu-se então por codificá-la.  

 

67. Camada endofálica, saco ejaculatório, eixo principal de dilatação: 

(0) vertical (Pr. 7 A, B); 

(1) horizontal (Pr. 7 C-S).  

 

 Essa é uma diferença importante entre o saco ejaculatório dos Eumastacoidea 

(Proscopiidae + Eumastacidae) e dos Acridoidea. Enquanto que no primeiro grupo o 

saco apresenta-se, em geral, mais desenvolvido verticalmente, no segundo grupo ele é 

mais comprimido e expandido no eixo horizontal. 

 

68. (67:1) Camada endofálica, saco ejaculatório, forma: 

(0) mais alargado anteriormente (Pr. 7 L-S); 

(1) ovoide e alongado (Pr. 7 C, G-K); 

(2) com os lados aproximadamente retos, mais alargado posteriormente e com a 

margem posterior transversalmente dobrada (Pr. 7 D); 

(3) aproximadamente retangular (Pr. 7 E, F); 

(4) cordiforme, com a margem posterior mais alargada (Pr. 7 B). 

 

69. Camada endofálica, apódemas, forma: 

(0) filiformes e projetados anteriormente (Pr. 7 L-S); 

(1) achatados, planos e anteriormente projetados (Pr. 7 C, G-K); 

(2) achatados, arqueados e anteriormente projetados (Pr. 7 D); 

(3) auriformes e anteriormente projetados (Pr. 7 E, F); 

(4) fundidos em uma estrutura anelar anterior (Pr. 7 B). 
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70. Camada endofálica, escleritos endofálicos, processo do gonóporo: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 7 D-J, L-S). 

 

 A definição de “processo do gonóporo” adotada aqui é a mesma de SNODGRASS 

(1935), ou seja, trata-se de um processo ligado à placa basal dos escleritos endofálicos 

(“placa endofálica” de SNODGRASS, op. cit.), na região do gonóporo (Fig. 48 C). Esse 

processo pode variar de forma e de orientação, de modo que nem sempre é facilmente 

identificado. 

 EADES (1961) havia reconhecido a presença de tais processos na genitália dos 

Ommexechidae sensu lato, mas posteriormente (EADES, 2000) afirmou que havia se 

enganado. O autor passou a considerar que essas estruturas corresponderiam apenas a 

expansões anteriores dos escleritos endofálicos, e não a verdadeiros processos do 

gonóporo, pois elas não seriam capazes de realizar a constrição total do canal do 

gonóporo, como ocorre nos acridídeos. O autor afirmou, no entanto, que os verdadeiros 

processos do gonóporo teriam se originado a partir de estruturas como essas. Em outras 

palavras, EADES (2000) considerou que ambas as estruturas seriam homólogas, apesar 

de não cumprirem a mesma função. Essa é a interpretação adotada aqui também, e 

opta-se por chamar a estrutura encontrada nos omexequídeos também de processo do 

gonóporo. 

 

71. (70:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, processo do gonóporo, orientação: 

(0) projetado verticalmente (Pr. 7 D, G-J, M-S); 

(1) projetado posteriormente (Pr. 7 E, F); 

(2) projetado anteriormente (Pr. 7 L). 

 

72. (70:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, processo do gonóporo, projeção 

distal, posição (Pr. 7): 

(0) disposta ao longo do eixo longitudinal (Pr. 7 D-J); 

(1) oblíqua ou perpendicular ao eixo longitudinal (Pr. 7 L-N, Q-S); 

(2) dobrada no sentido anterior, formando uma estrutura semicircular (Pr. 7 P); 

(3) aberta e dobrada posteriormente (Pr. 7 O). 

 

 A projeção distal do processo do gonóporo corresponde a uma formação que 

ocorre na extremidade desse processo, bem desenvolvida na maior parte dos 

Ommexechidae sensu lato, e citada por Ronderos em diversos trabalhos como a “porção 
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A                                  B                                         C 

PcB

Ap

Ap

PcB PcB

SEsp

SEj
SEj

DEj

DEj DEj

SEsp

SEj

PrG PcA

Figura 48. Camada endofálica de genitálias masculinas simplificadas e esquematizadas, em corte 
sagital e em vista interna. A, proscopídeo. B, eumastacídeo. C, acridóideo. Ap, apódema endofálico; 
DEj, ducto ejaculatório; PcA, placa apical do esclerito endofálico; PcB, placa basal do esclerito 
endofálico; PrG, processo do gonóporo; SEj, saco ejaculatório, SEsp, saco do espermatóforo. A 
membrana interna está representada com pontilhados. 

distal dos processos gonopóricos”. Em alguns grupos ela é especialmente desenvolvida, 

e apresenta uma grande variação com relação a sua posição. 

 

73. Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa basal, grau de desenvolvimento: 

(0) rudimentar (Fig. 48 A; Pr. 7 A); 

(1) bem desenvolvida, alongada (Fig. 48 B, C; Pr. 7 B-S). 

 

 A única espécie, entre as analisadas, que apresenta a placa basal dos escleritos 

endofálicos rudimentar é Cephalcoema sica. Nessa espécie, e em outros proscopídeos 

também, essa placa se apresenta como uma estrutura curta, restritas à região proximal 

ao ducto ejaculatório (Fig. 48 A). Nos eumastacídeos e nos outros acridomorfos, essa 

placa apresenta-se bem desenvolvida, como uma estrutura alongada que se estende por 

todo o saco ejaculatório e também pelo saco do espermatóforo (Figs. 48 B, C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74. (73:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa basal, posição: 

(0) dorsal (Fig. 48 C; Pr. 7 C-S); 

(1) ventral (Fig. 48 B; Pr. 7 B). 

 

75. (73:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa basal, comprimento 

longitudinal relativo: 

(0) curta, no máximo 2 vezes mais comprida que o saco do espermatóforo (Pr. 7 B-

G, I-S); 

(1) longa, pelo menos 3 vezes mais comprida que o saco do espermatóforo (Pr. 7 

H). 
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 Uma das características mais marcantes da genitália masculina dos Conometopus 

são as placas basais muito longas. EADES (1961) e RONDEROS (1973A) incluíram essa 

característica na diagnose do grupo, mas em outros termos. Contudo, nenhum dos dois 

autores estabeleceu um critério mais objetivo para definir o quanto alongada pode ser 

essa estrutura. A proposta adotada aqui é definir o alongamento da mesma com base no 

comprimento do saco do espermatóforo. 

 

76. (73:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa basal, orientação: 

(0) disposta ao longo do eixo longitudinal (Pr. 7 B-J, L-S); 

(1) curvada para as laterais (Pr. 7 K). 

 

 O estado 1 desse caráter foi observado apenas em Illapelia penai. A genitália 

masculina dessa espécie é muito peculiar, sendo uma das características mais marcantes 

justamente a presença de estruturas endofálicas posicionadas transversalmente ao eixo 

longitudinal da genitália (Pr. 7 K). CARBONELL & MESA (1972), na descrição original da 

espécie, referiram-se a essas estruturas como sendo ramos laterais do edeago. A 

interpretação apresentada aqui, no entanto, é que essas estruturas transversais 

corresponderiam não a novas formações laterais, mas às próprias placas basais do 

esclerito endofálico em uma outra posição. Essas estruturas têm a mesma relação de 

ligação com os apódemas que apresentam as placas basais das outras espécies de 

acridóideos. Talvez, devido ao processo de miniaturização extremo pelo qual passou 

essa espécie ao longo de sua evolução, a genitália como um todo tenha sofrido uma 

compactação, e nesse processo esses escleritos teriam se deslocado para essa nova 

posição. As placas que ocupam toda a região mais posterior da genitália de Illapelia 

penai corresponderiam às placas apicais, que também teriam passado a ocupar uma 

nova posição, deslocada mais anteriormente. A relação de ligação entre essas 

esturuturas, mesmo nessa nova interpretação, continua sendo a mesma que a observada 

nas outras espécies. 

 

77. (74:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa apical, margem interna, 

forma: 

(0) lisa e reta (Pr. 7 F-J); 

(1) serreada e projetada anteriormente (Pr. 7 L-S); 

(2) lisa e muito projetada anteriormente (Pr. 7 C-E, K).  
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 A forma da margem interna da placa apical dos escleritos endofálicos (Fig. 48 

C) varia entre as espécies estudadas, e foi codificada conforme os estados definidos 

acima. Elas foram consideradas “muito projetadas anteriormente” quando sua 

extremidade anterior se aproxima da região do gonóporo (Pr. 7 D). 

 

78. (74:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa apical, comprimento vertical 

relativo: 

(0) ampla, com pelo menos ⅔ do comprimento vertical do saco do espermatóforo 

(Pr. 7 C, K-S);  

(1) estreita, com menos que a metade do comprimento vertical do saco do 

espermatóforo (Pr. 7 D-J).  

 

79. (74:1) Camada endofálica, escleritos endofálicos, placa apical, forma da margem 

distal: 

(0) lisa (Pr. 7 C-I, K-S); 

(1) uncinada (Pr. 7 J). 

 

80. Camada mesofálica, arco: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 7 E, F). 

 

81. Camada mesofálica, cíngulo, apódemas: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 7 C-S). 

 

 Entre os espécimes analisados, os apódemas do cíngulo estão ausentes apenas 

nos Proscopiidae e Eumastacidae, que são justamente os grupos que não apresentam o 

cíngulo, e cujas genitálias ainda sofrem eversão quando protraídas. 

 

82. (81:1) Camada mesofálica, cíngulo, apódemas, forma em vista lateral: 

(0) filiformes e aproximadamente retos (Pr. 7 E-G, I, J, L-P, R, S); 

(1) filiformes e curvados para cima (Pr. 7 H, Q); 

(2) achatados e valvares (Pr. 7 C, D, K). 
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83. (81:1) Camada mesofálica, cíngulo, apódemas, posição em vista dorsal: 

(0) oblíquos (Pr. 7 G-J, L-R); 

(1) aproximadamente paralelos (Pr. 7 C-F, K, S). 

 

84. Camada mesofálica, cíngulo, zigoma: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 7 E, F). 

 

 Entende-se aqui por “zigoma” a placa que faz a ligação entre a porção mais 

caudal dos apódemas mesofálicos. Trata-se de uma placa semelhante à ponte do epífalo, 

mas que está localizada na camada mesofálica. Em muitas espécies o zigoma está 

ausente apesar dos apódemas do cíngulo e os rami estarem presentes. 

 

85. Camada mesofálica, cíngulo, rami: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 7 C-E, G-K, N, Q). 

 

 Os rami do cíngulo são placas presentes na região lateral e ventral do cíngulo, 

geralmente presentes nos Acridoidea. Em alguns grupos são muito bem desenvolvidos, 

envolvendo toda a porção distal da camada endofálica. Já entre os Ommexechidae sensu 

lato, eles estão muitas vezes ausentes e, quando presentes, normalmente apresentam-se 

como placas rudimentares, projetando-se muito pouco abaixo da linha dos apódemas 

do cíngulo, como observado por RONDEROS (1979) em sua diagnose da família. 

 

86. (85:1) Camada mesofálica, cíngulo, rami, grau de desenvolvimento: 

(0) curtos, não chegando a envolver a camada endofálica (Pr. 7 G-J); 

(1) longos, envolvendo ao menos lateralmente a camada endofálica (Pr. 7 C, E); 

(2) rudimentares (Pr. 7 D, K, N, Q). 

 

 Os rami do cíngulo foram considerados curtos nos casos em que se estendiam 

abaixo da linha ventral dos apódemas do cíngulo, mas não chegavam a envolver a 

camada endofálica. Quando envolviam ao menos lateralmente a camada endofálica, 

foram codificados como longos. Já nos casos em que, apesar de reconhecíveis, eram 

extremamente curtos, com sua margem ventral aproximadamente alinhada à linha 

ventral dos apódemas, foram codificados como rudimentares.  
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 RONDEROS (1973A), ao tratar das espécies do gênero Conometopus, considerou 

que os rami desses insetos era bem desenvolvido. Certamente, quando comparado ao 

rami dos outros Ommexechidae sensu lato, essa estrutura pode ser considerada bem 

desenvolvida nesse gênero. Contudo, quando a referência são outros grupos de 

acridóideos, como os romaleídeos, o rami dos Conometopus é muito menos proeminente. 

Nessa análise, o rami dos Conometopus foi codificado como curto. EADES (1961) também 

considerou o rami desses gafanhotos curtos, provavelmente por ter levado em 

consideração também o rami dos outros acridóideos, como considerado aqui. 

 

87. Camada mesofálica, bainha ventral, posição: 

(0) retraída (fig. 49 A; Pr. 7 A, B, G-J, L-S); 

(1) evertida (fig. 49 B; Pr. 7 C-F, K). 

 

 A bainha ventral corresponde à invaginação ventral da 

camada mesofálica. Ela é muito pronunciada em alguns grupos de 

Ommexechidae sensu lato, como nos Ommexecha, por exemplo. 

ROBERTS (1941), ao ilustrar a genitália masculina de Ommexecha 

gracilis (citada como Ommexecha brunneri pelo autor), representou 

essa estrutura, apesar de não indicá-la no desenho. Ao descrever a 

genitália, o autor afirmou que (p. 217) “there is a large pouch connected 

with the ventral margins of these sclerites [estava se referindo aos 

escleritos endofálicos] and which folds against their sides. The function of 

this pouch is unknown.” Ronderos também não deu muita atenção a 

essa bainha em seus trabalhos sobre o grupo, e o mesmo vale para os 

trabalhos de  Eades. Contudo, essa bainha pode se apresentar muito 

desenvolvida em algumas espécies, e pode ainda estar relacionada a 

algum grau de eversão da camada endofálica das genitálias das 

espécies que a possuem na posição retraída.  

 Quando se leva em consideração a comparação entre a genitália dos 

Ommexechidae sensu lato com a genitália dos Proscopiidae evertida, fica evidente a 

correspondência entre essa bainha, nos omexequídeos, e a dobra ventral ao verdadeiro 

falotrema dos proscopídeos (Fig. 47). Em todas as espécies de Ommexechidae sensu lato 

a bainha ventral não somente está presente, como ainda ocupa uma posição muito 

semelhante à dos proscopídeos, dobrada abaixo da camada endofálica (Fig. 49 A). Já 

nos outros grupos de acridóideos, ela encontra-se evertida, correspondendo à 

membrana esticada que margeia toda a região ventral e, algumas vezes, lateral da 

camada endofálica (Fig. 49 B). Uma característica levada em consideração para se 

BV

BV

End

End

A

B

Figura 49. Genitálias 
masculinas simplificadas e 
esquematizadas, em corte 
sagital e vista interna. A, 

espécie com bainha ventral 
retraída. B, espécie com 
bainha ventral evertida. 
BV, bainha ventral; End, 
camada endofálica. 
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estabelecer essa equivalência é a presença de microespinhos bem típicos ao longo da 

bainha ventral, tanto nas espécies com a condição retraída quanto naquelas com a 

condição evertida. 

 

88. Camada mesofálica, bainha ventral, esclerito ventral: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 7 C-F, K). 

 

 Algumas das espécies estudadas apresentam escleritos localizados na região 

correspondente à bainha ventral evertida. Em Atacamacris diminuta, esse esclerito é bem 

desenvolvido e ocupa toda a porção ventral dessa camada (Pr. 7 C). CARBONELL & MESA 

(1972) notaram sua presença, incluíram o esclerito em sua ilustração da genitália e se 

referiram a ele como o “esclerito impar mediano”. Opta-se aqui por denominá-lo de 

esclerito ventral, pois ele nem sempre apresenta-se como uma placa única e mediana. 

Em Illapelia penai, por exemplo, esse mesmo esclerito subdivide-se em duas metades, e 

projeta-se dorsalmente (Pr. 7 K). Em Tropidostethus angusticollis e todas as outras 

espécies de tristirídeos, romaleídeos e acridídeos analisados também se observa um par 

de escleritos sobre a mesma membrana (Pr. 7 D-F), sendo proposta a equivalência entre 

essas estruturas e aquela de A. diminuta e I. penai. 

 

89. (88:1) Camada mesofálica, bainha ventral, esclerito ventral, forma: 

(0) placas curta e restrita à região ventral da camada mesofálica (Pr. 7 C); 

(1) placas valvar e muito desenvolvida, envolvendo a porção posterior da camada 

endofálica e com o ápice projetado dorsalmente (Pr. 7 D, K). 

(2) placas delgadas (Pr. 7 E, F). 

 

90. Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais: 

(0) presentes (Pr. 7 A-E, G-S); 

(1) ausentes. 

 

 Sugere-se aqui a equivalência entre as valvas ectofálicas dos proscopídeos e o 

esclerito dos lobos laterais dos outros acridomorfos. Essa proposta se baseia na 

comparação, discutida anteriormente, entre a genitália dos proscopídeos em posição 

evertida com aquela dos acridóideos.  
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91. (90:0) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, grau de desenvolvimento 

relativo: 

(0) amplos (Pr. 7 A, G-J, L-S); 

(1) curtos (Pr. 7 B, E);  

(2) rudimentares (Pr. 7 C, D). 

 

 Os escleritos dos lobos laterais foram considerados amplos nos casos em que 

margeiam toda a abertura ectofálica, formando assim valvas que cercam toda a camada 

meso e endofálica. Além disso, quando bem desenvolvidos, eles apresentam um lobo 

basal distinto. Foram codificados como curtos os escleritos dos lobos laterais que 

margeiam apenas em parte a abertura ectofálica. Nessa situação, os escleritos formam 

placas curtas, que ocupam uma posição ventral marginal ao redor da camada 

mesofálica, e não apresentam um lobo basal reconhecível. 

 Há ainda espécies nas quais os escleritos dos lobos laterais são extremamente 

reduzidos e rudimentares. Nessa situação, os escleritos podem ser identificados apenas 

devido à sua posição e relação que apresentam com as outras estruturas genitais. 

 

92.  (90:0) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, lobo basal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 7 G-J, L-S). 

 

 O lobo basal dos escleritos dos lobos laterais foi observado em todas as espécies 

analisadas que exibiam os escleritos dos lobos laterais bem desenvolvidos. Eles 

correspondem a projeções dos lobos, localizadas junto à base dos mesmos (Fig. 50). 

 

93.  (92:1) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, lobo basal, posição: 

(0) perpendicular ao eixo longitudinal (Pr. 7 A-J, L-N, P, Q, S); 

(1) paralela ao eixo longitudinal (Pr. 7 O, R). 

 

94. (92:1) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, 

lobo basal, forma: 

(0) alargado (Fig. 50 A; Pr. 7 M-R); 

(1) estreito (Fig. 50 B; Pr. 7 G-J, L, S). 

 

 

LB LB

A             B

Figura 50. Esclerito dos lobos laterais 
em vista lateral externa. A, 

Ommexecha virens.  B, Aucacris eumera. 
LB, lobo basal. Escala  igual a 1 mm. 
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 O lobo basal dos escleritos dos lobos laterais foi considerado alargado quando o 

comprimento longitudinal era igual a, no mínimo, metade do comprimento vertical 

(Fig. 50 A). Nas espécies em que a altura do lobo basal era muito mais pronunciada que 

seu comprimento longitudinal (Fig. 50–B), a estrutura foi codificada como estreita. 

 

95. (92:1) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, região apical do lobo basal, 

forma: 

(0) romba ou plana (Pr. 7 G-J, L-Q, S); 

(1) uncinada (Pr. 7 R). 

 

96. (90:0) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, lobo distal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 7 G, H, L, M, O, P, R, S). 

 

 O lobo distal pode ser identificado apenas em algumas das espécies que 

apresentam os escleritos dos lobos basais amplos. São lobos que margeiam o falotrema, 

e podem ser mais curtos ou mais alargados.  

 

97. (96:0) Camada ectofálica, escleritos dos lobos laterais, lobo distal, grau de 

desenvolvimento relativo: 

(0) curto (Pr. 7 G, R); 

(1) alongado (Pr. 7 H, L, M, O, P, S). 

 

 O lobo distal foi considerado curto quando estava restrito à região dorsal dos 

escleritos dos lobos laterais. Nas espécies nas quais o lobo distal estende-se por toda a 

margem distal dos escleritos dos lobos laterais, ele foi codificado como alongado. 

 

98. Camada ectofálica, epífalo, ponte, forma da margem posterior: 

(0) escavada (Pr. 8 A, B, Q); 

(1) reta (Pr. 8 C-H, J-L, S); 

(2) convexa (Pr. 8 I, M-P, R). 

 

 O epífalo é uma estrutura muito importante para a taxonomia e sistemática dos 

gafanhotos. Trata-se de uma estrutura com forma muito distinta, cujas partes variam 

em diversos aspectos, sendo, portanto, muito utilizada para a caracterização de espécies 
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e grupos supraespecíficos. DIRSH (1956), como já comentado na “Introdução”, chamou a 

atenção para sua importância e para sua variação, e desde então essa estrutura tem sido 

incluída em praticamente todos os trabalhos de descrição de espécies e definição de 

grupos, como havia sido sugerido pelo autor. 

 A maior parte dos estudos sobre essa estrutura, e os termos utilizados, no 

entanto, são baseados no epífalo típico dos acridóideos. O epífalo dos Proscopiidae, 

Eumastacidae e de outros grupos de Caelifera diferem, em diversos aspectos, desse 

modelo tradicional, e as homologias entre os epífalos desses grupos, assim como ocorre 

para as outras partes da genitália masculina, não são evidentes.  

 Sugere-se aqui que o epífalo dos proscopídeos não possui todas as partes 

presentes no epífalo típico de uma acridóideo, e sua posição também não seria 

equivalente à posição normal do epífalo dos acridóideos. As diferenças entre o epífalo 

desses grupos seriam decorrentes das mudanças, discutidas anteriormente, relativas à 

conformação da genitália de cada um desses grupos. 

 Tradicionalmente, os ganchos que ocorrem no epífalo dos proscopídeos são 

chamados de lophi (DIRSH, 1956), e seriam, de acordo com essa terminologia, homólogos 

aos lophi dos acridóideos. Contudo, a ponte e os ganchos do epífalo dos proscopídeos 

estão alinhados em um mesmo plano. Já no epífalo dos acridóideos, a ponte está 

posicionada em um plano, e os ganchos mais evidentes (os lophi) em outro. A relação 

entre as ancorae e a ponte dos acridóideos, por sua vez, é sempre a mesma que a 

observada entre a ponte e os ganchos dos proscopídeos.  

 A proposta apresentada aqui, e utilizada para o estabelecimento das 

homologias, é que o gancho dos proscopídeos seria equivalente às ancorae, e não aos 

lophi dos acridóideos (Fig. 51). Os lophi seriam uma nova formação, particular da 

genitália de Acridoidea, e apresentaria uma forma semelhante àquela das ancorae dos 

proscopídeos por uma questão de convergência evolutiva. A mudança que ocorreu ao 

longo da evolução na forma da genitália como um todo, devido ao surgimento do 

cíngulo e à condição de eversão permanente na genitália dos acridóideos, teria 

provocado alterações também no epífalo, que teria assumido uma conformação distinta. 

Essa nova posição do epífalo é mantida pelas placas laterais, que também estariam 

ausentes nos proscopídeos. Na extremidade distal dessas novas placas teriam surgido 

novos ganchos, os lophi, que assumiram a função exercida, até então, pelas ancorae. As 

ancorae permanecem presentes no epífalo da maioria dos acridóideos, mas como 

estruturas muito reduzidas e, talvez, de pouca importância para a cópula. Já as placas 

basais, que mantém as ancorae dos proscopídeos distantes da ponte e tem uma forma 

semelhante às placas laterais, estariam totalmente ausentes nos acridóideos. 
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 A ponte dos proscopídeos se apresenta, na maior parte das espécies, separada 

das ancorae, ou então ligada a elas por uma esclerotização secundária que se estende 

anteriormente, ausente nos acridóideos. Essa situação difere da observada em grupos 

de acridóideos nos quais a ponte é totalmente fundida às ancorae e placas laterais. Logo, 

a ponte verdadeira dos proscopídeos restringe-se ao esclerito mais central de toda essa 

região esclerotizada anterior do epífalo (Fig. 51 A). É a forma desse esclerito central que 

foi levada em consideração para a codificação desse caráter para Cephalocoema sica.  

 

 

 

99. Camada ectofálica, epífalo, ponte, relação com as ancorae e/ou as placas laterais: 

(0) separada das ancorae e/ou das placas laterais (Fig. 51 A, B; Pr. 8 A, B, G-J, L-S); 

(1) totalmente fundida às ancorae e/ou às placas laterais (Fig. 51 C; Pr. 8 C-F, K). 

 

 Na formulação desse caráter foi considerada a ligação entre a ponte e as ancorae 

e/ou as placas laterais, pois em algumas espécies as ancorae estão ausentes, outras 

espécies não apresentam as placas laterais, e há ainda aquelas nas quais as ancorae e as 

placas laterais estão presentes. O ponto principal a que diz respeito esse caráter, no 

entanto, é apenas a relação entre a ponte e as estruturas imediatamente laterais do 

epífalo, independentemente se elas são as ancorae, as placas laterais, ou ambas. 

 

100. Camada ectofálica, epífalo, ponte, largura: 

(0) curta, com a largura transversal aproximadamente igual ou menor que o 

comprimento longitudinal (Pr. 8 A, B, G-J, Q); 

(1) alongada, com a largura transversal pelo menos 1,5 vezes maior e no máximo 2 

vezes maior que o comprimento longitudinal (Pr. 8 E, F, K, M, O, P, R); 

(2) muito alongada, com a largura transversal pelo menos 3 vezes maior que o 

comprimento longitudinal (Pr. 8 C, D, L, N, S). 

A                         B                     C

Anc

Anc

Pt Pt
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LphLph
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PA
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PA

PB

Figura 51. Epífalos simplificados e esquematizados de três acridomorfos, em 
vista dorsal. A, proscopídeo. B, omexequídeo. C, acridídeo. Anc, ancora; Lph, 
lophus; PA, projeção anterior; PB, placa basal; PL, placa lateral; Pt, ponte. 
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101. Camada ectofálica, epífalo, ponte, textura da região mediana: 

(0) lisa (Pr. 8 A, B, E-J, L-S); 

(1) granulosa (Pr. 8 C, D, K). 

 

102. Camada ectofálica, epífalo, placas basais: 

(0) presentes (Fig. 51 A; Pr. 8 A, B); 

(1) ausentes. 

 

103. Camada ectofálica, escleritos de sustentação: 

(0) presentes (Pr. 8 A, B); 

(1) ausentes. 

 

104. Camada ectofálica, escleritos acessórios: 

(0) presentes (Pr. 8 A-S); 

(1) ausentes. 

 

105. (104:0) Camada ectofálica, escleritos acessórios, posição relativa: 

(0) dobrados sob o epífalo (Pr. 8 A, B); 

(1) laterais e dobrados em direção oposta ao epífalo (Pr. 8 E, L, M, P); 

(2) laterais e dobrados em direção ao epífalo (Pr. 8 C, D, F-K, N, O, Q-S). 

 

106. (104:0) Camada ectofálica, escleritos acessórios, forma: 

(0) sub-quadrangulares, tão longos quanto largos (Pr. 8 A, E-K, O-S); 

(1) sub-retangulares, pelo menos duas vezes mais longos do que largos (Pr. 8 C, D, 

L-N; 

(2) uncinados (Pr. 8 B). 

 

107. (104:0) Camada ectofálica, escleritos acessórios, grau de curvatura: 

(0) planos ou levemente abaulados (Pr. 8 A-E, G-S); 

(1) muito abaulados (Pr. 8 H, O). 

 

 Os escleritos acessórios foram considerados muito abaulados nas espécies em 

que formam uma dobra distinta, bem visível, de modo que as extremidades laterais do 

esclerito ficam bem próximas, quase se tocando. 
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108. (104:0) Camada ectofálica, escleritos acessórios, ligação com o epífalo: 

(0) articulados ou adjacentes às ancorae e/ou às placas laterais (Pr. 8 A-E, G-S); 

(1) totalmente separados do epífalo (Pr. 8 F). 

 

109. Camada ectofálica, epífalo, ancorae: 

(0) presentes (Pr. 8 A, C-K); 

(1) ausentes. 

 

110. Camada ectofálica, epífalo, placas laterais: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Fig. 51 B, C; Pr. 8 C-S). 

 

111. (110:1) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, forma: 

(0) margem interna mais curta que a externa (Fig. 52 A; Pr. 8 G-J, L-S); 

(1) margem interna tão ou mais comprida que a externa (Fig. 52 B, C; Pr. 8 C-F, K). 

 

112. Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, projeção anterior: 

(0) presente (C-K); 

(1) ausente. 

 

 A projeção anterior corresponde à região mais proximal da placa lateral, 

adjacente às ancorae (Fig. 51 B). Ela pode apresentar formas variadas quando presente. 

 

113. (112:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, projeção anterior, forma: 

(0) plana (Pr. 8 C, D, H, K); 

(1) pouco abaulada (Pr. 8 E, J); 

(2) muito abaulada (Pr. 8 F, G, I).  

 

 A projeção anterior das placas laterais do epífalo foi considerada plana nas 

espécies em que sua margem anterior forma uma linha praticamente reta com a 

margem anterior da ponte do epífalo. Nos casos em que a margem anterior se apresenta 

levemente curvada, projetando-se um pouco acima da linha da margem anterior da 

ponte, ela foi considerada pouco abaulada. Já quando a projeção anterior é claramente 

convexa e forma um lobo bem desenvolvido, ela foi considerada muito abaulada. 
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114. Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi: 

(0) presentes (Fig. 51 B, C; Pr. 8 C, D, F-S); 

(1) ausentes. 

 

 

115. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, lobo interno: 

(0) presente (Fig. 52 A, B; Pr. 8 F-J, L-S); 

(1) ausente (Fig. 52 C). 

 

 A fim de se definir de forma mais clara as partes que constituem os lophi, foi 

considerado que cada lophus seria formado por dois lobos, um interno e outro externo. 

A relação entre os dois lobos é sempre a mesma em todas as espécies nas quais ambos 

estão presentes, apesar de sua posição, forma e grau de desenvolvimento variar muito. 

 Nas espécies em que a placa lateral é assimétrica, com a margem interna mais 

curta que a externa, o lobo interno está voltado para a região interna do epífalo, e o lobo 

externo posiciona-se distalmente. Nessas espécies, o lobo externo é sempre mais 

desenvolvido, muitas vezes com a forma de gancho (Fig. 52 A).  

 Quando a placa lateral tem forma simétrica, com as duas margens de mesmo 

comprimento, os dois lobos podem estar presentes e posicionados distalmente (Fig. 52 

B), ou pode ocorrer apenas o lobo externo (Fig. 52 C). 

 

 

 

 

A                    B                   C

PLPL
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PL
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Figura 52. Placas laterais direitas simplificadas, com respectivo lophi, de 
três espécies de Acridoidea. A, omexequídeo. B, acridídeo. C, tristirídeo. 
LE, lobo externo do lophus; LI, lobo interno do lophus; ME, margem externa 
da placa lateral; MI, margem interna da placa lateral; PL, placa lateral. 
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116. (115:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, lobo interno, grau de 

desenvolvimento: 

(0) pouco desenvolvido, com bordas pouco definidas (Pr. 8 L-S); 

(1) muito desenvolvido, formando uma estrutura bastante destacada com bordas 

bem definidas (Pr. 8 F-J). 

 

 

117. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, lobo externo, grau de 

desenvolvimento: 

(0) bem desenvolvido (Pr. 8 C, D, G-S); 

(1) rudimentar (Pr. 8 F). 

 

 A única espécie, entre as examinadas, que apresenta o lobo externo dos lophi 

rudimentar é Orphula crassa. Seu epífalo tem as características típicas dos Acrididae, 

com a placa lateral simétrica e os dois lobos posicionados distalmente. Nessa espécie o 

lobo interno é mais desenvolvido, assumindo a forma de gancho, e o externo forma 

uma estrutura rudimentar e marginal. 

 

118. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, lobo externo, 

orientação: 

(0) reto ou levemente inclinado em direção ao centro (Pr. 8 C, D, G-L, N, O, Q-S); 

(1) inclinado em direção à lateral (Pr. 8 M, P). 

 

119. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, margem interna do 

lobo externo, forma: 

(0) plana ou levemente projetada (Fig. 53 C, D; Pr. 8 D, H, I); 

(1) curvada em forma de gancho (Fig. 53 A, B; Pr. 8 C, G, J-S)).  

 

 Ao longo do estudo comparado do lobo externo dos lophi das diferentes 

espécies, foi possível observar uma grande variação quanto à forma dessa estrutura. 

Essa variação estaria relacionada com a modificação de duas áreas distintas, uma mais 

externa e outra mais interna. A margem interna, quando bem desenvolvida, projeta-se 

em forma de gancho na maior parte das espécies. Já a margem externa pode assumir a 

forma de uma coluna ou apresentar um formato mais lunulado. Nos casos em que a 
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margem externa é colunar, a margem interna pode ser igualmente desenvolvida e 

projetada como um gancho (Fig. 53 B). 

 

120. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, margem interna do 

lobo externo, textura: 

(0) lisa ou levemente granulosa (Pr. 8 C, D, H, K-S); 

(1) serreada e irregular (Pr. 8 G, I, J). 

 

121. (114:0) Camada ectofálica, epífalo, placas laterais, lophi, margem externa do 

lobo externo, forma: 

(0) plana ou levemente projetada (Fig. 53 A; Pr. 8 C, D, G, J, K); 

(1) colunar (Fig. 53 B, C; Pr. 8 L-S); 

(2) lanceolada (Pr. 8 I); 

(3) lunulada (Fig. 53 D; Pr. 8 H). 

 

122. Camada ectofálica, epífalo, projeção mediana: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 8 F). 

 

 A projeção mediana foi observada apenas em Orphula crassa. Essa estrutura não 

corresponde ao lophus e nem à ancora, mas a uma terceira formação presente no epífalo 

de muitos Acrididae. 
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A           B           C            D

Figura 53. Os quatro tipos principais de lobo externo do lophus observados, com a margem 
externa destacada em cinza. A, lobo com a margem interna diferenciada em gancho e a 
margem interna reduzida. B, lobo com a margem interna diferenciada em gancho e a 
margem externa colunar. C, lobo com a margem interna indiferenciada e a margem externa 
colunar. D, lobo com a margem interna reduzida e a margem externa lunulada. ME, margem 
externa; MI, margem interna. 
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123. Camada ectofálica, membrana ventral, grau de desenvolvimento: 

(0) bem desenvolvida (Pr. 8 A, C-S); 

(1) muito curta ou rudimentar (Pr. 8 B). 

 

 

Genitália feminina 
 

124. Ovipositor, escleritos basivalvares: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 9 D, G-J, L, M, O, Q-T). 

 

 Os escleritos basivalvares são esclerotizações basais que margeiam a abertura 

do receptáculo seminal. Apesar de fazerem parte do ovipositor, foram incluídos entre 

os caracteres genitais femininos, pois têm uma relação direta com o receptáculo seminal. 

 Eles estão ausentes nos eumastacóideos e presentes em alguns acridóideos. Em 

algumas espécies eles se apresentam muito pouco desenvolvidos e quase indistintos, 

sendo necessária, nesses casos, uma observação minuciosa para que os escleritos sejam 

localizados. Além disso, é preciso ter também muito cuidado ao longo da dissecção 

para que essas estruturas não sejam danificadas. 

 

125. (124:1) Receptáculo seminal, escleritos basivalvares, grau de desenvolvimento: 

(0) rudimentares (Pr. 9 O, Q-T); 

(1) conspícuos e bem desenvolvidos (Pr. 9 D, G-J, L, M). 

 

 Os escleritos basivalvares foram considerados rudimentares quando se 

apresentavam muito reduzidos e pouco esclerotizados. 

 

126. Receptáculo seminal, esclerito valvular: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 9 G, I). 

 

 O esclerito valvular é uma estrutura ímpar, presente na abertura da bolsa 

copulatória de algumas espécies. KEVAN et al. (1968) denominam essa estrutura de 

“valva do ducto da espermateca”, mas o termo “esclerito valvular” parece mais 

adequado, pois deixa claro que a estrutura à qual o caráter se refere é formada por uma 

peça esclerotizada e, além disso, não faz referência à provável função da estrutura. 
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127. Receptáculo seminal, bolsa copulatória: 

(0) presente (Pr. 9 A, C, G-H, K, N-V); 

(1) ausente. 

 

128. (127:0) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, forma: 

(0) compacta e globosa (Pr. 9 A); 

(1) alongada e curvada distalmente (Pr. 9 O-V); 

(2) com as laterais dobradas como abas sobre a região dorsal (Pr. 9 K); 

(3) cônica (Pr. 9 C, F, N); 

(4) distalmente cilíndrica (Pr. 9 G, H). 

 

129. (127:0) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, escleritos proximais: 

(0) ausentes; 

(1) presentes (Pr. 9 U). 

 

 Esses escleritos, quando presentes, localizam-se longitudinalmente na 

membrana da bolsa copulatória, aparentemente exercendo mais uma função de 

sustentação da bolsa copulatória do que de controle de abertura e fechamento de sua 

entrada. Os escleritos proximais são, portanto, distintos dos escleritos basivalvares e do 

esclerito valvular. 

 

130. (127:1) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, divertículo da curva distal: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 9 Q-S, V). 

 

 Esse caráter só foi considerado aplicável para os táxons que apresentavam a 

bolsa copulatória alongada e curvada distalmente, formando uma curva distal.  

 

131.  (130:1) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, divertículo da curva distal, 

comprimento relativo: 

(0) curto (Pr. 9 Q, V); 

(1) longo (Pr. 9 R, S). 

 

 O divertículo da curva distal da bolsa copulatória foi considerado longo quando 

apresentava ao menos metade do comprimento longitudinal do ramo distal da bolsa 
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copulatória, que corresponde à região da bolsa localizada após a curva distal. Nos casos 

em que o comprimento longitudinal do divertículo era menor que a metade do ramo 

distal, ele foi considerado curto. 

 

132. (127:1) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, textura: 

(0) lisa; 

(1) rugosa. 

 

 Apesar de ser difícil estabelecer critérios objetivos para a avaliação desse caráter 

nos exemplares examinados, os estados considerados podiam ser facilmente 

reconhecidos. Independentemente da forma da bolsa copulatória, em algumas espécies 

ela apresenta uma série de dobras e rugosidades, sendo considerada “rugosa”. Nas 

outras espécies, a membrana da bolsa copulatória não apresentava pequenas dobras 

transversais ou longitudinais, e ela foi considerada “lisa”. 

 

133. (127:1) Receptáculo seminal, bolsa copulatória, consistência: 

(0) espessa e resistente; 

(1) fina e delicada. 

 

 Os estados desse caráter, assim como no caso anterior, são difíceis de serem 

definidos objetivamente. Contudo, eles também podem ser facilmente avaliados, visto 

que entre as espécies foram observadas bolsas copulatórias com consistências bem 

distintas, algumas muito finas e delicadas, outras formadas por uma parede espessa e 

resistente. Essa característica, aparentemente, não tem uma relação direta com a forma 

ou com a textura da bolsa. 

 

134. Receptáculo seminal, bolsa copulatória, espermateca secundária dorsal: 

(0) presente (Pr. 9 A); 

(1) ausente. 

 

 O receptáculo seminal dos proscopídeos é muito peculiar quando comparado 

ao dos outros grupos de acridomorfos. A característica mais marcante é o fato da maior 

parte das espécies apresentar duas ou até três espermatecas, diferindo do padrão dos 

acridóideos, com uma espermateca única. Em Cephalocoema sica, são observadas duas 

espermatecas, as quais se originam da porção distal da bolsa copulatória (Pr. 9 A). 
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 Não há, na literatura, nenhuma proposta clara de homologia dessas estruturas, 

normalmente tidas como espermatecas, com aquela encontrada nos acridóideos. 

Propõem-se aqui, pela primeira vez, que a espermateca ventral de Cephalocoema sica (e 

dos outros proscopídeos com duas espermatecas) seria equivalente à espermateca única 

dos acridóideos, e a espermateca dorsal corresponderia a uma formação secundária. 

Essa outra espermateca seria semelhante, mas não homóloga, ao divertículo da curva 

distal da bolsa copulatória, observado em algumas espécies (caráter 131). 

 Essa proposta de equivalência se baseia principalmente na forma do divertículo 

apical e na textura e consistência do ducto da espermateca ventral. O divertículo apical 

da espermateca ventral de Cephalocoema sica é alongado e levemente contorcido. A 

presença de um divertículo com essa forma é recorrente entre os proscopídeos e 

acridóideos. Nos proscopídeos, o divertículo com esse aspecto sempre ocorre na 

espermateca ventral (nos casos em que há duas espermatecas).  

 A consistência e textura do ducto da espermateca ventral são distintas daquelas 

do ducto dorsal. De um modo geral, o ducto da espermateca dos acridóideos tem 

consistência rígida e textura lisa. Essas são justamente as características encontradas no 

ducto ventral da maior parte das espécies de proscopídeos de espermateca dupla. Em 

alguns casos o ducto da espermateca dorsal também apresenta essas características, mas 

o ducto ventral sempre se apresenta dessa forma. 

 Evidentemente, essas semelhanças morfológicas poderiam ser fruto de uma 

convergência adaptativa entre a espermateca ventral dos proscopídeos e a espermateca 

única dos acridóideos. Contudo, na falta de qualquer outra evidência (como estudos 

histológicos ou de microscopia da estrutura interna do receptáculo seminal), assume-se 

aqui a equivalência sugerida. 

  

135. Receptáculo seminal, espermateca, ducto, comprimento relativo: 

(0) longo (Pr. 9 A, D-M); 

(1) curto (Pr. 9 B, C, N-V). 

 

 O ducto da espermateca foi considerado longo em todos os casos em que era, 

pelo menos, 10 vezes mais longo do que largo, considerando sua largura máxima. 

Quando a relação comprimento/largura era menor do que 10, o ducto foi codificado 

como curto. 

 

136. Receptáculo seminal, espermateca, ducto, conformação: 

(0) aproximadamente linear (Pr. 9 A-F, H, I, N-V); 

(1) enovelado na região mediana (Pr. 9 G, J-M). 
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137. Receptáculo seminal, espermateca, divertículo pré-apical: 

(0) presente (Pr. 9 B, F, G, I-M, P-U); 

(1) ausente. 

 

138. Receptáculo seminal, espermateca, divertículo apical, forma: 

(0) parcialmente curvado distalmente (Pr. 9 A, E, G, J-M, O); 

(1) reto (Pr. 9 D, I, V); 

(2) totalmente curvado distalmente (Pr. 9 P-U); 

(3) sinuoso (Pr. 9 H); 

(4) reto com expansão globosa distal (Pr. 9 C, N); 

(5) globoso (Pr. 9 B). 

 

139. Receptáculo seminal, espermateca, divertículo apical, vesícula: 

(0) ausente; 

(1) presente (Pr. 9 O-U). 
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3. ÁRVORE FILOGENÉTICA 

 A busca realizada a partir da matriz de táxons e caracteres, de acordo com os 

parâmetros especificados no tópico 4.c do “Material e Métodos”, resultou em duas 

árvores mais parcimoniosas, com 404 passos. Foi feito o consenso estrito dessas duas 

árvores e obteve-se um único cladograma, com 405 passos. O suporte de Bremer de 

cada clado foi calculado e os clados numerados (Fig. 54). Esse cladograma apresenta 

índice de consistência igual a 0,45, índice de retenção de 0,75 e índice de consistência 

reescalonado de 0,34. Esse resultado indica que há um grande número de homoplasias 

sustentando os clados. Porém, isso não significa que o cladograma obtido seja 

necessariamente pouco confiável, ou que ele necessariamente não reflita as verdadeiras 

relações filogenéticas entre os grupos estudados (AMORIM, 1994).  

 A única incongruência entre as duas árvores mais parcimoniosas refere-se às 

relações entre as espécies de Ommexecha (clado 9), mais especificamente à posição de O. 

virens e O. apolinari. Em ambos os cladogramas, o gênero como um todo apresenta-se 

como um grupo monofilético, mas em uma das árvores as relações internas são (O. 

virens (O. apolinari (O. gigliotosi (O. gracilis, O. macropterum)))), enquanto que na outra 

as relações são (O. apolinari (O. virens (O. gigliotosi (O. gracilis, O. macropterum)))). 

Optou-se por não discutir as duas possibilidades e, ao invés disso, assumir a posição 

mais conservadora da árvore de consenso estrito para embasar as decisões 

taxonômicas. 

 A otimização dos caracteres ambíguos foi feita com base nos critérios discutidos 

também no tópico 4.c dos “Materiais e Métodos”. O modo de otimização escolhido 

(ACCTRAN ou DELTRAN) para cada caráter e a justificativa para cada escolha 

encontram-se na Tabela 2. A distribuição das transformações ao longo do cladograma 

de consenso e outras informações, como o número de passos, o índice de consistência e 

o índice de retenção de cada caráter, são apresentados na Tabela 3.  
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Figura 54. Cladograma de consenso,
com as transformações plotadas sobre
os ramos. Os clados foram numerados
e o índice de suporte de Bremer está
indicado entre parênteses. As marcas
brancas representam transformaçõesp
homoplásticas e as pretas as
exclusivas. O número acima das
marcas refere-se à numeração do
caráter e aquele abaixo indica o estado
para o qual ocorre a transformação
plotada.

130



 

Tabela 2. Lista de caracteres ambíguos com modos de otimização escolhidos.  
neo = neomórfico, trans = transformacional (SERENO, 2007). 

 

Caráter Tipo Otimização Justificativa para escolha da otimização 

2 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

3 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

4 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

5 trans ACCTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

8 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

9 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

18 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

19 trans ACCTRAN Diminuir o número de transformações do estado 0, menos complexo, para o estado 1. 

23 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

24 trans ACCTRAN Diminuir o número de transformações do estado 0, menos complexo, para o estado 1. 

27 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

31 trans ACCTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

33 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

45 trans ACCTRAN Diminuir o número de transformações do estado 0, menos complexo, para o estado 1. 

49 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

54 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

56 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

64 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

65 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

68 trans ACCTRAN Favorecer uma série de transformações mais gradual. 

69 trans DELTRAN 
Favorecer transformações a partir do estado 0, que é o menos complexo dos seis 
estados reconhecidos. 

77 trans ACCTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

83 trans ACCTRAN 
Diminuir o número de transformações do estado 0 para o estado 1, apesar de, nesse 
caso, não ser possível reconhecer uma assimetria na complexidade dos estados. 

85 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

91 trans ACCTRAN Favorecer uma série de transformações mais gradual. 

92 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

100 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

109 neo DELTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

113 trans ACCTRAN 
Diminuir o número de transformações do estado 0 para o estado 1, apesar de, nesse 
caso, não ser possível reconhecer uma assimetria na complexidade dos estados. 

118 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

124 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

126 neo ACCTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

128 trans DELTRAN 
Favorecer transformações a partir do estado 0, que é o menos complexo dos cinco 
estados reconhecidos. 

130 neo DELTRAN Diminuir o número de surgimentos independentes. 

132 trans DELTRAN 
Restringir uma das transformações de 0 para 1 para o clado 32, ao invés de todo o 
clado 29. Considerando o clado 29 como um todo, o caráter 131 só é aplicável aos 
táxons do clado 32, e assim a otimização por DELTRAN parece mais adequada. 

135 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 

138 trans DELTRAN Favorecer autapomorfias ao invés de sinapomorfias. 
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Tabela 3. Distribuição das transformações entre os esta→dos dos caracteres na árvore de consenso obtida 

e outras informações (transformações já otimizadas, conforme Tabela 2). p, número de passos; ic, índice de 

consistência; ir, índice de retenção. O estado plesiomórfico de cada caráter corresponde ao primeiro estado 

da primeira transformação listada para cada um deles. 

Caráter p ic ir Transformações 

1 1 1 1 0→1: clado 2 

2 6 0,16 0,37 
0→1: clado 20;  Tristira magellanica; Illapelia penai; Phaeoparia lineaalba 
1→0: Neuquenina fictor; Conometopus sulcaticollis 

3 5 0,2 0 
0→1: Calcitrena maculosa; Neuquenina fictor; Elasmoderus lutescens; Atacamacris diminuta; 

Orphula crassa 

4 2 0,5 0,66 
0→1: clado 9 
1→0: Ommexecha apolinari 

5 6 0,33 0,71 

0→1: clado 0 
1→0: Orphula crassa 
1→2: clado 2; clado 28 
2→1:  Clarazella patagona; Tropidostethus angusticollis 

6 3 0,33 0,71 
0→1: clado 4; clado 15 
1→0: Tetrixocephalus willemsei 

7 4 0,5 0,5 
0→1: clado 0 
1→2:  Calcitrena maculosa; Pachyossa signata; clado 31 

8 2 0,5 0,94 
0→1: clado 0 
1→0: clado 2 

9 11 0,54 0,76 

0→1: clado 4; clado 7 
0→2: clado 20 
0→5: Pseudeumastacops constantensis;Tristira magellanica 
1→0: Pachyossa signata 
1→3: clado 14 
1→5: clado 16 
2→4: Cumainocloidus cordillerae 
2→6: Conometopus sulcaticollis 
5→4: clado 18 

10 1 1 1 0→1: clado 13 

11 1 0 0 0→1: Graea horrida 

12 2 0,5 0,88 
0→1: clado 7 
1→0: clado 16 

13 5 0,2 0,5 
0→1: clado 9; Cumainocloidus cordillerae; clado 26; Tropidostethus angusticollis 
1→0: Ommexecha virens 

14 5 0,2 0,5 
0→1: Pachyossa signata; Cumainocloidus cordillerae; clado 26; clado 29 
1→0: Elasmoderus lutescens 

15 5 0,4 0,76 

1→0: Tetrixocephalus micropterum; clado 19 
1→0: Neuquenina fictor; clado 34 
1→2: Elasmoderus lutescens 

16 1 0 0 0→1: Orphula crassa 

17 5 0,2 0,63 0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 3; clado 16; Illapelia penai; Phaeoparia lineaalba 

18 6 0,16 0,54 
0→1: clado 1 
1→2: clado 3; Graea horrida; Tristira magellanica; clado 32; Orphula crassa 

19 4 0,75 0,85 

0→1: clado 20 
0→2: Spathalium audouini 
0→3: clado 31  
1→0: Cumainocloidus cordillerae 

20 3 0,33 0 0→1: Spathalium audouini; Conometopus penai; Zoniopoda tarsata 

21 2 0,5 0,5 0→1: Descampsacris serrulatum; clado 14 

22 5 0,2 0,33 
0→1: clado 0; Elasmoderus lutescens 
1→0: Graea horrida; Conometopus brevirostrum; clado 29 

23 6 0,33 0 
0→1: Spathalium helios; Pachyossa signata; Aucacris bullocki; Conometopus ochraceus 
0→2: Tetrixocephalus micropterum; Cumainocloidus cordillerae 

24 2 0,5 0,66 
0→1: clado 15 
1→0: Clarazella patagona 

25 1 0 0 0→1: Aucacris eumera 

26 4 0,25 0,4 
0→1: clado 0;  Elasmoderus lutescens 
1→0: Graea horrida; clado 29 

27 6 0,33 0,33 
0→1: Spathalium helios; Pachyossa signata; Aucacris bullocki 
0→2: Tetrixocephalus micropterum; Cumainocloidus cordillerae; clado 25 

28 1 1 1 0→1: clado 14 

29 1 1 1 0→1: clado 9 

30 1 0 0 1→0: Ommexecha virens 
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Tabela 3. (continuação) 
Caráter p ic ir Transformações 

31 4 0,25 0,57 
0→1: clado 0; clado 8 
1→0: clado 2; Spathalium audouini 

32 5 0,2 0,69 
0→1: clado 7; clado 22; Tropidostethus angusticollis; Phaeoparia lineaalba 
1→0: clado 15 

33 8 0,12 0,53 
0→1: clado 5; clado 9; clado 14; Clarazella bimaculata; Clarazella quadrata; clado 22; clado 

29; Phaeoparia lineaalba 

34 3 0,33 0 
0→1: clado 0 
1→0: Descampsacris serrulatum; Illapelia penai 

35 1 0 0 0→1: Graea horrida 

36 2 0,5 0,66 0→1: clado 10; clado 14 

37 7 0,14 0,57 
0→1: clado 5; clado 20; Tropidostethus angusticollis; Atacamacris diminuta; Zoniopoda tarsata 
1→0: Tetrixocephalus willemsei 

38 2 0,5 0,8 0→1: clado 3; Graea horrida 

39 4 0,25 0,25 
0→1: Aucacris bullocki; clado 25; Tropidostethus angusticollis 
1→0: Conometopus cristaticollis 

40 1 1 1 0→1: clado 13 

41 4 0,25 0,66 
0→1: clado 19 
1→0: clado 22; clado 32; Orphula crassa 

42 3 0,66 0 
0→1: Descampsacris serrulatum; Cumainocloidus cordillerae 
0→2: Pseudeumastacops constantensis 

43 4 0,5 0 
0→1: Pseudeumastacops constantensis; Cumainocloidus cordillerae; Phaeoparia lineaalba 
0→2: Orphula crassa 

44 1 1 1 0→1: clado 28 

45 5 0,2 0,2 
0→1: Neuquenina fictor; clado 28; Tropidostethus angusticollis; Zoniopoda tarsata 
1→0: Conometopus penai 

46 4 0,25 0 
0→1: clado 0 
1→0: Tetrixocephalus chilensis; Tetrixocephalus willemsei; Atacamacris diminuta 

47 1 1 1 0→1: clado 1 

48 1 1 1 0→1: clado 1 

49 4 0,5 0,71 
0→1: clado 23; Zoniopoda tarsata; Orphula crassa 
0→2: clado 29 

50 1 0 0 0→1: Atacamacris diminuta 

51 3 0,66 0,9 
0→1: clado 28 
0→2: Pseudeumastacops constantensis; clado 24 

52 1 0 0 0→1: clado 0 

53 3 0,66 0,5 
0→1: clado 1 
1→0: Pachyossa signata 

54 5 0,6 0,8 

0→1: Calcitrena maculosa; clado 16; Zoniopoda tarsata 
0→2: clado 4 
0→3: clado 31 

55 6 0,16 0,72 0→1: Calcitrena maculosa; Spathalium helios; clado 16; clado 20; clado 31; Zoniopoda tarsata 

56 9 0,11 0,52 

0→1: Pseudeumastacops constantensis; Calcitrena maculosa; clado 25; clado 22; 
Tropidostethus angusticollis 

1→0: Spathalium audouini; Aucacris eumera; Conometopus ochraceus 

57 2 0,5 0,75 0→1: clado 2; clado 21 

58 2 0,5 0,88 
0→1: clado 8 
1→0: clado 17 

59 1 1 1 0→1: clado 13 

60 3 0,33 0,6 0→1: Tetrixocephalus chilensis; clado 27; clado 31 

61 4 0,25 0,4 
0→1: clado 0 
1→0: Tristira magellanica; clado 32; clado 34 

62 2 0,5 0 
0→1: clado 1 
1→0: Tropidostethus angusticollis 

63 3 0,33 0,77 
0→1: clado 8 
1→0: Pachyossa signata; clado 18 

64 5 0,2 0,5 
0→1: clado 13; clado 21; clado 30 
1→0: Spathalium audouini; Illapelia penai 

65 1 1 1 0→1: clado 4 

66 2 0,5 0,8 0→1: clado 31; clado 33 

67 1 1 1 0→1: clado 1 

68 5 0,80 0,91 

0→1: clado 19 
1→2: clado 24 
1→3: clado 28 
3→4: clado 29 
4→3: clado 32 
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Tabela 3. (continuação) 
Caráter p ic ir Transformações 

69 5 0,80 0,92 

0→1: clado 20 
0→2: clado 29 
0→3: clado 33 
0→4: Pseudeumastacops constantensis 
3→2: clado 32 

70 2 0,5 0,66 
0→1: clado 1 
1→0: clado 32 

71 3 0,66 0,8 

0→1: clado 33 
0→2: clado 3 
2→0: Tetrixocephalus willemsei 

72 4 0,75 0,93 

0→1: clado 2 
1→2: clado 15 
1→3: Graea horrida 
2→1: Clarazella patagona 

73 1 0 0 0→1: clado 0 

74 1 1 1 0→1: clado 1 

75 1 1 1 0→1: clado 24 

76 1 0 0 0→1: Illapelia penai 

77 3 0,66 0,93 

0→1: clado 1 
0→2: clado 28 
2→0: Orphula crassa 

78 2 0,5 0,92 
0→1: clado 19 
1→0: clado 32 

79 3 0,33 0,33 0→1: clado 14; Neuquenina fictor; Phaeoparia lineaalba 

80 1 1 1 0→1: clado 33 

81 1 1 1 0→1: clado 1 

82 3 0,66 0,92 
0→1: clado 9; clado 24 
0→2: clado 29 

83 2 0,5 0,9 0→1: clado 4; clado 28 

84 2 0,5 0,66 0→1: clado 32; Illapelia penai 

85 4 0,25 0,8 
0→1: clado 1 
1→0: clado 3; clado 12, Orphula crassa 

86 3 0,66 0,9 
2→0: clado 20 
2→1: Atacamacris diminuta; clado 33 

87 2 0,5 0,87 0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 28 

88 1 1 1 0→1: clado 28 

89 2 1 1 
1→0: Atacamacris diminuta 
1→2: clado 33 

90 1 0 0 0→1: Orphula crassa 

91 3 0,66 0,83 
0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 28 
1→2: clado 29 

92 2 0,5 0,66 
0→1: clado 1 
1→0: clado 28 

93 1 1 1 0→1: clado 13 

94 1 1 1 0→1: clado 7 

95 1 1 1 0→1: clado 14 

96 4 0,25 0,66 0→1: clado 3; clado 12; clado 23; clado 24 

97 3 0,33 0,33 1→0: clado 14; Aucacris eumera; Conometopus sulcaticollis 

98 5 0,4 0,81 

0→1: clado 1 
1→0: Conometopus penai 
1→2: clado 7; Cumainocloidus cordillerae 
2→0: clado 9 

99 1 1 1 0→1: clado 28 

100 6 0,33 0,8 

0→1: clado 12; clado 33 
0→2: clado 3; Descampsacris serrulatum; clado 29 
2→1: Illapelia penai 

101 1 1 1 0→1: clado 29 

102 1 1 1 0→1: clado 1 

103 1 0 0 0→1: clado 0 

104 1 0 0 0→1: Phaeoparia lineaalba 

105 5 0,4 0,7 

0→2: clado 1 
2→1: clado 3; clado 15; clado 34 
1→2: Tetrixocephalus willemsei 

106 8 0,25 0,53 
0→1: clado 2; clado 16; Conometopus penai; clado 29 
1→0: Tetrixocephalus willemsei; clado 8; Illapelia penai 

107 2 0,5 0,75 0→1: Graea horrida; clado 24 
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Tabela 3. (continuação) 
Caráter p ic ir Transformações 

108 2 0,5 0 0→1: Elasmoderus lutescens; Orphula crassa 

109 2 0,5 0,94 0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 2 

110 1 1 1 0→1: clado 1 

111 1 1 1 0→1: clado 28 

112 1 1 1 0→1: clado 2 

113 5 0,4 0,62 

1→0: Conometopus ochraceus; clado 29 
1→2: clado 21; Orphula crassa 
2→1: Neuquenina fictor 

114 1 1 1 0→1: clado 34 

115 1 1 1 0→1: clado 29 

116 1 1 1 0→1: clado 19 

117 1 1 1 0→1: clado 33 

118 3 0,33 0 0→1: Spathalium helios; Pachyossa signata; Clarazella patagona 

119 4 0,25 0,66 
0→1: clado 2; clado 22; clado 32 
1→0: Tetrixocephalus micropterum 

120 1 1 1 0→1: clado 21 

121 3 1 1 

0→1: clado 2 
0→2: clado 24 
0→3: Cumainocloidus cordillerae 

122 1 0 0 0→1: Orphula crassa 

123 1 0 0 0→1: Pseudeumastacops constantensis 

124 8 0,12 0,56 
0→1: clado 1; Elasmoderus lutescens 
1→0: Tetrixocephalus willemsei; clado 10; clado 14; clado 16; clado 24; clado 29 

125 1 1 1 0→1: clado 19 

126 2 0,5 0 
0→1: clado 33 
1→0: Zoniopoda tarsata 

127 5 0,2 0,42 
0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 21; Tristira magellanica; Elasmoderus lutescens; 

Orphula crassa 

128 4 1 1 

0→1: clado 1 
0→2: clado 24 
0→3: clado 30 
0→4: clado 34 

129 1 1 1 0→1: clado 14 

130 3 0,33 0,71 0→1: Calcitrena maculosa; clado 14; clado 15 

131 1 1 1 0→1: clado 8 

132 3 0,33 0,84 0→1: clado 7; clado 32 

133 2 0,5 0,9 
0→1: clado 2 
1→0: Graea horrida 

134 1 0 0 0→1: clado 0 

135 3 0,33 0,85 0→1: Pseudeumastacops constantensis; clado 1; clado 32 

136 2 0,5 0,87 0→1: clado 20; Phaeoparia lineaalba 

137 6 0,16 0,44 
0→1: clado 0 
1→0: Calcitrena maculosa; clado 6; Conometopus penai; clado 30; Zoniopoda tarsata 

138 9 0,55 0,77 

0→1: clado 4; Conometopus sulcaticollis; Conometopus cristaticollis; clado 30; Orphula crassa 
0→2: clado 7 
0→3: Zoniopoda tarsata 
0→5: Pseudeumastacops constantensis 
1→4: clado 32 

139 2 0,5 0,93 
0→1: clado 1 
1→0: clado 6 
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4. PÓS-ANÁLISE: DECISÕES TAXONÔMICAS FINAIS 

 Todos os gêneros de Ommexechidae sensu lato comportam-se como grupos 

monofiléticos no cladograma de consenso obtido (Fig. 54). As subfamílias 

Ommexechinae e Aucacridinae também formam agrupamentos monofiléticos, 

representadas pelos clados 2 e 20, respectivamente. A família Ommexechidae sensu lato 

como um todo, no entanto, forma um agrupamento polifilético. Essa situação decorre 

do posicionamento de Illapelia penai entre os Tristiridae, no interior do clado 29, e à 

maior proximidade filogenética dos Aucacridinae com outros grupos de Acridoidea do 

que com os Ommexechinae.  

 Dessa forma, são necessárias algumas mudanças taxonômicas, discutidas 

abaixo, para adequar a definição dos grupos a uma classificação cladística. São 

discutidas também a situação de cada um dos gêneros e a opção que se fez pela 

manutenção ou mudança na definição de cada grupo. 

Vale ressaltar que nenhuma das propostas taxonômicas aqui apresentadas, 

como o estabelecimento de novas sinonímias e combinações ou a definição de novos 

grupos, têm validade nomenclatural verdadeira. Essas propostas só passarão a ter 

validade a partir do momento em que esse trabalho for devidamente publicado nos 

termos do Artigo 8º do Código de Nomenclatura Zoológica Internacional (ICZN, 1999). 

 

a. Illapelia penai e a família Tristiridae 

 A espécie Illapelia penai, única representante do gênero Illapelia e da subfamília 

Illapeliinae, apresenta oito autapomorfias, uma delas exclusiva (Tab. 4). A espécie é 

grupo-irmão de Atacamacris diminuta, com a qual forma o clado 32 (Fig. 54). Esse clado 

apresenta suporte de Bremer igual a 6 e 11 sinapomorfias, uma delas exclusiva. Ele se 

insere no interior do clado 29, o qual agrupa todas as espécies de Tristiridae incluídas 

na análise. O clado 29 também é um grupo bem sustentado, com suporte de Bremer 

igual a 8, sete sinapomorfias exclusivas e nove outras homoplásticas.  

 

Tabela 4. Lista de autapomorfias de Illapelia penai.  
As autapomorfias destacadas são exclusivas da espécie. 

 

Caráter (estado) 

2(1) Carena foveolar do fastígio presente. 

17(1) Prosterno com carena transversal do basisterno pouco projetada. 
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Tabela 4. (continuação) 

Caráter (estado) 

34(0) Fêmures posteriores com disco externo pelo menos três vezes mais largo que a área 

dorsal externa. 

64(0) Valvas ventrais do ovipositor com projeção espiniforme distal no esclerito basivalvar 

ventral. 

76(1) Genitália masculina com a placa basal dos escleritos endofálicos curvada para a lateral. 

84(1) Genitália masculina com zigoma do cíngulo presente. 

101(1) Genitália masculina com a ponte do epífalo alongada. 

107(0) Genitália masculina com escleritos acessórios sub-quadrangulares. 

 

 A análise corrobora fortemente, portanto, o posicionamento de Illapelia penai 

entre os tristirídeos. Esse relacionamento já havia sido sugerido anteriormente por 

KEVAN (1982). CIGLIANO (1989b) retirou a espécie de Tristiridae por ela não apresentar 

as sinapomorfias da família. No entanto, esta análise mostra justamente o contrário: I. 

penai compartilha diversas sinapomorfias com os outros Tristiridae. O clado que une I. 

penai a Atacamacris diminuta, como já comentado, apresenta um número grande de 

sinapomorfias e está localizado bem no interior do clado dos tristirídeos. Dessa forma, 

sugere-se a transferência de Illapelia penai para a família Tristiridae, que passa a ter uma 

nova composição.  

 Além disso, o posicionamento de Illapelia penai e Atacamacris diminuta no 

cladograma obtido torna a subfamília Tristirinae parafilética (Fig. 54). Para adequar a 

classificação do grupo, propõem-se a sinonímia entre as subfamílias Tristirinae Rehn, 

1906, Illapeliinae Carbonell & Mesa, 1972 e Atacamacridinae Carbonell & Mesa, 1972, 

de modo que a família Tristiridae passa a ser composta por uma única subfamília, 

Tristirinae. O fato de I. penai e A. diminuta serem espécies muito distintas dos outros 

tristirídeos poderia justificar a classificação de ambas em subfamílias próprias, mas 

cada uma delas já está classificada em um gênero monotípico diferente. Assim, a 

diferença que elas apresentam em relação às outras espécies da família continua 

refletida na classificação mesmo com a sinonímia sugerida entre as subfamílias. 

 

b. Aucacrididae, fam. nov. 

 Considerando-se a transferência de Illapelia penai para Tristiridae, proposta 

acima, a família Ommexechidae passaria a ser formada apenas pelos Aucacridinae 

(clado 20) e os Ommexechinae (clado 2). Essas duas subfamílias juntas, no entanto, 
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formam um grupo parafilético (Fig. 54). Sugere-se, então, a definição de uma nova 

família, Aucacrididae, para acomodar as espécies de Aucacridinae e adequar a 

classificação do grupo.  

 A nova família Aucacrididae é formada pelos gênero Aucacris, Conometopus, 

Cumainocloidus e Neuquenina, todos incluídos no clado 20. Esse clado é mais próximo 

filogeneticamente dos outros Acridoidea do que da subfamília Ommexechinae, 

formando juntamente com os outros acridóideos o clado 19. O clado 19 apresenta 

suporte de Bremer igual a 1 e é sustentado por 7 sinapomorfias, sendo somente duas 

dessas homoplásticas. Entre essas 7 sinapomorfias compartilhadas entre os 

Aucacrididae e os outros Acridoidea, duas merecem destaque. A primeira refere-se a 

uma característica cefálica: todas as espécies do clado 19 apresentam olhos semilunares 

(caráter 8, estado 1). A segunda está relacionada à genitália masculina: as espécies 

desse grupo, com exceção de Illapelia penai e Atacamacris diminuta, apresentam os 

escleritos do falotrema estreitos (caráter 78, estado 1). 

 O clado 20, correspondente a Aucacrididae, apresenta suporte de Bremer 

razoável, igual a 3, e é sustentado por três sinapomorfias exclusivas e cinco 

homoplásticas (Tab. 5). A família Aucacrididae se ramifica na base, originando dois 

grupos: o clado 21 e o clado 24. O primeiro é formado por Cumainocloidus cordillerae, 

Neuquenina fictor e as duas espécies de Aucacris; o segundo é formado pelas espécies do 

gênero Conometopus. Essa distribuição desses táxons nesses dois grupos corresponde 

exatamente à divisão que havia sido proposta por EADES, em 1961, para os mesmos 

táxons, para compor as tribos Aucacridini e Conometopini, respectivamente. O autor 

havia sugerido também que essas duas tribos seriam mais próximas filogeneticamente 

entre si do que com os Ommexechini, o que também foi constatado nessa análise. 

 

Tabela 5. Lista de sinapomorfias da nova família Aucacrididae (clado 20).  
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

2(1) Fastígio com carena foveolar. 

9(2) Disco do pronoto com crista apenas nas regiões anterior e posterior da prozona. 

19(1) Prosterno com processo prosternal semipiramidal no basisterno. 

37(1) Tíbias posteriores com espinho apical externo. 

55(1) Ovipositor com valvas dorsais apresentando um limite nítido entre o vértice e a base. 
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Tabela 5. (continuação) 

Caráter (estado) 

69(2) Genitália masculina com apódemas endofálicos achatados, planos e anteriormente 

projetados. 

86(0) Genitália masculina com cíngulo apresentando rami curtos. 

136(1) Receptáculo seminal com ducto da espermateca enovelado na região mediana. 

 

 

 O clado 21 apresenta um suporte de Bremer igual a 2 e é sustentado por cinco 

sinapomorfias, uma exclusiva e quatro homoplásticas. No interior desse grupo, o ramo 

de Cumainocloidus cordillerae surge logo na base, sendo grupo-irmão do clado 22. Essa 

espécie apresenta 10 autapomorfias, uma delas exclusiva e as outras homoplásticas 

(Tab. 6). A ramificação interna do clado 22 origina um ramo com Neuquenina fictor e 

outro com o clado 23, o qual agrupa as duas espécies de Aucacris. Neuquenina fictor, 

assim como Cumainocloidus cordillerae, apresenta uma quantidade razoável de 

autapomorfias, mas nesse caso todas elas são homoplásticas (Tab. 7). 

 

 

Tabela 6. Lista de autapomorfias de Cumainocloidus cordillerae. 
A autapomorfia destacada é exclusiva da espécie. 

 

Caráter (estado) 

9(4) Disco do pronoto com cristas separadas na região anterior, mediana e posterior da 

prozona. 

13(1) Pronoto com as margens laterais da metazona irregulares. 

14(1) Pronoto com a margem dorsal da metazona irregular. 

19(0) Basisterno com processo prosternal colunar. 

23(2) Machos micrópteros. 

27(2) Fêmeas micrópteras. 

42(1) Cercos dos machos achatados. 

43(1) Cercos dos machos com aproximadamente o mesmo comprimento que o epiprocto. 

98(2) Genitália masculina com a ponte do epífalo apresentando a margem posterior convexa. 

121(2) Genitália masculina com os lophi do epífalo apresentando a margem externa do lobo 

externo lanceolada. 
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Tabela 7. Lista de autapomorfias de Neuquenina fictor. 
Todas as autapomorfias são homoplásticas. 

 

Caráter (estado) 

2(0) Fastígio sem carena foveolar. 

3(1) Costa frontal plana. 

15(1) Metazona do pronoto com aproximadamente o mesmo comprimento que a prozona. 

45(1) Margem distal da placa subgenital das fêmeas escavada. 

79(1) Genitália masculina com a margem distal da placa apical dos escleritos endofálicos 

uncinada. 

113(1) Genitália masculina com a projeção anterior das placas laterais do epífalo pouco 

abaulada. 

 

 O clado 23, formado por Aucacris eumera e Aucacris bullocki, apresenta um 

suporte de Bremer baixo, igual a 1, e é sustentado por duas sinapomorfias 

homoplásticas (Tab. 8). Considerando o baixo valor do suporte de Bremer desse clado e 

a monotipia dos outros dois gêneros do clado 21, talvez fosse adequado propor a 

sinonímia entre os três gêneros, de modo que o clado 21, como um todo, mais bem 

sustentado, passaria a corresponder ao gênero Aucacris. Contudo, dadas as grandes 

diferenças morfológicas apresentadas pelos três gêneros (refletida na grande 

quantidade de autapomorfias de Cumainocloidus cordillerae e Neuquenina fictor), e 

visando a estabilidade nomenclatural, opta-se pela manutenção dos três gêneros como 

grupos distintos. Cumainocloidus e Neuquenina permanecem, então, como gêneros 

monotípicos e Aucacris segue com sua definição atual, composto por duas espécies. 

 

Tabela 8. Lista de sinapomorfias de Aucacris (clado 23).  

Todas as sinapomorfias são homoplásticas. 

 

Caráter (estado) 

49(1) Esclerito pós-vaginal das fêmeas com collumelae arranjadas em coluna dupla. 

96(1) Genitália masculina os escleritos dos lobos laterais apresentando lobo distal. 

 

 O outro clado da família Aucacrididae, de número 24, é composto pelas cinco 

espécies de Conometopus. Esse clado apresenta um índice de suporte de Bremer alto, 

igual a 5, e é sustentado por 10 sinapomorfias, quatro delas exclusivas (Tab. 9). 

Portanto, a análise corrobora fortemente o agrupamento das cinco espécies de 

Conometopus, e opta-se então pela manutenção da definição atual do gênero. A análise 
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não permite que sejam tiradas grandes conclusões sobre as relações internas do gênero, 

visto que todos os clados internos apresentam suporte de Bremer igual a 1. 

 

Tabela 9. Lista de sinapomorfias de Conometopus (clado 24).  
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

45(1) Margem distal da placa subgenital das fêmeas escavada. 

51(2) Fêmeas com evaginação mediana longitudinal do ovitrato.  

68(2) Genitália masculina com saco ejaculatório com os lados aproximadamente retos, 

mais alargado posteriormente e com a margem posterior transversalmente 

dobrada 

75(1) Genitália masculina com a placa basal dos escleritos endofálicos longa. 

82(1) Genitália masculina com apódemas do cíngulo filiformes e curvados para cima. 

96(1) Genitália masculina com escleritos dos lobos laterais apresentando lobo distal. 

107(1) Genitália masculina com escleritos acessórios muito abaulados. 

121(3) Genitália masculina com os lophi do epífalo apresentando a margem externa do lobo 

externo lunulada. 

124(0) Ovipositor sem escleritos basivalvares. 

129(2) Bolsa copulatória do receptáculo seminal alongada e com as laterais dobradas como 

abas. 

 

 

c. Ommexechidae sensu nov. 

 Com a transferência de Illapelia penai para Tristiridae e a definição da nova 

família Aucacrididae, Ommexechidae passa a ter uma nova composição, com a mesma 

delimitação da subfamília Ommexechinae, ficando restrita aos táxons do clado 2. Esse 

clado apresenta um suporte de Bremer razoável, igual a 3, e é sustentado por 15 

sinapomorfias, sendo sete delas exclusivas do grupo (Tab. 10). 

 

Tabela 10. Lista de sinapomorfias da família Ommexechidae sensu nov. (clado 2).  
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

1(1) Fastígio ausente. 

5(2) Antenas posicionadas adjacentes à porção ventral dos olhos. 
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Tabela 10. (continuação) 

Caráter (estado) 

31(0) Fêmures posteriores com carena externa inferior aproximadamente alinhada à carena 

mediana inferior. 

57(1) Ovipositor com projeções laterais da face dorsal do vértice das valvas dorsais fundidas. 

72(1) Genitália masculina com projeção marginal do processo do gonóporo oblíqua ou 

perpendicular ao eixo longitudinal. 

77(1) Genitália masculina com a margem interna da placa apical dos escleritos do falotrema 

serreada e projetada anteriormente. 

106(1) Genitália masculina com escleritos acessórios sub-retangulares. 

109(1) Genitália masculina sem ancorae no epífalo. 

112(1) Genitália masculina sem projeção anterior das placas laterais do epífalo. 

119(1) Genitália masculina com a margem interna do lobo externo dos lophi das placas laterais 

do epífalo curvada em forma de gancho. 

121(1) Genitália masculina com a margem externa do lobo externo dos lophi das placas laterais 

do epífalo com forma colunar. 

128(1) Receptáculo seminal com bolsa copulatória alongada e torcida distalmente. 

133(1) Receptáculo seminal com divertículo da bolsa copulatória fino e delicado. 

135(1) Receptáculo seminal com ducto da espermateca curto. 

138(1) Receptáculo seminal com divertículo apical da espermateca apresentando vesícula. 

 

 Entre todas essas 15 sinapomorfias que sustentam o clado, apenas a forma da 

margem interna da placa apical dos escleritos do falotrema (caráter 77) foi citada por 

RONDEROS (1979) entre seus caracteres diagnósticos para a família, embora não 

exatamente nesses termos. Nesse mesmo artigo, o autor apresentou uma diagnose para 

a subfamília Ommexechinae e incluiu como um dos caracteres diagnósticos do grupo a 

presença de um fastígio proeminente. Contudo, como já discutido anteriormente, a 

definição de fastígio de RONDEROS (op. cit.) difere daquela adotada aqui. O “fastígio 

proeminente” ao qual RONDEROS se refere corresponde à projeção das carenas da costa 

frontal, de acordo com a interpretação seguida aqui. 

 A principal, se não a única, característica que definia o grupo dos 

Ommexechidae sensu lato era a forma da genitália masculina, mais especificamente o 

arranjo do epífalo. DIRSH (1956, p. 247), ao discutir os caracteres que definiam 

Ommexechidae, afirmou que “a particular good character is the epiphallus, which may be 

used as a single family character”. Realmente, considerando a composição antiga da 

família, um dos poucos caracteres que distinguia o grupo era a forma do epífalo, com a 
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ponte separada das placas laterais. Mesmo assim, essa característica não estava 

presente em todos os omexequídeos, sendo que em Illapelia penai, por exemplo, a ponte 

é fundida às placas laterais.  

 Essa relação entre a ponte e as placas laterais do epífalo foi codificada e está 

presente na matriz (caráter 99). Esse caráter por si só, no entanto, não foi suficiente 

para agrupar todos os Ommexechidae sensu lato em um único clado. De acordo com o 

cladograma aqui obtido, o arranjo do epífalo com as placas laterais separadas da ponte 

corresponde ao estado plesiomórfico dentro do grupo estudado, e seria homólogo ao 

arranjo observado nos Proscopiidae. O estado oposto, com as placas laterais fundidas à 

ponte, seria apomórfico, e a transformação para essa condição teria ocorrido no ramo 

do clado 28, que une os Tristirídeos aos outros acridóideos. Desse modo, apesar dessa 

característica continuar sendo informativa e diagnóstica, tanto para os Aucacrididae 

quanto para os Ommexechidae sensu nov., ela não é uma sinapomorfia de nenhum dos 

dois grupos. 

 A família Ommexechidae sensu nov. corresponde a um grupo monofilético e 

seria formada pelos gêneros Tetrixocephalus, Calcitrena, Descampsacris, Ommexecha, 

Graea, Spathalium, Pachyossa e Clarazella. O clado 3 surge logo na base do grupo, reúne 

as espécies dos gêneros Calcitrena e Tetrixocephalus. Apesar de Tetrixocephalus se 

apresentar como um grupo monofilético no cladograma obtido (Fig. 54), sugere-se aqui 

o estabelecimento da sinonímia entre Calcitrena e Tetrixocephalus. 

 Calcitrena maculosa é muito semelhante às espécies de Tetrixocephalus, sendo que 

a genitália masculina desses grupos, de um modo geral, apresenta muito pouca 

variação, como foi notado por RONDEROS (1970). Com relação à morfologia externa, 

GURNEY & LIEBERMANN (1963) apresentaram uma série de características diagnósticas 

que permitiriam separar os dois gêneros, complementadas depois por RONDEROS 

(1974A). Porém, a variação existente entre esses dois grupos poderia ser entendida 

como a variação existente entre duas espécies de um mesmo gênero, dado que os 

táxons são muito semelhantes e as diferenças existentes referem-se todas a caracteres 

da morfologia externa.  

 Essa proposta de sinonímia – com a consequente definição de um único gênero 

englobando todo o clado 3 – baseia-se não apenas nessa uniformidade morfológica 

entre os dois grupos, mas também nos valores do índice de suporte de Bremer dos 

clados 3, 4, 5 e 6. O primeiro é o que apresenta o maior valor (Fig. 54), igual a 3, e todos 

os outros têm suporte igual a 1. Isso indica que, entre esses clados, o 3 é o mais 
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consistente, e as relações internas desse clado não são muito bem estabelecidas. 

Portanto, a decisão de que todas essas cinco espécies deveriam ser classificadas em um 

único gênero é sustentada pela própria análise. 

 Calcitrena passa então a ser sinônimo sênior de Tetrixocephalus e são formadas as 

seguintes novas combinações: Calcitrena willemsei (Gurney & Liebermann), Calcitrena 

chilensis (Ronderos), Calcitrena microptera (Ronderos) e Calcitrena sergioi (Ronderos). A 

definição de EADES (1961) para o gênero Calcitrena continua sendo válida para 

Calcitrena sensu nov., e Calcitrena maculosa passa a ser considerada apenas mais uma 

espécie desse gênero, distinguindo-se das outras espécies de Calcitrena sensu nov. pelas 

mesmas características diagnósticas apresentadas por GURNEY & LIEBERMANN (1963) e 

RONDEROS (1974a). O clado 3, correspondente a Calcitrena sensu nov., tem suporte de 

Bremer igual a 3 e é sustentado por oito sinapomorfias, sendo sete delas homoplásticas 

e uma exclusiva (Tab. 11).  

 

Tabela 11. Lista de sinapomorfias do gênero Calcitrena sensu nov. (clado 3). 
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

17(1) Prosterno com carena transversal do basisterno pouco projetada. 

18(0) Prosterno com processo prosternal do basisterno ausente. 

38(1) Tarsos com arólio espiniforme. 

71(2) Genitália masculina com processo do gonóporo projetado anteriormente. 

85(0) Genitália masculina sem rami do cíngulo 

96(1) Genitália masculina com escleritos do lobo lateral apresentando lobo distal. 

100(2) Genitália masculina com a ponte do epífalo muito alongada. 

105(1) Genitália masculina com escleritos acessórios laterais e dobrados em direção oposta ao 

epífalo. 

 

 Com o estabelecimento da sinonímia entre Calcitrena e Tetrixocephalus, a família 

Ommexechidae passa a ser formada por sete gêneros. O clado 7 agrupa seis desses 

gêneros: Descampsacris, Ommexecha, Graea, Spathalium, Pachyossa e Clarazella. É um clado 

com suporte de Bremer igual a 1, sustentado por três sinapomorfias exclusivas e quatro 

homoplásticas. Dessas sete sinapomorfias, as duas que melhor caracterizam o grupo 

são características genitais: todas as espécies desse clado apresentam a genitália 

masculina com escleritos do lobo lateral com lobos basais amplos (caráter 94, estado 0) 
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e a genitália feminina com o divertículo apical totalmente curvado distalmente (caráter 

138, estado 2). 

 O gênero Descampsacris era composto, até o início desse estudo, por uma única 

espécie, Descampsacris serrulatum. No cladograma obtido, a espécie não interfere na 

definição de nenhum outro gênero e comporta-se como grupo-irmão do clado 8. Além 

disso, a espécie é bastante distinta de todas as outras incluídas na família 

Ommexechidae. Desse modo, opta-se por manter o gênero com sua definição original, 

monotípica. O ramo de D. serrulatum apresenta quatro autapomorfias, todas 

homoplásticas (Tab. 12). 

 

Tabela 12. Lista de autapomorfias de Descampsacris serrulatum. 
Todas as autapomorfias são homoplásticas. 

 

Caráter (estado) 

21(1) Mesonoto com escutelo com coloração diferenciada. 

34(0) Fêmures posteriores com disco externo pelo menos três vezes mais largo que a área 

dorsal externa. 

42(1) Décimo tergito abdominal dos machos com a margem posterior projetada sobre o 

epiprocto. 

100(2) Genitália masculina com a ponte do epífalo muito alongada. 

 

 As outras espécies de Ommexechidae, dos gêneros Ommexecha, Graea, 

Spathalium, Pachyossa e Clarazella, estão agrupadas no clado 8. Esse clado tem suporte 

de Bremer igual a 1 e é sustentado por seis sinapomorfias, três homoplásticas e três 

exclusivas. As espécies de Ommexecha agrupam-se no clado 9, formando um grupo 

monofilético. Esse clado tem um suporte de Bremer relativamente alto, igual a 4, e é 

sustentado por 6 sinapomorfias, duas delas exclusivas (Tab. 13). Opta-se, então, pela 

manutenção do gênero Ommexecha com sua definição atual. 

 

Tabela 13. Lista de sinapomorfias de Ommexecha (clado 9). 
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

4(1) Projeções espiniformes supraocelares presentes nas carenas da costa frontal. 

13(1) Pronoto com as margens laterais da metazona irregulares. 

29(1) Fêmures posteriores com mácula proximal presente no disco interno. 

33(1) Fêmures posteriores com carena mediana superior irregular. 
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Tabela 13. (continuação) 

Caráter (estado) 

82(1) Genitália masculina com apódemas do cíngulo filiformes e curvados para cima. 

98(0) Genitália masculina com a margem posterior da ponte do epífalo escavada. 

 

 O grupo-irmão de Ommexecha é o clado 12, formado por Graea, Spathalium, 

Pachyossa e Clarazella. Esse clado é sustentado por três sinapomorfias homoplásticas e 

tem suporte de Bremer muito baixo, igual a 1. O baixo valor do suporte de Bremer, 

associado às poucas sinapomorfias que sustentam o clado, indica que os dados 

analisados não permitem fazer grandes inferências sobre o relacionamento apontado 

para os clados 13 e 15, os quais se ramificam a partir da base desse clado 12.  

 O clado 13 tem suporte de Bremer igual a 3 e é sustentado por quatro 

sinapomorfias exclusivas e uma homoplástica. Ele é formado por Graea horrida, única 

espécie do gênero Graea, e as duas espécies de Spathalium. Essas duas últimas espécies 

estão agrupadas no clado 14, grupo-irmão de G. horrida. O ramo de G. horrida apresenta 

10 autapomorfias, 3 delas exclusivas (Tab. 14). Essa grande quantidade de 

autapomorfias para G. horrida já era esperada, visto que a espécie tem características 

muito distintas de todos os outros omexequídeos, pelo menos no que diz respeito à 

morfologia externa.  

 
Tabela 14. Lista de autapomorfias de Graea horrida. 

As autapomorfias destacadas são exclusivas da espécie. 

 

Caráter (estado) 

11(1) Pronoto com projeções laterais ventrais da metazona. 

18(0) Basisterno sem processo prosternal. 

22(0) Machos ápteros. 

26(0) Fêmeas ápteras. 

35(1) Fêmures com tubérculos espiniformes inferiores ao longo do disco externo. 

38(1) Tarsos com arólio espiniforme. 

72(3) Genitália masculina com a projeção distal do processo do gonóporo aberta e dobrada 

posteriormente. 

107(1) Genitália masculina com os escleritos acessórios da camada ectofálica muito abaulados. 

132(0) Receptáculo seminal com bolsa copulatória lisa. 

133(0) Receptáculo seminal com bolsa copulatória espessa e resistente. 
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 O clado 14, que agrupa Spathalium audouini e Spathalium helios, apresenta 11 

sinapomorfias, sendo 4 delas exclusivas (Tab. 15), e suporte de Bremer muito alto, igual 

a 9. Trata-se do valor de suporte mais elevado entre todos os clados de Ommexechidae 

sensu nov. Portanto, a análise corrobora fortemente o agrupamento entre essas duas 

espécies. Seria possível, com base no resultado obtido – e levando em consideração que 

Graea horrida e Spathalium apresentam certas semelhanças –, propor a sinonímia entre 

os dois gêneros, de modo que o clado 13 passasse a corresponder a um único gênero. 

Opta-se, no entanto, pela manutenção das definições atuais dos dois grupos, com Graea 

monotípica e Spathalium formado pelas duas espécies, uma vez que há características 

que distinguem bem esses dois grupos. 

 

Tabela 15. Lista de sinapomorfias de Spathalium (clado 14).  
As sinapomorfias destacadas são exclusivas do grupo. 

 

Caráter (estado) 

9(3) Disco do pronoto com crista única ao longo de toda prozona. 

21(1) Escutelo do mesonoto com coloração diferenciada. 

28(1) Fêmures medianos mais amplos e achatados que os anteriores. 

33(1) Fêmures posteriores com carena mediana superior irregular. 

36(1) Joelhos das pernas posteriores com projeções espiniformes dorso-laterais. 

79(1) Genitália masculina com a margem distal da placa apical dos escleritos endofálicos 

uncinada. 

95(1) Genitália masculina com a região apical do lobo basal dos escleritos dos lobos laterais 

uncinada. 

97(0) Genitália masculina com o lobo distal dos escleritos dos lobos laterais curto. 

124(0) Receptáculo seminal sem escleritos basais. 

129(1) Receptáculo seminal com escleritos proximais presentes na bolsa copulatória. 

130(0) Receptáculo seminal com bolsa copulatória sem o divertículo da curva distal. 

 

 As espécies dos dois últimos gêneros de Ommexechidae sensu nov., Pachyossa e 

Clarazella, estão agrupadas no clado 15. Esse clado é sustentado por duas 

sinapomorfias exclusivas e quatro homoplásticas. Ele tem suporte de Bremer igual a 1 e 

sua ramificação basal origina o ramo terminal de Pachyossa signata, com oito 

autapomorfias homoplásticas (Tab. 16), e o clado 16, o qual agrupa Clarazella patagona, 

Clarazella bimaculata, Clarazella ampla e Clarazella quadrata. O clado 16 é sustentado por 

sete sinapomorfias, todas homoplásticas (Tab. 17), e tem suporte de Bremer igual a 2. 
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As relações internas do clado 16 não estão bem estabelecidas, visto que os dois clados 

internos têm suporte de Bremer igual a 1. 

 
Tabela 16. Lista de autapomorfias de Pachyossa signata.  

Todas as autapomorfias são homoplásticas. 

 

Caráter (estado) 

7(2) Antenas com flagelômeros proximais circulares em corte transversal. 

9(0) Disco do pronoto plano. 

14(1) Pronoto com a margem dorsal da metazona linear. 

23(1) Machos braquípteros. 

27(1) Fêmeas braquípteras. 

53(0) Ovipositor com a base das valvas dorsais mais longa que a região anterior. 

63(0) Ovipositor sem grânulos dispersos no esclerito basivalvar ventral das valvas ventrais. 

118(1) Genitália masculina com o lobo externo dos lophi inclinado em direção à lateral. 

 

Tabela 17. Lista de sinapomorfias de Clarazella (clado 16). 
Todas as sinapomorfias são homoplásticas. 

 

Caráter (estado) 

9(5) Disco do pronoto com carena mediana ao longo de todo seu comprimento. 

12(0) Pronoto sem tubérculos posteriores da metazona. 

17(1) Prosterno com carena transversal do basisterno pouco projetada. 

54(1) Ovipositor com vértice das valvas dorsais aproximadamente vertical, bem achatado 

distalmente. 

55(1) Ovipositor com limite nítido entre o vértice e a base das valvas dorsais. 

106(1) Genitália masculina com os escleritos acessórios da camada ectofálica sub-retangulares. 

124(0) Ovipositor sem escleritos basivalvares. 

 

 A situação do clado 15 é similar àquela do clado 13, comentada anteriormente: 

Pachyossa signata e as espécies de Clarazella apresentam certas semelhanças, 

destacando-se a coloração amarela da região proximal da área anal das asas anteriores 

(caráter 24, estado 1), que é uma característica exclusiva do grupo. Aqui também 

poderia ser proposta uma sinonímia entre os dois gêneros, simplificando assim a 

classificação do grupo e fazendo com o clado 15, como um todo, passasse a 

corresponder a um único gênero. No entanto, opta-se pela manutenção da definição 

atual de Pachyossa, monotípica, e de Clarazella com suas quatro espécies, pois há 
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diferenças importantes entre os dois grupos, que permitem diferenciá-los facilmente, e 

o clado de Clarazella tem uma boa sustentação. 

 A classificação final dos grupos incluídos na análise encontra-se resumida na 

Fig. 55. Não é possível dizer, ao certo, de que forma os Ommexechidae sensu nov. e a 

nova família Aucacrididae se relacionam com os outros Acridoidea, uma vez que 

foram incluídos apenas alguns poucos representantes dessa superfamília. O 

esclarecimento dessas relações, no entanto, fugia do escopo desse trabalho, mas é 

possível partir dos resultados obtidos para a realização de um estudo mais amplo 

sobre a superfamília, visando iluminar as relações filogenéticas internas desse que é o 

grupo mais representativo entre todos os grupos de gafanhotos.  

 

  

Figura 55. Cladograma resumido com a 
proposta final de classificação do grupo 
estudado. Alguns clados que se 
comportaram como grupos 
monofiléticos foram colapsados para 
facilitar a visualização. 
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V.  CONCLUSÕES 
1. A hipótese, apresentada aqui pela primeira vez, de que a genitália dos acridóideos 

corresponderia à dos eumastacóideos em posição evertida, permite estabelecer 

comparações e propor hipóteses de homologias entre as genitálias masculinas 

desses grupos. 

2. Ommexecha gracilis é sinônimo sênior de Ommexecha brunneri e de Clarazella 

signatifemora. 

3. Spathalium audouini é sinônimo sênior de Spathalium liebermanni. 

4. Calcitrena maculosa é sinônimo sênior de Tetrixocephalus bilineatus. 

5. Todos os gêneros de Ommexechidae sensu lato são monofiléticos. 

6. Tetrixocephalus deve ser sinonimizado com Calcitrena, de modo que todas as 

espécies de Tetrixocephalus passariam a fazer parte de Calcitrena. 

7. As subfamílias Ommexechinae e Aucacridinae correspondem a grupos 

monofiléticos, mas Aucacridinae está mais próxima filogeneticamente dos outros 

Acridoidea do que de Ommexechinae. 

8. A família Ommexechidae sensu lato não representa um grupo monofilético. 

9. Illapelia penai pertence ao grupo dos Tristiridae, e deve ser transferida para essa 

família, pois compartilha uma série de sinapomorfias com os outros tristirídeos. 

10. As subfamílias Illapeliinae e Atacamacridinae devem ser sinomizadas com 

Tristirinae, de modo que essa última passaria a ser a única subfamília de 

Tristiridae. 

11. Em vista da hipótese filogenética obtida, é necessário definir a nova família 

Aucacrididae para incluir os gêneros Aucacris, Conometopus, Cumainocloidus e 

Neuquenina, pertencentes até então à subfamília Aucacridinae. 

12. Também em decorrência do relacionamento filogenético entre os grupos, torna-se 

necessária uma nova definição para a família Ommexechidae, restringindo-a aos 

gêneros Calcitrena sensu nov., Clarazella, Descampsacris, Graea, Ommexecha, Pachyossa 

e Spathalium, pertencentes até então à subfamília Ommexechinae.  
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ANEXO – MATERIAL EXAMINADO 
 

 Os exemplares examinados são listados abaixo. Os nomes utilizados na lista incorporam as 

mudanças taxonômicas sugeridas ao longo do estudo. As famílias são listadas em ordem alfabética 

e, dentro de cada grupo, as espécies também estão organizadas dessa forma. A numeração na 

coluna “FCD” diz respeito à numeração da etiqueta anexada a cada um dos exemplares analisados. 

Os espécimes dissecados são aqueles com a numeração sublinhada. A coluna “Instit.” refere-se à 

instituição na qual os exemplares estão depositados: ESLQ - Escola Superior de Agricultura Luiz de 

Queiroz, FCIEN -  Faculdad de Humanidades y Ciencias de la Educación, MLPA - Museo de La 

Plata, MZSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo e  MNRJ - Museu Nacional da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. No campo “Observações” são apresentados dados de 

etiquetas, entre aspas, referentes a indentificações anteriores do material, ou outras informações 

consideradas relevantes. As informações entre colchetes referem-se a dados que não estavam 

presentes nas etiquetas. 

 

Acrididae 
Orphula crassa 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1027 ♂ 
Brasil; São Paulo; Salesópolis; Estação Biológica de 

Boracéia; Estrada e Trilha do Poço Verde 
30.iii.2010 T. Di Siervi MZSP 

 
1028 ♂ 

1029 ♀ 

 
Aucacrididae fam. nov. 
Aucacris bullocki 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

601 ♂ 
Argentina; Neuquén; Copahué 5.xi.1961 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Aucacris bullocki Rehn, C. S. 

Carbonell det. 1975” 602 ♂ 

924 ♀ Argentina; Neuquén; Copahué; 1900 m 24.ii.1962 Lg. Schajovskoi MLPA 
 

923 ♀ Argentina; Neuquén; Dilmatué 27.xi.1964 Gentili MLPA 
 

824 ♂ 
Chile; Malleco; Pino Hachado (Paso?); nr. border, 

Argentina 
6-10.i.1959 L. E. Peña G. MNRJ 

“Aucacris bullocki Rehn, Ronderos 
det. 1975” 

822 ♀ Chile; Malleco; Rio Branco; nr. Curacautin ii.1964 L. E. Peña G. MNRJ 
“Aucacris bullocki Rehn, Ronderos 

det. 1975” 

823 ♂ Chile; Rio Branco; Volcán; Callaquén (1900 m) 5-6.ii.1959 L. E. Peña G. MNRJ 
“Aucacris bullocki Rehn, Ronderos 

det. 1975” 

 
Aucacris eumera 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

949 ♂ Chile; [Maule]; Talca 10.x.1964 Pilar Solís MLPA 
 

1006 ♂ Chile; Nuble; Las Cabras 2.ii.1963 A. Mesa FCIEN “Aucacris eumera Heb homotipo” 

950 ♀ Chile; Nuble; Las Trancas 5-16.xii.1951 L. E. Pena MLPA 
 

825 ♀ 
Chile; Region del Libertador General Bernardo 

O'Higgins; Las Cabras; Volcán, 2550 m 
16.xii.1954 L. E. Peña G. MNRJ 

“Aucacris eumera Hebard, Ronderos 
det. 1972” 

 

Conometopus cristaticollis 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

826 ♀ 
[Chile]; Coquimbo; Peñuelas 6.x.1977 S. Zapata MNRJ 

“Conemetopus cristaticollis Bl., S. 
Zapata det. 1978” 827 ♂ 

951 ♀ Chile; Coquimbo; Rio Los Choros; 1750 m 29-30.x.1961 Luis E. Peña G. MLPA 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

952 ♂ Chile; Coquimbo; Sacos 17.xi.1972 
Ronderos, Mauri, 
Bun. & Schnack 

MLPA 
 

 
Conometopus ochraceus 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

925 ♀ Chile; Coquimbo; N. Cuntevela Chiguera 18.xii.1972 Ronderos MLPA 
 

1057 ♂ 
Chile; Coquimbo; Huanta, 20 km E.; on rd. To Baños 

del Toro on Huanta River 
6.i.1966 Luis E. Peña G. MLPA 

 “Conometopus ochraceous Blanch., 
det. Ronderos 1975” 

1058 ♀ Chile; Coquimbo; La Higuera; W. Cuesta 198.xi.1972 Ronderos MLPA examinado em La Plata 

 
Conometopus penai 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1053 ♂ Chile; Antofagasta; Paposo 5.vi.1966 
Cent. Ent. U. 

Chile 
MLPA 

 

926 ♀ Chile; Tarapaca; Chapiquina 15.x.1952 L. E. Pena MLPA Ninfa 

 

Conometopus sulcaticollis 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

605 ♂ Chile; Atacama; Las Trancas; Nuble? 2.ii.1963 A. Mesa MZSP 
 “Conometopus sulcaticollis 

(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

828 ♀ 
Chile; Coquimbo; Cerrilos Pobres; W. of  arig reg. 

Ovalle 
xi.1947 L. Peña MNRJ 

“OA13”, “Conometopus sulcaticollis 
(Blanchard), R. A. Ronderos det. 
1975” 

606 ♂ Chile; Coquimbo; Illapel; Alredores Ciudad 10.iii.1964 
A. Mesa & R 

Sandulski 
MZSP 

 “Conometopus sulcaticollis 
(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

603 ♂ Chile; Coquimbo; Illapel; Las Barras, Fundo 21.ii.1963 A. Mesa MZSP 
 “Conometopus sulcaticollis 

(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

604 ♂ Chile; Coquimbo; , 6 km al norte de Los Vilos 25.ii.1963 A. Mesa MZSP 
 “Conometopus sulcaticollis 

(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

844 ♂ Chile; Linares; Fundo Malcho; Cordillera Parral. ii.1957 Luis E. Peña G. MNRJ 
“OA13”, “Conometopus sulcaticollis 

(Blanchard), R. A. Ronderos det. 
1975” 

830 ♀ Chile; Ñuble; El Marchat; nr. Recinto i.1976 Luis E. Peña G. MNRJ 
 

934 ♀ Chile; Nuble; Las Trancas ii.1965 Etcheverry MLPA 
 

607 ♂ 
Chile; Region del Libertador General Bernardo 

O'Higgins; Las Cabras 
3.ii.1963 A. Mesa MZSP 

 “Conometopus sulcaticollis 
(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

1040 ♂ 
Chile; Region del Libertador General Bernardo 

O'Higgins; Las Cabras 
3.ii.1963 A. Mesa ESLQ 

 “Conometopus sulcaticollis 
(Blanchard), C. S. Carbonell det. 
1971” 

608 ♂ 
Chile; Region Metropolitana de Santiago; Baños de 

Morales 
29.i.1963 A. Mesa MZSP 

“Conometopus sulcaticollis Rehn, C. S. 
Carbonell det. 1971” 

886 ♂ Chile; San Tiago; Lagunillos; 2300 m 1.iii.1974 
L. E. Peña & H. R. 

Roberts 
MNRJ 

“Conometopus sulcaticollis (Bl.), M. A. 
Monné det. 1979” 

829 ♀ Chile; Santiago; Lagunilas in Andes 19.ii.1966 Luis E. Peña G. MNRJ 
“OA13”, “Conometopus sulcaticollis 

(Blanchard), R. A. Ronderos det. 
1975” 

885 ♂ Chile; Talca; El Radal; (a ranch), 1100 m 23-30.xi.1957 Luis E. Peña G. MNRJ 

 “Catreolus sulcaticollis (Blanch.), I. J. 
Cantrall det. 1959”, “Conometopus 

sulcaticollis (Blanch.), R. A. 
Ronderos det. 1975” 

 

Cumainocloidus cordillerae 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1005 ♀ 
Perú; Cusco; Ollantaytambo; 2.800 mts 18.iii.1962 A. Mesa FCIEN 

“Cumainocloidus cordillerae Bruner, 
C. S. Carbonell det. 1970” 1010 ♂ 

1059 ♀ Perú; Cusco; Ollantaytambo; 2800 m 18.iii.1962 A. Mesa MLPA 
 

609 ♂ 

Perú; Cusco; Ollatamtaytambo; 2.800 m 18.viii.1962 A. Mesa MZSP 
“Cumainocloidus cordillerae Bruner C. 

S. Carbonell det. 1975” 

610 ♂ 
611 ♂ 
612 ♂ 
613 ♂ 
614 ♂ 
615 ♂ 
616 ♂ 
617 ♂ 
618 ♂ 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

619 
♂ 

Perú; Cusco; Ollatamtaytambo; 2.800 m 18.viii.1962 A. Mesa MZSP 
“Cumainocloidus cordillerae Bruner C. 

S. Carbonell det. 1975” 

 
Neuquenina fictor 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

943 ♀ Argentina; [Neuquén]; Zapala 17.xii.1965 Grosso MLPA 
 

625 ♂ Argentina; Mendoza; El Sosneado, S. de 28.ii.1973 
A. Mesa & E. 

Corbella 
MZSP 

 

944 ♀ Argentina; Neuquén; Cº del Encanto 26.xi.1964 Lg. Schajovskoi MLPA 
 

841 ♂ Argentina; Neuquén; Coyunco; Centro 11.xii.1967 
C. S. Carbonell, R. 
A. Ronderos & M. 

A. Monné 
MNRJ 

“Neuquenina fictor (Rehn), C. S. 
Carbonell det. 1978” 

834 ♀ 

Argentina; Neuquén; cerca ciudad Neuquén 13.i.1976 
P. R. San Martín 
& M. A. Monné 

MNRJ 
 

835 ♀ 

836 ♀ 

832 ♀ 

838 ♂ 

839 ♂ 

843 ♂ 

837 ♂ 

833 ♀ 
Argentina; Neuquén; Ciudad de Neuquén 13.i.1967 

M. A. Monné & P. 
R. San Martín 

MNRJ 
“Neuquenina fictor (Rehn), C. S. 

Carbonell det. 1978” 840 ♂ 

842 ♂ Argentina; Neuquén; Ciudad de Neuquén 13.i.1967 
M. A. Monné & P. 

R. San Martín 
MNRJ 

 

620 ♂ 
Argentina; Neuquén; Zapala 1.iii.1959 A. Mesa MZSP 

“Neuquenina fictor (Rehn) C. S. 
Carbonell det. 1971” 621 ♂ 

622 ♂ 
Argentina; Neuquén; Zapala 23.iii.1964 

A. Mesa & R 
Sandulski 

MZSP 
“Neuquenina fictor (Rehn) C. S. 

Carbonell det. 1971” 623 ♂ 

831 ♀ Argentina; Neuquén; 45 km S. de Zapala  3.ii.1973 A. Mesa MNRJ 
 

626 ♂ 
Argentina; Neuquén; 45 km S. de Zapala; Río Catan 

Lil 
2.ii.1973 

A. Mesa & E. 
Corbella 

MZSP 
 

627 ♂ 

628 ♂ 

624 ♂ Argentina; Neuquén; Zapala; Aeródromo 1.ii.1973 
A. Mesa & E. 

Corbella 
MZSP 

“Neuquenina fictor (Rehn) C. S. 
Carbonell det. 1971” 

 

Eumastacidae 
Pseudeusmatacops constantensis 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1019 ♂ 
Brasil; Rondônia; Porto Velho; Rio Madeira 17-30.vi.2011 R. R. Silva MZSP 

 1034 ♀ 

1073 ♂ 
Brasil; Rondônia; Porto Velho; Rio Madeira 20.vi-01.vii.2010 

R. R. Silva & R. 
M. Feitosa 

MZSP 
 1074 ♂ 

 

Ommexechidae sensu nov. 
Calcitrena chilensis comb. nov. 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

915 ♀ 
Chile sem data sem coletor MLPA 

 916 ♀ 

660 ♂ 

Chile; Valparaíso; Playa Ritoque Com-Com 18.iii.1963 A. Mesa MZSP 
“Tetrixocephalus chilensis Ronderos, 

C. S. Carbonell det. 1975” 

661 ♂ 

662 ♂ 

663 ♂ 

664 ♂ 

 

Calcitrena maculosa (= Tetrixocephalus bilineatus syn. nov.) 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1009 ♀ [Argentina]; Nueva Castilla; San Juan xii.1964 Martinez FCIEN 
“Calcitrena maculosa Eades, 

Ronderos det.” 

940 ♀ 
Argentina; [Rio Negro]; General Roca 14.xii.1961 Bachmann MLPA 

 941 ♀ 

935 ♂ Argentina; Neuquén; El Marucho ii.1971 Ronderos MLPA 
 

1007 ♂ 
Argentina; Neuquén; Las Lajas 16.i.1967 

P. R. San Martín 
& M. A. Monné 

FCIEN 
“Calcitrena maculosa Eades, 

Ronderos det. 1971” 1008 ♂ 

942 ♀ Argentina; Neuquén; Rio Acrio sem data P. G. Köhler MLPA 
 

1054 ♂ 

Argentina; Neuquén; 42 km E. de Zapala 1.ii.1973 
A. Mesa & E. 

Corbella 
MLPA 

“Tetrixocephalus bilineatus det. 
Ronderos, 1978” 

1056 ♂ 

1055 ♀ 
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Calcitrena microptera comb. nov. 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

658 ♂ 

Chile; Valparaiso; El Horcón 18.ii.1963 A. Mesa MZSP 
“Tetrixocephalus micropterum 

Ronderos, C. S. Carbonell det. 
1975” 

652 ♂ 

653 ♂ 

654 ♂ 

655 ♂ 

656 ♂ 

749 ♀ 

Chile; Valparaíso; El Horcón 18.ii.1963 A. Mesa MNRJ 
“Tetrixocephalus micropterum 

Ronderos, C. S. Carbonell det. 
1978” 

750 ♀ 

751 ♀ 

752 ♀ 

753 ♂ 

754 ♂ 

755 ♂ 

657 ♂ Chile; Valparaíso; Maitencillo 18.ii.1963 A. Mesa MZSP 
“Tetrixocephalus micropterum 

Ronderos, C. S. Carbonell det. 
1975” 

 

Calcitrena sergioi comb. nov. 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

743 ♂ [Chile]; Santiago, Prov.; Lampa 13.xi.1977 S. Zapata MNRJ 
“Tetrixocephalus sergioi Ronderos, 

det. S. Zapata 1978” 

737 ♀ Argentina; Neuquén; Zapala 1.ii.1973 
A. Mesa & F. 

Corbella 
MNRJ 

 

639 ♂ 

Chile; Region Metropolitana de Santiago; Baños de 
Morales; 1400 m 

29.i.1963 A. Mesa MZSP 
“Parátipo”, “Tetrixocephalus sergioi, 

det. Ronderos 1974” 

640 ♂ 

641 ♂ 

642 ♂ 

643 ♂ 

644 ♂ 

645 ♂ 

646 ♂ 

647 ♂ 

648 ♂ 

638 ♂ 

Chile; Region Metropolitana de Santiago; Polpaico 28.ii.1963 A. Mesa MZSP 
“Parátipo”, “Tetrixocephalus sergioi, 

det. Ronderos 1974” 

649 ♂ 

650 ♂ 

651 ♂ 

738 ♀ 

Chile; Santiago; Baños de Morales; 1900 m 29.i.1963 A. Mesa MNRJ 
“Tetrixocephalus sergioi Ronderos, C. 

S. Carbonell det. 1978” 

739 ♀ 

740 ♀ 

741 ♀ 

742 ♀ 

744 ♂ 

745 ♂ 

746 ♂ 

747 ♂ 

748 ♂ 

 

Calcitrena willemsei comb. nov. 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

659 ♂ 

Argentina; Neuquén; Lag. Blanca 27.i.1961 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MZSP 

“Tetrixocephalus willemsei Gur-Lieb., 
C. S. Carbonell det. 1975” 

665 ♂ 

666 ♂ 

667 ♂ 

668 ♂ 

669 ♂ 

670 ♂ 

671 ♂ 

672 ♂ 

673 ♂ 

674 ♂ 

675 ♂ 

676 ♂ 

677 ♂ 

678 ♂ 

679 ♂ 

680 ♂ 

728 ♀ [Argentina]; Neuquén; La Pintada; Piedra del Aguila 9.xii.1967 
C. S. Carbonell, R. 
A. Ronderos & M. 

A. Monné 
MNRJ 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

722 ♀ 

Argentina; Mendoza; Ranquil del Norte 20.ii.1973 A. Mesa MNRJ 
 

723 ♀ 

724 ♂ 

725 ♂ 

729 ♀ 

726 ♂ Argentina; Mendoza; Ranquil del Norte 20.ii.1973 A. Mesa MNRJ 
“Tetrixocephalus willensei, det. 

Ronderos” 

936 ♂ Argentina; Neuquén; Córdoba; Paso (1300 m.) 10.ii.1980 M. Gentili MLPA 
 

756 ♀ 

Argentina; Neuquén; Coyunco; Centro 11.xii.1969 
C. S. Carbonell, R. 
A. Ronderos & M. 

A. Monné 
MNRJ 

“Calcitrena maculosa Eades, C. S. 
Carbonell det. 1978” 

757 ♀ 

758 ♀ 

759 ♀ 

760 ♂ 

761 ♀ 

938 ♀ Argentina; Neuquén; La Pintada; Piedra del Aguila 9.xii.1967 
C. S. Carbonell, R. 
A. Ronderos & M. 

A. Monné 
MLPA 

 

727 ♀ Argentina; Neuquén; Laguna Blanca 20.xii.1965 Lg. Schajovskoi MNRJ 
 

939 ♀ Argentina; Neuquén; Loncopue; Pampa (1000 m) 15.i.1980 M. Gentili MLPA 
 

730 ♀ 

Argentina; Neuquén; Zapala 1.ii.1973 
A. Mesa & F. 

Corbella 
MNRJ 

 

731 ♀ 

732 ♂ 

733 ♂ 

736 ♀ Argentina; Neuquén; Zapala 1.ii.1973 
A. Mesa & F. 

Corbella 
MNRJ 

“Tetrixocephalus bilineatus, det. 
Ronderos” 

937 ♀ Argentina; Neuquén; Zapala 17.xxi.1965 Grosso MLPA 
 

734 ♂ 
Chile; Coquimbo; Illapel, Hac.; Cépedes (Andes) 28.xi.1959 Luis E. Peña G. MNRJ 

 735 ♂ 

 

Clarazella ampla 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1062 ♀ 
Argentina; Corrientes; San Cosme 1938 H. Warth MLPA 

 1064 ♀ 

1063 ♀ Argentina; Corrientes; San Cosme iii.1938 H. Warth MLPA 
 

1065 ♀ Argentina; Corrientes; San Cosme sem data sem coletor MLPA 
“Clarazella bimaculata (G-T), det. Dr. 

J. Liebermann” 

1066 ♂ 
Bolívia; San Javier ii.1976 

Ronderos & 
Roberts 

MLPA 
“Clarazella ampla Rehn, det. 

Ronderos 81” 1067 ♂ 

 

Clarazella bimaculata 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1060 ♀ Argentina; Corrientes; San Cosme sem data sem coletor MLPA 
“Parossa bimaculata (G.T.), det. Dr. J. 

Liebermann” 

714 ♂ 

Brasil; Rio Grande do Sul; Ronda Alta 24.ii.1964 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 

Carbonell det. 1971” 
715 ♂ 

716 ♂ 

1001 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Ronda Alta 24.ii.1964 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MZSP 

 

846 ♀ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Ronda Alta 24.ii.1964 

C. S. Carbonell, 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MNRJ 

“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 
Carbonell det. 1971” 887 ♂ 

418 ♂ 

Brasil; São Paulo; 2 km S de Itirapina 2.viii.1990 
A. Mesa, E. Zefa 
& V. G. Martins 

MZSP 
“Clarazella bimaculata (Giglio-Tos, 

1894) Det. Alejo Mesa, 2003” 
420 ♂ 

421 ♂ 

419 ♂ Brasil; São Paulo; 9 km de Itirapina; (km. 106) Em 
cerrado 

6.x.1993 A. Mesa MZSP 
“Clarazella bimaculata (Giglio-Tos, 

1894) Det. Alejo Mesa, 2003” 422 ♂ 

982 ♀ Brasil; São Paulo; 9 km de Itirapina; Cerrado 18.ii.1990 

A. Mesa, C. S. C. 
Carmem, Helena, 

Edson, Paula & 
Regina 

MZSP 
 

417 ♀ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina 20.xi.1994 
A. Mesa & P. 

Garcia 
MZSP 

“Clarazella bimaculata (Giglio-Tos, 
1894) Det. Alejo Mesa, 2003” 

717 ♂ Brasil; São Paulo; Pirassununga 18.v.1962 
A. Mesa, H. 

Covelo & E. Bran 
MZSP 

“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 
Carbonell det. 1971” 

898 ♀ 
Brasil; São Paulo; 15 km S. E. de São Carlos; Em 

cerrado 
15.v.1987 

A. Mesa, R. Bessi, 
J. V. Bernardi 

MZSP 
 

1000 ♂ Paraguai; Central; Luque 3.iii.1965 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 

Carbonell det. 1971” 

718 ♂ Paraguai; Central; Yaguarón 5.iii.1965 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 

Carbonell det. 1971” 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

847 ♀ 

Paraguai; Sapucay; Paraguari 6.iii.1965 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MNRJ 
“Clarazella bimaculata (Giglio-Tos), 

C. S. Carbonell det. 1978” 

848 ♀ 

849 ♂ 

888 ♂ 

713 ♂ Uruguai; Rivera; [Arroy del] Cerro Chato 10.ii.1959 
A. Mesa & D. 

Antunez 
MZSP 

“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 
Carbonell det. 1971” 

999 ♀ Uruguai; Tacuarembó; Cerro Chato; (Riv.) 12.ii.1958 
D. Antúnez, A. 
Mesa & P. San 

Martín 
MZSP 

“Clarazella bimaculata (G.T.), C. S. 
Carbonell det. 1971” 

 

Clarazella patagona 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1061 ♀ Argentina; La Rioja; Guandacol 24.ii.1959 Torres-Gardella MLPA 
 

858 ♀ 

Argentina; Neuquén; Barrancas 12.xii.1967 
M. A. Monné, C. 
S. Carbonell & R. 

A. Ronderos 
MNRJ 

“Clarazella patagona Pictet-Saussure, 
C. S. Carbonell det. 1978” 

859 ♀ 

861 ♀ 

862 ♂ 

865 ♂ 

866 ♂ 

869 ♂ 

856 ♀ 

Argentina; Neuquén; Las Lajas 16.i.1967 M. A. Monné MNRJ 
“Clarazella patagona Pictet-Saussure, 

C. S. Carbonell det. 1978” 

857 ♀ 

860 ♀ 

863 ♂ 

864 ♂ 

867 ♂ 

868 ♂ 

709 ♂ 

Argentina; Neuquén; Zapala 4.ii.1961 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MZSP 

“Clarazella patagona P.-S., C. S. 
Carbonell det. 1971” 

710 ♂ 

711 ♂ 

712 ♂ Argentina; Neuquén; Zapala 23.iii.1964 
A. Mesa & R. 

Saldulski 
MZSP 

“Clarazella patagona P.-S., C. S. 
Carbonell det. 1971” 

911 ♀ Argentina; P. Luro 18.ii.1947 Torres MLPA 
 

908 ♂ 

Argentina; Santa Marfa; Catamarca 26.iii.1969 Ronderos MLPA 
 

909 ♂ 

910 ♀ 

912 ♂ 

 

Clarazella quadrata 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

845 ♂ Bolívia; Santa Cruz; 18 km SW de Santa Cruz; 400 m iii.10.1976 
R. A. Ronderos, 

R. B., E. H. & E. R. 
Roberts 

MNRJ 
“Clarazella ampla (Rehn), M. A. 

Monné det. 1979, comparado com 
o tipo” 

850 ♂ 

Brasil; Minas Gerais; Pirapora xi.1977 
Seabra, Roppa & 

Monné 
MNRJ 

 “Clarazella quadrata (Rehn), C. S. 
Carbonell det. 1978” 

851 ♂ 

852 ♂ 

853 ♀ 

854 ♀ 

855 ♀ 

 

Descampsacris serrulatum 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

364 ♂ 

Brasil; Amazonas; Humaitá 07-24.x.1975 
A. Ferreira & A. 

Mesa 
MZSP 

“Descampsacris serrulatum 
(Thunberg), C. S. Carbonell det. 
1976” 

580 ♂ 

581 ♂ 

582 ♂ 

583 ♂ 

584 ♂ 

442 ♀ Brasil; Amazonas; Humaitá; Campus Avançado; Proj. 
Rondon 

18.x.1975 
A. Ferreira & A. 

Mesa 
MZSP 

“Descapsacris serrulatum Ronderos, 
1972, det. Alejo Mesa, 2003” 443 ♀ 

503 ♀ 

Brasil; Ceará; Carquejo v.1961 Dirings MZSP 
 

504 ♀ 

505 ♀ 

506 ♀ 

507 ♀ 

502 ♂ 

Brasil; Ceará; Carquejo iii.1963 Dirings MZSP 
 

508 ♂ 

509 ♂ 

510 ♀ 

521 ♂ 

522 ♀ 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

525 ♂ 

Brasil; Ceará; Carquejo iii.1963 Dirings MZSP 
 

511 ♀ 

532 ♀ 

361 ♀ 

533 ♂ 

534 ♂ 

512 ♀ 

Brasil; Ceará; Carquejo ii.1966 Dirings MZSP 
 

513 ♀ 

514 ♂ 

515 ♂ 

516 ♂ 

517 ♂ 

518 ♂ 

519 ♂ 

520 ♂ 

523 ♀ 

535 ♂ 

524 ♀ 

526 ♀ 

Brasil; Ceará; Carquejo iv.1966 Dirings MZSP 
 

360 ♂ 

466 ♀ 

536 ♂ 

527 ♀ 

528 ♀ 

529 ♂ 

530 ♂ 

531 ♂ 

559 ♀ Brasil; Espírito Santo; Aracruz vi.1974 G. J. M. ESLQ 
 

561 ♂ Brasil; Espírito Santo; Aracruz vi.1974 G. J. M. ESLQ “Spathalium bolivari Brun., Piza det.” 

579 ♂ Brasil; Goiás; Campinaçu; Serra da Mesa 18.ii-2.iii.1996 
Silvestre, Brandão 

& Yamamoto 
MZSP 

 

434 ♂ 
Brasil; Goiás; N de Catalão; km 50 15.vii.1976 

A. Mesa & A. 
Ferreira 

MZSP 
“Descapsacris serrulatum Ronderos, 

1972 det. Alejo Mesa, 2003” 435 ♂ 

462 ♀ Brasil; Goiás; Jataí; Faz. Nova Orlândia i.1964 
Martins, 

Morgante & Silva 
MZSP 

“Descampsacris serrulatus (Thunb.) C. 
S. Carbonell det. 1973” 

467 ♂ Brasil; Mato Grosso; São Domingos x.1949 sem coletor MZSP 
“Descampsacris serrulatus (Thunb.) C. 

S. Carbonell det. 1973” 

1021 ♀ Brasil; Mato Grosso; Três Lagoas; Faz. José Mendes vi.1964 Depto. Zool. Exp. MZSP 
 

464 ♂ Brasil; Minas Gerais; Lagoa Santa 12.i.1965 J. S. Morgante MZSP 
“Descampsacris serrulatus (Thunb.) C. 

S. Carbonell det. 1973” 

537 ♀ Brasil; Pará; Belém; Granja Santa Hortência vii.1955 Dirings MZSP 
 

463 ♂ Brasil; São Paulo sem data sem coletor MZSP 
“Descampsacris serrulatus (Thunb.) C. 

S. Carbonell det. 1973” 

436 ♂ 
Brasil; São Paulo; 8 km W de Itirapina; Cerrado 30.ix.1995 

A. Mesa, P. 
Garcia & C. 

Cherem 
MZSP 

“Descapsacris serrulatum Ronderos, 
1972 det. Alejo Mesa, 2003” 437 ♂ 

438 ♂ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina  12.xi.1989 
A. Mesa, Rita, 

Regina & Marcelo 
MZSP 

“Descapsacris serrulatum Ronderos, 
1972 det. Alejo Mesa, 2003” 

439 ♂ 

Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina  13.xi.1994 
A. Mesa & P. 

Garcia 
MZSP 

“Descapsacris serrulatum Ronderos, 
1972 det. Alejo Mesa, 2003” 

440 ♂ 

441 ♂ 

560 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba xi.1958 A. Zami ESLQ “Spathalium bolivari Brun. Piza det.” 

431 ♂ Brasil; São Paulo; 10 km S de São Carlos; Cerrado 16.iii.1990 A. Mesa MZSP 
“Descapsacris serrulatum Ronderos, 

1972 det. Alejo Mesa, 2003” 

433 ♂ Brasil; São Paulo; 10 km SE de São Carlos 20.xi.1994 
A. Mesa & P. 

Garcia 
MZSP 

“Descapsacris serrulatum Ronderos, 
1972 det. Alejo Mesa, 2003” 

432 ♂ Brasil; São Paulo; 8-10 km de São Carlos 25.v.1989 A. Mesa MZSP 
“Descapsacris serrulatum Ronderos, 

1972 det. Alejo Mesa, 2003” 

904 ♂ 

Brasil; Sergipe; Areia Branca 19.ii.1981 C. S. Carbonell MZSP 
“Descampsacris serrulatum 

(Thunberg), C. S. Carbonell det. 
1981” 

905 ♂ 

906 ♂ 

373 ♀ 

sem localidade sem data sem coletor MZSP 
 

374 ♂ 

375 ♀ 

376 ♀ 

465 ♂ sem localidade sem data sem coletor MZSP 
“Descampsacris serrulatus (Thunb.) C. 

S. Carbonell det. 1973” 

 

Graea horrida 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

877 ♀ Argentina; Buenos Aires; Saavedra-Goyena i.1961 A. Martinez MNRJ 
“Graea horrida Philippi, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

585 ♂ 
Argentina; San Luis; 5 km W de Bagua 1.iii.1973 

A. Mesa & E. 
Corbella 

MZSP 
“Graea horrida Philippi C. S. 

Carbonell det. 1975” 586 ♂ 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

587 ♂ Argentina; San Luis; 5 km W de Bagua 1.iii.1973 
A. Mesa & E. 

Corbella 
MZSP 

“Graea horrida Philippi C. S. 
Carbonell det. 1975” 

878 ♀ Argentina; San Luis; Cerro El Linee ii.1934 M. A. Vignari MNRJ 
“Graea horrida Philippi, C. S. 

Carbonell det. 1976” 

876 ♂ Argentina; Santiago del Estero; Negra Muerta 14.xii.1959 Biraben MNRJ 
“Graea horrida Philippi, C. S. 

Carbonell det. 1976” 

 

Ommexecha apolinari 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

762 ♀ 
Colômbia; Meta; Villavicencio 20.vii.1938 F. W. Furry MNRJ 

“Ommexecha apolinari Heb., det. T. 
H. Hybbell” 763 ♂ 

927 ♂ Colômbia; Meta; Acacias 6.xii.1968 Villavicencio MLPA 
 

 
Ommexecha gigliotosi 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

765 ♂ Argentina; Jujuy; Sta. Paula; M. Mercedes 21.iv.1968 Diring MNRJ 
“Ommexecha giglio-tosi, det. 

Ronderos” 

764 ♀ 
Argentina; Salta; Cafayate to Salta; km 69; 1800 m 15.iii.1976 

R. A. Ronderos, 
R. B., E. H. & E. R. 

Roberts 
MNRJ 

“Ommexecha giglio-tosi, det. 

Ronderos 81” 917 ♀ 

705 ♂ 

Argentina; Salta; La Candelaria 15.i.1965 
A. Mesa & R. 

Saldulski 
MZSP 

“Ommexecha (?macroptera Bl.), C. S. 
Carbonell det. 1975” 

706 ♂ 

707 ♂ 

708 ♂ 

918 ♀ Argentina; Tucuman iv.1960 Helsper MLPA 
“Ommexecha macropterum 

Blanchard” 

 

Ommexecha gracilis (= Ommexecha brunneri syn. nov. e Clarazella signatifemora syn. nov.) 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

929 ♀ Bolívia sem data sem coletor MLPA 
 

555 ♀ Bolívia; [Santa Cruz]; Nueva Moka; Sara ii.1950 A. Martinez MZSP 
 

930 ♀ Bolívia; Santa Cruz iii.1962 I. Arestol MLPA 
 

931 ♂ Bolívia; Santa Cruz i.1962 A. Martinez MLPA 
 

552 ♀ Bolívia; Santa Cruz 14-27.ii.1964 B. Malkin MZSP 
 

772 ♂ 

Brasil; Amazonas; Benjamin Constant ix.1977 J. C. Lima MNRJ 
 

773 ♂ 

774 ♂ 

777 ♂ 

778 ♂ Brasil; Amazonas; Benjamin Constant xii.1977 B. Silva MNRJ 
“Ommexecha brunneri Bolivar, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

779 ♂ Brasil; Amazonas; Benjamin Constant viii.1977 B. Silva MNRJ 
“Ommexecha brunneri Bolivar, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

780 ♀ 

Brasil; Amazonas; Benjamin Constant ix.1977 J. C. Lima MNRJ 
 

784 ♀ 

791 ♀ 

782 ♂ 

783 ♀ 

785 ♀ Brasil; Amazonas; Benjamin Constant ix.1977 J. C. Lima MNRJ 
“Ommexecha brunneri Bolivar, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

786 ♀ 

Brasil; Amazonas; Benjamin Constant viii.1977 B. Silva MNRJ 
“Ommexecha brunneri Bolivar, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

787 ♀ 

789 ♀ 

794 ♀ 

788 ♀ Brasil; Amazonas; BR 174, km 123 iv.1979 B. Silva MNRJ 
 

790 ♀ Brasil; Amazonas; Humaitá viii.1980 G. S. Andrade MNRJ 
 

793 ♀ Brasil; Amazonas; Tabatinga x.1977 B. Silva MNRJ 
 

769 ♀ Brasil; Amazonas; Tefé xii.1961 F. M. Oliveira MNRJ 
“Ommexecha gracilis Walker, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

768 ♀ Brasil; Amazonas; Uaupes 7-12.vii.1956 M. Alvarenga MNRJ 
“Ommexecha gracilis Walker, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

568 ♂ 
Brasil; Maranhão; Igarapé Gurupí-Uma; Aldeia 

Araçu, 50 km E. de Canindé 
12.v.1963 Malkin MZSP 

 

569 ♂ 
Brasil; Maranhão; Igarapé Gurupí-Uma; Aldeia 

Araçu, 50 km E. de Canindé 
31.v.1963 Malkin MZSP 

 

553 ♀ Brasil; Mato Grosso; Parque Nacional do Xingu; 
Lagoa Ipavu 

5.ii.1965 Vanzolini MZSP 
 554 ♂ 

771 ♀ Brasil; P. N.? ix.1952 Aires MNRJ 
 “Ommexecha gracilis Walker, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

396 ♀ Brasil; Pará; Belém sem data sem coletor ESLQ “Parossa signatifemora Piza tipo” 

557 ♀ 
Brasil; Pará; Jacaré; Rio Trombeta 20-22.ix.1965 Exp. D. Z. MG MZSP 

 558 ♀ 
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556 ♂ 
Brasil; Pará; Marapanim; Alegre, 15 km 9-11.ix.1965 Exp. Dep. Zool. MZSP 

 567 ♀ 

570 ♀ Brasil; Pará; Óbidos i.19620 Travassos Fº MZSP 
 

775 ♂ Brasil; Pará; Óbidos i.1978 N. Tangerini MNRJ 
 

776 ♂ Brasil; Pará; Óbidos iv.1978 B. Silva MNRJ 
 

781 ♀ 
Brasil; Pará; Óbidos iii.1978 M.V. Cerdeira MNRJ 

 792 ♀ 

770 ♀ Brasil; Pará; Óbidos 27.xi.1954 F. M. Oliveira MNRJ 
“Ommexecha gracilis Walker, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

571 ♂ Brasil; Pará; Santarenzinho; Itaituba, Rio Tapajós ii.1964 sem coletor MZSP 
 

928 ♀ 
Colômbia; Putumayo; [Mocoa]; Bord. Rio Mocoa, 

Entre Villa Garzon et Puerto Limon, 300 m 
14.xi.1968 sem coletor MLPA 

 

932 ♂ Equador; Napo; Lago Agrio; 270 m iv.1976 A. Martinez MLPA 
 

933 ♀ Perú; Huanaco; Leonpampa; 110 km. E. Huanaco xii.1937 Felix Woytkowski MLPA 
 

395 ♀ sem localidade sem data sem coletor ESLQ “Parossa signatifemora Piza parátipo” 

 

Ommexecha macropterum 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

947 ♀ Argentina; Salta; Oran ix.1962 Apostos MLPA 
 

945 ♀ Argentina; Salta; Tartagal 1.iii.1961 sem coletor MLPA 
 

946 ♂ Argentina; Salta; Tartagal xii.1965 H. C. Hopper MLPA 
 

767 ♀ Brasil; Goiás; Santa Izabel do Moro; Ilha do Bananal vi.1961 M. Alvarenga MNRJ 
“Ommexecha macropterum Blanchard, 

det. R. A. Ronderos 1975” 

766 ♂ 
Brasil; Mato Grosso; Pq. Nacional do Xingú; Posto 

Jacaré 
26-30.xi.1965 M. Alvarenga MNRJ 

“Ommexecha macropterum Blanchard, 
det. R. A. Ronderos 1975” 

948 ♂ Brasil; Minas Gerais; Paracatu vii.1960 Exp. Formosa MLPA 
 

 

Ommexecha virens 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

682 ♂ 

[Uruguai]; [Canelones]; Carrasco 8.xi.1959 
J. Antunez, M. A. 
Monné & A. Mesa 

MZSP 
 “Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 
683 ♂ 

684 ♂ 

550 ♀ Bolívia; Santa Cruz; Nueva Moka iii.1956 A. Martinez MZSP 
 

500 ♀ Bolívia; Santa Cruz; Ichilo; Buenavista ii.1950 A. Martinez MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

543 ♂ Brasil iv.1944 Travassos MZSP 
 

576 ♀ 
Brasil; [Sergipe]; Canindé do São Francisco; SE da 

Usina Hidrelétrica de Xingó 
12-28.x.2002 M. E. V. Calleffo MZSP 

 

393 ♂ Brasil; [Bahia]; Monte Branco 5.viii.1949 Camponez ESLQ 
“Ommexecha servillei Branch. Piza 

dt.” 

449 ♂ 

Brasil; Goiás; Catalão, N de; km 50 15.vii.1976 
A. Mesa & A. 

Ferreira 
MZSP 

“Ommexecha sp. det. Alejo Mesa, 
2003” 

450 ♂ 

451 ♂ 

452 ♂ 

453 ♂ 

454 ♀ 

551 ♀ Brasil; Goiás; Jataí; Faz. Nova Orlândia i.1964 
Martins, 

Morgante & Silva 
MZSP 

“Ommexeche virens Serville, C. S. 
Carbonell det. 1973” 

572 ♂ 
Brasil; Mato Grosso; Campo Novo dos Parecis 25.vii-04.viii.2008 

S. Rosa, S. Casari, 
G. Ide & L. Prado 

MZSP 
 573 ♀ 

538 ♀ 

Brasil; Mato Grosso; Diamantino; Rio Verde; Br 364; 
Km 406; Cerrado 

9-10.viii.1973 
Exp. Mus. Zool. 

USP 
MZSP 

 

539 ♀ 

540 ♀ 

541 ♀ 

542 ♂ 

546 ♂ Brasil; Mato Grosso; Rondonópolis 18.xii.1950 Travassos Fº MZSP 
 

547 ♀ 
Brasil; Mato Grosso; Rondonópolis 15.x.1950 Travassos Fº MZSP 

 548 ♀ 

549 ♀ Brasil; Pernambuco; Floresta; Fazenda Campos-Bons 20-27.vi.1971 
Exp. ABC-

MZUSP 
MZSP 

 

499 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul sem data sem coletor MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

695 ♂ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Nonoaí 20.ii.1964 

C. Carbonell, A. 
Mesa & M. 

Monné 
MZSP 

“Ommexecha virens Serv., C. S. 
Carbonell det. 1975” 696 ♂ 

492 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 29.v.1952 Selenio MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

493 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 22.iv.1961 C. M. Biezanko MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

494 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 29.v.1949 C. M. Biezanko MZSP 

“Ommexecha virens Serv. C. S. 
Carbonell det. 1973”, “Ommexecha 

macropterum Blanc. Det. Dr. J. 
Liebermann” 
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495 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 7.iv.1961 C. M. Biezanko MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

496 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 19.v.1949 C. M. Biezanko MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

498 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 5.v.1960 C. M. Biezanko MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

693 ♂ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Ronda Alta 24.ii.1964 

C. Carbonell, A. 
Mesa & M. 

Monné 
MZSP 

“Ommexecha virens Serv., C. S. 
Carbonell det. 1975” 698 ♂ 

377 ♀ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria xii.1968 D. Link ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza det.” 

379 ♂ 

381 ♀ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria 21.xii.1968 D. Link ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza det.” 

385 ♂ 

383 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria 16.xii.1968 D. Link ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza det.” 

384 ♀ 

Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria 15.xii.1968 D. Link ESLQ 
“Ommexecha servillei Blanch. Piza 

det.” 

409 ♂ 

411 ♂ 

415 ♀ 

390 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria i.1952 Lordello ESLQ 
 

392 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria i.1952 Lordello ESLQ 
“Ommexecha servillei Blanch. Piza 

dt.” 

404 ♀ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria 21.xii.1968 D. Link ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza dt.” 

405 ♂ 

410 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Santa Maria xii.1968 D. Link ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza dt.” 

694 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Tramandaí 14.ii.1964 
C. Carbonell, A. 

Mesa & M. 
Monné 

MZSP 
“Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 

692 ♂ Brasil; Rio de Janeiro (Guanabara); Sernambetiba 4.ii.1962 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 

474 ♀ 
Brasil; Rio de Janeiro; Cabo Frio; Dunas cobertas por 

Ipomoea 
14.i.1964 Exp. Depto. Zool. MZSP 

“Ommexeche virens Serville, C. S. 
Carbonell det. 1973” 

484 ♀ Brasil; São Paulo 1.ix.1895? sem coletor MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

485 ♀ Brasil; São Paulo sem data sem coletor MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

545 ♀ Brasil; São Paulo; Sítio i.1957 Egon? MZSP 
 

363 ♂ Brasil; São Paulo; 10 km SW de São Carlos; Cerrado 04.iv.1992 P. Garcia MZSP 
 

899 ♂ Brasil; São Paulo; 3 km E. de Analândia v.1984 
A. Mesa, P. 

Zeballos & N. 
Lepsch 

MZSP 
 

406 ♀ Brasil; São Paulo; Assis 27.vii.1967 R. Bergeman ESLQ 
 

487 ♀ Brasil; São Paulo; Barueri 10.xii.1963 
Lenko & 
Papavero 

MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

574 ♂ Brasil; São Paulo; Boa Esperança do Sul; Fazenda 
Itaquerê, cerrado 

20.vii.1964 K. Lenko MZSP “coletado em cópula “ 
575 ♀ 

488 ♂ Brasil; São Paulo; Cajuru 9.ii.1964 Carter MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

382 ♀ Brasil; São Paulo; Campinas iii.1951 J. F. Duarte ESLQ 
“Ommexecha germari Burm. Piza 

det.” 

490 ♂ Brasil; São Paulo; Campos de Jordão 7.xii.1926 Spitz MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

501 ♀ Brasil; São Paulo; Campos de Jordão 7.xii.1926 Spitz MZSP 
 

446 ♀ Brasil; São Paulo; Corumbataí; Cerrado da Unesp 23.x.1990 
A. Mesa, E. Zefa 

& A. Diniz 
MZSP 

“Ommexecha virens Serville, 1831 
det. Alejo Mesa, 2003” 

544 ♀ Brasil; São Paulo; Ibirá 26.iv.1954 Travassos Fº MZSP 
 

402 ♂ Brasil; São Paulo; Irapuru 15.vii.1968 J. Kakida ESLQ 
 

412 ♀ Brasil; São Paulo; Irapuru 3.ii.1968 J. Inada ESLQ 
 

475 ♀ Brasil; São Paulo; Itatiba sem data sem coletor MZSP 
“Ommexeche virens Serville, C. S. 

Carbonell det. 1973” 

477 ♀ 

Brasil; São Paulo; Itatiba iv.1910 J. Lima MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973”, “Ommexecha 
servillei Blanch. Rehn Det. 1921” 

478 ♂ 

479 ♀ 

901 ♂ 
Brasil; São Paulo; Itirapina, 4 km W. de; Inters. de via 

férrea com Rio Itaquerí 
14.i.1987 

A. Mesa & R. 
Bessi 

MZSP 
 

445 ♂ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina 20.ix.1994 
A. Mesa & P. 

Garcia 
MZSP 

“Ommexecha virens Serville, 1831 
det. Alejo Mesa, 2003” 

907 ♀ Brasil; São Paulo; 9 km W. de Itirapina 15.iv.1995 
A. Mesa, P. 

Garcia & E. Zeffa 
MZSP 

 

416 ♀ Brasil; São Paulo; Jaboticabal 1971 sem coletor ESLQ “Ommexecha virens Serv. Piza dt.” 

407 ♂ Brasil; São Paulo; Junqueirópolis 8.vi.1966 K. Osana ESLQ 
 

577 ♀ 
Brasil; São Paulo; Nova Europa; Fazenda Itaquerê 16.vii.1964 K. Lenko MZSP “in copula” 

578 ♂ 

491 ♂ Brasil; São Paulo; Onda Verde; Faz. São João i.1946 F. Lane MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973”, “59” 

399 ♀ Brasil; São Paulo; Pindorama 3.ix.1968 L. C. Sala ESLQ 
 

380 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba iii.1952 sem coletor ESLQ “Ommexecha germari Brm. Piza det.” 

168



 

 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

397 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba 6.vi.1968 R. Kazumi ESLQ 
 

403 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba iii.1968 Lallo MZSP 
 

689 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba 19.x.1961 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 

690 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba 18.x.1961 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 

387 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba; 540 m 15.xi.1987 J. R. S. Lopes ESLQ 
 

386 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba; ESALQ viii.1969 Koiti ESLQ 
 

398 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba; ESALQ 1965 aluno ESLQ 
 

408 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba; ESALQ (540 m) 12.vi.1966 A. Aguiar ESLQ “Ommexecha virens Serville” 

389 ♂ 
Brasil; São Paulo; Piracicaba; Escola (ESALQ) 15.ii.1946 Corrêa ESLQ 

““Ommexecha servillei Blanch. Piza 
det. 1949” 391 ♀ 

394 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba; Escola (ESALQ) 13.i.1947 Corrêa ESLQ 
“Ommexecha servillei Blanch. Piza dt. 

1949” 

691 ♂ Brasil; São Paulo; Piracicaba; Itapira 6.v.1962 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serv., C. S. 

Carbonell det. 1975” 

388 ♀ Brasil; São Paulo; Piracicaba; Parque da ESALQ - USP 06.iii.2002 
G. G. F. B. 
Oliveira 

ESLQ 
 

400 ♀ Brasil; São Paulo; Presidente Venceslau 7.ii.1969 C. Y. Oda ESLQ 
 

414 ♂ Brasil; São Paulo; Presidente Venceslau 7.ii.1969 C. Y. Oda ESLQ 
“Ommexecha servillei Blanch. F. 

Wiendl dt. 1974” 

444 ♀ Brasil; São Paulo; Rio Claro; Campus da UNESP viii.1993 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serville, 1831 

det. Alejo Mesa, 2003” 

476 ♀ Brasil; São Paulo; Salto Grande ii.1903 H. Lüderwaldt MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973”, “Ommexecha 

germari Burm. Rehn Det.” 

497 ♂ Brasil; São Paulo; Salto Grande ii.1911 Lüderwaldt MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973”, “Ommexecha 
servillei Blanch. Rehn det. 1921” 

900 ♂ Brasil; São Paulo; aprox. 10 km S. W. de Santa Maria 
da Serra; Fazenda Barreiro Rico 

16-17.xii.1986 
A. Mesa, Sauria & 

Claudia 
MZSP 

 902 ♀ 

983 ♀ Brasil; São Paulo; 10 km SE de São Carlos 18.iii.1990 A. Mesa MZSP 
 

448 ♀ Brasil; São Paulo; 10 km SE de São Carlos 8.xi.1988 

A. Mesa, H. 
Costa, S. Freschi, 

M. Bianchi, M. 
Oliveira & L. 

Nadai 

MZSP 
“Ommexecha virens Serville, 1831 

det. Alejo Mesa, 2003” 

447 ♂ Brasil; São Paulo; São Carlos; km 8-10 16.iii.1990 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serville, 1831 

det. Alejo Mesa, 2003” 

480 ♀ Brasil; São Paulo; São Paulo; Ipiranga 6.v.1899 H. von Ihering MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

481 ♀ Brasil; São Paulo; São Paulo; Ipiranga 15.xii.1898 H. von Ihering MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

482 ♂ Brasil; São Paulo; São Paulo; Ipiranga 15.xii.1898 A. Hempel MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

483 ♀ Brasil; São Paulo; São Paulo; Ipiranga 5.xi.1987 Mariano MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

401 ♀ Brasil; São Paulo; Tietê 5.v.1969 A. L. Botosso ESLQ 
 

489 ♀ Brasil; Santa Catarina; Florianópolis 7.i.1950 C. M. Biezanko MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

699 ♂ Paraguai; Central; Yaguarón 5.iii.1965 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1975” 

697 ♂ 

Paraguai; Paraguarí; Paraguarí 10.iii.1965 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1975” 

700 ♂ 

701 ♂ 

703 ♂ 

367 ♀ 

sem localidade sem data sem coletor MZSP 
 

368 ♂ 

369 ♂ 

370 ♀ 

371 ♀ 

372 ♀ 

413 ♀ sem localidade sem data sem coletor ESLQ 
“Ommexecha servillei Blanch. F. 

Wiendl dt. 1968” 

486 ♀ sem localidade sem data sem coletor MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1973” 

687 ♂ Uruguai; [Paysandu]; Santa Rita 1.xii.1959 
C. Carbonell, A. 
Mesa & P. San 

Martin 
MZSP 

“Ommexecha virens Serv., C. S. 
Carbonell det. 1975” 

685 ♂ 
Uruguai; [Rivera]; [Arroy del] Cerro Chato 1.v.1965 

A. Mesa, D. 
Antunez & R. 

Sandulski 
MZSP 

“Ommexecha virens Serv. C. S. 
Carbonell det. 1975” 686 ♂ 

681 ♂ 

Uruguai; Canelones; La Floresta 2.xi.1959 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1975” 
702 ♂ 

704 ♂ 
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688 ♂ Uruguai; Tacuarembó; [Paso Borracho] 18.iv.1954 Valtés MZSP 
“Ommexecha virens Serv. C. S. 

Carbonell det. 1975” 

455 ♂ 

Uruguai; Tacuarembó; Kat. 432 Tac.-Riv. 23.iv.1972 A. Mesa MZSP 
“Ommexecha virens Serville, 1831 

det. Alejo Mesa, 2003” 

456 ♂ 

457 ♂ 

458 ♂ 

459 ♂ 

460 ♂ 

461 ♂ 

 

Pachyossa signata 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1070 ♀ Argentina; Misiones; Concepción; Cerro Cora 2.ii.1972 
Ronderos & 
Carbonell 

MLPA 
 

595 ♂ 

Argentina; Misiones; San José 19.iii.1965 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MZSP 

“Pachyossa signata Rehn C. S. 
Carbonell det. 1975” 

596 ♂ 

597 ♂ 

871 ♀ 

Brasil; Rio Grande do Sul; Cerro Jaras-Quara 27.i.1963 
C. Fuques & C. S. 

Carbonell 
MNRJ 

“Pachyossa signata Rehn, C. S. 
Carbonell det. 1978” 

872 ♀ 

874 ♂ 

875 ♂ 

870 ♀ 
Brasil; Rio Grande do Sul; Tainhas 17.ii.1964 

C. S. Carbonell, 
A. Mesa & M. A. 

Monné 
MNRJ 

“Pachyossa signata Rehn, C. S. 
Carbonell det. 1977” 873 ♀ 

1068 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Tainhas 17.ii.1964 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MLPA 
 

598 ♂ 

Brasil; Rio Grande do Sul; Tainhas 17.ii.1964 
C. S. Carbonell, 

A. Mesa & M. A. 
Monné 

MZSP 
“Pachyossa signata Rehn C. S. 
Carbonell det. 1975” 

599 ♂ 

600 ♂ 

1069 ♀ Uruguai; Artigas; Ao. Tres Cruces Grande 10-17-i.1995 C. Fuques MLPA 
 

594 ♂ Uruguai; Artigas; Rincón de la Basura 27.xi.1959 Ximenez MZSP 
“Pachyossa signata Rehn C. S. 

Carbonell det. 1975” 

589 ♂ 

Uruguai; Rivera; Cuñapirú, Arroyo; Represa (Riv.) 24.iii.1963 
C. S. Carbonell, F. 

A. S., A. Mesa 
MZSP 

“Pachyossa signata Rehn C. S. 
Carbonell det. 1975” 

590 ♂ 

591 ♂ 

588 ♂ Uruguai; Salto; Cuchilla Belén 26.xi.1955 A. Mesa MZSP 
“Pachyossa signata Rehn C. S. 

Carbonell det. 1975” 

592 ♂ Uruguai; Tacuarembó; Cerro Batoví; (Riv.) 23.iii.1963 
C. S. Carbonell, F. 

A. S., A. Mesa 
MZSP 

“Pachyossa signata Rehn C. S. 
Carbonell det. 1975” 

913 ♀ 
Uruguai; Tacuarembó; Puntas de Arroyo; Laureles 14.xii.1965 

C. S. Carbonell, P. 
A. San Martin & 

M. A. Monné 
MLPA 

 914 ♂ 

593 ♂ Uruguai; Treinta y Tres; Santa Clara de Olimar 16.i.1960 L. Covello MZSP 
“Pachyossa signata Rehn C. S. 
Carbonell det. 1975” 

 
Spathalium audouini (= Spathalium liebermanni syn. nov.) 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

919 ♀ Argentina; La Pampa; La Gloria xi.1940 L. Fontana MLPA 
 

469 ♀ 
Argentina; Buenos Aires; Puan; Felipe Solá ii.1961 A. Martinez MZSP 

“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1973” 470 ♀ 

920 ♀ 

Argentina; S. Alta de Vela; Tandil 6.xi.1958 
Ronderos & 

Argemi 
MLPA 

 
921 ♂ 

922 ♀ 

564 ♀ Brasil; Paraná; Cap.? 2.ii.1950 Freitas ESLQ 
“Spathalium sommeri (Brm) Piza 
det.” 

562 ♀ Brasil; Paraná; Curitiba x.1942 sem coletor ESLQ 
“Spathalium sommeri (Brm) Piza 

det.” “Spathalium sp.” 

563 ♂ Brasil; Paraná; Curitiba ii.1944 sem coletor ESLQ 
“Spathalium sommeri (Brm) Piza 

det.” “Spathalium sp.” 

565 ♀ Brasil; Paraná; Curitiba 6.iii.1955 Hamilton ESLQ “Spathalium stali Bolivar Piza det.” 

566 ♂ Brasil; Paraná; Curitiba; Parolim x.1934 Claretiano ESLQ “Spathalium stali Bolivar Piza det.” 

471 ♀ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 13.iii.1954 C. M. Biezanko MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 

Carbonell det. 1973” 

473 ♂ Brasil; Rio Grande do Sul; Pelotas 7.viii.1959 C. M. Biezanko MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 

Carbonell det. 1973” 

879 ♀ 

Brasil; Rio Grande do Sul; Santo Augusto ix.1977 O. Roppa MNRJ 
 

880 ♀ 

883 ♂ 

884 ♀ 

472 ♀ Brasil; Rio de Janeiro; Itatiaia iv.1896 H. Lüderwaldt MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 

Carbonell det. 1973” 
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430 ♀ 
Brasil; Rio de Janeiro; Pq. Nacional de Itatiaia; Véu 

da Noiva 
22.i.1980 

D. M. Cella & A. 
M. S. Bueno 

MZSP 
“Spathalium audouini Blanchard, 

1836 det. Alejo Mesa, 2003” 

903 ♂ Brasil; São Paulo; Campos de Jordão 28.iii.1982 P. Windish MZSP 
 

468 ♀ Brasil; São Paulo; Campos de Jordão xii.1905 Lüderwaldt MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 

Carbonell det. 1973” 

1041 ♂ 
Brasil; São Paulo; Campos de Jordão; 10 km do Horto 

Florestal para São José dos Alpes 
14.xi.1993 

A. Mesa, E. Zefa, 
L. de Souza e M. 

A. Farinaccio 
MZSP 

 

378 ♀ sem localidade sem data sem coletor ESLQ 
“Spathalium sommeri (Brm.) Piza 

det.” 

629 ♂ sem localidade sem data sem coletor MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1975” 

882 ♂ Uruguai; Artigas; Sepulturas 17.xii.1957 C. S. Carbonell MNRJ 
“Spathalium audouini (Blanch.), 
Ronderos det. 1972” 

429 ♀ Uruguai; Depto. Lavalleja; Campanero 5.i.1991 A. Mesa MZSP 
“Spathalium audouini Blanchard, 

1836 det. Alejo Mesa, 2003” 

366 ♂ 

Uruguai; Montevideo; Montevideo 5.xii.1964 
L. C. de Zolessi, 

A. Mesa & R. 
Sandulski 

MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1975” 

630 ♂ 

631 ♂ 

632 ♂ 

633 ♂ Uruguai; Montevideo; Punta Espinillo 10.xii.1962 C. S. Carbonell MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 

Carbonell det. 1975” 

635 ♂ Uruguai; Montevideo; Punta Espinillo 5.xii.1964 
L. C. de Zolessi, 

A. Mesa & R. 
Sandulski 

MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1975” 

881 ♂ Uruguai; Tacuarembó; Chamberlain 5.xii.1966 
M. A. Monné, C. 
S. Carbonell & P. 

San Martin 
MNRJ 

“Spathalium audouini (Blanchard), C. 
S. Carbonell det. 1978” 

365 ♂ Uruguai; Tacuarembó; Ptas. arroyo Laureles 26.xi.1959 
C. Carbonell, A. 
Mesa & P. San 

Martin 
MZSP 

“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1975” 

634 ♂ Uruguai; Treinta y Tres; Santa Clara de Olimar 16.i.1960 L. Covello MZSP 
“Spathalium audouini (Blanch.) C. S. 
Carbonell det. 1975” 

 
Spathalium helios 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

423 ♀ Brasil; São Paulo; 80 km W de Itirapina; Cerrado 30.ix.1995 
P. Garcia & C. 

Cherem 
MZSP 

“Spathalium helios Rehn, 1918 det. 
Alejo Mesa, 2003” 

424 ♂ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina  20.xi.1994 
A. Mesa & P. 

Garcia 
MZSP 

“Spathalium helios Rehn, 1918 det. 
Alejo Mesa, 2003” 

425 ♀ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina  17.x.1989 
H. Costa & A. 

Mesa 
MZSP 

“Spathalium helios Rehn, 1918 det. 
Alejo Mesa, 2003” 

637 ♂ Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina  17.x.1989 H. Costa MZSP 
“Spathalium helios Rehn, A. Mesa 
det. 1989” 

426 ♀ 
Brasil; São Paulo; 9 km W de Itirapina; (km 106) Em 

cerrado 
6.x.1993 A. Mesa MZSP 

“Spathalium helios Rehn, 1918 det. 
Alejo Mesa, 2003” 

427 ♂ 

636 ♂ 

428 ♀ Brasil; São Paulo; 10 km SE de São Carlos 20.x.1993 A. Mesa MZSP 
“Spathalium helios Rehn, 1918 det. 

Alejo Mesa, 2003” 

 
Proscopiidae 
Cephalocoema sica 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

097 ♀ Brasil; Minas Gerais; Pouso Alegre xii.1953 Pe. Pereira MZSP 
 

096 ♂ Brasil; Minas Gerais; Santa Rita de Caldas xii.1953 Pe. Pereira MZSP 
 

232 ♂ Brasil; São Paulo; Bocaina iv.1924 sem coletor MZSP 
 

047 ♂ Brasil; São Paulo; Campinas; Sítio São Francisco 25.xii.2004 G. I. M. Santos MZSP 
 

058 ♂ 
Brasil; São Paulo; Itú; Faz. Pau d'Alho 30.ix.1977 

Curso de 
Entomologia 

MZSP 
 059 ♂ 

061 ♂ Brasil; São Paulo; Itú; Faz. Pau d'Alho x.1962 sem coletor MZSP 
 

1071 ♂ 
Brasil; São Paulo; Jundiaí; Reserva Biológica Serra do 

Japi 
1.iv.2012 

G. Biffi & E. A. 
Nascimento 

MZSP 
 

1072 ♀ 
     

278 ♀ Brasil; São Paulo; Morungaba 19.ii.1985 L. R. Fontes MZSP 
 

016 ♂ Brasil; São Paulo; Nova Europa 30.iv.1968 K. Lenko MZSP 
 

1020 ♀ 
Brasil; São Paulo; Salesópolis; Estação Biológica de 

Boracéia 
sem data sem coletor MZSP 

 

012 ♀ Brasil; São Paulo; Santo Amaro iii.1957 sem coletor MZSP 
 

102 ♀ Brasil; São Paulo; São Paulo; Capital iii.1926 sem coletor MZSP 
 

216 ♂ Brasil; São Paulo; São Paulo; Capital 18.viii.1961 A. G. Faria MZSP 
 

098 ♀ Brasil; São Paulo; Ypiranga sem data sem coletor MZSP 
 

084 ♀ 
Brasil; [São Paulo]; [Piracicaba]; Escola [Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz] 
23.ii..1940 A. Correa MZSP 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

101 ♂ Brasil; [São Paulo]; [Piracicaba]; Escola [Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz] 

v.1945 A. Correa MZSP 
 086 ♀ 

100 ♀ 
Brasil; [São Paulo]; [Piracicaba]; Escola [Superior de 

Agricultura Luiz de Queiroz] 
12.ii.1946 Correa MZSP 

 

       Romaleidae 

Phaeoparia lineaalba 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1044 ♀ Brasil; Amazonas; Benjamin Constant 18-28.x.1962 K. Lenko MZSP 
“Phaeoparia linea-alba (L.) C. S. 

Carbonell, det. 1973” 

1045 ♂ 

Brasil; Amazonas; Humaitá 7-24.x.1975 
A. Ferreira & A. 

Mesa 
MZSP 

“Phaeoparia linea-alba (L.), C. S. 
Carbonell, det. 1976” 

1046 ♂ 

1047 ♂ 

1048 ♂ 

1050 ♂ Perú sem data Staud MZSP 
“Phaeoparia linea-alba (L.) C. S. 

Carbonell, det. 1973” 

1051 ♀ Perú; Loreto; Estiron; Rio Ampiacu 15-22.v.1966 Malkin MZSP 
“Phaeoparia linea-alba (L.) C. S. 

Carbonell, det. 1973” 

1049 ♂ Suriname; Marowijne; Christian Kondre x.1963 B. Malkin MZSP 
 

 
Zoniopoda tarsata 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

988 ♂ 

Brasil; São Paulo; Guararema 8.xi.2009 Maria Dias MZSP 
 

1042 ♂ 

1052 ♀ 

 

Tristiridae sensu nov. 

Atacamacris diminuta 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

972 ♂ 

Argentina; Salta; San Antonio de los Cobres; 3.700 m 23.i.1965 
A. Mesa & R. 

Sanduski 
MZSP 

“Atacamacris diminuta Carbonell & 
Mesa, C. S. Carbonell det. 1975” 

973 ♂ 

974 ♂ 

975 ♂ 

976 ♂ 

977 ♂ 

978 ♂ 

979 ♂ 

980 ♂ 

981 ♂ 

806 ♂ 

Argentina; Salta; San Antonio de los Cobres; 3700 m 23.i.1965 A. Mesa MNRJ 
“Atacamacris diminuta Carbonell & 

Mesa, C. S. Carbonell det. 1978” 

807 ♂ 

808 ♂ 

809 ♀ 

810 ♀ 

811 ♀ 

 

Elasmoderus lutescens 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

814 ♀ 
Chile; Atacama, Prov.; Domeyko; desert reg. 1.xi.1965 Luis E. Peña G. MNRJ  “Elasmoderus lutescens (Bl.)” 

815 ♀ 

817 ♂ 
Chile; Atacama, Prov.; Quebrada Algodones; near 

Carrizal Bajo 
18.x.1957 Luis E. Peña G. MNRJ 

 

816 ♂ 
Chile; Coquimbo, Prov. ; Llano de la Higuera; 

“Desert” 
14.x.1957 Luis E. Peña G. MNRJ “Elasmoderus lutescens (Bl.)” 

 

Illapelia penai 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

795 ♂ 

Chile; Coquimbo, Prov. ; Cerro Campanario; Fundo 
Illapel, 2800 - 3200 m 

28.ii.1963 A. Mesa MNRJ 
“Illapelia penai Carbonell-Mesa, C. S. 

Carbonell det. 1978” 

796 ♀ 

797 ♂ 

798 ♀ 

799 ♀ 

800 ♀ 

801 ♀ 

953 ♂ 

Chile; Coquimbo, Prov. ; Illapel; Cº Soberados,  
3000 m 

12.iii.1964 
A. Mesa & R. 

Sandulski 
MZSP 

“Illapelia penai Carbonell-Mesa, C. S. 
Carbonell det. 1975” 

954 ♂ 

955 ♂ 

956 ♂ 

957 ♂ 
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FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

958 ♂ 

Chile; Coquimbo, Prov. ; Illapel; Cº Soberados,  
3000 m 

12.iii.1964 
A. Mesa & R. 

Sandulski 
MZSP 

“Illapelia penai Carbonell-Mesa, C. S. 
Carbonell det. 1975” 

959 ♂ 

960 ♂ 

961 ♂ 

962 ♂ 

963 ♂ 

964 ♂ 

965 ♂ 

966 ♂ 

967 ♂ 

968 ♂ 

969 ♂ 

970 ♂ 

971 ♂ 

992 ♂ 

993 ♂ 

 

Tristira magellanica 
FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

802 ♂ 

Argentina; Santa Cruz; Alrededores de Río Gallegos; 
Ruta 3 

20.i.1967 
P. R. San Martín 
& M. A. Monné 

MNRJ 
“Tristira megellanica (Brunner), C. S. 

Carbonell det. 1978” 

803 ♂ 

804 ♀ 

805 ♀ 

 

Tropidostethus angusticollis 

FCD Sexo Localidade Data Coletor Instit. Observações 

1024 ♂ Argentina sem data sem coletor MZSP 
 

894 ♀ Argentina; Neuquén; Pucará; Lago Lacar 3.ii.1973 
A. Mesa & E. 

Corbella 
MNRJ 

 

1002 ♂ 
Argentina; Neuquén; San Martín de los Andes; 

Pucará 
7.ii.1973 

A. Mesa & E. 
Corbella 

MZSP 
“Tropidostethus bicarinatus (Philippi), 

C. S. Carbonell det. 1975” 
1003 ♂ 

1004 ♂ 

994 ♂ Chile; Malleco; Puerto Seco 6.iii.1963 A. Mesa MZSP 
“Tropidosthetus bicarinatus (Philippi) 

C. S. Carbonell det. 1975” 
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