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Resumo 

A família Tachinidae é uma das maiores famílias de Diptera, totalizando mais de 

dez mil espécies descritas, grande parte da Região Neotropical, cuja classificação é 

extremamente confusa. Além disso, todos os taquinídeos com bionomia registrada 

possuem larvas endoparasitoides de outros artrópodes. Os taquinídeos da tribo Ormiini 

são notáveis por possuírem uma adaptação extrema para localização de seus hospedeiros 

(Orthoptera, Ensifera). Seus representantes apresentam o prosterno muito desenvolvido e 

inflado, formando uma membrana acústica. Essa estrutura é mais desenvolvida nas 

fêmeas, as quais localizam o hospedeiro fonotaticamente. A tribo é composta por sete 

gêneros, distribuídos mundialmente, com Ormiophasia Townsend, 1919, sendo o único 

endêmico da Região Neotropical, com nove espécies válidas. Porém, tradicionalmente 

sua validade tem sido questionada, sendo considerado sinônimo de Ormia Robineau-

Desvoidy, distribuído em toda a América. O objetivo deste trabalho é revisar a taxonomia 

de Ormiophasia, redescrever as espécies atuais, descrever as espécies novas, fornecer 

uma chave de identificação das espécies e mapas de distribuição atualizados. Além disso, 

foi realizada uma análise cladística com a finalidade de testar a monofilia de 

Ormiophasia, verificar seu posicionamento filogenético na tribo e os relacionamentos de 

suas espécies. Para a revisão taxonômica, foram estudados espécimes de Ormiophasia 

emprestados de diversas coleções nacionais e internacionais. Para a análise cladística, 

foram construídos 58 caracteres morfológicos com 32 terminais (15 no grupo interno e 

17 no grupo externo), submetidos a análise de parcimônia no software TNT. Caracteres 

foram tratados como não ordenados e não aditivos. Diferentes esquemas de pesagem 

implícita foram realizados para verificar o ftiness dos caracteres homoplásticos. 

Glaurocara flava Thomson foi utilizada para enraizar o diagrama. Como resultado, 

Ormiophasia é reconhecido como um gênero válido e distinto dos demais Ormiini por 

possuir coloração amarelo-acastanhada, castanho ou castanho-escura, ausência de 

calosidades na veia costal, ocelos grandes e desenvolvidos, somente um par de acrosticais 

pré-suturais e os cercos masculinos com extremidade completamente fundida e larga. 

Oito espécies válidas são reconhecidas aqui, com a proposta de uma sinonímia, O. 

travassosi syn. jr. de O. inflata. Além disso, oito espécies novas foram descritas. 

Ormiophasia possui uma distribuição endêmica à Região Neotropical, extendendo-se do 

sul do México ao norte da Argentina. Na análise cladística, Ormiini foi recuperado com 

dois grandes clados: Velho Mundo e Novo Mundo, no qual Ormiophasia e Ormia se 

encontram. Ormiophasia foi recuperado como um gênero monofilético, com pelo menos 
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três sinapomorfias, sendo grupo-irmão de Ormia. Caracteres da terminália feminina e do 

primeiro ínstar larval contribuíram fortemente para a resolução das topologias de Ormiini 

e Ormiophasia. 

Palavras-chave: Taxonomia, Filogenia, Tachinidae, Ormiini, Ormiophasia, Neotropical.
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Abstract 

Tachinidae is a large family of Diptera and all species are parasitoids of arthropods. 

Their classification is complex and confused, though, especially in Neotropical Region. 

Tachinidae is classified into Dexiinae, Phasiinae, Exoristinae and Tachininae, the latter 

including the tribe Ormiini. Ormiine flies occur worldwide and locate hosts (Orthoptera, 

Ensifera) phonotactically. They have an inflated prosternum with an acoustic membrane. 

Ormiophasia Townsend includes nine species and it is endemic to the Neotropical 

Region. Its validity have been questioned by many authors, and even considered a junior 

synonym of Ormia Robineau-Desvoidy. This study aims to revise the genus, to test the 

monophyly of Ormiophasia and to reconstruct the phylogenetic relationships among the 

recognized species. A total of 319 specimens were examined from six Brazilian and five 

international institutions. Cladistic analysis was carried out with TNT. Characters were 

initially treated with equal weights and unordered. Analysis under implied weighting of 

the characters was made to assess the fitness and information of homoplastic characters. 

Data matrix was made in Mesquite 2.75, with 15 species of Ormiophasia and 17 outgroup 

taxa, and 27 morphological characters. Glaurocara flava (Glaurocarini) was used as root. 

It was recognized 8 valid species of Ormiophasia, with one sinonimy proposed: O. 

travassosi jr. syn. of O. inflata. Eight new species of Ormiophasia are described. As 

results of the cladisic analysis, Ormiini is divided into two distinct clades: the Old World 

clade and the New World clade, which includes Ormia and Ormiophasia. Ormiophasia 

is a monophyletic genus, with at least three synapomorfies and high support values. 

Female terminalia and first instar larvae characters were very important to give resolution 

to Ormiini and Ormiophasia topologies. 

Key words: Taxonomy, Phylogeny, Tachinidae, Ormiini, Ormiophasia, Neotropical 

Region.
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Introdução 

Alocada na ordem Diptera, a família Tachinidae destaca-se dentre as demais pela 

alta diversidade e biologia que apresenta. Primeiramente, existem aproximadamente 8500 

espécies válidas de taquinídeos (O’Hara 2013), distribuídas em cerca de 1520 gêneros 

(O’Hara 2012), o que a coloca entre as maiores famílias da ordem. Distribuídas por todas 

as seis regiões biogeográficas do mundo, a diversidade de Tachinidae também é refletida 

na imensa variedade morfológica, com espécimes de 2 mm até mais de 20 mm de 

comprimento (Stireman et al. 2006), e ecológica, ocupando diversos ambientes por todo 

o planeta, como savanas, montanhas, florestas, desertos e tundras (Stireman et al. 2006). 

Além disso, todos as espécies com bionomia conhecida são endoparasitoides de outros 

artrópodes, principalmente insetos (Wood 1987). Apesar desses registros compreenderem 

apenas uma pequena parcela do total de espécies, acredita-se que o parasitismo é uma 

característica da família como um todo (Wood 1987). Contudo, o hábito de vida 

parasitoide surgiu repetidas vezes em diferentes linhagens de Diptera, como, por 

exemplo, Sarcophagidae, Rhinophoridae, Bombyliidae, Phoridae e Acroceridae (Feener 

& Brown 1997). 

Em Tachinidae, também é possível notar uma grande variedade nos tipos de 

hospedeiros e suas interações. Oviparidade, ovoviviparidade e viviparidade, 

especificamente a larviparidade (Meier et al. 1999), estão presentes nas diferentes 

linhagens da família, com diversos métodos de abordagem ao hospedeiro (Wood 1987, 

Stireman 2006). Em casos de oviparidade, a deposição do ovo pode ser feita diretamente 

na cutícula ou injetados no interior do corpo do hospedeiro, por meio de ovipositores 

especializados da fêmea (Stireman 2006). Além disso, também existem casos de 

deposição indireta de ovos, em que as fêmeas depositam micro-ovos no substrato que 

serve de alimento ao hospedeiro, para serem ingeridos (Wood 1987). Em casos de 

ovoviviparidade ou larviparidade, geralmente as larvas eclodem ou são liberadas (em 

forma de planídia, ou seja, com revestimento de quitina reforçado) no substrato, podendo 

tanto aguardar a chegada do hospedeiro quanto procurá-lo ativamente (Wood 1987). 

Com relação à sua classificação em Diptera, Tachinidae está alocada no bem 

sucedido grupo dos caliptrados, na superfamília Oestroidea, juntamente com 

Calliphoridae, Oestridae, Rhinophoridae e Sarcophagidae (McAlpine 1989, Pape 1992, 

Kutty et al. 2010, Marinho et al. 2012). Apesar da monofilia de Oestroidea estar bem 

suportada em diversos trabalhos (McAlpine 1989, Pape 1992, Kutty et al. 2010, Marinho 
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et al. 2012, Lambkin et al. 2013), as relações entre as famílias ainda são muito incertas e 

amplamente debatidas, tanto em estudos morfológicos (McAlpine 1989, Pape 1992), 

quanto moleculares (Kutty et al. 2010, Marinho et al. 2012). Isso fica evidente pelas 

diferentes propostas sobre qual seria o grupo irmão de Tachinidae, se Rhinophoridae e 

Oestridae (McAlpine 1989), Sarcophagidae (Pape 1992) ou Mesembrinellinae (Marinho 

et al. 2012). Inclusive, alguns resultados recuperam Tachinidae como um grupo não 

monofilético, com a inserção de táxons de Oestridae e Calliphoridae (Kutty et al. 2010). 

Com relação à monofilia de Tachinidae, todos os trabalhos com enfoque nos 

relacionamentos em Oestroidea (Pape 1992, Kutty et al. 2010, Marinho et al. 2012) 

carecem de amostragem de diversos táxons no grupo interno. Dessa forma,  a monofilia 

de Tachinidae não pôde ser testada nesses trabalhos e, portanto, qualquer conclusão deve 

ser analisada com cautela. Semelhantemente, na primeira filogenia feita para a família 

(Cerreti et al. 2014), a monofilia de Tachinidae foi recuperada, mas com uma baixíssima 

amostragem no grupo externo. Dessa forma, ainda são necessários estudos mais 

abrangentes para se atestar com maiores evidências se Tachinidae é um grupo 

monofilético ou não. Contudo, tradicionalmente a monofilia de Tachinidae é aceita, sendo 

diagnosticada das demais famílias por meio de duas características morfológicas 

marcantes: o subescutelo convexo e bem desenvolvido no adulto e o labro em forma de 

gancho amplamente fundido com o esqueleto cefalofaríngeo no primeiro ínstar larval 

(Wood 1987). 

Apesar disso, as relações e classificações supragenéricas em Tachinidae ainda 

permanecem confusas e de difícil compreensão. Fatores que contribuem para esse 

problema são a carência de estudos filogenéticos e taxonômicos a níveis mais 

abrangentes, o que gera uma grande imprecisão na identificação de espécies, gêneros e 

tribos. A maior parte das pesquisas em Tachinidae e, consequentemente, da compreensão 

de sua classificação supragenérica é baseada na fauna das regiões Paleártica e Neártica, 

onde historicamente tem se concentrado a maior parte de especialistas no grupo (O’Hara 

2013). Apesar da fauna tropical ter sido pouco estudada, a região Neotropical se destaca 

por possuir graves problemas taxonômicos, tanto pela grande riqueza de espécies, mas 

também por razões históricas importantes. Charles Henry Tyler Townsend foi um 

americano que se dedicou principalmente ao estudo de taquinídeos, especialmente os 

neotropicais, entre o final do século XIX e meados do século XX. Em seu trabalho ele 

adotou uma classificação supragenérica de Tachinidae própria, propondo diversas tribos. 
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Ademais, durante todo seu trabalho descreveu cerca de 1555 espécies em 1401 gêneros 

de Diptera (Arnaud 1958), a maior parte deles em Tachinidae (O’Hara 2013). Com esse 

grande número de gêneros, sendo boa parte deles monotípicos, e pelas chaves de 

identificação feitas por Townsend apresentarem caracteres pouco claros e mal 

delimitados, a identificação da fauna Neotropical é extremamente difícil de ser feita em 

praticamente todos os níveis taxonômicos. 

De forma geral, Tachinidae atualmente está classificado em quatro subfamílias 

(O’Hara & Wood 2004): Dexiinae, Exoristinae, Phasiinae e Tachininae. Na primeira 

filogenia feita para a família, com caracteres mofológicos (Cerreti et al. 2014), Tachinidae 

ficou dividido majoritariamente em dois grandes clados: Dexiinae + Phasiinae e 

Tachininae + Exoristinae. No entanto, somente Exoristinae e Phasiinae mostraram-se 

monofiléticos, corroborando hipóteses prévias (Tschorsnig 1985, Stireman 2002, Tachi 

& Shima 2010). Já a subfamília Dexiinae, tradicionalmente considerada como um grupo 

natural, suportado por sinapomorfias putativas na terminália masculina (Tschorsnig 1985, 

Wood 1987), foi recuperada como parafilética em relação a Phasiinae. E, finalmente, 

Tachininae resultou em um grado polifilético, o que era esperado, visto que diversas tribos 

de outras subfamílias, com grande variedade morfológica e ecológica, foram realocadas 

nesta subfamília sem embasamento filogenético. Um exemplo claro desse caso é a tribo 

Ormiini (O’Hara & Wood 2004), a qual foi recuperada como grupo-irmão de linhagens 

de Dexiinae + Phasiinae. No entanto, seu posicionamento permanece instável, visto que 

em diferentes esquemas de pesagem de caracteres, Ormiini apareceu mais relacionado a 

Dexiinae, a Phasiinae ou ao clado Dexiinae + Phasiinae. Além disso, considerações sobre 

o relacionamento de Ormiini em Tachinidae permanece um desafio considerável, visto 

que é uma tribo muito modificada morfológica e ecologicamente em relação às demais 

tribos da família, como será visto a seguir. A monofilia de Ormiini foi recuparada com 

cinco apomorfias homoplásticas e três sinapomórficas. No entanto, a amostragem 

compreendeu somente duas espécies de dois gêneros extremamente modificados na tribo, 

Aulacephala Macquart e Therobia Brauer. Dessa forma, a monofilia da tribo não pôde 

ser testada eficientemente, apesar do objetivo de Cerreti et al. ter sido claro em avaliar os 

relacionamentos entre tribos e subfamílias de Tachinidae. 

Como dito anteriormente, as espécies de Ormiini apresentam uma biologia bem 

diferente em relação aos demais taquinídeos. Primeiramente, todas são endoparasitoides 

de ortópteros do grupo Ensifera, especialmente esperanças, grilos e paquinhas (Lehmann 
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2003). Em segundo lugar, os representantes dessa tribo apresentam hábitos crepusculares, 

característica incomum em Brachycera, acompanhando os hábitos noturnos de seus 

hospedeiros. Esses dois pontos estão relacionados a grandes alterações morfológicas em 

Ormiini, especialmente em estruturas do pró-tórax. Todas as espécies de Ormiini são 

caracterizadas por possuírem um órgão auditivo especializado na região do pró-tórax 

(Crosskey 1973, Crosskey 1976, Robert et al. 1994, Edgecomb et al. 1995, Robert et al 

1996, Reinhard et al 2007): o basisterno inflado, o pré-esterno modificado e associado a 

duas membranas timpânicas pró-esternais (Figura 1). Essas estruturas estão presentes em 

ambos os sexos, mas são mais desenvolvidas nas fêmeas, as quais conseguem localizar o 

hospedeiro fonotaticamente (Cade 1975, Mangold 1978, Fowler & Kochalka 1985, 

Walker 1993, Allen & Hunt 2000). Basicamente, a fêmea intercepta o canto nupcial do 

hospedeiro macho e, ao encontrá-lo, libera suas larvas de primeiro ínstar (planídias) 

diretamente no hospedeiro ou ao seu redor (Adamo et al. 1995, Allen & Hunt 2000). As 

larvas, quando em contato com o hospedeiro, perfuram a cutícula e penetram no interior 

do corpo, geralmente alojando-se no abdômen até completar seu desenvolvimento 

(Nutting 1953, Adamo et al 1995, Allen et al 1999). 

Com relação à taxonomia, a tribo Ormiini possui cerca de 67 espécies válidas 

(Lehmann 2003) classificadas em sete gêneros ao redor do mundo, presentes em todas as 

seis regiões biogeográficas (Tabela 1). Somente o gênero Ormiophasia Townsend, 1919, 

é endêmico da região Neotropical, possuindo atualmente nove espécies válidas 

(Guimarães 1971) (Tabela 2). Historicamente, a validade de Ormiophasia tem sido 

discutida por diversos autores, cuja maioria o considerou como sinônimo de Ormia 

Robineau-Desvoidy (Aldrich 1922, Malloch 1929, Curran 1934, Wood & Zumbado 

2010). No entanto, Townsend tratou os dois gêneros como distintos e válidos (Townsend 

1936, 1938), o que foi seguido, apesar de alguns questionamentos, por Sabrosky 

(Sabrosky 1953). Posteriormente, Tavares, em sua série de estudos de Ormiini, também 

reconheceu a validade de Ormiophasia (Tavares 1964, 1965), inclusive com diagnoses 

baseadas em caracteres da terminália masculina. Enfim, Guimarães (Guimarães 1971) 

manteve Ormiophasia como válido em seu catálogo. 

Semelhantemente, a classificação de espécies em Ormiophasia também apresenta 

questões importantes. Townsend descreveu o gênero com a espécie O. busckii Townsend 

(Townsend 1919), e, posteriormente, examinou três gêneros monotípicos descritos por 

Eugène Séguy (Séguy 1926b, 1927b): Plagiatormia obscura, Pseudoneoptera morardi e 
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Pseudormia inflata. Townsend sinonimizou P. obscura e P. inflata em O. busckii e 

realocou P. morardi em Ormiophasia, totalizando duas espécies no gênero (Townsend 

1931). Sabrosky (Sabrosky 1953) manteve as sinonímias propostas por Townsend, 

questionando os caracteres utilizados por Séguy para diagnosticar os três gêneros 

monotípicos. Já Tavares (Tavares 1964) questionou a validade desses atos nomenclaturais 

e descreveu mais cinco espécies novas de Ormiophasia, com primeira ocorrência no 

Brasil, apesar de não ter examinado os holótipos das espécies nominais. E, finalmente, 

Guimarães (Guimarães 1971), também sem examinar os holótipos, revalidou todas as 

espécies nominais em Ormiophasia, resultando nas nove espécies válidas atuais. 

Assim, percebe-se claramente que os problemas taxonômicos presentes em 

Ormiophasia decorrem da carência de estudo do material tipo. Além disso, soma-se ao 

problema o fato de Ormiophasia ser um gênero exclusivamente netropical e descrito por 

Townsend, o que, por motivos já explicados, merece ser examinado atentamente. 

Objetivos 

O presente trabalho teve como objetivos realizar a revisão taxonômica das espécies 

de Ormiophasia, redescrevendo as espécies válidas, descrevendo as espécies novas e 

fornecendo uma chave de identificação e mapas de distribuição atualizados das espécies; 

e testar a monofilia e verificar o posicionamente filogenético de Ormiophasia e suas 

espécies por meio de uma análise cladística; contribuindo, assim, para a melhor 

compreensão da fauna de Tachinidae, especialmente a da Região Neotropical. 
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Considerações  finais 

A revisão taxonômica demonstrou que Ormiophasia é um gênero morfologicamente 

distinto de Ormia e dos demais gêneros de Ormiini. Das nove espécies nominais, somente 

oito foram reconhecidas como válidas, com O. travassosi proposta como sinônimo júnior de 

O. inflata. Além disso, oito espécies novas foram descritas aqui. Com isso, Ormiophasia 

permanece um gênero endêmico à Região Neotropical, com maior diversidade distribuída 

ao Norte da América do Sul e na América Central. 

A monofilia de Ormiophasia foi testada e recuperada em todos os cladogramas 

analisados, apresentando alto suporte e sendo sustentado por pelo menos três apomorfias. 

Dessa forma, o clado Ormiophasia é um gênero válido de Ormiini, tendo o gênero Ormia 

como grupo irmão. As relações entre as espécies de Ormiophasia ainda não apresenta uma 

boa resolução, por apresentar muitas homoplasias e, principalmente, pela carência de dados 

em várias espécies para caracteres que se mostraram muito informativos dentro do grupo, 

como a morfologia da larva de primeiro-ínstar. Contudo, caracteres homoplásticos com alto 

fitness recuperaram agrupamentos bem suportados com as seguintes espécies: O. sp. nov. 3 

como grupo irmão de O. sp. nov. 4; um clado formado por O. morardi, O. sp. nov. 2, junto 

com O. sp. nov. 7, grupo irmão de O. sp. nov. 8. 

Ormiini é dividido em dois grandes clados: Novo Mundo, formado por Ormia e 

Ormiophasia, e Velho Mundo, com os demais gêneros de Ormiini (Aulacephala, Homotrixa, 

Mediosetiger, Phasioormia e Therobia). Os caracteres de terminália feminina e da larva de 

primeiro-ínstar mostraram-se decisivos (informativos) na definição de grandes 

agrupamentos, principalmente em Ormiophasia. Possivelmente isso é um reflexo da 

interação direta com os respectivos hospedeiros, o que está intimamente ligado com a 

evolução dos táxons de Ormiophasia e Ormiini como um todo. Enconraja-se aqui fortemente 

o estudo detalhado das terminálias femininas e das larvas, os quais podem ser facilmente 

examinados e que são tradicionalmente negligenciados na taxonomia de Tachinidae . 
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