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Taxonomia e sistemática do gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959 

(Hymenoptera: Chrysididae): relações filogenéticas com outros 

táxons de Chrysidini e entre suas espécies 
 

Resumo geral da dissertação de mestrado 

A taxonomia e sistemática dos crisidídeos têm sido grandemente negligenciadas nos 

últimos anos, principalmente no que se refere à fauna neotropical. No Brasil, os únicos 

estudos disponíveis sobre os crisidídeos são os inventários realizados pelo naturalista 

Adolfo Ducke, no início do século XX. Este trabalho propôs-se a realizar um estudo 

filogenético das espécies de Ipsiura (Chrysidinae: Chrysidini) conciliado à reavaliação 

da delimitação taxonômica do gênero e de suas espécies. Foram reconhecidas 34 

espécies a partir do estudo do material proveniente das coleções estudadas. Novos 

registros das espécies foram documentados, e uma lista completa com os nomes de 

todas as espécies válidas, suas distribuições e repositórios são apresentados. Foi 

possível, com esse estudo, a construção de uma chave pictórica para reconhecimento 

das 33 espécies com ocorrência no Brasil, diagnoses atualizadas e mapas de 

distribuição das espécies. Na análise filogenética foram construídos 66 caracteres 

morfológicos e codificados para 33 espécies de Ipsiura e 20 espécies representando 

os grupos externos. Em todas as hipóteses filogenéticas recuperadas neste estudo, o 

gênero Ipsiura foi reconhecido como monofilético, sendo grupo irmão do clado 

formado por Exochrysis + Neochrysis. Parte das relações filogenéticas dentro do 

gênero, ainda que com incertezas pontuais, puderam ser mais bem compreendidas 

sob ótica cladística. As relações filogenéticas entre Ipsiura e as principais linhagens 

Neotropicais de Chrysidini puderam também ser mais bem compreendidas e 

formalmente discutidas, e os resultados obtidos no presente estudo fornecem as 

bases para discussões morfológicas em análises mais amplas envolvendo diferentes 

grupos em Chrysidini.   

Palavras-chave: Cladistica, Filogenia, Morfologia comparada, Chrysidoidea, Aculeata. 
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Taxonomy and systematic of the genus Ipsiura Linsenmaier, 

1959 (Hymenoptera: Chrysididae): phylogenetic relationships 

with other Chrysidini taxa and among its species 

 

General abstract of the Masters thesis 

Taxonomic and systematic research with Chrysididae has been largely neglected in 

recent decades, particularly with respect to the Neotropical fauna. In Brazil, the only 

comprehensive studies of Chrysididae were done by the naturalist Adolfo Ducke in the 

early 20th Century. The main goal of this research project was to conduct a 

phylogenetic study of Ipsiura (Chrysidini) integrated with a revision of the taxonomic 

limits of the genus and its species. In the end, it was possible to recognize 34 species 

from the material studied. New records of occurrence of the genus in Brazil were 

documented and a list with all currently valid names, geographical distributions and 

repositories are presented. Furthermore, this study resulted in the construction of a 

pictorial key to recognize all species with occurrence in Brazil, proposed new diagnosis 

to distinguish the species, and offered geographical distribution maps. In the 

phylogenetic analysis 66 morphological characters were constructed, and coded for 33 

species of Ipsiura and 20 outgroup terminal species. Ipsiura was recovered as 

monophyletic in all phylogenetic results, positioned as sister-group of the clade 

composed by Exochrysis + Neochrysis. Part of internal relationships in the genus, 

despite specific uncertainties, could be better understood by cladistic approach. 

Species-groups within Ipsiura were evidenced to be congruent with the proposed 

characters. The phylogenetic relationships among  Ipsiura and the major lineages of 

Neotropical Chrysidini could be better understood and formally discussed, and the 

obtained results in the present study provide the basis for morphology understanding in 

the future research to be done in more wider analysis involving different groups in 

Chrysidini. 

Key words: Cladistics, Phylogeny, Compared morphology, Chrysidoidea, Aculeata. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

Os Hymenoptera formam um grupo natural de importância econômica e ecológica 

indiscutível dentre os Hexapoda. Atualmente a ordem compreende uma diversidade 

conhecida em torno de 115 (Triplehorn & Johnson, 2005) a 199 mil (Nieves-Aldrey & 

Fontal-Cazalla, 1999) espécies descritas no mundo. Algumas estimativas apontam 

para uma diversidade ainda desconhecida dos himenópteros com números que podem 

ser similares à dos Coleoptera (Kristensen, 1999; Grissell, 1999). Essa gigantesca 

fauna ainda desconhecida da ciência se concentram, sobretudo, em muitos grupos 

inconspícuos e de pouco interesse econômico, ocorrentes principalmente em regiões 

tropicais do mundo (Fernández, 2006; Hanson, 2006). Dentre os Aculeata, os 

Chrysidoidea são provavelmente o grupo mais negligenciado, se comparado aos 

relativamente bem conhecidos Apoidea e Vespoidea, o que contraria sua diversidade 

e importância nos ecossistemas naturais. Estimativas apontam para números que 

chegam a cerca de 16 mil espécies para esta superfamília, 70% das quais, estão 

ainda por descrever (Brothers, 2006). 

Os Chrysididae são considerados um dos maiores e mais bem conhecidos grupos 

dentre os Chrysidoidea com relação a sua taxonomia e sistemática (Carpenter, 1999; 

Brothers, 2006). Trata-se de um grupo de vespas com hábitos parasitas, com cerca de 

três mil espécies descritas e catalogadas, distribuídas em oitenta gêneros e quatro 

subfamílias em todo o mundo (Kimsey & Bohart, 1990). Todos os crisidídeos 

conhecidos são parasitóides de outros insetos, incluindo ovos de fasmídeos, estágios 

imaturos de vespas ―Symphyta‖, mas em sua grande maioria são mais facilmente 

reconhecidos por meio dos representantes da subfamília Chrysidinae, que 

majoritariamente são vespas cleptoparasitas de abelhas e vespas solitárias (Kimsey, 

2006b). 

As hipóteses clássicas sobre as relações e posicionamento filogenético da família 

Chrysididae em relação aos demais Chrysidoidea foram originalmente propostas por 

Day (1979), Bohart & Kimsey (1982), Kimsey (1983), Kimsey (1986) e compiladas e 
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discutidas na monografia de Kimsey & Bohart (1990). Não há dúvidas de que a família 

se trata de um grupo monofilético, recuperado recorrentemente em reanálises de 

dados morfológicos com abordagens cladísticas realizadas por Carpenter (1986), 

Brothers & Carpenter (1993), Carpenter (1999), Ronquist et al. (1999) e Brothers 

(1999). A despeito da escassez de dados provenientes de informações moleculares, 

há poucos estudos disponíveis na literatura que exploraram especificamente esse 

conjunto de dados em níveis mais inclusivos para o clado. Carpenter (1999) reanalisou 

caracteres morfológicos empregados em estudos anteriores (e.g, Bohart & Kimsey, 

1982; Kimsey, 1983, 1986; Carpenter, 1986; Kimsey & Bohart, 1990; Brothers & 

Carpenter, 1993) com abordagem cladística apresentando discussão sobre a 

codificação de estados de alguns desses caracteres. Todos os grandes grupos (i.e., 

subfamílias e tribos) propostos por Kimsey & Bohart (1990), foram recuperados nessa 

reanálise. 

Os Chrysidini perfazem a maior parte da diversidade conhecida dos crisidídeos 

como todo e é o único táxon que detêm estudos filogenéticos recentes abordando 

diferentes grupos da tribo. Os únicos estudos filogenéticos formais realizados foram os 

estudos de Niehuis & Wägele (2004) e Soon & Saarma (2011), no entanto, ambas as 

abordagens se ativeram apenas a conjuntos de dados moleculares de subunidades 

mitocondriais e a análise foi restrita a uma parcela muito pequena de grupos da tribo 

Chrysidini ocorrentes apenas na Região Paleártica. Isso impossibilita interpretações 

mais gerais para a tribo como um todo e mais especificamente para as linhagens 

presentes nos Neotrópicos. Neste contexto, a única hipótese formal a tratar os grupos 

de Chrysidini Neotropicais continua sendo a hipótese tradicional de Kimsey & Bohart, 

1990 (p. 278). Trabalhos detalhados com os grupos Neotropicais permanecem inéditos 

e pouco se sabe acerca das relações filogenéticas entre estas grandes linhagens. 

O gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959, compreende um dos maiores grupos dentre 

os Chrysidini Neotropicais. O grupo é facilmente reconhecido morfologicamente, mas 

não apresenta trabalhos revisionais há quase três décadas. Além disso, muitas de 
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suas espécies foram descritas com base em poucos indivíduos, o que pode 

obscurecer interpretações mais precisas acerca das variações fenotípicas. A escolha 

de Ipsiura se justifica nesse cenário pela escassez de informações e pela completa 

ausência de estudos filogenéticos prévios envolvendo a fauna Neotropical. Objetivou-

se com este estudo contribuir para o conhecimento das espécies brasileiras de Ipsiura 

e elucidar a história evolutiva de suas espécies. Além disso, o presente trabalho 

objetivou também avaliar a monofilia do gênero Ipsiura e esclarecer as relações 

evolutivas com os demais gêneros de Chrysidini com base em análises morfológica 

comparativa dos táxons. 
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Capítulo I 

Taxonomia e sistemática do gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959 

(Hymenoptera: Chrysididae) com ênfase nas espécies com 

ocorrência no Brasil 

Resumo  

Ipsiura Linsenmaier, 1959, consiste um dos maiores gêneros dentre os táxons de 

Chrysidini na região Neotropical. Atualmente são reconhecidas 39 espécies válidas, 27 

delas com ocorrência documentada no Brasil. Os únicos levantamentos incluindo 

espécies do grupo para o Brasil foram realizados em meados de 1900 por meio de 

coletas não sistemáticas. Os trabalhos revisionais mais recentes que trataram da 

taxonomia do grupo foram realizados há mais duas décadas e de forma independente 

por autores distintos, o que vem causando interpretações divergentes sobre validade 

de alguns dos nomes propostos e dos limites taxonômicos das espécies previamente 

descritas. No presente estudo foi possível o reconhecimento e a delimitação 

taxonômica de 34 espécies, sendo 31 delas com ocorrência no Brasil e a descrição de 

outras duas novas espécies: Ipsiura bohartiana n.sp e Ipsiura duckeana n.sp. As 

demais espécies do gênero também foram estudadas, ilustradas, e tiveram novos 

registros de distribuição apresentados. Uma diagnose detalhada do gênero e para 

cada uma das espécies é fornecida, com base no estudo morfológico comparativo de 

quase todos os espécimes-tipo. Foi também possível a produção de uma chave 

pictórica atualizada para identificação de todas as espécies conhecidas do gênero com 

ocorrência no Brasil. Uma tabela com todos os nomes atualmente válidos e 

repositórios dos espécimes tipo são apresentados, assim como mapas atualizados da 

distribuição das espécies e discussão sobre os limites taxonômicos dos táxons 

reconhecidos, contribuindo para o conhecimento taxonômico e sistemático do grupo 

como um todo. 

Palavras-chave: Chrysidini, Novas espécies, Chave de identificação, Região 

Neotropical.   
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Chapter I 

Taxonomy and systematic of the genus Ipsiura Linsenmaier, 

1959 (Hymenoptera: Chrysididae) with emphasis on the species 

with occurrence in the Brazil 

 

Abstract 

Ipsiura Linsenmaier, 1959 comprises one of the largest genera of Chrysidini in the 

Neotropical region. Currently thirty and nine valid species are recognized for the genus, 

twenty and seven of them with occurrence in the Brazil. The only works that account for 

Brazilian chrysidids were published in the early 1900's by means of unstandardized 

sampling. More than two decades have passed since the last treatments about the 

taxonomy of Ipsiura. The papers were concomitantly published by independent 

authors, which have allowed divergent interpretations about the proposed names and 

the taxonomic limits of previously described species. In the present study thirty and 

four species were recognized and delimited, thirty one of them with occurrence in the 

Brazil, as well as two new species herein described: Ipsiura bohartiana n.sp and 

Ipsiura duckeana n.sp. The remaining species of the genus were studied, illustrated, 

and had new distribution records made. Detailed diagnoses for the genus and all 

species with occurrence in Brazil are provided based on the morphological comparative 

study achieved by means of a comparative examination of almost all primary types, 

and an updated pictoric identification key for the species occurring in Brazil is provided 

as well as up-to-date maps of specie distributions. A table with all valid names and 

repository institutions of their types are present as so as a discussion about the 

taxonomic limits of the recognized taxa, contributing for the taxonomic and systematic 

knowledge of whole group. 

 

Key words: Chrysidini, new species, identification key , Neotropical region. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Diversidade 

Muito se tem discutido sobre o impedimento taxonômico, o grande número de 

espécies ainda por descrever e a limitação que a escassez de trabalhos de taxonomia 

básica determina em outras áreas da ciência, como ecologia e biologia, ou mesmo em 

áreas de interesse econômico, como o controle biológico (e.g. Flowers, 2007). O 

número total de taxonomistas e sistematas em atividade nos dias atuais é incipiente 

em relação ao desafio de descrição da biodiversidade (Carvalho et al., 2005; Wägele 

et al., 2011; Bacher, 2012). 

Chrysididae é um dos grupos de Hymenoptera cuja taxonomia tem sido 

grandemente negligenciada nas últimas décadas. Atualmente, não há taxonomistas 

especialistas em Chrysididae em atividade na Região Neotropical e muito poucos 

especialistas em todas as partes do mundo. Os estudos filogenéticos disponíveis para 

seus táxons em nível supra-genérico são escassos e, basicamente, não há análises 

filogenéticas nem revisões taxonômicas realizadas com os gêneros Neotropicais. 

Das sete famílias reconhecidas em Chrysidoidea, os Chrysididae formam o grupo 

mais diversificado com cerca de 3 mil espécies descritas no mundo, distribuídas em 80 

gêneros e quatro subfamílias (Kimsey & Bohart, 1990; Brothers, 2006). Todos os 

crisidídeos conhecidos são parasitóides de outros insetos, incluindo ovos de 

fasmídeos, estágios imaturos de vespas ―Symphyta‖, mas em sua grande maioria são 

cleptoparasitas de abelhas e vespas solitárias (Kimsey, 2006b). 

Na Região Neotropical são conhecidas 320 espécies das quais 203 pertencem à 

tribo Chrysidini e que está representada na região por nove gêneros (Kimsey 2006a), 

cinco deles exclusivamente neotropicais: Exochrysis Bohart, 1966 (12 spp.), Gaullea 

Buysson, 1910 (1 sp.), Ipsiura Linsenmaier, 1959 (39 spp.), Pleurochrysis Bohart, 1966 

(36 spp.) e Neochrysis Linsenmaier, 1959 (19 spp.). Esses gêneros formam um grupo 

monofilético, segundo a hipótese filogenética de Kimsey & Bohart (1990).  
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Para o Brasil, o único estudo abrangente da fauna dos crisidídeos foi realizado 

pelo naturalista Adolfo Ducke no início do século XX, a partir de coletas não 

sistemáticas em várias localidades do Brasil. Este trabalho envolveu amostragens nos 

estados do Maranhão e Ceará (Ducke, 1907, 1908, 1910, 1911), que junto com dados 

de outras regiões do País, especialmente do Pará, resultou em uma monografia da 

fauna brasileira (Ducke, 1913). Recentemente, Melo et al. (2012), compilando 

informações da monografia de Chrysididae do mundo de Kimsey e Bohart (1990), 

mencionaram que são conhecidas 134 espécies descritas e 17 gêneros com 

ocorrência no Brasil. No entanto, é provável que esse número ainda esteja 

subestimado para o país. Pode-se supor isso levando em consideração a elevada 

heterogeneidade de ambientes encontrados no Brasil, bem como sua dimensão 

continental, que apresenta imensas lacunas ainda não amostradas (e.g. Lucena et al., 

2013; Zanella & Lucena, 2014).  

 

1.2 Biologia 

Apesar de se alimentarem de néctar quando adultos, os crisidídeos em geral são 

ocasionalmente amostrados em coletas em flores. Mas a forma pela qual são mais 

citados é em trabalhos de amostragem de abelhas e vespas solitárias com ninhos-

armadilha, porém, de forma geral quando citados nesses trabalhos, não são 

determinadas as categorias taxonômicas abaixo da de família (Melo & Zanella, 2010). 

Segundo Kimsey & Bohart (1990, p. 507), os Ipsiura são parasitoides de vespas dos 

gêneros Eumenes e Pachodynerus (Vespidae: Eumeninae), além de vespas dos 

gêneros Trypoxylon e Sceliphron (Sphecidae), no entanto, há registros apenas de 

pouquíssimas espécies que apresentam documentados os registros de hospedeiros e 

não se sabe ao certo se há especificidade ou se esses parasitas se utilizam de 

hospedeiros de forma generalizada. 
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1.3 Histórico da taxonomia do gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959 

O gênero Ipsiura foi originalmente tratado como um subgênero de Chrysis 

Linnaeus, 1761 (Linsenmaier, 1959). Posteriormente foi realocado como subgênero de 

Neochrysis por Bohart (1966). Os únicos trabalhos revisionais que trataram da 

taxonomia mais ampla do gênero foram os de R. Bohart e W. Linsenmaier, ambos em 

1985.  

Em outubro de 1985, Bohart elevou esse táxon à categoria de gênero e descreveu 

quinze novas espécies com ilustrações de algumas estruturas. Também em 1985, mas 

em novembro, Kimsey apresenta uma síntese dos grupos até então tratados como 

subgêneros de Neochrysis Bohart, 1966, e os eleva à categoria de gênero: Ipsiura, 

Linsenmaier, 1959; Exochrysis, Bohart, 1966; Neochrysis Linsenmaier, 1959 e 

Pleurochrysis Bohart, 1966. Ainda no mesmo ano, mas em dezembro, Linsenmaier 

(1985), ao revisar o gênero Neochrysis, considerou Ipsiura como subgênero de 

Neochrysis e propôs doze novas espécies.  

O resultado desses trabalhos independentes foram interpretações divergentes 

sobre a validade das espécies propostas por W. Linsenmaier (e.g. Kimsey & Bohart, 

1990; Linsenmaier, 1997). Kimsey Bohart (1990) consideraram cinco espécies das 

onze propostas por Linsenmaier como sendo válidas e, sinonimizaram outras seis. No 

entanto, o material tipo de Linsenmaier (1985) não foi formalmente avaliado por estes 

autores, os quais, embora tenham considerado como válidas algumas das espécies 

propostas por este último, os mesmos destacam que possa haver algumas sinonímias 

não resolvidas.  

Por outro lado, Linsenmaier (1997), concorda apenas com uma das seis 

sinonímias propostas por Kimsey & Bohart (1990) e descreve outras duas novas 

espécies e uma sub-espécie. Aditando problemas a taxonomia do gênero, a revisão 

feita por Linsenmaier, em seu trabalho de 1985, foi baseada, grande parte, apenas na 

interpretação da literatura existente, sem haver avaliação da maioria dos espécimes-

tipo das espécies conhecidas até então, algumas delas aparentemente sinônimos de 
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espécies já conhecidas. Os estudos de Bohart (1985) e Linsenmaier (1985), 

conjuntamente, fornecem chaves de identificação para todas as espécies de Ipsiura 

atualmente conhecidas. No entanto, as ilustrações de estruturas diagnósticas são 

escassas e não se apresentam redescrições e/ou diagnose de espécies descritas há 

mais de três décadas. Deste modo, a determinação segura para muitas espécies em 

Ipsiura permanece em parte insatisfatória.  

Kimsey & Bohart (1990) listam como válidas 37 espécies para o gênero. 

Considerando esse número com mais duas outras espécies descritas por Linsenmaier 

(1997), o número de espécies do gênero é atualmente de 39 espécies válidas. 

Comparativamente aos demais gêneros neotropicais, Ipsiura apresenta o maior 

número de espécies com ocorrência conhecida no Brasil e figura como um dos táxons 

mais diversificados dentre os Chrysidini na região Neotropical. Seguindo a visão mais 

tradicional de Kimsey & Bohart (1990) e com ressalvas sobre as propostas apresentas 

por Linsenmaier (1997), além de outras referências, se tem o registro de 27 espécies 

de Ipsiura com ocorrência no Brasil (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Espécies válidas de Ipsiura Linsenmaier, 1959, segundo Kimsey & Bohart (1990), 
distribuição geográfica das espécies (estados brasileiros abreviados); abreviaturas das 
coleções depositárias dos espécimes tipo e suas cidades. As abreviações seguem terminologia 
padrão (Registry of Biological Repositories: http://www.biorepositories.org/), exceto ―Coll. Fritz”, 

que se refere à Coleção Particular de Manfredo Fritz. 

Espécie Distribuição Geográfica Museu 

Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) Brasil (PA)
1;4 

MPEG (Belém) 

Ipsiura assecia (Linsenmaier, 1997) Brasil (SC
7
) NMLS (Luzern) 

Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) Brasil (PA)
1;4 

MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura boliviana Bohart, 1985 Bolívia: Santa Cruz
2 

BMNH (Londres) 

Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) Brasil (PA)
1;4

 MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura cardiofera (Linsenmaier, 1985) Argentina: Tucumán
1;3 

NMLS (Luzern) 

Ipsiura catamarcae Bohart, 1985 Argentina: Catamarca
1;2

; SP
3
 Coll. Fritz (Salta) 

Ipsiura cooperi Bohart, 1985 Costa Rica: Turrialba
1,2 

NMNH (Washington) 

Ipsiura covillei Bohart, 1985 Costa Rica: Heredia
1
; Brasil (AM

2
) UCD (Davis) 

Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) Brasil (PA
1
, BA

5,6
)
 

MNHN (Paris) 

Ipsiura frieseana (Ducke, 1902) Brasil (PA
1
; BA

5,6
)
 

MNHN (Paris) 

Ipsiura fritzi Bohart, 1985 Paraguai: Caragua. Coll. Fritz (Salta) 

Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 
Brasil (MA

5
; GO

4
, MG

5
, RJ

4
, SP

4
, PA

4
, 

RS
4
) 

ZMLU (Lund) 

Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) Brasil (PA
1
)
 

BMNH (Londres) 

Ipsiura guayanensis (Linsenmaier, 1997) Guiana Francesa: S Cayene
7
 NMLS (Luzern) 

Ipsiura irwini Bohart, 1985 
El Salvador: Quezaltepeque

1
; México: 

Minatitlan
2
; EUA: Texas

2
 

UCD (Davis) 

Tabela continuada na próxima página 
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Continuação Tabela 1. 

Espécie Distribuição Geográfica Museu 

Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) Brasil (PI
5
; SP

4
, SC

4
)
 

ZMK (Copenhagen) 

Ipsiura laetiapicalis (Linsenmaier, 1985) Bolívia: Santiago
3 

NMLS (Luzern) 

Ipsiura lata Bohart, 1985 
Brasil (AM

2
, PA

2
, AP

2
, MT

2
, SP

2
, PB

2,5
, 

MA
4
, PI

4
, CE

4
, BA

6
) 

MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) Brasil (BA?
1
)
 

HNHM (Budapest) 

Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1913) Brasil (CE
4
, MG

4
, RJ

4
, RS

4
) HNHM (Budapest) 

Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) Brasil (PA
1,4

) MNHN (Paris) 

Ipsiura lilloi Bohart, 1985 
Argentina: Tucumán

2
, Missiones

2
; 

Paraguai: Pirapo
2
; Brasil (AM

2
?; SC

3
)
 Coll. Fritz  (Salta) 

Ipsiura longiventris (Ducke, 1907) Brasil (PA
1,4

) MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) Guiana Francesa
1
; AM

4
? ) MNHN (Paris) 

Ipsiura myops (Buysson, 1904) Argentina: Tucumán
1
; MG

1
, SC

1,3
)
 

MNHN (Paris) 

Ipsiura neolateralis (Bohart, 1966) USA: Illinois
1 

UCD (Davis) 

Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 Mexico: Oaxaca
1,2

; SE?
5
) UCD (Davis) 

Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 México: Oaxaca
1,2

; SC
2
; Brasil

3
 UCD (Davis) 

Ipsiura obidana Bohart, 1985 Brasil (PA
1,2

 ) MPEG (Belém) 

Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) Brasil (PA
1;4

) MNHN (Paris) 

Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) Panamá
1 

BMNH (Londres) 

Ipsiura prolixa Bohart, 1985 Brasil (PA
1
; SP

2
)
 

MPEG (Belém) 

Ipsiura spiculella Bohart, 1985 Brasil (MG
1,2

) MPEG (Belém) 

Ipsiura surinamensis (Linsenmaier, 1985) Suriname: Affobaka
1,3

  NMLS (Luzern) 

Ipsiura teutoniaca (Linsenmaier, 1985) Brasil (SC
1,3

)
 

NMLS (Luzern) 

Ipsiura tropicalis (Bohart, 1985) México: Morelos
1,2

; PA
3
) UCD (Davis) 

Ipsiura ulconata (Linsenmaier, 1985) Peru: Tingo Maria
1,3

 NMLS (Luzern) 

Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 Venezuela: Concepcion
1,2

; Equador
2
 NMNH (Washington) 

Fontes bibliográficas para os registros de distribuição: 
1
Kimsey & Bohart 1990; 

2
Bohart 1985; 

3
Linsenmaier 1985; 

4
Ducke 1913; 

5
Zanella & Lucena 2014; 

6
Lucena et al., 2012; 

7
Linsenmaier 

1997. 

 

Neste contexto, o estudo de Ipsiura justificou-se pela ausência de especialistas da 

fauna neotropical, inexistência de um estudo filogenético para este táxon e pelas 

dificuldades de identificação segura de suas espécies. Avanços na compreensão da 

sistemática em Ipsiura foram fundamentais no entendimento da taxonomia do grupo e 

o presente estudo fornece subsídios para estudos bionômicos e biogeográficos a se 

realizar futuramente com o grupo. 

Na hipótese filogenética de Kimsey & Bohart (1990), o gênero Ipsiura é 

considerado um grupo natural dentro dos Chrysididae. Embora seja um grupo bem 

definido, ainda não foi revisado e, como cada espécie descrita é conhecida por poucos 

indivíduos, a variação morfológica das espécies não foi apropriadamente discutida, 

associado a impasses taxonômicos que estão ainda por serem resolvidos. 
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Neste trabalho, objetivou-se contribuir com o conhecimento da sistemática dos 

Chrysididae neotropicais, por meio do estudo taxonômico do gênero Ipsiura. Foi 

possível abordar detalhadamente a taxonomia da maioria das espécies de Ipsiura, 

especialmente dos táxons Neotropicais como um todo, com ênfase nas espécies com 

ocorrência no Brasil. Novos registros e uma lista atualizada com todas as espécies 

válidas para o gênero são apresentados, além de uma chave pictórica para 

reconhecimento das espécies. O exame do material disponível para estudo permitiu 

um refinamento do entendimento dos limites inter-específicos e identidades de 

praticamente todas as espécies já formalmente descritas e interpretações prévias que 

serão complementadas com o estudo do material tipo faltante. Esses são passos 

importantes na consolidação do conhecimento taxonômico já existente e uma 

preparação para um estudo futuro mais completo da taxonomia de Ipsiura. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Material estudado 

As coleções as quais foram solicitados empréstimos de material para estudo estão 

listadas a seguir juntamente com os nomes dos responsáveis pelas mesmas:  

- UCD: Univeristy of California, Davis, Califórnia, Estados Unidos da América 

(Profª. Drª. Lynn Siri Kimsey e Dr. Steven Heydon) 

- MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 

Brasil (Prof. Dr. Carlos R. F. Brandão e a Drª. Kelli S. Ramos).  

- INPA: Coleção Entomológica do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, 

Manaus, Brasil (Prof. Dr. Márcio Luiz de Oliveira). 

- MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade Federal do Pará, Belém, 

Brasil (Prof. Dr. Orlando Tobias Silveira). 

- DZUP: Coleção de Entomologia Pe. Jesus Santiago Moure, UFPR, Curitiba, 

Brasil (Prof. Dr. Gabriel A. R. Melo). 

- INBPY: Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, San Lorenzo, 

Paraguay (Dr. Bolívar Rafael Garcete-Barrett). 

- LSBPP: Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Parasitóides e Predadores 

de Ribeirão Preto, Sec. de Agricultura e Abastecimento – APTA, Ribeirão Preto, Brasil 

(Prof. Dr. Nelson Wanderlei Perioto). 

- LEBIC: Laboratório de Ecologia e Biogeografia de Insetos da Caatinga, UFCG, 

Patos, Brasil (Prof. Dr. Fernando C. V. Zanella, atualmente Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana – UNILA, Foz do Iguaçu).  

- RPSP: Coleção Entomológica Prof. João Camargo, FFCLRP, Ribeirão Preto, 

Brasil (Prof. Dr. Eduardo A. B. Almeida). 

- CAVS: Coleção de Abelhas e Vespas Solitárias, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil (Prof. Dr. Carlos Alberto 

Garófalo). 



 

9 
 

- UFES: Universidade Federal do Espírito Santo, Coleção Entomológica da UFES, 

Vitória, Brasil (Prof. Dr. Marcelo Teixeira Tavares). 

Um banco de dados foi montado com a documentação das informações de 

etiquetas de cada espécime analisado. 

Todo o material solicitado foi inicialmente determinado em nível genérico e de 

morfo-espécies, para posterior identificação das espécies. A determinação das 

espécies foi possível com base nos estudos de morfologia comparada de estruturas do 

exoesqueleto, através da interpretação dos caracteres apresentados nas chaves de 

identificação publicadas nos trabalhos de Bohart (1985) e Linsenmaier (1985, 1997), 

por comparação a espécimes identificados e aos espécimes-tipo das espécies 

depositados no MZUSP, MPEG e UCD, e por comparação às imagens de alta 

resolução de estruturas diagnósticas provenientes de espécimes-tipo depositados no 

―Muséum National d’Histoire Naturelle” (Paris); ―British Museum of Natural History‖ 

(BMNH, Londres — gentilmente enviadas pelo Dr. David Notton); e ―Hungarian Natural 

History Museum‖ (HNHM, Budapeste — gentilmente enviadas pelo Dr. Zoltán Vas) .  

A partir do estudo da coleção entomológica do Bohart Museum of Entomology 

(University of California, Davis CA), foi possível o exame morfológico e 

fotodocumentação de todos os holótipos de Ipsiura depositados naquela instituição, 

bem como aos espécimes identificados, estudados pelo Dr. Richard Bohart (in 

memorian) e pela Drª Lynn Kimsey (University of California). Muitos desses espécimes 

apresentavam etiquetas com bordas em lilás, com a designação ―Homotype‖, que na 

terminologia do Dr. Bohart, significavam espécimes que foram comparados aos 

holótipos (em outros casos havia a designação 'CWT'1), agregando segurança e 

uniformidade na maioria das determinações e decisões taxonômicas. 

A coleção ―Walter Linsenmaier‖ foi contatada, mas não foi possível obter acesso 

ao material tipo estudado pelo Dr. Linsenmaier (in memorian). Atualmente a coleção 

está abrigada na coleção entomológica do ―Natur Museum‖ em Luzern, Suíça (NMLS), 

                                                           
1
 Compared With Type 
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sob a curadoria do Dr. Marco Bernasconi2. Algumas delimitações das espécies 

propostas por Linsenmaier foram possíveis baseadas em características descritas e 

ilustradas em Linsenmaier (1985), e com base na análise de uma grande quantidade 

de espécimes por ele estudados. No entanto, a análise do material tipo é passo 

fundamental e indispensável para decisões taxonômicas mais precisas, sobretudo nas 

espécies que apresentam pouca ou nenhuma ilustração, descrições limitadas e 

contraditórias, e que, impossibilitam qualquer interpretação segura. Nesses casos, 

assumiu-se uma posição mais conservadora, mantendo-se a visão tradicional de 

considerá-las como espécies válidas, visando à estabilidade taxonômica do grupo em 

questão. 

 

2.2 Revisão bibliográfica 

Para revisão bibliográfica das espécies ocorrentes no Brasil, foi utilizada como 

base a monografia de Ducke (1913), Linsenmaier (1959, 1985, 1997), Bohart (1985), 

Kimsey (1985) e Kimsey & Bohart (1990), complementada por trabalhos lá 

referenciados e estudos publicados posteriormente. As redescrições e descrições de 

novas espécies seguem a terminologia morfológica proposta em Bohart & Kimsey 

(1982), Bohart (1985), Kimsey (1985) e Kimsey & Bohart (1990). Segue-se também a 

proposta de elevação e distinção dos grupos Neotropicais em gêneros distintos, 

originalmente propostos por Bohart (1985) e Kimsey (1985).  

 

2.3 Incongruências Taxonômicas 

Kimsey & Bohart (1990) indicaram a sinonímia das espécies listadas abaixo, por 

meio de interpretação bibliográfica e estudo de alguns parátipos depositados no 

―British Natural History Museum” (mas sem o estudo da maior parte do material tipo de 

                                                           
2 Em várias ocasiões, desde os primeiros meses e durante todo o desenvolvimento deste trabalho, 

tentou-se estabelecer contato com o responsável pela coleção “Walter Linsenmaier”. Dr. Bernasconi 
informou que o prédio onde se encontra a coleção passa por reformas e não havia até 21/01/2015, data 
do último contato, previsão para retorno das atividades, de modo que, o acesso à coleção permaneceria 
suspenso por tempo indeterminado. 
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Linsenmaier [1985]). As sinonímias propostas por Kimsey & Bohart (1990) são as 

seguintes:  

 Neochrysis (Ipsiura) aemula Linsenmaier, 1985 = Ipsiura lilloi Bohart, 1985; 

 Neochrysis (Ipsiura) amaurotica Linsenmaier, 1985 = Ipsiura tropicalis 

Bohart, 1985; 

 Neochrysis (Ipsiura) dehyalinata Linsenmaier, 1985 = Ipsiura myops 

(Buysson, 1904);  

 Neochrysis (Ipsiura) dissedentata Linsenmaier, 1985 = Ipsiura oaxacae 

Bohart, 1985; 

 Neochrysis (Ipsiura) sobrina Linsenmaier, 1985 = Ipsiura catamarcae 

Bohart, 1985;  

 Neochrysis (Ipsiura) superleucocheila Linsenmaier, 1985 = Ipsiura 

spiculella Bohart, 1985. 

Baseado no que foi documentado e em todo o material analisado, resta pouca 

dúvida em afirmar que praticamente todas as sinonímias propostas por Kimsey & 

Bohart (1990) sejam verdadeiramente válidas. No entanto, é possível que duas delas 

ainda sejam contestáveis. Neochrysis (Ipsiura) sobrina possivelmente se trata de um 

sinônimo, mas de Ipsiura lata Bohart, 1985 (com base na descrição e ilustrações 

dadas por Linsenmaier (1985, p. 474)) e Neochrysis (Ipsiura) superleucocheila 

possivelmente se trata de um sinônimo júnior de Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889). 

No entanto, até que se possam estudar os tipos primários de Linsenmaier, adota-se 

aqui a visão mais conservadora, seguindo a interpretação de Kimsey & Bohart (1990) 

em considerar as sinonímias propostas por esses autores como válidas A diagnose 

para reconhecimento dos táxons, bem como comentários e discussão sobre os limites 

taxonômicos, estão apresentados na seção ―Diagnoses e Discussão‖ adiante, em 

―Taxonomia‖. 

 

 



 

12 
 

2.4 Estudo morfológico comparativo 

Os caracteres morfológicos foram estudados a partir do exame de espécimes 

adultos, utilizando-se a terminologia morfológica de Kimsey & Bohart (1990). As 

observações morfológicas feitas foram realizadas com o auxílio de microscópio e 

estereomicroscópio. Genitálias de machos e outras estruturas foram clareadas em 

KOH sendo interrompido este processo por neutralização em ácido acético. 

Posteriormente, as genitálias foram transferidas para placas contendo glicerina, 

permitindo sua visualização, estudo e documentação de suas estruturas. No entanto, 

exemplares machos da grande maioria das espécies de Ipsiura foram amostrados 

apenas muito tardiamente neste trabalho. Embora todas as dissecções tenham sido 

feitas o estudo morfológico comparativo dessa estrutura em Ipsiura é inédito e não foi 

possível até o presente momento extratir informações úteis desse conjunto de 

caracteres.  

Imagens de alta resolução das espécies de Ipsiura e representantes dos grupos 

externos foram produzidas por meio de capturas de imagens com câmera digital Leica 

DFC425, integrada ao mesmo estereomicroscópio Leica modelo M205C. As imagens 

obtidas em diferentes planos focais foram associadas com auxílio dos softwares Leica 

LAS Montage® e Helicon Focus®. As fotografias foram editadas e montadas em 

figuras utilizando-se o software Adobe Photoshop CS5®. Estruturas morfológicas 

foram ilustradas com o auxílio de câmara clara acoplada ao estéreo-microscópio e 

posteriormente vetorizadas com auxílio do software Adobe Ilustrator CS5®. O estudo 

morfológico foi desenvolvido no Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas do 

Departamento de Biologia da FFCLRP, Universidade de São Paulo. 

O levantamento dos caracteres morfológicos de importância taxonômica foi 

realizado primariamente por meio do exame dos espécimes, mas também a partir de 

descrições e ilustrações disponíveis na literatura (e.g., Bohart, 1985; Linsenmaier, 

1985; Kimsey & Bohart, 1990; Linsenmaier, 1997).  
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2.5 Distribuição geográfica das espécies 

Os mapas foram confeccionados e editados utilizando-se os pacotes 

―RgoogleMaps‖ (Loecher, 2014) e ―ggmap‖ e ―ggplot‖ (Kahle, 2014), disponíveis para o 

software ―R‖ (Core Team, 2008). As funções implementadas nesses pacotes realizam 

a captura das coordenadas disponíveis no banco de dados online do Google Maps 

(Google®) de acordo com a localidade informada. Os mapas de distribuição 

apresentados são grosseiras aproximações, visto que grande parte das informações é 

proveniente de informações das etiquetas dos espécimes, que nem sempre são 

precisas. Por outro lado, o esforço despendido na coleta dessas informações fornece a 

base do conhecimento disponível sobre a distribuição geográfica das espécies de 

Ipsiura.  

A coluna da planilha com as localidades de cada espécime de Ipsiura foi 

importada para a plataforma ―R‖. Para cada táxon foi criado um objeto que carregava 

todas as localidades registradas para determinada espécie. Em seguida foi criado um 

―data.frame” com o nome da espécie em questão, contendo os nomes das localidades 

e as colunas para respectivas coordenadas a serem capturadas, conforme o exemplo 

a baixo: 

I.boliviana<-data.frame(cidade=cidades_xx, lat=NA, lon=NA). 

Em seguida, para captura de todas as localidades contidas no objeto criado, foi 

utilizada a seguinte função:  

I.boliviana<-with(I.boliviana,data.frame(cidade=cidades_xx, 

t(sapply(I.boliviana$cidade, getGeoCode)))) 

knitr::kable(I.boliviana,format="markdown",digits=4) 

 

Esse procedimento foi repetido para todas as espécies capturando as 

coordenadas das localidades de cada uma das espécies conforme as informações 

disponíveis para cada táxon. A precisão das coordenadas geográficas foi estabelecida 

em quatro dígitos. Após esse passo inicial de captura das coordenadas, foi utilizado o 

seguinte comando para elaboração dos mapas: 
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map_I.boliviana<-ggmap(get_map(location="MatoGrosso",maptype="toner", 
zoom=4,source="stamen",color="bw")) 
+geom_point(data=I.boliviana,x=I.boliviana$lon,y=I.boliviana$lat,color="red",
size=2) 
 

O procedimento foi repetido com todas as espécies. Posteriormente todos os 

mapas gerados foram salvos em format TIFF para edição final. Para espécies que são 

conhecidas apenas a partir da localidade tipo optou-se apenas pela citação das 

mesmas. 

 

3. TAXONOMIA 

Aproximadamente 2.500 exemplares de crisidídeos em geral foram documetados 

e analisados, provenientes de empréstimos e visitas às coleções entomológicas 

citadas acima. Foi possível a identificação de 34 espécies de Ipsiura dentre cerca de 

900 espécimes estudados. De acordo com Ducke (1913), Kimsey & Bohart (1990), 

Bohart (1985); Linsenmaier (1985, 1997); Lucena et al., (2012) e Zanella & Lucena 

(2014) eram conhecidas trinta e nove espécies válidas de Ipsiura, vinte e sete delas 

com registro para o Brasil (ver Tabela 1). A partir da análise de todo o material 

proveniente das principais coleções do Brasil e do levantamento bibliográfico foram 

documentados novos registros do gênero e obtidos quatro novos registros inéditos 

para o Brasil, passando de 27 para 31 espécies. Os novos registros para o Brasil são 

das seguintes espécies: Ipsiura boliviana Bohart, 1985; Ipsiura cooperi Bohart, 1985; 

Ipsiura covillei Bohart, 1985 e Ipsiura venezuelae Bohart, 1985. Outras duas novas 

espécies são descritas a seguir. Todos os nomes válidos para o gênero e os registros 

distribucionais atualizados das espécies estão sumarizados na Tabela 2. Desta forma, 

atualmente são conhecidas 33 espécies do gênero com ocorrência no Brasil. Uma 

chave pictórica para reconhecimento das espécies é apresentada a seguir.   
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Tabela 2. Espécies válidas de Ipsiura Linsenmaier, 1959, distribuição geográfica das espécies, 

segundo literatura publicada e novos registros de ocorrência (estados brasileiros abreviados); 

abreviaturas das coleções depositárias dos espécimes tipo e suas cidades. As abreviações 

seguem terminologia padrão (Global Registry of Biological Repositories: http://www.grbio.org/), 

exceto ―Coll. Fritz‖ que se refere à Coleção Particular de Manfredo Fritz. Espécies que tiveram 

seus tipos primários analisados estão demarcadas por *. Novos registros demarcados por 
#
. 

Espécie Distribuição Geográfica Museu 

Ipsiura affinissima (Ducke, 1903)* Brasil (PA
1;4

, MG
#
, SP

#
).  MPEG (Belém) 

Ipsiura assecia (Linsenmaier, 1997) Brasil (SC
7
). NMLS (Luzern) 

Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902)* Brasil (PA
1;4

, AM
#
;). MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura bohartiana n.sp* Costa Rica: Heredia
#
; Brasil (MG

#
,SP

#
). UCD (Davis) 

Ipsiura boliviana Bohart, 1985* Bolívia: Santa Cruz
2
; Brasil (RO

#
). BMNH (Londres) 

Ipsiura brevispina (Ducke, 1911)* Brasil (PA
1;4

). MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura cardiofera (Linsenmaier, 1985) Argentina: Tucumán
1;3

. NMLS (Luzern) 

Ipsiura catamarcae Bohart, 1985* Argentina: Catamarca
1;2

; Brasil: (SP?
3
). Coll. Fritz (Salta) 

Ipsiura cooperi Bohart, 1985 Costa Rica: Turrialba
1,2

; Brasil: (SP
#
). NMNH (Washington) 

Ipsiura covillei Bohart, 1985* Costa Rica: Heredia
1
; Brasil (AM

2
, SP

#
). UCD (Davis) 

Ipsiura duckeana n.sp* Brasil: (RO
#
) MPEG (Belém) 

Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902)* 
Brasil (PA

1
, BA

5,6
, MA

#
, CE

#
, MT

#
, SP

#
); Suriname: 

Affobaka
1,3,#

; Paraguai: Amambay
#
. 

MNHN (Paris) 

Ipsiura frieseana (Ducke, 1902)* 

Brasil (PA
1
, BA

5,6
, AM

#
, MA

#
, SP

#
, SC

#
); Panamá: 

?
#
; Suriname: Paramaribo

#
; Guiana Francesa: 

Kourou Dégrad Saramaca
#
; Equador: Morona 

Santiago
#
; Bolívia: Santiago

3,#
. 

MNHN (Paris) 

Ipsiura fritzi Bohart, 1985* Paraguai: Caragua
1,2

. Coll. Fritz (Salta) 

Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 

Brasil (PA
4
, MA

5
, GO

4
, MG

5
, RJ

4
, SP

4
, RS

4
, AP

#
, 

AM
#
, AL

#
, BA

#
, MT

#
, SC

#
); Venezuela: Zulia

#
; 

Peru: Cusco
#
; Bolívia: Tiguipa

#
; Paraguai: 

Amambay
#
; Argentina: Formosa

#
, Trancas

#
.  

ZMLU (Lund) 

Ipsiura goeldi (Ducke, 1907)* 
Brasil (PA

1
, BA

#
, MG

#
, SC

#
); Paraguai: San 

Pedro
#
; Argentina: Santa Fé

#
, Formosa

#
.  

BMNH (Londres) 

Ipsiura guayanensis (Linsenmaier, 1997) Guiana Francesa: S Cayene
7
. NMLS (Luzern) 

Ipsiura irwini Bohart, 1985* 
El Salvador: Quezaltepeque

1
; México: Minatitlan

2
, 

Colima
#
, Veracruz

#
; EUA: Texas

2
; Costa Rica: 

Guanacaste
#
. 

UCD (Davis) 

Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) 
Brasil (PI

5
, SP

4
, SC

4
, PA

#
, MG

#
, ES

#
, RJ

#
, MT

#
, 

PR
#
); Venezuela: Zulia

#
; Paraguai: Chaco

#
, San 

Pedro
#
, Caaguazú

#
; Argentina: Salta

#
, Jujuy

#
.
 

ZMK (Copenhagen) 

Ipsiura laetiapicalis (Linsenmaier, 1985) Bolívia: Santiago
3
 NMLS (Luzern) 

Ipsiura lata Bohart, 1985* 

Brasil (AP
2
, AM

2
, PA

2
, MT

2
, SP

2
, PB

2,5
, MA

4
, PI

4
, 

CE
4
, BA

6
, AP

#
, RN

#
, PE

#
, SE

#
, AL

#
, MG

#
, MT

#
, 

MS
#
); Paraguai: San Pedro

#
; Argentina: Córdoba

#
, 

Santa Fé
#
, Salta

#
, Tucumán

#
, Entre Rios

#
, 

Chaco
#
.  

MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913)* 

Brasil (BA?
1
, AM

#
, PA

#
, MG

#
, ES

#
, SP

#
, SC

#
); 

Costa Rica: Puntarenas
#
; Panamá: Chiloe?

#
; 

Paraguai: Guairá
#
, Caaguazú

#
, San Pedro

#
; 

Argentina: Corrientes
#
. 

HNHM (Budapeste) 

Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1913)* 
Brasil (CE

4
, MG

4
, RJ

4
, RS

4
, AM

#
, PA

#
, RO

#
, SP

#
, 

ES
#
, SC

#
); Costa Rica: Heredia

#
; Bolívia: Santa 

Cruz
#
. 

HNHM (Budapeste) 

Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903)* 
Brasil (PA

1,4
, AM

#
; MG

#
, ES

#
); Peru: Madre de 

Dios
#
, Maynas

#
, Ucayali

#
;  Bolívia: Santa Cruz

#
. 

MNHN (Paris) 

Ipsiura lilloi Bohart, 1985* 
Argentina: Tucumán

2
, Missiones

2
; Paraguai: 

Pirapo
2
; Brasil (AM

2
?, SC

3
, SP

#
, PR

#
). 

Coll. Fritz (Salta) 

Ipsiura longiventris (Ducke, 1907)* Brasil (PA
1,4

). MZUSP (São Paulo) 

Ipsiura marginalis (Brullé, 1846)* 
Guiana Francesa

1
; Brasil (AM

4
?, PA

#
); Paraguai: 

Paraguarí
#
. 

MNHN (Paris) 

Ipsiura myops (Buysson, 1904)* 
Argentina: Tucumán

1
, Jujuy

#
, Corrientes

#
, Salta

#
; 

Brasil: (MG
1
, SC

1,3
, SP

#
, PR

#
); Uruguai: 

Tacuarembó
#
. 

MNHN (Paris) 

Tabela continuada na próxima página  
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Continuação Tabela 2. 

 
Espécie Distribuição Geográfica Museu 

Ipsiura neolateralis (Bohart, 1966)* 

EUA: Illinois
1
, Texas

#
, Carolina do Sul

#
, Virgínia

#
, 

Kansas
#
, Maryland

#
, Nebraska

#
, Arizona

#
, 

Arkansas
#
; México: Chiapas

#
, Jalisco

#
, Nayarit

#
; 

Tamaulipas
#
, Sinaloa

#
; El Salvador: La Libertad

#
; 

Costa Rica: Guanacaste
#
; Venezuela: Zulia

#
.  

UCD (Davis) 

Ipsiura nigriventer Bohart, 1985* 
Mexico: Oaxaca

1,2
, Michoacan

#
, Yucatan

#
; EUA: 

Texas
#
; Costa Rica: Guanacaste Brasil: (AM

#
, 

PA
#
, CE

#
, MG

#
, SP

#
, MT

#
). 

UCD (Davis) 

Ipsiura oaxacae Bohart, 1985* México: Oaxaca
1,2

; Brasil
3
 (SC

2
).  UCD (Davis) 

Ipsiura obidana Bohart, 1985* 
Brasil (PA

1,2
, RR

#
, AM

#
); Peru: Maynas

#
; Bolívia: 

Santa Cruz
#
. 

MPEG (Belém) 

Ipsiura obidensis (Ducke, 1903)* 
Brasil (PA

1;4
, AM

#
, MA

#
, CE

#
, RN

#
, PB

#
, BA

#
, MG

#
, 

SP
#
); Paraguai: Villarica

#
, San Pedro

#
; Argentina: 

Prov. Sta. Fé
#
, Salta

#
. 

MNHN (Paris) 

Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888)* 
Panamá

1
; México: Vera Cruz

#
; Nicaragua: San 

Juan del Sur
#
; Costa Rica: Guanacaste

#
; 

Suriname: Kwatta
#
;  Colômbia: Valle del Cauca

#
. 

BMNH (Londres) 

Ipsiura prolixa Bohart, 1985* 
Brasil (PA

1
, SP

2
, MG

#
, ES

#
); Suriname: 

Paramaribo
#
; República da Guiana: Bartica

#
; 

Peru: Prov. Leôncio Prado
#
.  

MPEG (Belém) 

Ipsiura spiculella Bohart, 1985* Brasil (MG
1,2

). MPEG (Belém) 

Ipsiura surinamensis (Linsenmaier, 1985) Suriname: Affobaka
1,3

  NMLS (Luzern) 

Ipsiura teutoniaca (Linsenmaier, 1985) Brasil (SC
1,3

).
 

NMLS (Luzern) 

Ipsiura tropicalis Bohart, 1985* 

México: Morelos
1,2

, Vera Cruz
#
, Oaxaca

#
; Costa 

Rica: Guanacaste
#
, San Jose

#
; Venezuela: 

Aragua
#
; Trindad: Rio Pan

#
; Suriname: 

Paramaribo
#
, Somatraweg

#
; Colômbia: Meta

#
; 

Equador: Napo
#
, Santa Cecília

#
; Brasil: (PA

3
, AM

#
, 

MT
#
, SP

#
, MG

#
, SC

#
, SE

#
, BA

#
, ES

#
, PR

#
, RR

#
); 

Paraguai: Pedro Juan Caballero
#
; Argentina: 

Salta
#
, Tucumán

#
. 

UCD (Davis) 

Ipsiura ulconota (Linsenmaier, 1985) Peru: Tingo Maria
1,3

. NMLS (Luzern) 

Ipsiura venezuelae Bohart, 1985* 
Venezuela: Concepcion

1,2
; Equador

2
; Costa Rica: 

Limón
#
; Brasil (RR

#
; AM

#
). 

NMNH (Washington) 

Fontes bibliográficas para os registros de distribuição: 
1
Kimsey & Bohart 1990; 

2
Bohart 1985; 

3
Linsenmaier 1985; 

4
Ducke 1913; 

5
Zanella & Lucena (2014); 

6
Lucena et al., 2012; 

7
Linsenmaier 

1997. 

 

A chave de identificação proposta neste trabalho contempla todas as espécies 

conhecidas de Ipsiura com ocorrência no Brasil, exceto por: Ipsiura assecia 

(Linsenmaier, 1997), Ipsiura laetiapicalis (Linsenmaier, 1985) e Ipsiura teutoniaca 

(Linsenmaier, 1985). Os limites taxonômicos dessas três espécies ainda não são 

totalmente compreendidos com base na interpretação das descrições de Linsenmaier 

(1985, 1997). As características descritas para determinações dessas espécies são 

insuficientes para distinguí-las das demais espécies de Ipsiura e é possível que tais 

nomes sejam sinônimos de espécies previamente descritas. Comentários sobre essas 

e outras espécies de validade duvidosa são apresentados na seção ―Discussão e 
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Diagnoses”. Mesmo sendo possíveis interpretações com base na literatura e material 

estudado, optou-se por uma posição mais conservadora em mantê-las como espécies 

válidas seguindo a proposta de Kimsey & Bohart (1990), reconhecendo a necessidade 

do estudo dos tipos primários para permitir uma compreensão mais refinada e segura 

dos limites taxonômicos entre as espécies de Ipsiura e para se determinar a validade 

ou não desses nomes em um momento posterior.  

Em Chrysidinae como um todo, se tem relatado o discretíssimo dimorfismo sexual 

existente entre as espécies. Para os Ipsiura, em particular, esse padrão é mantido 

para a maioria das espécies que se têm conhecidos ambos os sexos. Os caracteres 

utilizados na chave a seguir contemplam ambos, exceto quando explicitamente 

indicado. O dimorfismo mais evidente entre as espécies de Ipsiura se refere à variação 

de coloração no integumento da superfície dorsal dos machos que é mais claramente 

evidenciado em: I. affinissima, I. bohartiana n.sp, I. covillei e I. leucocheiloides; a 

presença massiva de cerdas prateadas e alongadas na superfície ventral dos machos, 

observado em: I. bohartiana n.sp, I. covillei e I. nigriventer; e obviamente, a presença 

do quarto esternito metassomático que é claramente exposto e alongado em todas as 

espécies conhecidas de Ipsiura que se tem registro dos machos. 

 

3.1 Taxonomia de Ipsiura 

Ipsiura Linsenmaier, 1959: 74. Tipo: Chrysis marginalis Brullé 1846: 41. Orig. 

desig.  

Chrysis (Ipsiura) Linsenmaier, 1959: 74-225. 

Neochrysis (Ipsiura) Bohart, 1966: 143; Kimsey & Bohart, 1980: 77-78; Bohart & 

Kimsey, 1982: 266; Linsenmaier, 1985: 68-101; Linsenmaier, 1997: 266-268. 

Ipsiura Bohart, 1985: 708-720, Kimsey, 1985: 269-275; Kimsey & Bohart, 1990: 

506-512; Kimsey (2006a, 2006b, 2006c). 
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3.2 Terminologia e abreviações 

A terminologia usada segue a proposta de Kimsey & Bohart (1990). Abreviações 

T, S e F se referem aos tergos metassomáticos, esternos metassomáticos e 

flagelômeros, respectivamente. O F1 aqui utilizado segue estritamente a definição 

dada por Kimsey & Bohart, 1990 (p. 41), na qual se refere ao primeiro artículo antenal, 

diferentemente do que é utilizado por Linsenmaier, 1984 (p. 222) onde F1 se refere ao 

escapo. MOD se refere ao diâmetro do ocelo mediano (Middle Ocellus Diameter). O 

termo ―base escapal‖ é uma livre tradução do termo empregado por Kimsey & Bohart 

(1990) para a área abaixo da carena frontal, na maioria das vezes côncava, formando 

uma profunda depressão onde os escapos se encaixam. O espaço malar e espaço 

subantenal se referem à menor distância entre a margem inferior ocular e a borda da 

mandíbula, e a menor distância entre o alvéolo antenal e o limite inferior do clípeo, 

respectivamente. O pit row se refere à linha transversal composta por uma série de 

depressões na porção distal do T3.  

 

3.3 Diagnose do gênero 

O gênero inclui desde espécies pequenas, a exemplo das espécies Ipsiura 

cooperi, I. covillei e I. lilloi (entre 4 a 5,5 mm), a espécies robustas, a exemplo das 

espécies I. boliviana e I. marginalis (11 a 13 mm). A coloração pode variar de um 

padrão mais geral apresentando predominantemente cores entre faixas do verde a 

azul, com faixas transversais escurecidas na superfície dorsal. Comumente os 

indivíduos podem variar drasticamente de coloração com base na forma de 

acondicionamento dos espécimes. Em indivíduos submetidos a temperaturas 

demasiadamente elevadas (acima dos 60o C por mais de seis horas) ou 

acondicionados em etanol em concentrações acima de 80% ou outros processos que 

provoquem excessiva desidratação, os espécimes tendem a sofrer drástica mudança 

da coloração do integumento. Foi observado em vários indivíduos que originalmente 

eram verdes e que após esses processos tiveram os padrões gerais de coloração 
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alterados para um azul mais escurecido. De maneira geral a coloração tem pouca 

informação útil para determinação das espécies em Ipsiura, exceto por algumas 

espécies que apresentam discreto dimorfismo sexual onde os machos tendem a 

apresentar largas manchas escurecidas na superfícia dorsal (e.g. I. affinissima, I. 

bohartiana n.sp., I. leucocheiloides e I. covillei) e pelas espécies I. genbergi, que 

apresentam características faixas transversais em tons de lilás cintilantes, e a espécie 

I. venezuelae que em muitos espécimes foram observadas áreas do integumento com 

manchas em roxo, principalmente na superfície dorsal do metassoma e mesossoma. 

O espaço malar e subantenal são extremamente reduzidos em todas as espécies 

(menos de 0.5x MOD e 1.0 a 1.3 MOD, respectivamente). A base escapal na maioria 

das espécies é coberta por cerdas prateadas por toda extensão da base e em 

algumas poucas espécies é observada uma faixa mediana totalmente lisa, sem cerdas 

e sem pontuação aparente (e.g. I. boliviana, I. brevispina, I. cooperi, I. ellampoides, I. 

marginalis). A face sempre apresenta carenas faciais, às vezes com a presença de 

pequenas carenas secundárias (e.g. I. lilloi, I. genbergi, I. pilifrons, I. frieseana, I. 

covillei, I. oaxacae), e geralmente são em forma de arco completo englobando o ocelo 

mediano (e.g. I. marginalis, I. ellampoides) e outras vezes parcialmente ou totalmente 

aberto na base da fronte. F1 entre 1.8x ou mais de 2.0x mais longo que largo. Carena 

genal sempre muito próximo à margem posterior do olho composto. Carena pronotal 

quase sempre totalmente desenvoldia em toda margem lateral, exceto nas espécies I. 

cooperi e I. covillei que tendem a apresentar a carena menos protraída na margem 

póstero-lateral do pronoto. Porção látero-inferior do pronoto (abaixo da carena lateral) 

com área lisa formando uma única grande cavidade (e.g. I. boliviana, I. brevispina, I. 

ellampoides e I. marginalis) ou claramente subdivida. Comprimento da maior largura 

do pronoto sempre maior ou minimamente igual ao comprimento da maior largura da 

cabeça. Escuto notauli extremamente reduzido, indicado apenas muito discretamente 

na porção basal do mesoescuto. Porções basais dos fêmures anteriores e posteriores 

com uma pequena fóvea sempre presente, diferenciada da pontuação adjacente. 
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Porção distal do fêmur às vezes com margem externa achatada ou formando um 

pequeno dente na margem externa-inferior (I. affinissima, I. bohartiana n.sp., I. 

catamarcae, I. lata, I. nigriventer, I. obidana, I. obidensis, I. neolateralis e I. 

venezuelae). Veia Rs da asa anterior culminando cerca de 1.5x MOD afastada da 

margem distal da asa. Asa anterior com célula discoidal claramente delimitada por 

veias tubulares, claramente esclerosadas. Veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior com veia às vezes alongada prolongando-se próximo à margem distal da asa 

(I. brevispina, I. ellampoides, I. marginalis, I. nigriventer, I. venezuelae) ou na maioria 

das vezes curta, prolongando-se apenas ligeiramente posteriormente à célula ou ainda 

vestigialmente indicada por discretas marcas na porção distal da asa. Veia R1 da asa 

anterior reduzida, sempre menor que o comprimento do estigma (e.g. I. affinissina, I. 

catamarcae, I. lata, I. obidensis, I. irwini, I. neolateralis), em algumas espécies, 

extremamente reduzida, e em outras, completamente ausente (e.g. I. bohartiana n.sp., 

I. boliviana, I. brevispina, I. ellampoides, I. frieseana, I. marginalis, I. obidana). Margem 

posterior da mesopleura comumente delimitada por carenas (I. cooperi e I. covillei são 

as únicas exceções conhecidas), às vezes formando processos em forma de dentes 

(e.g. I. affinissima, I. fritzi, I. marginalis, I. venezuelae). Margem dorsal do metanoto 

variada, às vezes fortemente aloganda projetando-se por sobre a superfície propodeal 

(I. brevispina, I. ellampoides e I. marginalis), em outras espécies serriforme (e.g. I. lata, 

I. klugi) ou apenas com pontuação irregular e superfície indistinta (e.g. I. affinissima, I. 

obidensis, I. tropicalis). Superfície propodeal com macro-pontos lisos e com brilho 

metálico, exceto por I. nigriventer que apresenta a superfície do integumento dos 

macro-pontos propodeais caracteristicamente fosco. Metassoma com pontuação mais 

larga no T1. Margens látero-inferiores do T2 sem bordas translúcidas, exceto por I. 

brevispina e I. longiventris. Manchas látero-inferiores do T3 com manchas 

esbranquiçadas pequenas ou grandes, exceto por I. duckeana n.sp., I. irwini, I. myops, 

I. oaxacae e I. pilifrons. Dentes da porção apical do T3 variados, com 4 dentes (e.g. I. 

bohartiana n.sp., I. brevispina, I. duckeana n.sp., I. ellampoides, I. leucocheila, I. 
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leucocheiloides, I. marginalis, I. myops, I. nigriventer e I. tropicalis) ou com seis dentes 

(e.g. I. affinissima, I. bisulcata, I. boliviana, I. frieseana, I. fritzi, I. genbergi, I. goeldi, I. 

klugi, I. lata, I. leucobasis, I. lilloi, I. longiventris, I. obidana, I. obidensis, I. catamarcae, 

I. covillei, I. irwini, I. neolateralis, I. oaxacae, I. pilifrons, I. prolixa, I. venezuelae) ou 

com 5 dentes (I. spiculella). Pit row variado: completamente desenvolvido (e.g. I. lata, 

I. klugi, I. prolixa) a parcialmente encoberto (e.g. I. genbergi, I. lilloi, I. oaxacae, I. 

pilifrons) ou completamente ausente (e.g. I. duckeana n.sp., I. frieseana). S-III das 

fêmeas, visivelmente maior do que o S2. S4 dos machos sempre expostos, formando 

uma placa alongada (cerca de ¾ o comprimento do S3) e claramente esclerosada e 

metálica. Manchas do S2 extremamente variáveis (ver Figuras 6-9). Observações das 

estruturas da terminália de alguns espécimes machos são concordantes ao exposto 

por Kimsey & Bohart, 1990 (p. 507) para o gênero como um todo, mas algumas 

dessas características podem não ser exclusivas para o gênero e outras são variáveis 

entre as espécies e necessitam de um estudo mais detalhado. As características mais 

conspícuas dessas estruturas e dianósticas para o gênero, segundo Kimsey & Bohart, 

1990 (p. 507) são: S8 dos machos subtriangular e alongado. Gonocoxa alongada e 

delgada. Digitos e cuspis de comprimento sub-igual, alongados e delgados. Aedeagos 

delgado e partido medianamente.  

  

3.4 Distribuição  

A área de ocorrência do gênero inclui a Região Neotropical, as zonas de transição 

mexicana e sul americana e a porção sul da Região Neártica, estando, portanto, 

ausente na América do Sul apenas da Região Andina segundo o sistema de 

regionalização de Morrone (2006). (Mapa 0 A e B).  
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Mapa 0. Registros de distribuição do gênero Ipsiura Linsenameier, 1959, representada pelos 
pontos em vermelho nos mapas. (A). América Central e EUA, (B) América do Sul. Informações 
de localidades provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Chave para identificação das espécies de Ipsiura com ocorrência no Brasil 

Modificada a partir das chaves de Bohart (1985) e Linsenmaier (1985. 1997) 

1. Veia posterior a célula discoidal da asa anterior longa e tubular, prolongando-se até 

próximo da porção distal da asa (Figura 1 A) ................................................................ 2 

- Veia posterior a célula discoidal da asa anterior curta ou, em alguns casos, vestigial, 

mas não tubular, prolongando-se apenas ligeiramente posterior à célula (Figura 1B) . 6 

2. Metanoto visivelmente alongado posteriormente, projetando-se por sobre a 

superfície propodeal (Figura 1 C) .................................................................................. 3 

- Metanoto não alongado (Figura 1 D) .......................................................................... 5 

3. Dentes da margem posterior do T3 sempre presentes e evidentes, em número de 

quatro, os dois laterais mais obtusos do que os medianos (Figura 1E); integumento da 

margem posterior do T3 modificado em uma membrana semi-transparente do tipo 

âmbar ........................................................................... Ipsiura brevispina (Ducke) p. 52 

- Dentes da margem posterior do T3, quando visíveis, representados apenas por dois 

dentes medianos extremamente obtusos e voltados para baixo (Figura 1 F); 

integumento da margem posterior do T3 não modificado como descrito acima ........... 4 

4. Porção posterior da mesopleura com carenas sobressaindo à margem e formando 

dentes sobressalentes à margem posterior (Figura 1 G); carena facial completa, quase 

tão larga quanto longa e com carenas secundárias presentes (Figura 1 H); F1 das 

fêmeas no mínimo 1,5x o comprimento de F2 e em verde metálico; espécimes muito 

robustos: comprimento do corpo entre 11-14 mm ......... Ipsiura marginalis (Brullé) p. 94 

- Porção posterior da mesopleura carenada, mas sem formação de dentes 

distinguíveis; carena facial completa, mais longa que larga e sem carenas secundárias 

distinguíveis (Figura 1 I); F1 das fêmeas menor que 1,5x o comprimento de F2; F1 em 

verde metálico apenas parcialmente; espécimes menores que em I. marginalis: 

comprimento do corpo entre 7-9 mm .......................... Ipsiura ellampoides (Ducke) p.59 
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Figura 1. Conjunto de caracteres úteis para a diagnose e determinação das espécies de Ipsiura. 
(A) Veia posterior à célula discoidal [representa por ―D‖] da asa anterior de I. nigriventer ♀ - (RPSP), seta 
em vermelho indicando o prolongamento da veia; (B) veia posterior à célula discoidal [representa por ―D‖] 
da asa anterior de I. frieseana ♀ (INPA), seta em vermelho indicando a veia curta, posterior a célula; (C) 

vista lateral do metanoto de I. marginalis ♀ (MZUSP), seta vermelha indicando a margem posterior do 
metanoto sobrepondo-se a superfície propodeal, indicada pela seta verde; (D) vista lateral do metanoto de 
I. affinissima ♀ (UFES), seta vermelha indicando a margem posterior do metanoto não projetando-se por 
sobre a superfície propodeal, indicada pela seta verde; (E) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 
de I. brevispina ♂ (holótipo-MZUSP®), seta vermelha indicando os dentes apicais da margem; (F) vista 
póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. marginalis ♀ (MZUSP), seta vermelha indicando a porção 
apical sem dentes distinguíveis; (G) vista antero-lateral da mesopleura de I. marginalis ♀ (MZUSP), setas 
em vermelho indicando os dentes formados pela carena da margem posterior da mesopleura; (H) vista 

frontal da cabeça de I. marginalis ♀ (MZUSP), seta vermelha indicando as carenas faciais, formando um 
arco sub-quadrado; setas em amarelo indicando as carenas secundárias; (I) vista frontal da cabeça de I. 
ellampoides ♀ (holótipo-MNHN®, Foto: EAB, Almeida), seta vermelha indicando as carenas faciais em 
forma de arco, sem as carenas secundárias; (J) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. 
nigriventer ♂ (holótipo-UCD®), seta vermelha indicando os dentes da margem apical; (K) vista póstero-
dorsal da superfície propodeal de I. nigriventer ♀ (RPSP), setas em vermelho indicando a superfície dos 
macro-pontos propodeais com aspecto fosco; (L) vista lateral de I. nigriventer ♂ (parátipo-UCD®), setas 

em vermelho indicando cerdas alongadas da superfície ventral do macho.  
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5. Porção posterior do T3 com quatro dentes (Fig. 1 J); macropontos da superfície 

propodeal com aspecto fosco (Figura 1 K); machos com cerdas concentradas e 

alongadas na superfície ventral (Figura 1 L); manchas do S2 incomumente grandes, 

ocupando quase todo o S2 e praticamente tocando-se medianamente em ambos os 

sexos (Figura 6 K e L); dobra anterior ao pit row suavizada em vista lateral, mais 

pronunciada apenas nas porções laterais .................... Ipsiura nigriventer Bohart p.100 

- Porção posterior do T3 com seis dentes (Figura 2 A); macropontos da superfície 

propodeal sem aspecto fosco, sempre liso e brilhante (Figura 2 B); machos com 

cerdas curtas na superfície ventral, indistinguíveis, assim como nas fêmeas (como 

observado na Figura 2 C); manchas do S2 não tão grandes, quanto mencionadas 

anteriormente, levemente afastadas medianamente (Figura 7 K e L); dobra anterior ao 

pit row muito desenvolvida em vista lateral (Figura 2 D) .................................................. 

 .................................................................................... Ipsiura venezuelae Bohart p.123 

6. Porção posterior do T3 com cinco ou quatro dentes distintos (Figura 2 E e F) 

........................................................................................................................................ 7 

- Porção posterior do T3 com seis dentes distintos, algumas vezes os dentes laterais 

muito obtusos (Figura 2 G) .......................................................................................... 14 

7.  Porção posterior do T3 com cinco dentes (Figura 2 E) ............................................... 

........................................................................................ Ipsiura spiculella Bohart p. 116 

- Porção posterior do T3 com quatro dentes distintos ................................................... 8 

8. Margem lateral do T3 sem manchas esbranquiçadas ou estas extremamente 

reduzidas (Figura 2 H e I) .............................................................................................. 9 

- Margem lateral do T3 com manchas brancas facilmente distinguíveis (como 

observado na Figura 2 C, D e L) ................................................................................. 11  
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Figura 2. Conjunto de caracteres úteis para a diagnose e determinação das espécies de Ipsiura. 

(A) Vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. venezuelae ♂ (parátipo-UCD®), seta vermelha 
indicando os dentes apicais da margem; (B) ) vista póstero-dorsal da superfície propodeal de I. 
venezuelae ♀ (parátipo-UCD®), setas em vermelho indicando a superfície dos macro-pontos propodeais 
com aspecto brilhoso; (C) vista lateral do habitus de I. venezuelae ♂ (parátipo-UCD®), indicando as 
cerdas curtas da superfície ventral; (D) vista lateral do metassoma de I. venezuelae ♀ (UCD), seta 
vermelha indicando a dobra bem desenvolvida anterior ao pit row; seta amarela indicando a mancha 
esbranquiçada na margem lateral do tergito III; (E) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. 
spiculella ♂ (holótipo-UCD®), seta vermelha indicando o ângulo mediano com dentículo; (F)  vista 
póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. bohartiana n.sp ♀ (holótipo-UCD®), seta vermelha indicando 
os dentes e cerdas alongadas presentes na margem apical; (G) vista póstero-dorsal da margem apical do 
T3 de I. obidensis ♂ (holótipo-MNHN®, Fotos: EAB, Almeida), setas vermelhas indicando os dentes 
laterais obtusos; (H) vista lateral do metassoma de I. myops ♂ (holótipo-MNHN®, Fotos: EAB, Almeida), 
seta vermelha indicando a ausência da dobra anterior ao pit row; seta verde indicando a margem lateral 
do T3 sem manchas brancas; (I)  vista lateral do metassoma de I. bohartiana ♀ (holótipo-UCD®), seta 
vermelha indicando a presença gradual da dobra anterior ao pit row; seta verde indicando a margem 
lateral do T3 sem manchas brancas; (J) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. myops ♂ 

(holótipo-MNHN®, Fotos: EABAlmeida), seta vermelha indicando o ângulo mediano entre os dentes; seta 
verde indicando o pit row bem desenvolvido; (K) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. 
duckeana ♀ (holótipo-MPEG®), seta vermelha indicando o ângulo mediano entre os dentes; seta verde 
indicando a ausência de pit row; (L) vista lateral do habitus de I. leucocheiloides ♂ (holótipo-MNHN®, 
Fotos: EAB. Almeida), seta vermelha indicando a dobra anterior ao pit row; seta amarela indicando a 

margem externo do fêmur anterior com pontuação engrossada. 
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9. Dobra anterior ao pit row gradual, mas presente, distintamente visível anterior ao pit 

row (Figura 2 I); pontuação do T3 com diâmetro reduzido e com espaços entre os 

pontos maiores que o diâmetro de um ponto; carenas faciais formando um arco 

praticamente fechado; porção distal do T3 com cerdas alongadas (ver Figura 2 F) 

........................................................................................ Ipsiura bohartiana n.sp. p. 126 

- Dobra anterior ao pit row ausente (Figura 2 H); pontuação do T3 com diâmetro 

uniforme, espaços entre os pontos menores que o diâmetro de um ponto; carenas 

faciais usualmente formando um arco aberto na base; porção distal do T3 sem cerdas 

alongadas .................................................................................................................... 10 

10. Pit row bem desenvolvido em toda extensão do T3 (Figura 2 J); ângulo mediano 

formado pelos dentes da margem apical do T3 mais largo do que os laterais (Figura 2 

J); manchas do S2 grandes em ambos os sexos, separadas por muito menos que 

metade do comprimento do diâmetro de uma mancha (Figura 6 I e J) ............................ 

......................................................................................... Ipsiura myops (Buysson) p. 97 

- Pit row praticamente ausente, parcialmente encoberto e fossas muito reduzidas 

(Figura 2 K); ângulo mediano formado pelos dentes da margem apical do T3 muito 

mais estreito que os laterais (Figura 2 K); manchas do S2 pequenas e separadas por 

uma distância maior que o diâmetro de uma mancha (Figura 8 K) .................................. 

 ......................................................................................... Ipsiura duckeana n.sp. p. 131 

11. Margem posterior da mesopleura sempre fortemente carenada e formando dentes 

bem definidos, os dois inferiores mais aproximados entre si; dobra anterior ao pit row 

bem desenvolvida (Figura 2 L); dentes da margem apical do T3 sempre muito obtusos, 

formando ângulos rasos (Figura 3 A); fêmur anterior achatado na margem externa do 

quarto distal e com pontuação engrossada na superfície externa do fêmur; manchas 

do S2 grandes e levemente afastadas medianamente (Figura 6 E) ................................ 

 ............................................................................. Ipsiura leucocheiloides (Ducke) p. 86 

- Dobra anterior ao pit row gradual ou ausente (Figura 3 B); dentes da margem apical 

do T3 variados; margem posterior da mesopleura carenada ou crenada, mas não 
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formando dentes; fêmur anterior com pontuação variável na margem externa, 

geralmente com pontuação uniforme e reduzida; manchas do S2 variadas ............... 12  

12. Metanoto levemente levantado póstero-medianamente (Figura 3 D); margem 

lateral do pronoto com carena irregular e pouco desenvolvida; margem posterior da 

mesopleura crenada, sem presença de carenas definidas; base escapal com larga 

faixa mediana lisa, sem pontuação e com cerdas prateadas apenas nas porções 

laterais (Figura 3 E); margem externa do fêmur anterior com pontuação reduzida; 

manchas do S2 separadas por mais de três vezes o diâmetro de uma mancha (Figura 

8 H) ..................................................................................... Ipsiura cooperi Bohart p. 55 

- Metanoto pontuado e arredondado, não levantado póstero-medianamente; margem 

lateral do pronoto com carena bem definida, regularmente protraída em toda extensão 

lateral; margem posterior da mesopleura delimitada por carenas; base escapal 

totalmente coberta por cerdas prateadas (Figura 3 C) ou, se com faixa lisa, esta sendo 

muito estreita e pouco perceptível; manchas do S2 separadas por um diâmetro de uma 

mancha ou menos (Figura 6 C e D; 7 I e J) ................................................................ 13 

13. Porção posterior do T3 com quatro dentes agudos, formando ângulos agudos entre 

os dentes (Figura 3 G); manchas do S2 arredondadas e separadas por cerca do 

diâmetro de uma mancha (Figura 6 C e D); carenas faciais formando um arco aberto e 

estreitado na base, mais largo que longo ................ Ipsiura leucocheila (Mocsáry) p. 82  

- Porção posterior do T3 com quatro dentes, geralmente obtusos, formando ângulos 

rasos entre os dentes (Figura 3 F); manchas do S2 grandes e fracamente separadas 

em ambos os sexos (Figura 7 I e J); carenas faciais formando um arco fechado (Figura 

3 C) mais longo que largo ............................................... Ipsiura tropicalis Bohart p. 118 
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Figura 3. Conjunto de caracteres úteis para a diagnose e determinação das espécies de Ipsiura. 
(A) Vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. leucocheiloides ♀ (DZUP), seta vermelha indicando 
os dentes da margem apical; (B) vista lateral do metassoma de I. leucocheila ♀ (RPSP), seta vermelha 
indicando a dobra gradual anterior ao pit row; (C) vista frontal da cabeça de I. tropicalis ♂ (holótipo-

UCD®), seta vermelha indicando a carena frontal formando um arco quase completamente fechado; seta 
verde indicando a base escapal totalmente coberta por cerdas prateadas; (D) vista lateral do habitus de I. 
cooperi ♀ (RPSP), seta vermelha indicando o metanoto ligeiramente levantado póstero-medianamente; 
(E) vista frontal da cabeça de I. cooperi ♀ (RPSP), seta vermelha indicando a faixa mediana da base 
escapal com faixa lisa sem a presença das cerdas prateadas; (F) vista póstero-dorsal da margem apical 
do T3 de I. tropicalis ♂ (holótipo-UCD®), seta vermelha indicando os dentes obtusos da margem apical; 
(G) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. leucocheila ♀ (RPSP), seta vermelha indicando os 
dentes agudos da margem apical; (H) vista frontal da cabeça de I. leucocheila ♀ (RPSP), seta vermelha 
indicando a carena frontal largamente aberta na porção basal da fronte; (I) vista póstero-dorsal da 
margem apical do T3 de I. lata ♂ (holótipo-MZUSP®, Fotos: R Kawada), seta vermelha indicando a dobra 
larga e gradual, anterior ao pit row; (J) vista póstero-dorsal da margem apical do T3 de I. genbergi ♂ 
(MZUSP), seta vermelha indicando a dobra anterior ao pit row ausente; (K) vista frontal da cabeça de I. 

affinissima ♂ (UCD), seta vermelha indicando a carena facial formando um arco quase totalmente fechado 
na base; (L) vista lateral do habitus de I. affinissima ♀ (UFES), seta vermelha indicando a dobra curta e 
protraída, anterior ao pit row. 
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14. Fêmur anterior sempre com projeção na margem ventral em forma de dente no 

quarto distal; T3 com uma dobra anterior ao pit row curta e visivelmente protraída 

(Figura 3 L); manchas esbranquiçadas nas margens laterais do T3 sempre presentes; 

carenas faciais secundárias sempre ausentes ............................................................ 15 

- Fêmur anterior sem projeção na margem ventral em forma de dente no quarto distal; 

T3 com uma dobra anterior ao pit row mais larga e gradual ou, totalmente ausente 

(Figura 3 I e J); carenas faciais secundárias às vezes presentes; manchas 

esbranquiçadas nas margens laterais do T3 presentes ou ausentes ......................... 18 

15. Carenas faciais formando um arco quase totalmente fechado na base e tão largo 

quanto longo (Figura 3 K); porção posterior da mesopleura fortemente carenada 

formando dentes, os dois inferiores mais aproximados entre si; dentes apicais da 

margem posterior do T3 agudos; pit row obsoleto, visível apenas ligeiramente nas 

porções laterais do T3 (Figura 3 L); manchas do S2 de tamanho médio e ligeiramente 

separadas medianamente (Figura 8 A e B) ................. Ipsiura affinissima (Ducke) p. 43 

- Carenas faciais formando um arco claramente aberto na base, se completo, então 

formando um arco mais largo que longo e dentes apicais do T3 com os laterais muito 

obtusos e, pit row toalmente exposto (Figura 2 G); porção posterior da mesopleura 

carenada formando dentes pouco perceptíveis; pit row variado (Figura 2 G e 5 K); 

manchas do S2 de tamanhos e formatos variado ....................................................... 16 

16. Pit row obsoleto, ausente ou quase totalmente encoberto (Figura 5 L); manchas do 

S2 das fêmeas muito pequenas e fracamente separadas medianamente (Figura 7 B) 

.......................................................................................... Ipsiura obidana Bohart p. 105 

- Pit row bem desenvolvido em toda extensão do T3 (Figura 2 G e Figura 5 K); 

manchas do S2 em ambos os sexos grandes e fracamente separadas medianamente 

(Figura 7 C e D e Figura 9 K e L) ................................................................................ 17 
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Figura 4. Conjunto de caracteres úteis para a diagnose e determinação das espécies de Ipsiura. 
(A) Vista póstero-dorsal do T3 de I. oaxacae ♀ (parátipo-UCD®), seta vermelha indicando os dentes 
obtusos e ângulos rasos formados na margem posterior do tergito; (B) vista póstero-dorsal do T3 de I. 
pilifrons ♂ (holótipo-BMNH®, Fotos: D Notton), seta vermelha indicando os dentes agudos e ângulos 
profundos formados na margem posterior do tergito; (C) vista frontal da cabeça de I. frieseana ♀ (INPA), 
setas vermelhas indicando as carenas faciais secundárias; (D) vista lateral do habitus de I. covillei ♂ 

(parátipo-UCD®), seta vermelha indicando a carena lateral do pronoto presente apenas parcialmente na 
margem lateral; (E) vista dorsal do tórax de I. covillei ♂ (parátipo-UCD®), com ênfase nas largas faixas 
escurecidas da superfície dorsal do macho; (F)  vista lateral do habitus de I. frieseana ♀ (INPA), seta 

vermelha indicando a carena lateral do pronoto fortemente protraída em toda a margem lateral, seta 
amarela indicando a porção posterior da margem infra-lateral do pronoto sutilmente dividida; (G) vista 
póstero-dorsal do T3 de I. frieseana ♀ (INPA), setas vermelhas indicando a ausência do pit row na 
margem posterior do tergito; (H) vista lateral do habitus de I. genbergi ♀ (MZUSP), indicando as faixas 
transversais do metassoma em lilás cintilante [barra de escala 2mm]; (I) vista lateral do habitus de I. lilloi 
♀ (RPSP), indicando as faixas transversais do metassoma mais escurecidas [barra de escala 2mm];  (J) 
vista lateral do habitus de I. lilloi ♀ (RPSP), seta vermelha indicando a carena lateral do pronoto 
visivelmente protraída em toda a margem lateral, seta amarela indicando a porção posterior da margem 
infra-lateral do pronoto sem divisão distinta, formando uma larga cavidade lisa; (K) vista póstero-dorsal do 

T3 de I. leucobasis ♀ (INPA), indicando os dentes obtusos e irregulares da margem posterior do tergito; 
(L) vista póstero-dorsal do T3 de I. bisulcata ♀ (MPEG), setas vermelhas indicando os dentes laterais 

obtusos da margem posterior do tergito. 
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17. Dentes laterais do T3 muito obtusos (Figura 2 G); carenas faciais formando um 

arco quase completo, visivelmente mais largo que longo; metanoto pontuado e 

arredondado ................................................................. Ipsiura obidensis (Ducke) p.107 

- Dentes laterais do T3 agudos, distintamente hexa-dentado; carenas faciais formando 

um arco completo, mais longo que largo; metanoto cristado ou serriforme 

medianamente .......................................................................... Ipsiura lata Bohart p. 75 

18. Margem lateral do T3 sem manchas brancas ....................................................... 19 

- Margem lateral do T3 com manchas brancas ........................................................... 20 

19. Dentes da porção distal do T3 rasos e, ângulos formados entre os dentes, também 

rasos (Figura 4 A); manchas do S2 separadas por cerca de três vezes o diâmetro de 

uma mancha (Figura 7A) ................................................ Ipsiura oaxacae Bohart p.103 

- Dentes da porção distal do T3 agudos e ângulos formados entre os dentes profundos 

(Figura 4B); manchas do S2 separadas por menos de duas vezes o diâmetro de uma 

mancha (Figura 7 E e F) ............................................. Ipsiura pilifrons (Cameron) p.109 

20. Dentes da porção distal do T3, ao menos os laterais, irregulares e obtusos (Figura 

4 K e L); comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior que o 

comprimento da maior largura da cabeça (Figura 5 A) ............................................... 21 

- Dentes da porção distal do T3 normalmente agudos, formando ângulos profundos 

entre eles; comprimento da maior largura do pronoto pouco maior ou igual ao 

comprimento da maior largura da cabeça (Figura 5 B) ............................................... 23 
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Figura 5. Conjunto de caracteres úteis para a diagnose e determinação das espécies de Ipsiura. 
(A) Vista dorso-frontal de I. boliviana ♀ (DZUP), indicando o comprimento da maior largura do pronoto 
distintamente maior que o comprimento da maior largura da cabeça [incluindo os olhos compostos]; (B) 
vista dorso-frontal de I. tropicalis ♀ (RPSP), indicando o comprimento da maior largura do pronoto pouco 
maior que o comprimento da maior largura da cabeça [incluindo os olhos compostos]; (C) vista póstero-
dorsal do T3 de I. boliviana ♀ (DZUP), setas vermelhas indicando os dentes obtusos e irregulares da 
margem posterior do tergito; (D) vista látero-ventral de I. boliviana ♀ (DZUP), setas vermelhas indicando 
as cerdas douradas alongadas presentes nos S2 e S3 das fêmeas; (E) vista látero-ventral de I. 

longiventris ♀ (MZUSP), setas vermelhas indicando a ausência de cerdas alongadas nos S2 e S3 das 
fêmeas; (F) vista lateral do habitus de I. boliviana ♀ (DZUP), barra de escala= 2 mm; (G) vista lateral do 
habitus de I. leucobasis ♀ (DZUP), barra de escala= 2 mm; (H) vista póstero-dorsal do T3 de I. klugi ♀ 
(MZUSP), seta vermelha indicando a coroa de dentes bem desenvolvida; (I) vista póstero-dorsal do T3 de 

I. goeldi ♂ (holótipo-BMNH®, Fotos: D Notton), setas vermelhas indicando a coroa de dentes curta e pit 
row de tamanho reduzido; (J) vista póstero-dorsal do T3 de I. longiventris ♀ (holótipo-MZUSP®), seta 
vermelha indicando dentes da margem apical do tergito; (K) vista póstero-dorsal do T3 de I. obidana ♀ 
(holótipo-UCD®), seta vermelha indicando pit row ausente; (L) vista póstero-dorsal do T3 de I. lata ♂ 

(holótipo-MZUSP®, Fotos: R Kawada), seta vermelha indicando pit row.  
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21. Carenas faciais formando um arco quase totalmente fechado (ligeiramente aberto 

basalmente) e mais largo que longo; dentes da porção distal do T3 irregulares e 

obtusos (Figura 4 K e 5 C); cerdas dos S2 e S3 das fêmeas alongadas e douradas 

(Figura 5 D); cerdas da superfície externa das tíbias posteriores com distintas cerdas 

alongadas entre cerdas mais curtas; pit row parcialmente encoberto; diâmetro da 

pontuação do T3 igual ou pouco menor do que a pontuação do T2 (Figura 4 K e 5 C) .. 

...................................................................................................................................... 22 

- Carenas faciais formando um arco largamente aberto na porção basal da fronte; 

dentes agudos da porção distal do T3 (com exceção dos laterais que são mais 

obtusos) (Figura 4 L); cerdas dos S2 e S3 das fêmeas não alongadas, esparsas, 

geralmente prateadas e decumbentes (semelhante ao observado na Figura 5 E); 

cerdas da superfície externa das tíbias de tamanhos uniformes, exceto por poucas 

cerdas um pouco mais alongadas que as demais; pit row totalmente exposto e bem 

desenvolvido (Figura 4 L); diâmetro da pontuação do T3 muito reduzido em relação à 

pontuação do tergito metassomático II (Figura 4 L) ....... Ipsiura bisulcata (Ducke) p. 46 

22. Espécimes robustos: de 10 a 13 mm (Figura 5 F); superfície dorsal do pronoto com 

uma sutil depressão mediana larga e rasa; carena facial formando arco aberto na 

porção basal ..................................................................... Ipsiura boliviana Bohart p. 49 

- Espécimes de tamanho médio a grande: de 7 a 9 mm (Figura 5 G); superfície dorsal 

do pronoto sem depressão mediana distinguível; carenas faciais formando um arco 

completo, fechado na base ...................................... Ipsiura leucobasis (Mocsáry) p. 79 

23. Pit row parcialmente encoberto ou ausente .......................................................... 24 

- Pit row totalmente exposto ........................................................................................ 27 

24. Porção mediana da base escapal com larga faixa lisa, sem pontuação e sem 

cerdas prateadas; carena pronotal tênue e irregular (Figura 4 D); manchas do S2 

separadas por cerca de duas vezes o diâmetro de uma mancha (Figura 8 I e J); 

antenas do macho com cerdas alongadas; superfície dorsal do macho com manchas 

escurecidas (Figura 4 E) ...................................................... Ipsiura covillei Bohart p. 57 
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- Porção mediana da base escapal sem larga faixa lisa, cerdas prateadas presentes e 

cobrindo toda a base escapal (às vezes, apenas uma estreita faixa lisa está presente); 

carena pronotal fortemente protraída ao longo de toda margem lateral do pronoto 

(Figura 4 F); manchas do S2 separadas por menos de duas vezes o diâmetro de uma 

mancha; antenas do macho sem cerdas alongadas; superfície dorsal do macho 

geralmente sem manchas escurecidas diferenciadas das fêmeas ............................. 25 

25. Veia R1 da asa anterior presente, com comprimento igual ou pouco menor do que 

o comprimento do estigma; pit row parcialmente encoberto (semelhante ao observado 

na Figura 4 B); pontuação do T3 igual ou pouco menor do que a pontuação do T2 .. 26  

- Veia R1 da asa anterior ausente ou extremamente reduzida; pit row ausente ou muito 

reduzido (Figura 4 G); diâmetro da pontuação do T3 muito reduzido em relação ao 

diâmetro da pontuação do T2 ........................................ Ipsiura frieseana (Ducke) p. 62 

26. Espécimes de tamanho médio: 6 a 8 mm (Figura 4 H); faixas transversais em tons 

de púrpura pronunciadamente brilhante na superfície dorsal do T1, T2 e no 

mesossoma (Figura 4 H); comprimento do primeiro flagelômero no mínimo uma vez e 

meia o comprimento do segundo flagelômero, mais da metade de sua extensão em 

verde metálico; célula radial da asa anterior sem cerdas presentes ou, se presentes, 

apenas porção distal da célula; margem látero-inferior do pronoto com uma sútil 

divisão na porção posterior (semelhante ao observado na Figura 4 F) ................ 

..................................................................................... Ipsiura genbergi (Dahlbom) p. 65 

- Espécimes de tamanho pequeno: 4 a 6mm (Figura 4 I); faixas transversais em tons 

escurecidos, pouco brilhantes (mais evidentes na superfície dorsal do tergito 

metassomático I, II e no tórax); comprimento do primeiro flagelômero pouco maior que 

o comprimento do segundo, mais da metade de sua extensão escurecido; cerdas 

presentes em toda célula radial da asa anterior; margem látero-inferior do pronoto com 

ampla área polida, sem divisão evidente (Figura 4 J) ............ Ipsiura lilloi (Bohart) p. 89 
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27. Metanoto cristado ou serriforme; manchas ovaladas, separadas medianamente por 

mais de um diâmetro de uma mancha ou menos em ambos os sexos (Figura 9 H-J) 28 

- Metanoto arredondado, sem superfície dorsal diferenciada; manchas sub-quadradas 

ou disformes, sempre framente separadas medianamente em ambos os sexos (Figura 

Figura 6 G e Figura 9 E e F)......................................................................................... 29 

28. Metanoto fortemente cristado medianamente; manchas do S2 das fêmeas 

separadas por no mínimo duas vezes o diâmetro de uma mancha (Figura 9 H) ............. 

 .......................................................................................... Ipsiura klugi (Dahlbom) p. 72 

- Metanoto muito fracamente cristado ou serriforme; manchas do S2 das fêmeas 

fracamente separadas medianamente (Figura 9 J) ........... Ipsiura prolixa Bohart p. 113 

29. F1 da fêmea escurecido, sem coloração metálica; pontuação da margem externa 

do fêmur anterior muito reduzida, com grandes espaçados entre os pontos; margens 

laterais do tergito metassomático II com uma fina membrana translúcida presente em 

quase toda a extensão das margens .......................... Ipsiura longiventris (Ducke) p. 92 

- F1 da fêmea esverdeado e metálico; pontuação da margem externa do fêmur anterior 

grossa e bem definida; margens laterais do tergito metassomático II sem qualquer 

membrana translúcida ......................................................... Ipsiura goeldi (Ducke) p. 69 
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Figura 6. Manchas dos esternitos metassomáticos II. (A) I. leucobasis ♂ (UCD); (B) I. leucobasis ♀ (UCD); (C) I. leucocheila ♀ (RPSP); (D) I.var leucocheila ♀ 

(RPSP); (E) I. leucocheiloides ♂ (DZUP); (F) I. lilloi ♀ (UCD); (G) I. longiventris ♀ (holótipo-MZUSP®); (H) I. marginalis ♀ (MZUSP); (I) I. myops ♂ (UCD); (J) I. 

myops ♀ (DZUP); (K) I. nigriventer ♂ (holótipo-UCD); (L) I. nigriventer ♀ (MZUSP). 
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Figura 7. Manchas dos esternitos metassomáticos II. (A) I. oaxacae ♀ (UCD); (B) I. obidana ♀ (INPA); (C) I. obidensis ♂ (MPEG); (D) I. obidensis ♀ (MPEG); 

(E) I. pilifrons ♂ (UCD); (F) I. pilifrons ♀ (UCD); (G) I. spiculella ♂ (UCD); (H) I. leucocheila ♀ (RPSP); (I) I. tropicalis ♂ (UCD); (J) I. tropicalis ♀ (UCD); (K) I. 

venezuelae ♂ (parátipo-UCD®); (L) I. venezuelae ♀ (parátipo-UCD®). 
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Figura 8. Manchas dos esternitos metassomáticos II. (A) I. affinissima ♂ (UCD); (B) I. affinissima ♀ (UFES); (C) I. bisulcata ♀ (UCD); (D) I. bohartiana n.sp ♀ 

(holótipo-UCD®); (E) I. bohartiana n.sp ♂ (parátipo-UCD®); (F) I. boliviana ♀ (DZUP); (G) I. brevispina ♂ (holótipo-MZUSP®); (H) I. cooperi ♀ (RPSP); (I) I. 

covillei ♂ (UCD-parátipo®); (J) I. covillei ♀ (RPSP); (K) I. duckeana n.sp (holótipo-MPEG®); (L) I. ellampoides ♀ (MZUSP). 
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Figura 9. Manchas dos esternitos metassomáticos II. (A) I. frieseana ♂ (INPA); (B) I. frieseana ♀ (INPA); (C) I. genbergi ♂ (MZUSP); (D) I. genbergi ♀ 

(MZUSP); (E) I. goeldi ♂ (MPEG); (F) I. goeldi ♀ (MPEG); (G) I. klugi ♂ (MZUSP); (H) I. klugi ♀ (MZUSP); (I) I. prolixa ♂ (holótipo-UCD®); (J) I. prolixa ♀ 

(parátipo-UCD®); (K) I. lata ♂ (holótipo-MZUSP®); (L) I. lata ♀ (parátipo-UCD®). 
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As principais características diagnósticas das espécies de Ipsiura são 

apresentadas a seguir. São enfatizadas as espécies descritas há mais de três 

décadas, sobre as quais as informações disponíveis são escassas. Para espécies 

recentemente descritas por Bohart (1985) e Linsenmaier (1985, 1997), optou-se por se 

destacar apenas as características mais distintivas das espécies em questão. 

Descrições mais detalhadas podem ser encontradas nas três referências supracitadas. 

Além disso, são fornecidas informações sobre distribuição geográfica e novos registros 

distribucionais das espécies.  

 

4. Diagnoses e Discussão 

 
Ipsiura affinissima (Ducke) 

Holótipo ♀ MPEG [exam.] 

Chrysis affinissima Ducke, 1903: p.229; Ducke, 1913: p.24. 

Ipsiura affinissima; Bohart, 1985: p.710 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.508. 

Neochrysis (Ipsiura) affinissima; Linsenmaier, 1985: p.473 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal entre 7 a 8 mm. Corpo predominantemente esverdeado, 

com faixas em tons de roxo escuro em toda a superfície dorsal (Figura 10 A). Fêmeas 

coletadas em via líquida ou que passaram por secagem extrema, tendem a apresentar 

coloração azulada. Pontuação da cabeça relativamente uniforme, com pontos 

alargados nas porções laterais do vértex e no metanoto. Fêmur anterior com 

pontuação grossa na margem externa e levemente dilatada no quarto distal do fêmur, 

formando um dente na margem ventral. Diâmetro do quarto distal do fêmur anterior 

sub-igual ao diâmetro do primeiro distal do fêmur. Cerdas das tíbias posteriores curtas. 

Asas: veia posterior à célula discoidal da asa anterior curta. Veia R1 da asa anterior 

presente e menor que o comprimento do estigma. Pronoto: comprimento da maior 

largura do pronoto visivelmente maior do que o comprimento da maior largura da 

cabeça. Porção látero-inferior do pronoto com micropontos na porção anterior e lisa na 

porção posterior. Metanoto pontuado, sem superfície diferenciada e não projetado por 

sobre o propódeo. Mesopleura com margem posterior fortemente carenada, formando 

―dentes‖, os dois inferiores mais aproximados entre si. Margens látero-inferiores do T3 

com grandes manchas esbranquiçadas (Figura 10 A). Dobra anterior ao pit row bem 

desenvolvida. Pit row ausente, representado apenas por pequenos pontos nas 
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porções laterais do tergito (Figura 10 B). Manchas dos esternitos metassomáticos II de 

tamanhos médios e ligeiramente separados medianamente (Figura 8 A e B). I. 

affinissima pode ser facilmente distinguida das espécies correlatas pela presença da 

carena facial formando um arco quase totalmente fechado e largo (Figura 10 C); borda 

da margem posterior da mesopleura; metanoto arredondado e ausência de pit row no 

T3. Macho igual à fêmea, exceto pelas manchas escurecidas na superfície dorsal.  

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil, PA e MG (Mapa 1). 

Material analisado: Brasil: PA, 17.vi.1902 (Ducke, A) (♀MPEG); Brasil: PA, 
31.xii.1906 (A Ducke) (♂UCD); Brasil: MG, Pq. Est. Rio do Rio Doce 24.x.2002 
(Fontenelle, JCR) (♀♀UFES), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 
14.xi.2002 (♀UFES), 09.xi.2003 (♀UFES), 03.xi.2004 (♀UFES), 27.xi.2004 (♀UFES), 
18.xi.2007 (♀♀UFES). 

 
Mapa 1. Registros de distribuição da espécie Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes.  
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Figura 10. Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) (síntipo♂UCD®). (A) vista lateral do 

habitus, barra de escala= 2mm; (B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da 

cabeça. 
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Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) 

Síntipo ♀ UCD [exam.] 

Chrysis bisulcata Ducke, 1902: p.100; Ducke, 1913: p.27. 

Ipsiura bisulcata; Bohart, 1985: p. 711 [comb.n.]; Kimsey 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.508. 

Neochrysis (Ipsiura) bisulcata; Linsenmaier, 1985: p. 473 [comb.n]. 

 
Diagnose: Tamanho corporal entre 5 a 7 mm. Corpo predominantemente esverdeado, 

com faixas transversais tênues em tons de roxo escuro na superfície dorsal (Figura 11 

A). Fêmur anterior com pontuação grossa na margem externa, mas sem formação de 

dente na margem ventral do quarto distal do fêmur. Diâmetro do quarto distal do fêmur 

anterior sub-igual ao diâmetro do primeiro distal. Cerdas das tíbias posteriores com 

algumas cerdas alongadas entre cerdas mais curtas abundantes. Veia posterior à 

célula discoidal da asa anterior curta. Veia R1 da asa anterior presente e menor que o 

comprimento do estigma. Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente 

maior do que o comprimento da maior largura da cabeça (Figura 11 C). Porção látero-

inferior do pronoto com micropontos na porção anterior e com divisão discreta na 

porção posterior. Metanoto pontuado, sem superfície diferenciada e não projetado por 

sobre o propódeo. Mesopleura com margem posterior carenada, mas sem formação 

de dentes distintos. Margens látero-inferiores do T3 com manchas esbranquiçadas. 

Dobra anterior ao pit row bem desenvolvida. Pontuação do T3 com diâmetro reduzido 

em relação à pontuação do tergito II. Dentes da margem apical do T3 agudos, com 

exceção dos laterais que são mais obtusos (Figura 11 B). Pit row presente e bem 

desenvolvido em todo o T3. Manchas dos esternitos metassomáticos II de tamanhos 

médios e ligeiramente separados medianamente (Figura 8 C). Macho desconhecido. 

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, AM (Mapa 2). 

Material analisado: Brasil: PA, Óbidos 03.i.1907 (Ducke, A) (♀UCD). Duas outras 
fêmeas da mesma localidade e coletor: 07.i.1905 (♀UCD), 01.i.1907 (♀UCD). Brasil: 
AM, Manicoré Cachoeira ix.2004 (Silva & Pena) (♀MPEG). Este último espécime 
diverge por apresentar tamanho corporal maior (cerca de 7 a 8mm) e pontuação mais 
engrossada em todo o integumento. No entanto, todas as outras características são 
facilmente observadas e concordam com o que é observado em I. bisulcata.   
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Mapa 2. Registros de distribuição da espécie Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 11. Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902), (síntipo♀UCD®); (A) vista lateral do 

habitus (B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista dorsal do mesossoma. 
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Ipsiura boliviana Bohart, 1985 

Holótipo ♀ BNMH [exam.] 

Ipsiura boliviana Bohart, 1985: p.711; Kimsey & Bohart, 1990: p.508. 

Neochrysis (Ipsiura) boliviana; Linsenmaier, 1997: p.268. [comb.n.]. 

  
Diagnose: Espécimes robustos: 11 a 13 mm (Figura 12 A). Corpo predominantemente 

esverdeado, com faixas transversais em tons de roxo escuro na superfície dorsal. 

Manchas brancas estreitadas nas margens laterais do T3 (Figura 12 A). Fêmur 

anterior com pontuação reduzida na margem externa. Diâmetro do quarto distal do 

fêmur anterior cerca de metade do diâmetro do primeiro distal. Cerdas das tíbias 

posteriores com cerdas alongadas entre cerdas mais curtas. Asas: veia posterior à 

célula discoidal da asa anterior curta. Veia R1 da asa anterior ausente ou muito 

reduzida. Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior do que o 

comprimento da maior largura da cabeça (Figura 12 C). Porção mediana do pronoto 

declividade larga e rasa. Porção látero-inferior do pronoto com micropontos na porção 

anterior e totalmente lisa na porção posterior. Metanoto pontuado, sem superfície 

diferenciada e não projetado por sobre o propódeo. Mesopleura com margem posterior 

carenada, formando dentes distintos. Dentes da margem apical do T3 irregulares e 

obtusos (Figura 12 B). Pit row praticamente ausente. Manchas dos esternitos 

metassomáticos II de tamanhos médios e ligeiramente separados medianamente 

(Figura 8 F). Esternitos metassomáticos II e III com cerdas douradas alongadas. 

Ipsiura boliviana é facilmente distinguível de I. leucobasis principalmente pela 

diferença discrepante de tamanho e pela depressão mediana alargada e rasa do 

pronoto. Macho desconhecido. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Bolívia: Santa Cruz; Brasil: RO (Mapa 3). 

Material analisado: Bolívia: Pueblo Grether, Santa Cruz 25.ix.1981 (M.Cooper) 
holótipo (♀BMNH). Mesma localidade, mas com a seguinte data: 19.ix.1981 
(M.Cooper) (♀UCD). Brasil: RO, Ouro Preto D’Oeste 5.viii.1987 (C. Elias) (♀DZUP); 
Brasil: RO, Vilhena 11.xii.1986 (C. Elias) (♀♀DZUP). 
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Mapa 3. Registros de distribuição da espécie Ipsiura boliviana Bohart, 1985, 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 12. Ipsiura boliviana Bohart, 1985. (A) vista lateral do habitus, (holótipo 

♀BMNH® Fotos: D. Notton); (B) vista póstero-dorsal do T3 (♀DZUP); (C) vista dorsal 

do tórax (♀DZUP). 
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Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) 

Holótipo ♂ MZUSP [exam.] 

Chrysis brevispina Ducke, 1911: p.102; Ducke, 1913: p.22. 

Ipsiura brevispina; Bohart, 1985: p.709 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275;  Kimsey & Bohart, 

1990: 508p. 

Neochrysis (Ipsiura) brevispina; Linsenmaier, 1985: p.468 [comb.n]. 

 

Diagnose: Espécimes de tamanho médio: 6 mm (Figura 13 A). Carenas faciais 

formando um longo arco largamente aberto na base (Figura 13 C). integumento do T3, 

margem apical, modificada em uma membrana translúcida (Figura 13 B). Margens 

laterais do T3 com grandes manchas esbranquiçadas. Margens laterais do tergito 

metassomático II com uma fina membrana transparente. Fêmur anterior com 

pontuação reduzida na margem externa. Asas: veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior alongada (Figura 1A). Veia R1 da asa anterior ausente. Célula radial da asa 

anterior sem cerdas. Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior do 

que o comprimento da maior largura da cabeça. Metanoto levemente projetado por 

sobre o propódeo. Pit row ausente. Manchas dos esternitos metassomáticos II de 

tamanhos reduzidos, separadas medianamente por cerca de um diâmetro de mancha 

(Figura 8 G). Ipisura brevispina é claramente relacionada ao grupo marginalis e é 

facilmente diferenciada pelo integumento modificado da margem apical do T3, os 

dentes da margem apical em número de quatro e pelas margens laterais do tergito 

metassomático II que apresenta finas membranas transparentes nas porções póstero-

laterais do tergito. Fêmea desconhecida. 

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, Óbidos (Mapa 4).  

Material analisado: Brasil: PA, Óbidos (A Ducke) (♂MZUSP). 
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Mapa 4. Registros de distribuição da espécie Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 13. Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) (holótipo♂MZUSP®). (A) vista lateral do 

habitus, barra de escala = 1 mm. (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 1 

mm; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura cooperi Bohart, 1985 

Holótipo ♀ USNM 

Ipsiura cooperi Bohart, 1985: p.714; Kimsey & Bohart, 1990: p.509. 

 
Diagnose: Espécimes pequenos: 4 a 5 mm (Figura 14 A). I. cooperi é facilmente 

diferenciada das demais Ipsiura por apresentar o metanoto levemente levantado 

póstero-medianamente (Figura 14 A); carena pronotal tênue e irregular ao longo da 

margem lateral (Figura 14 A); larga faixa mediana lisa e sem cerdas na base escapal 

(Figura 14 C); manchas dos esternitos metassomáticos II pequenas e muito separadas 

(Figura 8 H); quatro dentes distintos e agudos na margem apical do T3 (Figura 14 B); 

pit row praticamente ausente (Figura 14 B) e tarsos incomumente esbranquiçados. 

Macho desconhecido. 

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Costa Rica: Turrialba; Brasil: SP (Mapa 5). 

Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio. Est. Ecol. Jataí. 11.xi.2009 (NW Perioto) 
(♀RPSP).  

 

Mapa 5. Registros de distribuição da espécie Ipsiura cooperi Bohart, 1985, 
representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 
provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 14. Ipsiura cooperi Bohart, 1985 (♀RPSP). (A) vista lateral do habitus; (B) vista 

póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça.  
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Ipsiura covillei Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura covillei Bohart, 1985: 714 pp; Kimsey & Bohart, 1990: p.509. 

 

Diagnose: Espécimes pequenos: 5 a 5,5 mm (Figura 15A). I. covillei é uma das mais 

distintas espécies em Ipsiura, pelo menos com base na morfologia discrepante do 

macho: antenas alaranjadas, com cerdas alongadas na superfície ventral; superfície 

ventral, principalmente gena, proesterno, coxas e fêmures com cerdas prateadas 

alongadas e com aspecto plumoso (Figura 15 A); largas faixas escurecidas na 

superfície dorsal (Figura 15 C); margem apical do T3 com seis dentes distintos e pit 

row obsoleto (Figura 15 B); carena pronotal tênue e irregular ao longo da margem 

lateral; manchas do S2 separadas por cerca de duas vezes o diâmetro da mancha 

(Figura 8 I e J).  Fêmea igual ao macho, exceto pela ausência das manchas 

escurecidas na superfície dorsal, cerdas curtas na superfície ventral, antenas 

escurecidas e ausência de cerdas alongadas. 
 

Hospedeiros: Trypoxylon spp (dados de etiquetas). 

Distribuição: Costa Rica: Turrialba; Brasil: SP (Mapa 6).  

Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio. Est. Ecol. Jataí. 11.xi.2009 (NW Perioto) 
(♀♀♀♀RPSP); Costa Rica: Heredia La Selva 18.iv.1988 (R Coville) (♀♀♀♂♂♂UCD).  

 

Mapa 6. Registros de distribuição da espécie Ipsiura covillei Bohart, 1985, 
representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 
provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 15. Ipsiura covillei Bohart, 1985 (parátipo ♂UCD). (A) vista lateral do habitus; 

(B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista dorsal do mesossoma. Barras de escala= 1 

mm.  
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Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) 

Holótipo ♀ MNHN [exam.] 

Chrysis ellampoides Ducke, 1902: p.98. 

Chrysis marginalis; Ducke, 1913: p.22. [sinon.n]. 

Ipsiura ellampoides; Bohart, 1985: p.709 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.509. 

Neochrysis (Ipsiura) ellampoides; Linsenmaier, 1985: p.467 [comb.n.]. 

Diagnose: Espécimes de médio a grande tamanho: 7 a 9 mm (Figura 16 A). 

Coloração predominantemente esverdeada com faixas transversais escurecidas na 

superfície dorsal. Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior que o 

comprimento da maior largura da cabeça. Veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior, alongada e culminando próximo a margem da asa (ver Figura 1 A). Margem 

apical do T3 com dentes extremamente obtusos e voltados ventralmente (Figura 16 B). 

Manchas dos esternitos metassomáticos II de tamanhos médio e separadas por cerca 

da metade do diâmetro de uma mancha (Figura 8 L). Superficialmente I. ellampoides 

muito se assemelha a espécie correlata I. marginalis. Razão pela qual, Ducke (1913) a 

sinonimiza com I. marginalis (Brullé, 1846). No entanto, as espécies são claramente 

entidades distintas. A diferença mais nítida é em relação a discrepante diferença de 

tamanho (7 vs. 14mm) (Figura 16 C). Além disso, outras características distinguem 

facilmente as duas espécies, como: margem posterior da mesopleura, que em I. 

marginalis é fortemente carenada, com formações de dentes sobressalentes à 

margem (ver Figura 1 G) e em I. ellampoides os dentes não são distinguíveis; o 

comprimento do primeiro flagelômero que em I. marginalis é muito maior que 1,5x o 

comprimento do segundo e totalmente esverdeado (ver Figura 1 H) e, em I. 

ellampoides, o primeiro flagelômero é pouco menor que 1,5x o comprimento do 

segundo e quase totalmente escurecido (Figura 16 C); carenas faciais, que em I. 

marginalis são fortemente definidas, formando um arco sub-quadrado e com carenas 

secundárias claramente distinguíveis (ver Figura 1 H), por outro lado, em I. 

ellampoides o arco é alongado, arredondado e mais estreito, sem presença de 

carenas secundárias (Figura 1 I). Em seu trabalho de 1985, Linsenmaier propõe uma 

terceira espécie relacionada ao grupo marginalis: Neochrysis (Ipsiura) surinamensis 

Linsenmaier, 1985 (468 pp). Com base na descrição e nas estruturas ilustradas por ele 

(Fig. 116-118, p.486), resta pouca dúvida de que I. surinamensis se trata de um 

sinônimo júnior de I. ellampoides, no entanto, a análise do espécime tipo de I. 

surinamensis não foi possível e desta forma, permanece sendo considerada como 

válida, embora deva-se ser ressaltado que as características apontadas na descrição 

da espécie sejam imprecisas e forneçam poucas evidências de que I. surinamensis 

seja de fato uma espécie distinta.  
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Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, MA, CE, SP, MT; Suriname: Lelydorp; Paraguai: San Pedro 
Cabellero (Mapa 7). 
 
Material analisado: Brasil: PA, Obidos 13.i.1904 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, 
Óbidos 20.xii.1907 (A Ducke) (♀MZUSP); Brasil: MT, Pimentel Barbosa, Rio das 
Mortes x.1949 (♀ MZUSP); Brasil: MA, Bom Jardim - REBIO-RES., Biol. Gurupi 
6.xi.2010 (FL Oliveira, DWA Marques & EAS Barbosa) (♀INPA); Brasil: PA, Santarém 
ix (A Ducke) (♀UCD); Brasil: SP, São Paulo 11.ix.1966 (VN Alin) (♀UCD); Brasil: MT, 
Maracajú iv.1937 (G. Fairchild) (♀UCD); Paraguai: Caballero 4.xi.1971 (Pema) 
(♀UCD); Suriname: Lelydorp, Sumatraweg .iv.1964 (D.C Geijskes) (♀UCD); Brasil: 
CE, Barbalha v.1969 (M. Alvarenga) (♀ UCD). 

 

Mapa 7. Registros de distribuição da espécie Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 16. Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) (lectótipo ♀MNHN®, Fotos: EAB 

Almeida). (A) vista laeral do habitus, barra de escala= 3 mm; (B) vista póstero-dorsal 

do T3, barra de escala= 2mm; (C) vista dorsal comparativa dos tamanho corporais de 

Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) holótipo (♀MNHN®, Fotos: EAB Almeida) à esquerda 

e I. ellampoides (Ducke, 1902) lectótipo (♀MNHN®, Fotos: EAB Almeida) à direita. 
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Ipsiura frieseana (Ducke, 1902) 

Holótipo ♂ MNHN [exam.] 

Chrysis frieseana Ducke, 1902: p.99; Ducke, 1913: p.24. 

Ipsiura frieseana; Bohart, 1985: p.710 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990:p.509. 

Neochrysis (Ipsiura) frieseana; Linsenmaier, 1985: p.467 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Espécimes de pequeno a médio tamanho: 5 a 7 mm (Figura 17 A). 

Coloração predominantemente esverdeada com faixas transversais escurecidas na 

superfície dorsal. Carenas faciais formando um arco aberto na base e com a presença 

evidente de carenas secundárias (ver Figura 4 C). Comprimento da maior largura do 

pronoto visivelmente maior que o comprimento da maior largura da cabeça (Figura 17 

C). Veia posterior à célula discoidal da asa anterior, curta e terminando próximo à 

célula (ver Figura 1 B). Veia R1 da asa anterior muito reduzida ou mesmo ausente. 

Margem apical do T3 com seis dentes bem definidos (Figura 17 B). Pit row 

praticamente ausente (Figura 17 B). Manchas do S2 pequenas e separadas por cerca 

do diâmetro de uma mancha (Figura 9 A e B). Margens laterais do T3 com manchas 

esbranquiçadas presentes. Metanoto sutilmente projetado posteriormente. Pontuação 

do T3 com diâmetro reduzido, visivelmente menor em relação à pontuação do T2. Em 

seu trabalho de 1985, Linsenmaier propôs a espécie Neochrysis (Ipsiura) laetiapicalis 

Linsenmaier, 1985 (477 pp), muitas das características por ele descritas e as 

estruturas ilustradas são semelhantes ao que é observado em I. frieseana (Ducke) e 

possivelmente a primeira se trate de um sinônimo júnior dessa última. No entanto, 

mais uma vez se assume uma posição conversvadora e mantêm-se I. laetiapicalis 

(Linsenmaier, 1985) como nome válido até que o estudo detalhado dos tipos seja 

possível e forneçam evidências contrárias a atual posição.  

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 
 
Distribuição: Brasil: AM, PA, MA, BA, MG, SP, SC; Suriname: Paramaribo; Guiana 
Francesa: Kourou Dégrad Saramaca; Equador: Morona Santiago (Mapa 8). 
 
Material analisado: Brasil: AM, Amazonas - Embrapa Km 31/AM 6.ii.1992 
(L.P.Albuquerqu & J.E.Binda) (♀INPA); outros espécimes coletados na mesma 
localidade, mas com as seguintes datas: 7.viii.1991 (♀INPA), 9.i.1991 (♀♀INPA), 
12.xii.1991 (♀♀INPA), 13.iii.1991 (♀INPA), 14.xii.1991 (♀ INPA), 16.x.1991 (♀INPA), 
18.vi.1991 (♀INPA), 19.ii.1992 (♀INPA), 23.xi.1991 (♀INPA), 25.ix.1991 (♀♀INPA), 
26.xii.1990 (♀♀♀INPA), 28.vi.1990 (♀INPA), 28.viii.1991 (♀INPA), 28.xi.1991 
(♀♀INPA), Brasil: AM, Manaus - Reserva Ducke/AM 1.xii.1988 (JA Rafael) (♀INPA), 
outros espécimes coletados nessa mesma localidade, mas com ase seguintes datas: 
6.x.1988 (♀♀INPA), 7.xii.1988 (♀♂INPA), 12.i.1989 (♀INPA), 15.viii.1978 (♀INPA), 
19.I.1989 (LP Albuquerque & JEBinda) (♀INPA),  26.viii.1988 (YCMara & FXavi) 
(♀♀♀INPA), 30.iv.1982 (JA Rafael) (♀INPA), x.2003 (AHenriques e Cols.) (♀ INPA), 
Brasil: BA, Jequié campus da UESB II 25.iii.2007 (JC Silva-JR & Col.) (♀LEBIC); 
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Brasil, PA, Óbidos (A Ducke) (♀MZUSP); Brasil: SP, Luiz Antônio, Est. Ecol. Jataí 
21.xi.2007 (NW Perioto) (♀RPSP), 7.xi.2007 (♀RPSP); Brasil: PA, Itaituba, R.Tapajós 
4.ix.1902 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, Óbidos 24.xii.1904 (A Ducke) (♀MPEG), 
outros espécimes dessa mesma localidade, mas com as seguintes datas: 4.ix.1907 
(♀MPEG), 21.xii.1903 (♀MPEG), 3.i.1905 (♂MPEG); Brasil: PA, Teffé 22.vi.1906 (A 
Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, Bujaru 7.x.1977 (P Waldir) (♀MPEG); Brasil: MG, 
Marliéria 26.x.2004 (JCR Fontenelle) (♀UFES), mesma localidade, mas com as 
seguintes datas: 24.x.2002 (♀UFES), 03-10.xi.2004 (♀UFES), 18-25.x.2001 (♀UFES), 
24-31.x.2002 (♀UFES), 24.x.2002 (♀UFES), 08-15.xi.2001 (♀UFES), 28.x.2007 
(♀UFES), 18-25.x.2001 (♀UFES), 10-17.xi.2004 (♀UFES), 07-14.viii.2002 (♀UFES), 
14.xi.2002 (♀UFES), 24.x.2002 (♀UFES), 24-31.x.2002 (♀UFES), 18-25.x.2001 
(♀UFES), 09-1.xi.2003 (♀UFES), 03-10.xi.2004 (♀♀UFES), 09-13.xii.2003 (♀UFES), 
24-31.x.2002 (♀UFES), 08-10.xii.2003 (♂UFES), 20-27.x.2004 (♂UFES); Brasil: PA, 
Santarém ix (A Ducke) (♂UCD); Brasil: MA, Igarapé Guarupi - Aldeia Araçu v.1963 
(Malkin) (♀UCD); Brasil: SC, Nova Teutonia ii.1966 (Fritz Plaumann) (♂UCD); Brasil: 
PA, Óbidos 1.i.1907 (A Ducke) (♀UCD); Guiana Francesa: Kourou Dégrad Saramaca 
vi.2005 (D Faure) (♀UCD); Suriname: Paramaribo, Ma Retraite 20.i.1964 (DC 
Geijskes) (♀UCD); Equador: Morona Santiago, Cord. De Cutucu 2.vi.1981 (M Cooper) 
(♂UCD), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 3.vi.1981 (♂UCD), 9.v.1981 
(♂UCD).  
 

 

Mapa 8. Registros de distribuição da espécie Ipsiura frieseana (Ducke, 1902) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 17. Ipsiura frieseana (Ducke, 1902) (lectótipo ♂MNHN®, Fotos: EAB Almeida), 

barras de escala= 2 mm. (A) vista lateral do habitus; (B) vista póstero-dorsal do T3; (C) 

vista dorsal.  
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Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 

Holótipo ♀ LUND 

Chrysis genbergi Dahlbom, 1854: p.319; Ducke , 1913: p.24. 

Chrysis (Ipsiura) genbergi; Linsenmaier, 1959: p.74 [comb.n]. 

Ipsiura genbergi; Bohart, 1985: p.711 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.509. 

Neochrysis (Ipsiura) genbergi; Linsenmaier, 1985: p.474 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Espécimes de tamanho pequeno a médio: 5 a 6 mm (Figura 18 A). 

Coloração predominantemente esverdeada com pronunciadas faixas transversais 

brilhantes em tons de roxo na superfície dorsal (Figura 18 A). Carenas faciais 

formando um arco aberto na base e com a presença evidente de carenas secundárias 

(Figura 18 C). Pit row parcialmente encoberto, mas distintamente visível (Figura 18 B). 

Margens laterais do T3 com manchas esbranquiçadas presentes. Metanoto mui 

ligeiramente projetado por sobre a superfície propodeal. Manchas do S2 separadas 

por cerca do diâmetro de uma mancha (Figura 9 C e D). Dentes apicais da margem 

distal do T3 agudos e formando ângulos agudos entre eles (Figura 18 B). I. genbergi 

se diferencia da espécie correlata I. lilloi basicamente pela diferença no tamanho 

corporal e pela coloração, nessa última, com coloração mais escurecida e faixas 

transversais da superfície dorsal menos contrastantes. I. genbergi é uma das espécies 

mais comuns de Ipsiura. Apresenta ampla distribuição geográfica (ver mapa adiante).  

 

Hospedeiros: I. genbergi é comumente encontrada em levantamentos de ninho-

armadilha, sendo inimigo natural de abelhas e vespas solitárias dos gêneros Centris 

(Heterocentris) e Trypoxylon spp (dados de etiquetas). 

 
Distribuição: Brasil: AP, AM, PA, MA, AL, GO, MG, MT, RJ, SP, SC; Venezuela: 
Zulia; Peru: Maynas; Bolívia: Luis Calvo; Argentina: Formosa; Tucumán (Mapa 9). 
 

Material analisado: Brasil: PA 24.ix.1901 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA 30.vii.1909 
(A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, Alenquer 2.vii.1979 (W França) (♂♂♀♀♀MPEG), 
mesma localidade, mas com a seguinte data: 5.vii.1979 (♂♀MPEG); Brasil: PA, 
Almeirim 8.xii.1902 (A Ducke) (♂♂MPEG), mesma localidade, mas com as seguintes 
datas: 9.xii.1902 (♀MPEG), 16.xii.1902 (♀MPEG); Brasil: PA, Bragança 14.viii.1977 
(WL Overel) (♂♂MPEG); Brasil: PA, Bujaru 25.iii.1978 (P Nolasco) (♂MPEG); Brasil: 
PA, Faro 12.v.1911 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, I. Marajó (Chaves) (♂MPEG); 
Brasil: PA, Macapá 19.v.1900 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil : AP, Maragão 20.x.1900 (A 
Ducke) (♀MPEG), mesma localidade, mas com a seguinte data e coletor: 21.xi.1981 
(IS Gerayeb) (♀MPEG); Brasil: PA, Peixe Boi 7.vii.1982 (IS Gerayeb) (♂MPEG); Brasil: 
PA, R. Japurá 14.ix.1904 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, Teffé 9.ix.1904 (A Ducke) 
(♀MPEG); Brasil: PA, Tumucumaque viii.1965 (Migliaze) (♀♀MPEG); Brasil: PA, Xingú 
(A Ducke) (♀♀MPEG); Brasil: PA 23.xi.1975 (IS Gorayeb) (♀INPA); Brasil: PA, 
Santarém 3.ix.1962 (♀INPA); Brasil: PA, Tracuateve 20.xi.1976 (ISGorayeb) (♂INPA); 
Brasil: PA, Óbidos i.1956 (Dirings) (♂♂♂♂♂MZUSP); Brasil: PA, Óbidos 11.v. 1950 
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(Campos Bella) (♂♂MZUSP); Brasil: MT, Rondonópolis 8.xii.1950 (Dirings) 
(♀♀♀MZUSP); Brasil: PA, Alter do Chão 19.ix.1969 (Exp. Perm. Amaz.) (♂♀MZUSP); 
Brasil: PA, Belém ix.1964 (E Dente) (♂♀MZUSP); Brasil: AM, Benjamin 18.ix.1928 (K 
Lenko) (♀MZUSP); Brasil: MG (A Ducke) (♂♂♀MZUSP); Brasil: GO (A Ducke) 
(♀♀♀MZUSP); Brasil: Fordlandia i.1956 (R Damasceno) (♂♂♀♀MZUSP); Brasil: PA, 
Itaituba, Rio Tapajós vii.1960 (Dirings) (♂MZUSP); Brasil: RJ, Itatiaia iv.1910 (J Lima) 
(♀MZUSP); Brasil: MG, Juiz de Fora 27.vii.1940 (Araújo cols) (♂MZUSP); Brasil: AL, 
Olho D’água do Casado 6.xii.2002 (Débora Moura) (♂LEBIC); Brasil: AM, Serra dos 
Porcos viii.1977 (Franklini Moore) (♀INPA); Brasil: AM, Carauari vii.2005 (Xavier-Filho) 
(♀INPA); Brasil: MA, São Luiz 6.vi.1907 (A Ducke) (♀MPEG);  Brasil: MG, Barbacena 
27.x.1905 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: SP, Ribeirão Preto campus USP 17.vii.1972 (M 
Mazucato) (♀RPSP); Peru: Iquitos 13.vii.1906 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: SP, Cajuru, 
Faz. Sta. Carlota 14.xii. 1989 (Garófalo, Camillo e Serrano) (♀♀RPSP); Brasil: SP, 
Luiz Antônio, Est.Ecol.Jataí 26.ii.1992 (Garófalo, Camillo e Serrano) (♀♀RPSP); Brasil: 
SP, Paulo de Faris,  Est. Ecol. P. de Farias 16.iii.1998 (Garófalo, Gazola e Serrano) 
(♂RPSP), mesma localidade e coletores, mas com as seguintes datas: 15.v.1998 
(♀RPSP), 19.x.1998 (♂♂RPSP), 14.xi.1998 (♂RPSP), 19.xi.1998 (♂RPSP), 9.xii.1998 
(♂RPSP), 25.i.1999 (♀RPSP), 26.i.1999 (♀RPSP), 5.iii.1999 (♀RPSP), 24.iii.1999 
(♀RPSP), 26.iii.1999 (♀RPSP), 20.iv.1999 (♀♂RPSP), 5.v.1999 (♀♀RPSP), 27.v.1999 
(♀♀♀RPSP), 31.x.1999 (♂RPSP), 3.xi.1999 (♂RPSP), 8.xi.1999 (♂♂♀♀RPSP), 
12.xi.1999 (♀RPSP), 16.xi.1999 (♀RPSP), 28.xii.1999 (♀♀♀RPSP), 1.ii.2000 
(♂♂RPSP); Brasil: MG, Faz. Exp. Ituiutara 12.iii.1991 (José Maria) (♀RPSP), mesma 
localidade e coletor, mas com as seguintes datas: 16.iii.1991 (♀RPSP), 18.iii.1991 
(♀♀RPSP), 21.iii.1991 (♀♀RPSP), 29.iii.1991 (♀RPSP), 1.iv.1991 (♀RPSP), 
9.iv.1991(♀RPSP); Brasil: SP, Patrocínio Paulista, Faz. Sta. Cecília 8.ii.2001 
(Garófalo, Gazola e Serrano) (♂RPSP), mesma localidade e coletores, mas com as 
seguintes datas: 15.ii.2001 (♂RPSP), 1.iii.2001 (♀RPSP), 15.iv.2001 (♂RPSP), 
4.ii.1991 (♂RPSP), 14.ii.1991 (♀RPSP), 20.ii.1991 (♀RPSP). Argentina: Formosa, 
Ibarreta 21.x.1977 (P Fidalgo) (♀UCD); Argentina: Tucumán, Trancas i.1987(Manfredo 
Fritz) (♂♂UCD); Bolívia: Luiz Calvo, Tiguipa i.1972 (Manfredo Fritz) (♂♂♂♀♀UCD); 
Brasil: AM, Carvoeiro Rio Negro-Rio Branco 26.viii.1927 (J Bequaert) (♂♂UCD); Brasil: 
MG, Passa Quatro 1903 (ER Wagner) (♂UCD); Brasil: SC, Nova Teutonia 8.xi.1954 
(Fritz Plaumann) (♀♀♀♀UCD); Venezuela: Zulia, La Concepcion 18.vi.1976 (AS 
Menke & DVincent) (♀UCD); Peru: Cuzco 28.ii.1952 (F Waytkowski) (♂UCD); 
Paraguai: Cororo, San Pedro 5.xii.1983 (M Wasbauer) (♂♀UCD); Paraguai: Parque 
Nacional Del Chaco 11.ix.1981 (H Ferreira) (♀UCD). 
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Mapa 9. Registros de distribuição da espécie Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 18. Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) (♀MZUSP). (A) vista lateral do habitus, 

barra de escala= 2 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 1 mm; (C) 

vista frontal da cabeça, barra de escala= 1 mm. 
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Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) 

Lectótipo ♂ BMNH [exam.] 

Chrysis goeldi Ducke, 1907: p.17. 

Chrysis laterais goeldi; Ducke, 1913: p.25 [comb.n.]. 

Ipsiura goeldi; Bohart, 1985: p.711 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.509. 

Chrysis albibasalis; Kimsey & Bohart, 1990: p.509 [sinon.n.].  

Neochrysis (Ipsiura) goeldi; Linsenmaier, 1985: p.472 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Tamanho pequeno a médio: 4 a 6 mm. Coloração do corpo esverdeado 

com manchas azuladas, característica peculiar dessa espécie (Figura 19 A). 

Pontuação engrossada sobre toda a superfície dorsal. Faixas transversais escurecidas 

na superfície dorsal atenuadas, sobretudo nos tergitos metassomáticos I e II e na 

superfície dorsal do tórax. Pit row presente e bem desenvolvido, com as fossas 

medianas mais alongadas que as adjacentes (Figura 19 B). Carenas faciais formando 

um arco sub-quadrado, praticamente fechado na base (Figura 19 C). Metanoto 

arredondado. Veia posterior à célula discoidal curta, terminando logo posterior à 

célula. Margens laterais do T3 com manchas esbranquiçadas. Porção apical do T3 

mais curto e com dentes menos desenvolvidos, se comparado às espécies 

relacionadas (Figura 19 B). Manchas dos esternitos metassomáticos II de tamanho 

médio a grande, fracamente afastadas medianamente (Figura 9 E e F). I. goeldi é 

facilmente distinguida pela combinação da coloração e pontuação grossa do 

integumento; pelo formato das carenas faciais; dentes apicais da margem posterior do 

T3 e pelo formato das manchas do S2. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, MG, ES, PR, SC; Argentina: Formosa; Santa Fé; Paraguai: 
San Pedro (Mapa 10). 
 
Material analisado: Brasil: PA, Óbidos 2.i.1907 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, 
Óbidos 20.xi.1907 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: MG, 
Barbacena 9.xi.1905 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: MG, Barbacena 16.xii.1905 (A 
Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, Faro 14.i.1901 (A Ducke) (♂MPEG), mesma localidade, 
mas com a seguinte data: 14.xii.1906 (A Ducke) (♀MPEG); Argentina: Formosa, 
Arroyo 10.viii.1977 (Porter, Stange & Fidalgo) (♂UCD); Argentina: Formosa 
11.viii.1977 (Stange-Fidalgo) (♂UCD); Argentina: Santa Fé (Piquete) (♀UCD); Brasil: 
SC, Nova Teutonia vi.1968 (Fritz Plaumann) (♀UCD), mesma localidade, mas com as 
seguinte data: i.1970 (♀♀♂♂♂UCD); Brasil: PA, Óbidos 22.xii.1904 (A Ducke) 
(♀UCD); Brasil: MG, Passos 9.ix.1963 (Claudionor Elias) (♂UCD); Paraguai: San 
Pedro, Cororo 5.xii.1983 (M Wasbauer) (♂UCD); Brasil: ES, Santa Tereza 5.vi.1966 
(CT & C Elias) (♂DZUP); Brasil: PR, Araucária 18.ii.1965 (Mitchell Moure) (♀DZUP); 
Paraguai: Alto Paraguai 11.ix.1997 (B. Garcete) (♂INBPY). 
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Mapa 10. Registros de distribuição da espécie Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 19. Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) (♂MPEG). (A) vista lateral do habitus; (B) vista 

póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura klugi (Dahlbom 1854) 

Holótipo ♂ ZMK 

Chrysis klugi Dahlbom, 1854: p.321; Ducke, 1913: p.25. 

Chrysis cristata Mocsáry 1913: p.13 [sinon.n.]. 

Chrysis (Ipsiura) cristata; Linsenmaier, 1959: p.136 [comb.n.]. 

Ipsiura klugi; Bohart, 1985: p.710 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 1990: 

p.509. 

Neochrysis (Ipsiura) klugi; Linsenmaier, 1985: p.472 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Tamanho médio a grande: 7 a 9 mm. Coloração do corpo esverdeado com 

manchas em lilás na superfície dorsal, bem marcadas (Figura 20 A). Carenas faciais 

formando um arco alongado e estreito, totalmente aberto na base (Figura 20 C). 

Metanoto cristado ou serriforme, distintamente visível. Margens laterais do T3 com 

manchas esbranquiçadas curtas. Margem posterior da mesopleura fortemente 

carenada formando dentes bastante distinguíveis. Margem apical do T3 com coroa de 

dentes grandes e pit row bem desenvolvido em toda a superfície do tergito (Figura 20 

B). Dentre as espécies que apresentam a coroa de dentes no T3, I. klugi certamente é 

a que apresenta a coroa mais distinta de todas elas. A espécie correlata, I. prolixa, é 

muito semelhante a I. klugi, mas difere pela superfície metanotal arredondada ou muito 

fracamente cristada; manchas do S2 das fêmeas, em I. klugi elas são alongadas, 

delgadas e muito separadas (Figura 9 G e H) e em I. prolixa elas são mais ovadas e 

mais aproximadas medianamente (Figura 9 I e J).  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, MG, RJ, SP, PR; Venezuela: Zulia; Paraguai: San Pedro 
Caballero, Chaco, Caaguazú; Argentina: Jujuy, Salta, Tartagal (Mapa 11). 
 
Material analisado: Brasil: PA, Almeirim 16.iv.1903 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, 

Belém Utinga  24.vi.1977 (L Hock) (♀MPEG); Brasil: PA, Faro 10.vii.1909 (A Ducke) 

(♀MPEG); Brasil: PA, Óbidos 11.i.1905 (A Ducke) (♀MPEG), mesma localidade, mas 

com as seguintes datas: 18.xii.1907 (♀MPEG), 20.xi.1904 (♀MPEG), 22.xii.1904 

(♂MPEG); Brasil: PA, R Arroyollos 21.iv.1903 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: SP, 

Ipiranga 1922 (H Luedizualdt) (♀MZUSP); Brasil: RJ, Nova Friburgo xii.1976 (Gred & 

Guimarães cols.) (♀MZUSP); Brasil: MG, Passos x.1963 (C.T.Elias col.) (♂MZUSP); 

Argentina: Jujuy 16.i.1966 (H & M Townes) (♀UCD); Argentina: Salta, Oran Abra 

Grande 18.iv.1969 (♀UCD); Argentina: Tartagal xi.1971 (Manfredo Fritz) (♀UCD); 

Brasil: MG, Poços de Caldas  23.xii.1962 (Claudionor Elias) (♂UCD); Brasil: PR, Ponta 

Grossa x.1943 (P J Moure) (♀UCD); Paraguai: Caaguazu  xii.1977 (Manfredo Fritz) 

(♀UCD); Paraguai: Chaco, Venturi 4.xi.1897 (J Brèthes) (♂UCD); Paraguai: San 

Pedro, Cororo Rio Ypane 28.xi.1983 (M Wasbauer) (♀♂UCD), mesma localidade, mas 

com as seguintes datas: 1.xii.1983 (♂UCD), 5.xii.1983 (♂♂♂♂♀UCD); Venezuela: 

Zulia, Tucuco 23.iv.1981 (HK Townes) (♀UCD). 
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Mapa 11. Registros de distribuição da espécie Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 20. Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) (♂MZUSP). (A) vista lateral do habitus; (B) 

vista póstero-dorsal do T3 (♀MZUSP); (C) vista frontal da cabeça (♀MZUSP). 
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Ipsiura lata Bohart, 1985 

Holótipo ♂ MZUSP [exam.] 

Chrysis lateralis Brullé, 1846: p.26; Ducke, 1913: p.24. 

Chrysis (Ipsiura) lateralis; Linsenmaier, 1959: p.74 [comb.n]. 

Ipsiura lata Bohart, 1985: p.716 [comb.n]; Kimsey & Bohart, 1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) lateralis; Linsenmaier, 1985: p.471 [comb.n]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal de médio a grande: 7 a 8,5 mm. Coloração esverdeada 

com faixas transversais escurecidas na superfície dorsal (Figura 21 A). T3 com seis 

dentes distintos. Pit row presente e bem desenvolvido (Figura 21 B). Dobra anterior ao 

pit row presente e gradual (Figura 21 A). Margem posterior da mesopleura carena, 

mas sem formação de dentes distinguíveis. Metanoto serriforme ou cristado. Quartos 

distais dos fêmures anteriores com pontuação grossa e levemente achatados nas 

margens externas, mas sem formação de dente na margem inferior. Diâmetro do 

quarto distal do fêmur anterior sub-igual ao diâmetro do primeiro distal do fêmur. 

Carenas faciais formando um arco quase completo, ligeiramente aberto na base, mais 

longo que largo. I. lata é uma das espécies mais comumente encontradas do gênero. 

É facilmente distinguível de I. obidensis, espécie correlata, por apresentar o metanoto 

serriforme (Figura 21 C), dentes da margem posterior da mesopleura igualmente 

espaçados, dentes da margem posterior do T3 agudos e pelo arco formado pelas 

carenas faciais, mais longo que largo. As manchas do S2 são grandes e ligeiramente 

separadas mediana em ambos os sexos (Figura 9 K e L). Linsenmaier (1985) propôs a 

espécie Neochrysis (Ipsiura) sobrina Linsenmaier, 1985 (474 pp.) que posteriormente 

foi sinonimizada por Kimsey & Bohart, 1990 (509 pp.) como sinônimo júnior de Ipsiura 

catamarcae Bohart, 1985. Com base na descrição, ilustrações e o registro de 

distribuição da espécie proposta por Linsenmaier (1985) é provável que esta seja 

sinônimo de I. lata e não de I. catamarcae como argumentado por Kimsey & Bohart 

(1990). No entanto, aqui também se assume uma posição mais conservadora tendo 

em vista a impossibilidade de acesso ao espécime tipo de Linsenmaier. 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AP, AM, PA, RN, PB, PE, AL, SE, BA, MG, SP, MT, Argentina: 
Salta, Tucumán, Córdoba, Cosquin, Santa Fé, Entre Rios, Chaco (Mapa 12). 
 
Material analisado: Brasil: SP, Ribeirão Preto campus USP 14.xii.1972 (M Mazucato) 
(♀RPSP), mesma localidade, com a seguinte data: 20.vi.1972 (♀RPSP); Brasil: SP, 
Ribeirão Preto 4.viii.1986 (GM Faria) (♀RPSP); Brasil: SP, Ribeirão Preto 15.i.1975 (M 
Mazucato) (♀RPSP); Brasil: SP, Ribeirão Preto 22.i.1973 (M Mazucato) (♂RPSP); 
Brasil: AM, Manaus, campus UFAM 26.viii.1978 (Bert Klein col.) (♀INPA); Brasil: AM, 
Manaus, campus UFAM vi.1982 (JA Rafael) (♂♂♂INPA); Brasil: AM, Manaus INPA 
14.v.1981 (JA Rafael) (♀INPA); Brasil: AM, Manaus 11.vi. 1982(JARafael) (♀♀♀INPA); 
Brasil: AM, Manaus 29.vi.1982 (JA Rafael) (♂INPA); Brasil: SE, Canindé do São 
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Francisco 23.ix.2005 (Débora Moura) (♀LEBIC), mesma localidade, mas com a 
seguinte data: 28.vi.2005 (♂LEBIC); Brasil: BA, Jequié DIRFAV 29.vii.2006 (JC Silva-
JR) (♀LEBIC); Brasil: RN, Serra Negra do Norte ESEC-Seridó 02.vii.1995 (FCV 
Zanella) (♀LEBIC); Brasil: RN, Serra Negra do Norte ESEC-Seridó 18.vi.1995 (FCV 
Zanella) (♂LEBIC); Brasil: PB, Sta. Terezinha Faz. Tamanduá 14.xii.2009 (KDVS 
Messias) (♀LEBIC); Brasil: PB, Sta. Terezinha Faz. Tamanduá 28.ii.2011 (ADA Lima) 
(♀LEBIC); Brasil: BA, Milagres 17.iii.2012 (FCV Zanella) (♂♂♂♂♂♂♂♀♀♀LEBIC); 
Brasil: AL, Olho D’água do Casado 27.viii.2002 (Débora Moura) (♂LEBIC); Brasil: BA, 
Jequié UESB II 9.xii.2006 (JR Silva-Jr) (♀♀LEBIC), mesma localidade, mas com as 
seguintes datas: 20.xi.2006 (♀LEBIC); 25.xi.2006 (♀♀♀♂LEBIC); Brasil: SP, Barueri 
17.ii.1962 (K Lenko) (♀MZUSP); Brasil: SP, Ibirá x.1953 (Dirings) (♂MZUSP); Brasil: 
PA, Rio Trombetas 11.i.1968 (♂MZUSP); Brasil: MG, Passos 1963-1965 (C Elias) 
(♂♂♂♂♀MZUSP); Brasil: SP, São Paulo 1962 (I Carlos) (♂MZUSP); Brasil: SP, São 
Paulo 1953 (Dirings) (♂MZUSP); Brasil: MT, Três Lagoas Faz. Dr. José Mendes 
30.v.1964 (♀MZUSP); Brasil: PE, Chã Grande 17.iii.2002 (PMilet & S Pinto) (♀LEBIC); 
Brasil: PB, João Pessoa 22.i.2001 (P Medeiros) (♀LEBIC); Brasil: AL, Poço da 
Ingazeira 28.x.2005 (Débora Moura) (♀LEBIC); Argentina: Cordoba, 26km W Dique 
Los Molinos El Paraíso i.1974 (Martinez) (♀UCD); Argentina: Salta, Cachi 20.i.1966 
(CC Porter) (♂UCD); Argentina: Cosquin, Sierra de Cordoba 1.iii.1920 (Cornell Univ. 
Exped.) (♂♀UCD); Argentina: Santa Fé, Estancia la Noria, Rio San Javier 17.ii.1912 
(GE Bryant) (♂UCD); Argentina: Tucumán, Famailla iv.1947 (BL Garcia) (♀UCD); 
Argentina: Entre Rios, Palmar Colon i.1974 (Manfredo Fritz) (♀♀UCD); Argentina: 
Salta, Pocitos vii.1971 (Manfredo Fritz) (♂UCD); Argentina: Chaco, San Bernardo (Di 
Iorio) (♀UCD); Argentina: Salta, Tartagal xi.1971 (Manfredo Fritz) (♀UCD); Brasil: PA 
vii.1903 (A Ducke) (♂♂♂UCD); Brasil: AP, Macapá Pacoval 7.xi.1978 (W França) 
(♂UCD); Brasil: MT, Corumbá ((♂UCD); Brasil: AM, Manaus 7.ii.1976 (RM Bohart) 
(♂♂♂♂♀UCD); Brasil: PA, Óbidos, 4.i.1907 (A Ducke) (♀UCD); Brasil: PA, Santarém 
(♀UCD); Brasil: SP, São Paulo iv.1957 (♀UCD); Brasil: SP, São Paulo 7.ii.1967 (VN 
Alin) (♀UCD); Brasil: PB, Soledade 25.xi.1955 (Jose Azevedo) (♂UCD); Brasil: PB, 
Soledade 9.iii.1956 (Aristóteles Silva) (♂UCD).  
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Mapa 12. Registros de distribuição da espécie Ipsiura lata Bohart, 1985, representada 

pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades provenientes das 

etiquetas dos espécimes. 
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Figura 21. Ipsiura lata Bohart, 1985 (holótipo♂ MZUSP) Fotos: R Kawada. Barras de 

escala em ―A‖ e ―B‖= 2 mm. (A) vista lateral do habitus; (B) vista póstero-dorsal do T3; 

(C) vista lateral do metanoto. 
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Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913)  

Holótipo ♀ HNHM [exam.] 

Chrysis leucobasis Mocsáry, 1913: p.12. 

Ipsiura leucobasis; Bohart, 1985: p.711 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) leucobasis; Linsenmaier 1985: p.475 [comb.n]; Linsenmaier 1997: 

p.268. 

 

Diagnose: Tamanho corporal de médio a grande: 7 a 8,5 mm. Coloração esverdeada 

com manchas azuladas na superfície dorsal (Figura 22 A). T3 com ―seis‖ dentes 

obtusos e irregulares (Figura 22 B). Pit row na maioria das vezes ausente ou 

encoberto, exceto por alguns exemplares machos que apresentavam o pit row exposto 

e os dentes, da margem apical, agudos (raras exceções). Dobra anterior ao pit row 

muito reduzida e gradual. Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente 

maior que o comprimento da maior largura da cabeça. Veia posterior à célula discoidal 

curta ou às vezes vestigial, com veia relictual próximo a margem da asa. Carenas 

faciais formando um arco arredondado totalmente fechado na base (Figura 22 C). 

Margens laterais do T3 com manchas esbranquiçadas estreitadas (Figura 22 A). 

Manchas do S2 de tamanhos médios e ligeiramente separados medianamente em 

ambos os sexos (Figura 6 A e B). Assim como em I. boliviana, I. leucobasis apresenta 

cerdas douradas alongadas nos esternitos metassomáticos II e III das fêmeas (ver 

Figura 5 D). A distinção entre as duas espécies é discutida na diagnose dada para I. 

boliviana. 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, MG, ES, SP, SC; Costa Rica: Quebrada Bonita, Corcovado; 
Paraguai: Caaguazu, Paso Yobai, Tacuaras; Argentina: Corrientes, Córdova (Mapa 
13). 
 
Material analisado: Brasil: MG, Serra da Canastra, São José do Barreiro 6.vii.1988 (J 

Camargo) (♀RPSP); Brasil: MG, Barbacena 2.xi.1906 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: AM, 

Manaus 4.iii.1986 (Bert Klein) (♀INPA); Brasil: PR, Curitiba 7.xi.1967 (♂DZUP); Brasil: 

MG, Tapira 30.xi.1965 (C Elias) (♀DZUP); Brasil: MG, Marliéria 09-16.xi.2003 (JCR 

Fontenelle) (♀♀UFES), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 08-15.xi.2001 

(♀UFES), 11-18.xi.2007 (♀UFES); Argentina: Córdova, Dep. Punika V Harmosa 

xii.1942 (MJ Viana) (♀UCD); Argentina: Corrientes, Las Marias 10.xi.1969 (CC Porter) 

(♀UCD); Brasil: SP, Campinas iii.1921 (FX Williams) (♂UCD); Brasil: ES, Conc. Da 

Barra 25.ix.1969 (CT & C Elias) (♀UCD); Brasil: SC, Nova Teutonia xii.1964 (Fritz 

Plaumann) (♀♀UCD); Brasil: SP, Ipiranga (♂UCD); Costa Rica: Puntar RB Carara, 

Estac. Quebrada Bonita viii.1989 (Hanson) (♀UCD); Costa Rica: Puntar PN 

Corcovado, Est Sirena v. 1989 (♀UCD);  Paraguai: Caaguazu xi.1979 (Manfredo Fritz) 

(♂UCD); Paraguai: Paso Yobai (♀UCD); Paraguai: Tacuaras (♂UCD). 
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Mapa 13. Registros de distribuição da espécie Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 22. Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) (♀INPA). (A) vista lateral do habitus; (B) 

vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) 

Lectótipo ♀ HNHM [exam.] 

Chrysis leucocheila Mocsáry, 1889: p.408; Ducke, 1913: p.22. 

Ipsiura leucocheila; Bohart, 1985: p.709 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) leucocheila; Linsenmaier, 1985: p.468 [comb.n.]; Linsenmaier, 1997: 

p.266. 

 
Diagnose: Tamanho corporal extremamente variado: 5 a 9 mm. Coloração 

esverdeada ou azulada se mantido em álcool (Figura 23 A). T3 com quatro dentes 

agudos, formando ângulos profundos entre eles (Figura 23 B). Pit row presente e 

totalmente exposto, com fossas profundas (Figura 23 B). Dobra anterior ao pit row 

presente, às vezes gradual (Figura 23 A). Veia posterior à célula discoidal curta. 

Comprimento da maior largura do pronoto igual ou pouco maior que o comprimento da 

maior largura da cabeça. Carenas faciais formando um arco aberto na base (Figura 23 

C) às vezes mais longo que largo. Manchas do S2 com variação de forma, geralmente 

separadas por cerca da metade do diâmetro de uma mancha (Figura 6 C e D). 

Margens laterais do T3 com grandes manchas esbranquiçadas. A distância entre as 

manchas do S2 separa I. leucocheila das espécies relacionadas: I. leucocheiloides e I. 

tropicalis (ver adiante), além da margem posterior da mesopleura e da pontuação do 

T3. I. leucocheila é também uma das espécies mais comuns de Ipsiura, comumente 

amostrada em coletas ativas em flores e em levantamentos com armadilhas malaise. 

No entanto, se conhece apenas a fêmea da espécie. Um único espécime macho, 

coletado em Boracéia (SP), foi determinado por Bohart como sendo um exemplar 

macho de I. leucocheila (UCD). No entanto, tenho considerado tal exemplar como 

sendo macho da espécie I. bohartiana n.sp (p.124), que apresenta evidentes 

diferenças em relação a I. leucocheila e concorda em todos os outros aspectos com a 

fêmea tipo da espécie sendo descrita. A variação do tamanho, bem como em 

características do T3 e das manchas do S2, podem levar a diferentes interpretações 

dos limites taxonômicos das espécies de Ipsiura que apresentam quatro dentes na 

margem posterior do T3. Vários espécimes determinados por Bohart como I. 

leucocheila na coleção do MPEG na minha interpretação tratam-se de espécimes da 

espécie I. tropicalis Bohart, 1985 (ver adiante na discussão sobre essa última espécie). 

Não está totalmente esclarecido se toda a variação observada em I. leucocheila se 

trata de fato de variação intraespecífica ou se há mais de um tipo natural sendo 

tratados com o mesmo nome. Tive acesso apenas por fotografias do espécime tipo, 

cedidas gentilmente pelo Dr. Zoltán Vas (HNHM). Com base no material estudado e na 

impossibilidade do acesso aos espécimes tipo das outras espécies, adotou-se uma 

posição mais conservadora em tratar como variação e considerar todos os nomes 
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propostos como válidos até que novas evidências lancem luz sobre os limites 

taxonômicos dessas espécies até então contraditórios. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, PA, RO, MG, SP, SC; Costa Rica: Heredia (Mapa 14). 

 
Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio, Est. Ecol. Jataí 5.xii.2007 (NW Perioto) 
(♀RPSP), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 7.xi.2007 (NW Perioto), 
11.x.2007 (NW Perioto) (♀RPSP), 26.xi.2008 (NW Perioto) (♀RPSP), 28.i.2009 (NW 
Perioto) (♀RPSP), 29.x.2008 (NW Perioto) (♀♀RPSP); Brasil: RO, Ouro Preto do 
Oeste 13.xi.1984 (FF Ramos) (♀MPEG); Brasil: PA, Serra Norte – Caldeirão 
10.vii.1986 (J Dias) (♀MPEG); Brasil: AM, Manicoré – Cachoeira ix.2004 (Silva & 
Pena)  (♀♀INPA); Brasil: SP, Araçatuba, Rio Jacaritinga x.1961 (Lane & Rabelo) 
(♀MZUSP); Brasil: SP, Tabatinga, Faz. Itaquerê 1.xii.1963 (K Lenko) (♀MZUSP); 
Brasil: SP, Nazaré Paulista xii.1991 (MV Ferraz) (♀MZUSP); Brasil: SP, Jundiaí, Serra 
do Japi 14.ii.1995 (Camilo, Serrano e August) (♀♀♀RPSP); Brasil: MG, Chapada? (A 
Ducke) (♀UCD); Brasil: MG, Marliéria 22-29.x.2005 (JCR Fontenelle) (♀UFES), 
mesma localidade, mas com as seguintes datas: 24-31.x.2002 (♀UFES). 03.-
10.xi.2004 (♀♀UFES), 05-12.x.2012 (MT Tavares e eq.col) (♀UFES); 09-13.xii.2003 
(JCR Fontenelle) (♀UFES), 20-27.x.2004 (JCR Fontenelle) (♀UFES), 27.x.2004 
(♀UFES), 28.x.2007 (♀UFES), 07-14.viii.2002 (♀UFES), 15.xii.2001 (♀UFES), 
14.xi.2002 (♀UFES), 09-16.xi.2003 (♀UFES), 25.x.2001 (♀UFES), 11-18.ii.2007 
(♀UFES), 20-27.x.2004 (♀UFES), 09-13.xii.2003 (♀UFES), 26.x.2003 (♀♀♀UFES), 
24.x.2002 (♀UFES), 19-26.x.2003 (♀UFES), 19-26.xi.2010 (MT Tavares) (♀UFES); 
Brasil: SP, Nova Teutonia 19.ix.1967 (Fritz Plaumann) (♀UCD), mesma localidade, 
mas com as seguintes datas: x.1967 (♀UCD), ii.1996 (♀UCD); Costa Rica: Prov. La 
Selva, Heredia 17.iv.1989 (HA Hespenheide).  
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Mapa 14. Registros de distribuição da espécie Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 

  



 

83 
 

 

Figura 23. Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) (♀UFES). (A) vista lateral do habitus; 

(B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça (♀INPA), barra de escala= 1 

mm. 
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Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) 

Lectótipo ♀ MNHN [exam.] 

Chrysis leucocheiloides Ducke, 1903: p.226; Ducke, 1913: p.22. 

Ipsiura leucochiloides; Bohart, 1985: p.709 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & 

Bohart, 1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) leucocheiloides; Linsenmaier, 1985: p.469 [comb.n]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal médio: 6 a 7 mm. Coloração esverdeada com faixas 

transversais azuladas no dorso (Figura 24 A). T3 com quatro dentes obtusos, 

formando ângulos rasos entre eles (Figura 24 B). Pit row com depressões fracamente 

indicadas (Figura 24 B). Dobra anterior ao pit row distintamente evidente (Figura 24 A). 

Veia posterior à célula discoidal curta. Borda posterior da mesopleura fortemente 

carenada e formando dentes distinguíveis, os dois inferiores mais aproximados entre si 

(Figura 24 C). Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior que o 

comprimento da maior largura da cabeça. Carenas faciais formando um arco quase 

totalmente fechado, aberto apenas ligeiramente na base. Quarto distal do fêmur 

anterior levemente achatado na superfície externa e com pontuação irregular (Figura 

24 C). Manchas do S2 grandes e ligeiramente separadas medianamente (Figura 6 E). 

Margens laterais do T3 com estreitas manchas esbranquiçadas (Figura 24 A). I. 

leucocheiloides é menos comum que as espécies I. leucocheila e I. tropicalis, poucos 

indivíduos foram encontrados nas coleções dessa espécie. I. leucocheiloides 

facilmente se diferencia das espécies relacionadas por apresentar leve achatamento 

no quarto distal do fêmur anterior na margem externa, manchas do S2 grandes, 

estreitas manchas esbranquiçadas nas margens laterais do T3 e pela borda posterior 

da mesopleura fortemente carenada com dentes distinguíveis. Alguns espécimes de I. 

nigriventer Bohart, 1985 apresentavam etiquetas de determinação de A Ducke (na 

coleção MZUSP) e do próprio R Bohart (na coleção MPEG) como sendo indivíduos de 

I. leucocheiloides. No entanto, os espécimes analisados se tratavam claramente de 

fêmeas de I. nigriventer (ver diagnose adiante).  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, PA, ES; Peru: Madre de Dios, Iquitos, Coronel Portillo; 
Bolívia: Santa Cruz (Mapa 15). 
 
Material analisado: Brasil: PA, Óbidos 22.xii.1904 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, 

Faro  15.xii.1904 (A Ducke) (♂MPEG), Brasil: PA, Teffé 10.vi.1906 (A Ducke); Brasil: 

ES, Conc. Da Barra 8.xi.1969 (CT & C Elias) (♀DZUP); Brasil: ES, Conc. Da Barra 

27.vi.1968 (CT & C Elias) (♀DZUP); Brasil: ES, Conc. Da Barra 4.x.1969 (CT & C 

Elias) (♀UCD); Brasil: AM, Estirão do Equador - Rio Javari x.1979 (Alvarenga) 

(♀UCD); Peru: Madre de Dios, Puerto Maldonado 1.x.1962 (LE Pena) (♀UCD); Peru: 
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Iquitos, San Roque iii.1924 (Kluge) (♀UCD); Peru: Pucalpa Loreto 29.viii.1960 (JM 

Shunke) (♀UCD); Bolívia: Buenavista, Santa Cruz 1928 (J Steinbach) (♂UCD). 

 

 

Mapa 15. Registros de distribuição da espécie Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 24. Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) (♀DZUP). (A) vista lateral do habitus; 

(B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista póstero-lateral do mesossoma (Lectótipo♀ 

MNHN® Fotos: EAB Almeida). 
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Ipsiura lilloi Bohart, 1985 

Holótipo ♀ Coll. Fritz. [parátipos exam.] 

Ipsiura lilloi Bohart, 1985: p.717; Kimsey & Bohart, 1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) aemula; Kimsey & Bohart, 1990: p.510 [sinon.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) lilloi; Linsenmaier, 1997: p.267 [comb.n].  

 

Diagnose: Tamanho pequeno: 4 a 6 mm. Coloração de verde escuro a azul, com 

faixas transversais escurecidas e com pouco brilho (Figura 25 A). Pit row parcialmente 

encoberto (Figura 25 B). Carenas faciais formando um arco aberto na base. Carenas 

faciais secundárias presentes. Superficialmente muito semelhante a I. genbergi, mas 

difere consideravelmente no tamanho e na coloração do integumento, além da porção 

látero-inferior do pronoto, com superfície sem divisão evidente na margem posterior 

(Figura 25 C). Manchas do S2 pequenas e separadas por cerca do diâmetro de uma 

mancha (Figura 6 F). Dentre as espécies de Ipsiura, lilloi é uma das menores e 

apresenta poucos espécimes conhecidos. Os machos são desconhecidos. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, SP; Argentina: Misiones; Paraguai: Itapuá (Mapa 16). 

Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio Est. Ecol Jataí 2.ix.2009 (NW Perioto) 
(♀RPSP), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 27.ix.2007 (♀RPSP), 
29.x.2008 (♀RPSP), 15.x.2009 (♀RPSP); Brasil: AM, Estirão do Equador x.1979 
(Alvarenga) (♀UCD); Argentina: Misiones, Cataratas del Iguazu 5.xii.1970 (C Porter); 
Paraguai: Itapuá, Pirapó xii.1971 (L Peña) (♀♀UCD). 
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Mapa 16. Registros de distribuição da espécie Ipsiura lilloi Bohart, 1985, representada 

pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades provenientes das 

etiquetas dos espécimes. 
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Figura 25. Ipsiura lilloi Bohart, 1985 (♀RPSP). (A) vista lateral do habitus; (B) vista 

póstero-dorsal do T3; (C) vista lateral do pronoto. 
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Ipsiura longiventris (Ducke, 1906) 

Lectótipo ♀ MZUSP [exam.] 

Chrysis longiventris Ducke, 1906: p.17; Ducke, 1913: p.25. 

Ipsiura longiventris; Bohart, 1985: p.711 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) longiventris; Linsenmaier, 1985: p.472 [comb.n]. 

 

Diagnose: Tamanho médio: 6 mm. Coloração predominantemente esverdeada com 

faixas transversais escurecidas de pouco brilho (Figura 26 A). Pit row fortemente 

desenvolvido com fossas alongadas (Figura 26 B). Carenas faciais formando um arco 

aberto na base (Figura 26 C). Carenas faciais secundárias ausentes. Margens laterais 

do T3 com grandes manchas esbranquiçadas (Figura 26 A). Margens laterais do 

tergito metassomático II com finas membranas translúcidas muito pequenas presentes 

apenas na porção posterior. Margem posterior da mesopleura fracamente carenada ou 

crenada. Manchas do S2 grandes e alongadas, fracamente separadas medianamente 

(Figura 6 G). Metanoto pontuado e arredondado, sem superfície distinta. I. longiventris 

é facilmente distinguível das espécies relacionadas I. klugi e I. prolixa, basicamente 

pela diferença do tamanho corporal, o formato e tamanho das manchas do S2, 

superfície metanotal arredondada, margem posterior da mesopleura sem dentes 

distinguíveis e pela presença de uma fina membrana translúcida nas margens laterais 

do tergito metassomático II. Espécie muito rara. O único exemplar analisado foi o 

espécime-tipo da espécie (lectótipo♀ MZUSP). Macho desconhecido. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA. 

Material analisado: Brasil: PA, Óbidos (A Ducke) (♀ MZUSP). 
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Figura 26. Ipsiura longiventris (Ducke, 1906) (lectótipo♀ MZUSP). (A) vista lateral do 

habitus; (B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) 

Holótipo ♀ MNHN [exam.] 

Chrysis marginalis Brullé, 1846: p.41; Ducke, 1913: p.22. 

Chrysis (Ipsiura) marginalis; Linsenmaier, 1959: p.74 [comb.n.]. 

Ipsiura marginalis; Bohart, 1985: p.709 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) marginalis; Linsenmaier, 1985: p.467 [comb.n.]. 

Diagnose: Espécimes robustos, tamanho corporal entre 11 a 14 mm. Coloração 

predominantemente esverdeada com faixas transversais escurecidas na superfície 

dorsal (Figura 27 A). Comprimento da maior largura do pronoto visivelmente maior que 

o comprimento da maior largura da cabeça. Veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior, alongada e culminando próximo a margem da asa (ver Figura 1 A). Veia R1 

da asa anterior extremamente reduzida ou mesmo ausente. Célula radial da asa 

anterior sem a presença de cerdas ou, estas quando presentes, ocupando apenas 

parcialmente a porção distal da célula. Metanoto alongado e fortemente projetado por 

sobre o propódeo. Margem apical do T3 com dentes extremamente obtusos e voltados 

ventralmente (Figura 27 B). Manchas dos esternitos metassomáticos II de tamanhos 

médio e separadas por menos da metade do diâmetro de uma mancha (Figura 6 H). 

Carenas faciais formando um arco totalmente fechado na base e com conspícuas 

carenas secundárias (Figura 27 C). Borda posterior da mesopleura fortemente 

carenada e formando dentes claramente sobressalentes à margem (ver Figura 1G). 

Dentre os grupos de espécies de Ipsiura o grupo marginalis é o mais díspar de todos. 

Recorrentemente recuperado nas análises filogenéticas com suporte robusto dos 

ramos (ver capítulo II adiante). A espécie I. marginalis compartilha inúmeras outras 

características com a espécie correlata I. ellampoides, no entanto, ambas são 

facilmente distinguíveis entre si e representam claramente se tratarem de entidades 

diferentes (ver discussão na página 57). Machos são desconhecidos. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA; Paraguai: Paraguarí, Itapuá (Mapa 17). 

Material analisado: Brasil: PA, Boca do Cuminá Mirim 4.x.1969 (Exp. Perm. Amaz.) 

(♀MZUSP); Brasil: PA, Óbidos 28.xii.1907 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, Santarém 

(A Ducke) (♀UCD); Paraguai: ? (Sternitzky) (♀UCD); Paraguai: Paraguarí, Sapucai 

25.viii.1901 (UCD); Paraguai: Itapuá, Alto Verá 11.ii.1999 (B Garcete-Barrett) 

(♀INBPY). 
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Mapa 17. Registros de distribuição da espécie Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 

  



 

94 
 

 

Figura 27. Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) (♀MZUSP). (A) vista lateral do habitus; (B) 

vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura myops (Buysson, 1904) 

Holótipo ♀ MNHN [exam.] 

Chrysis myops Buysson, 1904: p.41. 

Chrysis subtruncata; Kimsey & Bohart, 1990: p.510 [sinon.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) dehyalinata; Kimsey & Bohart, 1990: p.510 [sinon.n.]. 

Ipsiura myops; Bohart, 1985: p.709 [comb.n]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) myops; Linsenmaier, 1985: p.469 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal médio: 5 a 7 mm. Coloração azulada e com pontuação 

grossa por todo o integumento da superfície dorsal e lateral (Figura 28 A). Veia 

posterior à célula discoidal curta ou vestigial. Margens laterais do T3 sem manchas 

esbranquiçadas (Figura 28 C). Porção distal do T3 com quatro dentes agudos, 

formando ângulos rasos entre eles (Figura 28 B). Pit row bem desenvolvido com 

fossas bem definidas (Figura 28 B e C). Manchas do S2 grandes e ovaladas, 

fracamente separadas medianamente (Figura 6 I e J). Metanoto pontuado e 

arredondado, sem superfície distinta. Margem posterior da mesopleura carenada e 

com formação de dentes igualmente separados entre si. I. myops se distingue 

facilmente das demais Ipsiura que apresentam quatro dentes apicais na margem distal 

do T3 pela ausência de manchas esbranquiçadas nas margens laterais do tergito, 

manchas do S2 grandes e arredondadas e pelos dentes e ângulos da margem apical 

do T3.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: MG, SP, PR, SC; Uruguai: Tacuarembó; Argentina: Corrientes, 
Salta, Jujuy (Mapa 18). 
 
Material analisado: Brasil: SC, Porto União 3.xii.2011 (J Iantas) (♂DZUP); Brasil: MG, 
Barbacena 27.x.1905 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: SP, Luiz Antônio Est. Ecol. Jataí 
11.x.2007 (NW Perioto) (♀RPSP); Brasil: MG, Araxa 15.iv.1965 (C Elias) (♂UCD); 
Brasil: SP, Nova Europa, Faz. Itaquerê 24.xi.1963 (K Lenko) (♀UCD); Brasil: SC, Nova 
Teutonia i.1965 (Fritz Plaumann) (♀UCD);  Brasil: SC, Nova Teutonia 28.iii.1966 (Fritz 
Plaumann) (♀UCD); Brasil: PR, Palmeira 9.x.1969 (PD Hurd) (♀UCD); Uruguai: 
Tacuarembo 2.ii.1963 (JK Bouseman) (♀UCD);  Argentina: Corrientes, Las Marias 
10.xi.1969 (C Porter) (♀UCD); Argentina: Salta, Pocitos i.1971 (Manfredo Fritz) 
(♀UCD);  Argentina: Jujuy, San Pedro de Jujuy 29.iv.1926 (USNM) (♀UCD); Argentina: 
Corrientes, Ytuzaingo iii.1982 (Manfredo Fritz) (♀UCD). 
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Mapa 18. Registros de distribuição da espécie Ipsiura myops (Buysson, 1904) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 28. Ipsiura myops (Buysson, 1904) (holótipo♀MNHN® Fotos: EAB Almeida). 

(A) vista lateral do habitus, barra de escala= 4 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, 

barra de escala= 3 mm; (C) vista lateral do metassoma. 

 

 

 

 



 

98 
 

Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura nigriventer Bohart, 1985: p.717; Kimsey & Bohart, 1990: p.510. 

 

Diagnose: Tamanho corporal de médio a grande: 7 a 8 mm. Coloração verde-azulada 

com faixas transversais escurecidas na superfície dorsal (Figura 29 A). Veia posterior 

à célula discoidal da asa anterior longa, culminando próximo à margem da asa (ver 

Figura 1 A). Macro-pontos da superfície propodeal com integumento de aspecto fosco, 

sem brilho metálico (Figura 29 C). Cerdas da superfície ventral dos machos 

concentradas e alongadas com aspecto plumoso. Margem distal do T3 com quatro 

dentes agudos (Figura 29 B). Pit row presente e com fossas alongadas, apresentando 

aspecto vestigial (Figura 29 B). Dobra anterior ao pit row presente e gradual. Manchas 

do S2 grandes e praticamente tocando-se medianamente em ambos os sexos (Figura 

6 K e L). Superfície dorsal do vértex e tórax dos machos com manchas escurecidas. 

Quarto distal do fêmur anterior levemente achatado na superfície externa e com 

pontuação engrossada. Diâmetro do quarto distal do fêmur anterior quase igual ao 

diâmetro do primeiro distal do fêmur. Margens laterais do T3 com manchas 

esbranquiçadas estreitadas (Figura 29 A). I. nigriventer se distingue das demais 

espécies de Ipsiura que apresentam quatro dentes na margem apical do T3 por 

apresentar veia posterior à célula discoidal da asa anterior alongada, macro-pontos da 

superfície propodeal com aspecto fosco e manchas do S2 excepcionalmente grandes. 

I. nigriventer apresenta ampla distribuição e aparentemente disjunta. Os espécimes 

analisados coletados no México apresentam coloração menos iridescente e mais 

azulada. Por outro lado, os espécimes Brasileiros, excepcionalmente os Amazônicos, 

apresentam coloração esverdeada caracteristicamente iridescente. Em todos os outros 

aspectos os morfo-tipos estudados são concordantes em todas as características que 

definem a espécie.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, PA, MG, SP, MT; EUA: Texas; México: Michoacan, Yucatan, 
Oaxaca; Costa Rica: Guanacaste (Mapa 19). 
  
Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio Est. Ecol. Jataí 27.ix.2007 (NW Perioto) 
(♀♀RPSP), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 24.x.2007 (♀♀RPSP), 
12.xi.2008 (♀RPSP); Brasil: MG, Marliéria 14.xi.2002 (JCR Fontenelle) (♀UFES), 
mesma localidade, mas com as seguintes datas: 24.x.2002 (♀UFES), 28.x.2007 
(♀UFES); Brasil: AM, Iranduba, Ramal do Caldeirão 17.xi.2011 (Somavilla & Azevedo) 
(♀INPA); Brasil: PA, Óbidos (A Ducke) (♀MZUSP); EUA: Texas, Valley Botan. Garden 
McAllen Hidal County 26.xi.1981 (C Porter) (♀UCD); México: Michoacan, Apatzingan 
20.viii.1954 (EG Linsley, JW MacSwain & RF Smith) (♀UCD); México: Yucatan, 
Chichen Itza vi.1929 (J Bequaert) (♀UCD); México: Oaxaca, Matias Romero 
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14.viii.1963 (FD Parker & LA Stange) (♂UCD); Costa Rica: Guanacaste, Canãs 
28.x.1989 (FD Parker) (♀UCD); Brasil: MT, Rio Caraguana iii.1953 (Fritz Plaumann) 
(♀UCD). 
 
 

 

 
Mapa 19. Registros de distribuição da espécie Ipsiura nigriventer Bohart, 1985, 
representada pelos pontos em vermelho no mapa. (A). América Central e EUA, (B) 
América do Sul. Informações de localidades provenientes das etiquetas dos 
espécimes.  
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Figura 29. Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 (holótipo♂UCD®). (A) vista lateral do 

habitus, barra de escala= 2 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 1 

mm; (C) vista póstero-dorsal do mesossoma, macro-pontos da superfície propodeal.  
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Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura oaxacae Bohart, 1985: p.718; Kimsey & Bohart, 1990: p.510. 

Neochrysis (Ipsiura) dissedentata; Kimsey & Bohart, 1990: p.510 [sinon.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) oaxacae; Linsenmaier, 1997: p.267 [comb.n]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal médio: 7 mm. Coloração verde-azulada (Figura 30 A). 

T3 com seis dentes arredondados na margem apical (Figura 30 B). Margens laterais 

do T3 sem manchas esbranquiçadas (Figura 30 A). Manchas do S2 reduzidas e 

excepcionalmente afastadas (Figura 7 A). Carenas faciais formando um arco 

claramente aberto na base. Carenas faciais secundárias ligeiramente indicadas, mas 

presentes (Figura 30 C). Pit row parcialmente encoberto (Figura 30 B). Dobra anterior 

ao pit row ausente. Veia posterior à célula discoidal curta. Porção látero-inferior do 

pronoto com superfície claramente dividida. Fêmur anterior com pontuação 

extremamente reduzida na margem externa. Quarto distal do fêmur anterior não-

achatado e não-dentado ventralmente. I. oaxacae é facilmente distinguida das demais 

espécies de Ipsiura que apresentam seis dentes na margem apical do T3 pelo 

tamanho das manchas do S2 e pelo formato dos dentes apicais da margem do T3, 

além do formato do pit row parcialmente encoberto. 

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: SC; México: Oaxaca. 

Material analisado: México: Oaxaca, Matias Romero (FD Parker & LA Stange) 
(♂UCD); Brasil: SC, Nova Teutonia ii.1968 (Fritz Plaumann) (♀UCD).  
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Figura 30. Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 (♀UCD®). (A) vista lateral do habitus, barra 

de escala= 2 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 2 mm; (C) vista 

frontal da cabeça. 
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Ipsiura obidana Bohart, 1985 

Holótipo ♀ UCD [exam.] 

Ipsiura obidana Bohart, 1985: p.718; Kimsey & Bohart, 1990: p.511. 

 

Diagnose: Tamanho corporal médio: 6 mm. Coloração predominantemente 

esverdeada e iridescente (Figura 31 A). Faixas transversais brilhantes na superfície 

dorsal. T3 com seis dentes apicais (Figura 31 B). Margens laterais do T3 com 

manchas esbranquiçadas (Figura 31 A). Pit row parcialmente encoberto (Figura 31 B). 

Manchas do S2 incomumente reduzidas e muito aproximadas medianamente (Figura 7 

B). Carenas faciais formando um arco quase totalmente fechado. Carenas faciais 

secundárias extremamente reduzidas, praticamente ausentes (Figura 31 C). I. obidana 

é facilmente distinguida pelas manchas do S2, muito pequenas e aproximadas 

medianamente e pelo formato característico da margem posterior do T3. Machos 

desconhecidos.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: RR, AM, PA; Bolívia: Santa Cruz (Mapa 20). 

Material analisado: Brasil: AM, Manaus 29.vi.1982 (JÁ Rafael) (♀INPA); Brasil: RR, 
Rio Uraricoera, Ilha de Maraca 13.v.1987 (JA Rafael) (♀INPA); Brasil: PA, Óbidos 
17.xii.1907 (A Ducke) (♀UCD); Brasil: PA, Óbidos 28.xii.1907 (A Ducke) (♀UCD); 
Bolívia: Santa Cruz, Jardim Botânico 26.vii.1977 (C Porter) (♀UCD).  
 

 

Mapa 20. Registros de distribuição da espécie Ipsiura obidana Bohart, 1985, 
representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 
provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 31. Ipsiura obidana Bohart, 1985 (♀INPA). (A) vista lateral do habitus; (B) vista 

póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) 

Lectótipo ♂ MNHN [exam.] 

Chrysis obidensis Ducke, 1903: p.231. 

Chrysis lateralis obidensis Ducke, 1913: p.25 [comb.n.]. 

Chrysis anisitsii; Kimsey & Bohart, 1990: p.511 [sinon.n.]. 

Hexachrysis anisitsi; Kimsey & Bohart, 1990: p.511 [sinon.n.]. 

Ipsiura obidensis; Bohart, 1985: p.710 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.511. 

Neochrysis (Ipsiura) obidensis; Linsenmaier, 1985: p.472 [comb.n]. 

Neochrysis (Ipsiura) obidensis anisitsii; Linsenmaier, 1985: p.472 [comb.n.].  

 
Diagnose: Tamanho corporal muito variável: 4 a 7 mm. Coloração variável, 

geralmente esverdeada ou azulada com faixas transversais escurecidas na superfície 

dorsal (Figura 32 A). Pontuação geralmente grossa em toda superfície dorsal e lateral. 

Dentes apicais do T3 com ―seis‖ dentes, os laterais muito obtusos, dando a impressão 

de serem ―quatro‖ (Figura 32 B). Margens laterais do T3 com manchas 

esbranquiçadas (Figura 32 A). Manchas do S2 grandes e ligeiramente separadas 

medianamente em ambos os sexos (Figura 7 C e D). Carenas faciais formando um 

arco largo e quase totalmente fechado na base (Figura 32 C). Dobra anterior ao pit row 

gradativamente presente. Margem posterior da mesopleura carenada formando dentes 

distinguíveis, os dois inferiores mais aproximados entre si. Fêmur anterior levemente 

achatado no quarto distal do fêmur e com pontuação grossa na margem externa, às 

vezes formando um dente ventralmente. A distinção de I. obidensis e I. lata às vezes 

pode ser confusa, dada a ampla distribuição geográfica de ambas as espécies com 

sobreposição de áreas de ocorrência. A principal diferença entre elas se dá na 

margem posterior da mesopleura, fortemente carenada em I. obidensis com a 

formação de dentes distinguíveis; os dentes laterais da margem apical do T3 

extremamente obtusos em alguns espécimes de I. obidensis, característica que à 

confunde com I. tropicalis (foram observados alguns espécimes de I. obidensis 

determinados por R Bohart como sendo I. tropicalis); pelo metanoto muito 

discretamente serriforme em I. obidensis, geralmente mais pronunciado em I. lata; 

carenas faciais, em I. obidensis geralmente formando um arco largo e quase 

totalmente fechado na base (Figura 32 C); o pit row que em I. obidensis geralmente 

apresenta fossas profundas, em I. lata o pit row tende a apresentar fossas rasas ou 

vestigiais. O uso do ―geralmente‖ e ―às vezes‖ nesse contexto é inevitável, dado a 

plasticidade dessas espécies. Linsenmaier 1985 (p. 469) propôs a espécie Neochrysis 

(Ipsiura) teutoniaca. Apesar da breve descrição em muitos aspectos tal espécie 

aparenta ser um sinônimo de I. obidensis. Baseado no que ele descreve sobre o T3 e 

as ilustrações das carenas faciais formando um largo arco fracamente aberto na base. 
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Todavia, segue-se considerando-a como espécies distintas até que novas evidências 

esclareçam os limites taxonômicos.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: AM, PA, MA, CE, RN, BA, MG, SP; Paraguai: Guairá; Argentina: 
Salta, Santa Fé (Mapa 21). 
 
Material analisado: Brasil: BA, Jequié DIRFAV 13.x.2006 (JC Silva-JR) (♀LEBIC); 
Brasil: BA, Jequié UESB II 28.ii.2007 (JC Silva-JR) (♀LEBIC), mesma localidade, mas 
com as seguintes datas: 19.ix.2006 (♀LEBIC), 20.xi.2006 (♀LEBIC), 25.xi.2006 
(♂LEBIC);  Brasil: BA, Jequié DIRFAV 10.ii.2006 (JC Silva-JR) (♀LEBIC); Brasil: RN, 
Mossoró, Faz. Sta. Júlia 6.iii.2007 (DRR Fernandes) (♂♂♀♀♀♀LEBIC); Brasil: SP, 
Luiz Antônio, Est. Ecol. Jataí 24.x.2007 (NW Perioto) (♀RPSP), mesma localidade, 
mas com as seguintes datas: 5.xii.2007 (♀RPSP), 26.xi.2008 (♀RPSP); Brasil: PA 
26.ix.1901 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA 28.ix.1901 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA 
24.iii.1903 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, Alenquer 29.xii.1903 (A Ducke) (♀MPEG); 
Brasil: PA, Alenquer 1.i.1904 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, Almeirim 8.iv.1903 
(♀MEPG); Brasil: PA, Almeirim 12.iv.1903 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: MG, Barbacena 
22.x.1905 (A Ducke) (♂MPEG); Brasil: CE, Baturité 25.vii.1908 (A Ducke) (♀MEPG); 
Brasil: MA, Caxias 29.iv.1907 (A Ducke) (♀MEPG); Brasil: MA, Codó 24.vi.1907 (A 
Ducke) (♀MEPG); Brasil: PA, Madeira Mamoré (♀MEPG); Brasil: PA, Faro 15.xii.1904 
(A Ducke) (♀MEPG); Brasil: AM, Manaus 22.xi.1910 (A Ducke) (♀MEPG); Brasil: PA, 
Óbidos 8.vii.1903 (A Ducke) (♂MPEG), mesma localidade, mas com as seguintes 
datas: 13.xii.1903 (♀MPEG), 10.i.1904 (♂MPEG), 21.i.1904 (♂MPEG), 22.xii.1904 
(♂MPEG), 2.i.1905 (♂MPEG), 5.i.1905 (♀MEPG), 7.i.1905 (♀MEPG), 11.i.1905 
(♂MPEG), 31.xii.1906 (♀MEPG), 1.i.1907 (♀MEPG), 2.i.1907 (♂MPEG), 4.i.1907 
(♂♂♀MPEG), 5.i.1907 (♂♂MPEG), 8.i.1907 (♀MPEG), 5.iv.1907 (♂MPEG), 1.xii.1907 
(♂MPEG); Brasil: PA, Prainha 12.v.1903 (A Ducke) (♂♀MPEG); Brasil: SP, Paulo de 
Farias, Est. Ecol. P. Farias 9.xii.1998 (Garófalo, Gazola e Serrano) (♂RPSP); Brasil: 
PA, Óbidos 2.i.1907 (A Ducke) (♂♂UCD), mesma localidade, mas com as seguintes 
datas: 22.xii.1904 (♀UCD), 1.i.1907 (♀UCD); Brasil: MG, Chapada? (♀UCD); 
Paraguai: Villarica xi (Sternitzky) (♀UCD); Argentina: Salta, Tartagal 11.viii.1973 (C 
Porter) (♀UCD); Argentina: Prov. Santa Fé, Tostado (Andres Giai) (♂UCD). 
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Mapa 21. Registros de distribuição da espécie Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 32. Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) (lectótipo♂MNHN® Fotos: EAB Almeida, A 

e B). (A) vista lateral do habitus, barra de escala = 3 mm; (B) vista póstero-dorsal do 

T3, barra de escala= 3 mm; (C) vista frontal da cabeça (♀RPSP), barra de escala= 1 

mm. 

  



 

109 
 

Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) 

Holótipo ♂ BMNH [exam.] 

Chrysis pilifrons Cameron, 1888: p.465. 

Chrysis stenops; Kimsey & Bohart, 1990: p.511 [sinon.n.]. 

Ipsiura pilifrons; Bohart, 1985: p.711 [comb.n.]; Kimsey, 1985: p.275; Kimsey & Bohart, 

1990: p.511. 

Neochrysis (Ipsiura) pilifrons; Linsenamier, 1986: p.475 [comb.n.]. 

  

Diagnose: Tamanho corporal de pequeno a médio: 6 a 9 mm. Coloração verde-

azulada, faixas dorsais transversais escurecidas e com pouco brilho metálico (Figura 

33 A). T3 com seis dentes agudos, formando ângulos profundos entre eles (Figura 33 

B). Margens laterais do T3 sem manchas esbranquiçadas (Figura 33 A). Manchas do 

S2 de tamanhos médios, nos machos são fracamente separadas medianamente e nas 

fêmeas separadas por cerca de metade do diâmetro de uma mancha (Figura 7 E e F). 

Carenas faciais formando um arco largamente aberto na base e com carenas faciais 

secundárias presentes e distinguíveis (Figura 33 C). I. pilifrons se diferencia facilmente 

de I. oaxacae, espécie muito semelhante, pelo formato dos dentes do T3 e pelas 

manchas do S2. Além do tamanho corporal. Usualmente, I. pilifrons apresenta 

tamanho avantajado em relação a I. oaxacae. I. pilifrons, assim como I. oaxacae, 

apresenta distribuição disjunta, ocorrendo do México, Costa Rica, Panamá, Colômbia 

e Brasil. Em Kimsey & Bohart, 1990 (p.511) é citado à ocorrência de I. pilifrons para o 

Brasil, no entanto, a ocorrência precisa ser confirmada, visto não terem sido 

encontrados indivíduos da espécie com registro para Brasil.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: México: Vera Cruz; Costa Rica: Guanacaste; Colômbia: Valle del Cauca. 

Material analisado: México: Vera Cruz, Cordoba 6.vii.1966 (JS Buckett, MR & RC 
Gardner) (♂♀UCD); Costa Rica: Guanacaste, Canãs 11.i.1990 (FD Parker) 
(♂♀♀UCD); Costa Rica: Guanacaste, Playas del Coco 18.vii.1965 (RD Sage) (♂UCD); 
Colômbia: Valle del Cauca, Atuncela 10.xii.1974 (R Wilkerson) (♂UCD). 
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Figura 33. Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) (holótipo♂BMNH®, Fotos: D Notton). 

Barras de escala= 1 mm. (A) vista lateral do habitus; (B) vista póstero-dorsal do T3; 

(C) vista frontal da cabeça.  
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Ipsiura prolixa Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura prolixa Bohart, 1985: p.718; Kimsey & Bohart, 1990: p.511. 

 
Diagnose: Tamanho corporal grande: 8,5 mm. Coloração predominantemente 

esverdeada com faixas escurecidas transversais na superfície dorsal, muito 

contrastantes com a coloração verde metálica (Figura 34 A). T3 com coroa de seis 

dentes bem defina (Figura 34 B). Pit row totalmente exposto e com fossas alongadas e 

bem definidas (Figura 34 B). Margens laterais do T3 com manchas esbranquiçadas 

(Figura 34 A). Metanoto muito ligeiramente serriforme, mas não como I. klugi. Asas 

escurecidas e cobertas por cerdas. Carenas faciais formando um arco largamente 

aberto na base (Figura 34 C). Manchas do S2 ovaladas, amplamente separadas 

medianamente nos machos e ligeiramente nas fêmeas (Figura 9 I e J). I. prolixa se 

diferencia facilmente de I. klugi pelas manchas do S2 (ver Figura 9 G, H, I e J). 

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: PA, MG, PR; Guiana Inglesa: Bartica; Suriname: Paramaribo; 
Peru: Leoncio Prado (Mapa 22). 
 
Material analisado: Brasil: PR, Telêmaco Borba 15.xii.1986 (Lev. Ent. PROFAUPAR) 
(♀DZUP); Brasil: MG, Alpinopolis iii.1961 (C Elias) (♀UCD); Brasil: PA, Óbidos 
24.xii.1910 (A Ducke) (♂UCD); Guiana Britânica: Bartica 23.xii.1912 (♀UCD); 
Suriname: Paramaribo, Ma Retraite 21.iii.1964 (DC Geijskes) (♀UCD); Peru: Tingo 
Maria, Rio Huallaga ii.1947 (Weyranch) (♀UCD); Peru: Tingo Maria vii.1952 
(Weyrauen) (♂UCD). 
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Mapa 22. Registros de distribuição da espécie Ipsiura prolixa Bohart, 1985, 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 34. Ipsiura prolixa Bohart, 1985. (A) vista lateral do habitus (holótipo♂UCD®), 

barra de escala= 2 mm; (B) vista póstero dorsal do T3 (holótipo♂UCD®), barra de 

escala= 2 mm; (C) vista frontal da cabeça (♀UCD). 
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Ipsiura spiculella Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura spiculella Bohart, 1985: p.719; Kimsey & Bohart, 1990: p.511. 

Neochrysis (Ipsiura) superleucocheila; Kimsey & Bohart, 1990: p.511 pp [sinon.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) spiculella; Linsenmaier, 1997: p.266 [comb.n.]. 

 

Diagnose: Tamanho corporal médio: 6 mm. Coloração esverdeada com tênues faixas 

escurecidas na superfície dorsal. Pontuação engrossada e com pouco brilho metálico, 

especialmente no metassoma (Figura 35 A). T3 com excepcionalmente cinco dentes 

na margem apical (Figura 35 B). Margens laterais do T3 com estreitas manchas 

esbranquiçadas (Figura 35 A). Fêmur anterior com pontuação reduzida na margem 

externa, sem achatamento na porção distal do fêmur e sem formação de dente na 

margem ventral do fêmur. Diâmetro do quarto distal do fêmur anterior cerca de metade 

do diâmetro do primeiro distal. Manchas do S2 grandes e separadas medianamente 

por cerca de 1/3 do diâmetro da mancha (Figura 7 G). Carenas faciais formando um 

arco largamente aberto na base (Figura 35 C). A fêmea de I. spiculella é 

desconhecida. I. spiculella é rara, sendo conhecida apenas pelo espécime tipo. É 

facilmente distinguida das demais Ipsiura por apresentar incomuns cinco dentes 

apicais na margem posterior do T3 (Figura 35 B). Kimsey & Bohart, 1990 (p. 511) 

propõe que a espécie Neochrysis (Ipsiura) superleucocheila Linsenmaier, 1985 (p. 

470) seria sinônimo júnior de I. spiculella, no entanto, com base na descrição e 

ilustrações dadas por Linsenmaier (1985), é possível que tal sinonímia seja 

questionável. Linsenmaier, 1997 (p. 266) também apresenta questionamentos sobre 

esta sinonímia proposta por Kimsey & Bohart, 1990 (p. 511). Mais uma vez se está se 

assumindo uma posição mais conservadora em manter a estabilidade taxonômica do 

grupo em investigação e mantêm-se I. spiculella como nome válido e I. 

superleucocheila  como sinônimo júnior.  

 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: MG.  

Material analisado: Brasil: MG, Barbacena 25.x.1905 (A Ducke) (♂UCD).  
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Figura 35. Ipsiura spiculella Bohart, 1985 (holótipo ♂UCD). (A) vista lateral do habitus, 

barra de escala= 2 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 2 mm; (C) 

vista frontal da cabeça, barra de escala= 1 mm.   



 

116 
 

Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 

Holótipo ♂ UCD [exam.] 

Ipsiura tropicalis Bohart, 1985: p.719; Kimsey & Bohart, 1990: p.511. 

Neochrysis (Ipsiura) amaurotica; Kimsey & Bohart, 1990: p.511 [sinon.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) tropicalis; Linsenmaier, 1997: p.266 [comb.n.]. 

Neochrysis (Ipsiura) tropicalis amaurotica; Linsenmaier, 1997: p.266 [comb.n.]. 

 
Diagnose: Tamanho corporal de pequeno a médio: 4 a 6 mm. Coloração muito 

variável: de verde, nos espécimes Sul Americanos (Figura 37 A), a azul, nos 

espécimes acima da linha do Equador (Figura 36 A). Os espécimes Sul Americanos 

tendem a ser mais esverdeados, com faixas transversais escurecidas na superfície 

dorsal (Figura 37 A). T3 com quatro dentes distintos, geralmente não tão agudos e 

formando ângulos rasos entre eles (Figura 36 B e Figura 37 B). Margens laterais do T3 

com manchas esbranquiçadas. Carenas faciais formando um arco claramente aberto 

na base (Figura 36 C e Figura 37 C). Manchas do S2 de tamanho médio e, 

ligeiramente separadas medianamente (Figura 7 I e J). I. tropicalis apresenta ampla 

distribuição geográfica, indo do norte do México a Argentina. Bohart (1985) restringe a 

indicação dos parátipos aos espécimes com ocorrência até ao Panamá, por considerar 

a variação observada na espécie controversa. Linsenmaier (1997) concordante com 

essa visão propõe uma nova combinação da espécie Neochrysis (Ipsiura) amaurotica 

Linsenmaier, 1985 (que havia sido tratada como sinônimo júnior de I. tropicalis por 

Kimsey & Bohart (1990, p. 511)) em uma subespécie: Neochrysis (Ipsiura) tropicalis 

amaurotica Linsenmaier, 1985. Apesar de que, em se analisando amostragens de 

localidades díspares a divisão pareça ser real, em localidades onde os morfo-tipos se 

sobrepõem, a divisão parece incerta. Associado a isso, os caracteres advogados por 

Linsenmaier (1997) como sendo evidências da distinção entre os tipos naturais em 

questão são tênues e de larga plasticidade. Tais plasticidades observadas, além da 

ausência de outras evidências morfológicas, limitam a interpretação baseada nessas 

características defendidas por ele e em quaisquer outras observadas até o presente 

momento. Desta forma, optou-se pela visão mais conservativa em manter como nome 

válido Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 e os demais como sinônimos até que novas 

evidências lancem luz sobre esses limites taxonômicos ainda não totalmente 

resolvidos. 

 
Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: RR, AM, PA, SE, BA, MG, ES, SP, MT, PR, SC; México: Morelos, 
Oaxaca, Vera Cruz; Costa Rica: Guanacaste, San Jose; Trinidad:?; Venezuela: 
Aragua; Suriname: Lelydorp; Paramaribo; Colômbia: Meta; Equador: Napo; Bolívia?; 
Argentina: Salta, Tucumán (Mapa 23). 
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Material analisado: Brasil: SP, Luiz Antônio, Est. Ecol. Jataí 7.xi.2007 (NW Perioto) 
(♀RPSP), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 11.x.2007 (♀RPSP), 
15.x.2008 (♀RPSP), 29.x.2008 (♀RPSP),30.ix.2009 (♀RPSP), 5.xii.2007 (♀RPSP), 
24.x.2007 (♀RPSP), 26.xi.2008 (♀RPSP); Brasil: MG, Patrocínio 5.x.1965 (C Elias) 
(♀DZUP); Brasil: PR, Ponta Grossa 28.iv.1988 (Lev. Ent. PROFAUPAR) (♀DZUP); 
Brasil: ES, Santa Teresa 12.x.1964 (C Elias) (♂DZUP); Brasil: MT, Cáceres 16.i.1985 
(C Elias) (♂DZUP); Brasil: RR, Rio Uraricoera, Ilha de Maraca 2.v.1986 (JA Rafael, 
JEB Brasil & LS Aquino) (♀INPA); Brasil: AM, Rio Taruma Mirim 29.xi.1991 (MV 
Garcia) (♀INPA); Brasil: SP, Araçatuba x.1961 (J Lane & Rabello) (♀MZUSP); Brasil: 
SP, Ribeirão Preto campus USP (LC Rocha-Filho) (♀MZUSP); Brasil: SE, Canindé do 
São Francisco 25.xi.2002 (Débora Moura) (♂LEBIC); Brasil: BA, Jequié campus UESB 
II 19.ix.2005 (JC Silva-Jr) (♀LEBIC); Brasil: PA 8.xi.1901 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: 
PA, Itaituba, Rio Tapajós 3.ix.1902 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, R Arroyollos 
21.iv.1903 (A Ducke) (♀MEPG);  Brasil: PA, Faro 16.vii.1903 (A Ducke) (♂MPEG); 
Brasil: PA, Óbidos 21.xi.1904 (A Ducke) (♂♀MPEG); Brasil: MG, Barbacena 24.x.1905 
(A Ducke) (♂MPEG); Brasil: PA, Teffé 10.vi.1906 (A Ducke) (♀MPEG); Brasil: PA, 
Logo Grande de Villa Franca 6.i.1907 (A Ducke) (♂♂MPEG); Brasil: PA, Óbidos 
20.xi.1907 (A Ducke) (♂MPEG), mesma localidades, mas com as seguintes datas: 
6.x.1909 (♀MPEG), 27.vii.1912 (♀MPEG), 1906 (♂MPEG); Argentina: Tucumán, El 
Solidad 16.ix.1969 (LA Stange) (♀UCD); Argentina: Tucumán, La Soledad 11.viii.1966 
(E Bucher) (♀UCD); Argentina: Salta, Orãn Abra Grande 9.ii.1967 (R Coolback) 
(♀UCD); Argentina: Salta, Orãn Abra Grande 18.iv.1969 (C Porter) (♀UCD); Argentina: 
Pocitos (Manfredo Fritz) (♀♀UCD); Argentina: Tucumán, Rio Nio 26.iv.1966 (LA 
Stange) (♀UCD); Argentina: Salta, Tartagal xi.1971 (Manfredo Fritz) (♂UCD); 
Argentina: Salta, Tartagal 11.viii.1973 (C Porter) (♀♀UCD); Bolívia: Sunchal (M Fritz) 
(♀UCD); Brasil: SP, Juquiá 1935 (J Lane) (♀UCD); Brasil: SC, Nova Teutonia 
30.x.1963 (Fritz Plaumann) (♀UCD), mesma localidade, mas com as seguintes datas: 
18.x.1965 (♀UCD), x.1965 (♀UCD), xi.1965 (♀UCD), xii.1965 (♂UCD), xi.1966 
(♀UCD), ii.1974 (♀UCD); Brasil: PA, Óbidos 20.xii.1904 (A Ducke) (♀UCD);  Brasil: 
PA, Óbidos 1.i.1907 (♀UCD); Colômbia: Meta El Porvenir 27.ii.1979 (R Wilkerson) 
(♂UCD); Costa Rica: Guanacaste, Hacienda Pacífica (♂UCD); Costa Rica: San Jose 
(R Bohart) (♀UCD); Equador: Napo, Limoncocha 25.ix.1974 (BA Drummond) (♂UCD); 
Equador: Santa Cecília, Napo Pastaza 14.vi.1967 (JD Lynch) (♀UCD); México: 
Morelos, Cuernavaca 26.iii.1962 (FD Parker) (♂♂♂♀♀♀♀UCD), mesma localidade, 
mas com as seguintes datas: 27.iii.1962 (♀UCD), 28.iii.1962 (♀♀♀♂UCD); México: 
Oaxaca, Palomarea 5.ix.1961 (R & K Dreisbach) (♂UCD); México: Vera Cruz, 
Minatitlan 8.ix.1961 (R & K Dreisbach) (♂UCD); Suriname: Samatraweg, Lelydorp 
1964 (DC Geijskes) (♂UCD); Suriname: Paramaribo 21.iii.1964 (DC Geijskes) (♂UCD); 
Suriname: Paramaribo 10.iv.1964 (DC Geijskes) (♀UCD); Suriname: Republier 
28.ii.1963 (DC Geijskes) (♀UCD); Trindad: Rio Pan 16.iii.1912 (♀UCD); Venezuela: 
Cagua, Aragua Iv.1965 (E Doreste) (♀♀UCD); Venezuela: Aragua, El Limon 19.ii.1960 
(M Gelbes) (♀UCD). 
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Mapa 23. Registros de distribuição da espécie Ipsiura tropicalis Bohart, 1985, 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. (A) Registros da América Central, 

(B) registros na América do Sul. Informações de localidades provenientes das 

etiquetas dos espécimes. Registros da América Central e México omitidos. 
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Figura 36. Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 (holótipo♂UCD). (A) vista lateral do habitus, 

barra de escala= 1 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 0,5 mm; (C) 

vista frontal da cabeça, barra de escala= 0,5 mm.  
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Figura 37. Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 (♀RPSP). (A) vista lateral do habitus; (B) 

vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 

Holótipo ♂ NMNH [parátipos exam.] 

Ipsiura venezuelae Bohart, 1985: p.720; Kimsey & Bohart, 1990: p.512. 

Neochrysis (Ipsiura) schlaeflei; Kimsey & Bohart, 1990: p.512 [sinon.n.] 

Neochrysis (Ipsiura) venezuelae; Linsenmaier, 1997: p.267 [comb.n.]. 

 
Diagnose: Tamanho corporal médio: 6,5 mm. Coloração verde metálica com 

pontuação reduzida no metassoma e faixas lisas brilhantes sem pontuação (Figura 38 

A). Alguns espécimes com forte maculações em lilás na superfície dorsal, sobretudo 

no T3 e tórax. Dobra anterior ao pit row extremamente desenvolvida (Figura 38 A). 

Veia posterior à célula discoidal alongadas, terminando próximo da margem da asa 

(ver Figura 1 A). T3 com seis dentes agudos e pit row totalmente exposto, com fossas 

alongadas e bem desenvolvidas (Figura 38 B). Manchas do S2 de tamanho médio e 

separadas por cerca de 1/3 o diâmetro de uma mancha (Figura 7 K e L). Quarto distal 

do fêmur anterior levemente fortemente achatado na margem externa (Figura 38 A). 

Margens laterais do T3 com grandes manchas esbranquiçadas. Carenas faciais 

formando um arco visivelmente aberto na base (Figura 38 C). I. venezuelae se 

diferencia facilmente de todas as demais Ipsiura que apresentam seis dentes distintos 

na margem apical do T3 por esta apresentar a veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior alongada. Além disso, a dobra anterior ao pit row é muito desenvolvida em I. 

venezuelae, o que facilmente a separa das demais espécies.  

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Distribuição: Brasil: RR, AM; Costa Rica: Limón; Venezuela: Miranda, Zulia (Mapa 
24).  
 
Material analisado: Brasil: AM, Manaus, Reserva Ducke 6.xi.1978 (N Penny) 
(♀INPA); Brasil: RR, Rio Uraricoera, Ilha de Maraca 30.xi.1987 (JA Rafael) (♀INPA); 
Costa Rica: Limón, Hacienda Tapezco 20.iii.1978 (D Panny, D Moeller & C Lewis) 
(♀UCD); Venezuela: Aragua 2kmN Ocumare de La Costa 21.vi.1976 (AS Menke & D 
Vincent) (♀UCD); Venezuela: Chico, Balao 23.iv.1973 (L Pena) (♂UCD); Venezuela: 
Zulia, Maracaíbo 16.ix.1973 (R Bohart) (♀UCD). 
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Mapa 24. Registros de distribuição da espécie Ipsiura venezuelae Bohart, 1985, 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes.  
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Figura 38. Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 (parátipo♂UCD). (A) vista lateral do 

habitus, barra de escala = 3 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala = 2 

mm; (C) vista frontal da cabeça, barra de escala= 1 mm. 
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Ipsiura bohartiana n.sp 

Holótipo ♀ UCD.   

Ipsiura bohartiana Lucena, 2015 

 

Descrição holótipo ♀: Tamanho corporal de médio a grande: entre 8 a 9 mm. Corpo 

predominantemente esverdeado com maculações em azuladas mais fortes na 

superfície dorsal do metassoma e tórax (Figura 39 A). Pontuação da cabeça uniforme 

com pontos um pouco mais alargados nas porções laterais do vértex. Pontuação do 

tórax também uniforme, com pontos maiores na superfície dorsal mesonoto e 

metanoto. Pontuação do metassoma diferenciada, com pontos grandes no tergito I, de 

tamanho um pouco menor no tergito II e pontos ainda menores, rasos e afastados no 

tergito III (Figura 39 B). Espaço malar e subantenal muito curtos, muito menor que 

metade do diâmetro do ocelo mediano. Primeiro flagelômero relativamente curto, 

pouco maior que o comprimento do segundo flagelômero e totalmente escurecido. 

Carenas faciais formando um arco claramente aberto na base (Figura 39 C). Base 

escapal coberto por cerdas prateadas, concentradas nas porções laterais. Região pós-

ocular estreitando-se de cima para baixo, com pontuação e pequenas carenas 

irregulares não definidas. Fêmur anterior com pontuação grossa na margem externa. 

Fêmur anterior com achatamento na margem externa do quarto distal do fêmur (Figura 

40 A). Diâmetro do quarto distal do fêmur anterior idêntico ao diâmetro do primeiro 

distal do fêmur.  Fêmures anteriores e posteriores com pequenas fóveas nas porções 

basais dos fêmures. Tíbias médias com distintas cerdas alongadas nas margens 

externas. Tíbias posteriores predominantemente cobertas por cerdas curtas e algumas 

poucas cerdas alongadas. Asas escuridas. Veia posterior à célula discoidal da asa 

anterior curta, prolongando-se apenas ligeiramente posterior à célula. Veia R1 da asa 

anterior ausente ou apenas indicada vestigialmente. Célula radial da asa anterior com 

poucas cerdas presentes. Margens laterais do pronoto com carena fortemente 

protraída ao longo de toda margem lateral. Comprimento da maior largura do pronoto 

visivelmente maior do que o comprimento da maior largura da cabeça (Figura 40 C). 

Porção látero-inferior do pronoto com pontuação praticamente ausente na porção 

anterior, exceto por um ou dois pontos apenas ligeiramente indicados. Porção látero-

inferior do pronoto com evidente divisão na porção posterior (Figura 40 A). Margem 

posterior da mesopleura fortemente carenada, formando ―dentes‖ distintos, igualmente 

espassados entre si. Superície dorsal do metanoto sem superfície diferenciada e não 

projetado por sobre o propódeo. Margens látero-inferiores do T3 com manchas 

esbranquiçadas extremamente reduzidas, praticamente ausentes. Dobra anterior ao 

pit row gradual, porém visivelmente distinguível (visto dorsal e lateralmente). Pit row 
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bem desenvolvido em toda superfície do tergito com fossas bem definidas. Margem 

posterior do tergito III com quatro dentes agudos (Figura 39 B). Margens distais do 

tergito com distintas cerdas douradas alongadas. Manchas do S2 de tamanhos médios 

e ligeiramente separados medianamente (Figura 8 D e E).     

Macho: igual ao decrito para a fêmea, exceto: superfície dorsal escurecida; cerdas na 

superfície ventral alongadas; asas não tão escurecidas quanto nas fêmeas; margens 

laterais do T3 com manchas esbranquiçadas mais evidentes; pontuação do T3 não tão 

reduzida quanto nas fêmeas; dobra anterior ao pit row menos evidente; pit row com 

fossas mais rasas e reduzidas.  

 
Discussão: I. bohartiana n.sp pode ser facilmente distinguida das demais espécies de 

Ipsiura pela combinação das seguintes características: fêmur anterior visivelmente 

achatado no quarto distal do fêmur e com pontuação grossa na margem externa; asas 

escurecidas nas fêmeas; veia R1 da asa anterior ausente ou extremamente reduzida; 

margens laterais do T3 das fêmeas sem manchas esbranquiçadas ou, quando 

presentes, extremamente reduzidas; dobra anterior ao pit row presente e bem 

distinguível (visto dorsal e lateralmente); pit row bem desenvolvido em toda superfície 

dorsal do tergito e com fossas bem definidas; margem posterior do tergito III com 

quatro dentes agudos e margens distais do tergito com distintas cerdas douradas 

alongadas. Apesar da distribuição disjunta os espécimes coletados em Marliéria, MG 

diferem apenas com relação as manchas das margens laterais do T3 que nesses 

espécimes é um pouco mais visível do que no holótipo, ainda assim, extremamente 

reduzidas se comparadas a outras espécies de Ipsiura que apresentam as manchas 

brancas. Além disso, os espécimes diferem também no tamanho corporal e em 

diferenças sutis de coloração e formato do pit row que, nos espécimes de Marliéria, 

apresentam fossas mais rasas e menores, semelhante ao que é observado no macho 

de Boracéia, SP. R. Bohart determinou o espécime macho como sendo da espécie 

Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889), inclusive com uma etiqueta em lilás com a 

denominação ―Homotype‖, indicando que o espécime foi identificado comparado ao 

tipo da espécie I. leucocheila. No entanto, o espécime em questão apresenta um 

conjunto de características que na minha interpretação facilmente o associam a 

espécie sendo aqui descrita e não a I. leucocheila. Até o presente momento o macho 

dessa última ainda é desconhecido.   

 
Distribuição: Costa Rica: Heredia; Brasil: SP e MG (Mapa 25). 
 
Hospedeiros: Desconhecidos. 
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Etimologia: “bohartiana” é uma combinação de nomes que homenageiam pessoas 

relacionadas. Em primeiro lugar, ao eminente himenopterologista Dr. Richard M. 

Bohart (in memorian) que, ao longo de sua carreira, produziu importantes obras sobre 

taxonomia e sistemática de inúmeros grupos de Hymenoptera. Pessoa a quem tenho 

grande estima e admiração. E, não menos importantes, aos membros do museu que 

carrega seu nome: ―The Bohart Museum of Entomology‖ que são afetuosamente 

chamados de ―Bohartians”, com os quais tive o grande privilégio de conviver e 

aprender durante alguns meses durante o desenvolvimento deste trabalho. 

 
Material analisado: Holótipo ♀ UCD. Costa Rica: Prov. Heredia, La Selva 3 km S Pto. 
Viejo 2.iv.1985 (HA Hespenheide). Parátipos: Brasil: SP, Boraceia Salesópolis 21-
25.x.1963 (Oliveira & Wygodzinsky Coll.) (♂RPSP); Brasil: MG, Marliéria P.E. Rio 
Doce (PELD), Área Tereza 3 19º37’S 42º34’O 09-16.xi.2003 Malaise (JCR Fontenelle 
col.) (♀RPSP); Brasil: MG, Marliéria P.E. Rio Doce (PELD), Área Tereza 1 19º37’S 
42º34’O 28.x-04.xi.2007 (JCR Fontenelle col.) (♀UFES). 
 

 

Mapa 25. Registros de distribuição da espécie Ipsiura bohartiana n.sp Lucena, 2015, 

representada pelos pontos em vermelho no mapa. Informações de localidades 

provenientes das etiquetas dos espécimes. 
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Figura 39. Ipsiura bohartiana n.sp Lucena, 2015 (holótipo♀UCD). (A) vista lateral do 

habitus; (B) vista póstero-dorsal do T3; (C) vista frontal da cabeça. 
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Figura 40. Ipsiura bohartiana n.sp. Lucena, 2015 (holótipo♀UCD). (A) vista lateral do 

mesossoma com ênfase na divisão da porção látero-inferior do pronoto indicado pela 

seta em vermelho e, o achatamento do fêmur anterior indicado pela seta vermelha; (B) 

vista póstero-dorsal do metassoma, seta em vermelho indicando a pontuação tergito I; 

(C) vista dorsal do pronoto. 
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Ipsiura duckeana n. sp 

Holótipo ♀ MPEG 

Ipsiura duckeana Lucena, 2015 

 

Descrição do holótipo ♀: Tamanho corporal médio: 7 mm. Corpo 

predominantemente esverdeado com faixas transversais escurecidas de pouco brilho 

(Figura 41 A). Superfície dorsal do metassoma e tórax com manchas largas e 

escurecidas. Pontuação uniforme em praticamente toda superfície dorsal. Pontos um 

pouco maiores sobre o tergito metassomático I e sobre o metanoto. Espaço malar 

muito curto, cerca de menos da metade do diâmetro do ocelo mediano. Espaço 

subantenal cerca de um diâmetro do ocelo mediano. Primeiro flagelômero 

relativamente longo, quase 1,5x o comprimento do segundo e totalmente esverdeado. 

Carenas faciais formando um arco quase totalmente fechado (Figura 41 C). Base 

escapal coberta por cerdas prateadas, concentradas, sobretudo, nas porções laterais. 

Região pós-ocular estreitando-se de cima para baixo, com pontuação irregular. Fêmur 

anterior com pontuação extremamente reduzida na margem externa, praticamente 

ausente (Figura 42 C). Fêmur anterior sem qualquer achatamento na margem externa 

do quarto distal do fêmur. Diâmetro do quarto distal do fêmur anterior cerca de metade 

do diâmetro do primeiro distal. Fêmures anteriores e posteriores com pequenas fóveas 

nas porções basais. Tíbias médias com cerdas alongadas nas margens externas. 

Tíbias posteriores predominantemente cobertas por cerdas curtas e algumas poucas 

cerdas alongadas na margem externa. Asas claras. Veia posterior à célula discoidal da 

asa anterior curta, prolongando-se apenas ligeiramente posterior à célula. Veia R1 da 

asa anterior presente e com comprimento menor que o comprimento do estigma. 

Célula radial da asa anterior visivelmente coberta por cerdas. Margens laterais do 

pronoto com carena fortemente protraída ao longo de toda margem lateral. 

Comprimento da maior largura do pronoto igual ou pouco menor que o comprimento 

da maior largura da cabeça (Figura 42 A). Porção látero-inferior do pronoto com 

pontuação ausente na porção anterior e com divisão fracamente indicada na porção 

posterior (Figura 42 B). Margem posterior da mesopleura fracamente delimitada por 

carenas, sem delimitação evidente e sem formação de ―dentes‖. Superície dorsal do 

metanoto com discreta inclinação anterior e com mancha escurecida. Margens látero-

inferiores do T3 sem qualquer indicação de manchas esbranquiçadas. Dobra anterior 

ao pit row extremamente reduzida, mas visível quando visto lateralmente. Pit row 

extremamente reduzido ou mesmo ausente. T3 acuminado e com quatro dentes 

irregulares (Figura 41 C). Manchas do S2 pequenas e muito afastadas medianamente 

(Figura 8 K). 
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Macho desconhecido. 

Discussão: I. duckeana n.sp se diferencia facilmente de todas as demais Ipsiura pelo 

incomum formato do T3; ausência de manchas esbranquiçadas nas margens laterais 

do T3; manchas do S2 e carenas faciais formando um arco quase totalmente 

completo. Recorrentemente tem sido recuperado nas análises filogenéticas como 

sendo espécie irmã de todas as demais Ipsiura (ver capítulo II adiante). 

 
Distribuição: Brasil: RO. 

Hospedeiros: Desconhecidos. 

Etimologia: ―duckeana‖ é uma homenagem póstuma ao naturalista Adolfo Ducke (in 

memorian), o mais importante pesquisador e coletor de crisidídeos do Brasil nos cento 

e dois anos de sua memorável publicação: ―As Chrysididas do Brazil‖. 

 
Material analisado: Holótipo ♀ MPEG. Brasil: RO, Ouro Preto do Oeste 13 a 15. 
xi.1984 Armadilha suspensa.   
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Figura 41. Ipsiura duckena n.sp Lucena, 2015 (holótipo♀MPEG). (A) vista lateral do 

habitus, barra de escala= 2 mm; (B) vista póstero-dorsal do T3, barra de escala= 1 

mm; (C) vista frontal da cabeça, barra de escala= 1 mm. 
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Figura 42. Ipsiura duckeana n.sp Lucena, 2015 (holótipo♀MPEG). (A) vista dorsal do 

mesossoma; (B) vista lateral do pronoto; (C) vista póstero-lateral da margem externa 

do fêmur anterior. 
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Capítulo II 

Análise filogenética do gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959 

(Hymenoptera: Chrysididae): relações filogenéticas entre suas 

espécies e com outros táxons de Chrysidini Neotropicais 

 

Resumo 

No histórico filogenético, existem pouquíssimos estudos abordando as relações 

filogenéticas internas dos crisidídeos. Em se tratando das linhagens dos Chrysidini 

neotropicais há apenas uma hipótese filogenética tradicional publicada na década de 

1990 por Kimsey e Bohart, sendo que todos os trabalhos subsequentes restringiram-

se às linhagens do Velho Mundo. Neste estudo, objetivou-se avaliar a monofilia do 

gênero Ipsiura, as relações filogenéticas deste táxon com os demais gêneros de 

Chrysidini com ênfase no clado formado por Gaullea, Pleurochrysis, Neochrysis, 

Ipsiura e Exochrysis, e elucidar as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura. 

Foram construídos 66 caracteres à partir da morfologia externa, codificados para 53 

espécies terminais, sendo 33 delas espécies de Ipsiura e 20 representantes dos 

grupos externos. A ampla amostragem permitiu avanços na compreensão sobre as 

características morfológicas do grupo e proporcinou uma averiguação mais completa 

sobre a monofilia do táxon em questão e as relações do grupo com as demais 

linhagens de Chrysidini. Em todos os resultados filogenéticos obtidos, Ipsiura foi 

recuperado como monofilético, sustentado por duas sinapomorfias, sendo uma delas 

exclusiva para o clado. Além disso, foi possível também o reconhecimento de grupos 

de espécies em Ipsiura congruentes com os resultados da análise filogenética obtida e 

diagnosticáveis por caracteres morfológicos. Esses avanços são necessários para a 

compreensão e documentação da variação morfológica em Ipsiura, passo fundamental 

para investigações bionômicas e biogeográficas a serem realizados futuramente com o 

táxon.  

Palavras-chave: Grupos de espécies, Cladística, Morfologia comparada, Região 
Neotropical, Taxonomia. 
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Chapter II 

Phylogenetic analysis of the genus Ipsiura Linsenmaier, 1959 

(Hymenoptera: Chrysididae): phylogenetic relationships among 

its species and with other Chrysidini Neotropical taxa 

 

Abstract 

There has been a scarcity of phylogenetic studies addressing about relationships within 

chrysidid wasps. In the case of the  Neotropical Chrysidini lineages there has been no 

hypothesis other than the traditional cladogram published in the 1990’s by Kimsey and 

Bohart. The only recent publications addressing phylogenetic relationships within 

Chrysidini restricted their taxon-sampling to Old World lineages. Therefore, 

phylogenetic studies involving represents of Neotropical groups remain unpublished. In 

this study was possible to confirm the monophyly of the genus Ipsiura and to 

understand the relationships of this taxon with other Chrysidini genera with emphasis in 

the clade comprising Gaullea, Pleurochrysis, Neochrysis, Ipsiura, and Exochrysis. The 

results shed light on the phylogenetic relationships among its species, grounded on a 

morphological dataset. In total 66 characters were constructed and coded for 53 

terminal species, 33 of them being Ipsiura and 20 sampled as outgroups. Ipsiura was 

recoved as monophyletic in all phylogenetic results, supported by two synapomorphies, 

one of them being exclusive for the clade. It was possible the delimit species-groups in 

Ipsiura congruent with the results of analyses, and diagnosable by morphological 

characters. The understanding and documentation of morphological variation in Ipsiura 

is a fundamental step for future bionomic and biogeographic investigations of the 

taxon. 

Key word: Species-groups, Cladistics, Comparative morphology, Neotropical region, 
taxonomy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A família Chrysididae compreende uma linhagem claramente monofilética dentre 

os Chrysidoidea (e.g. Carpenter 1986; Kimsey & Bohart, 1990; Brothers & Carpenter, 

1993; Carpenter, 1999; Ronquist et al., 1999; Brothers, 1999). Contrastante ao que se 

sabe acerca das relações entre os maiores grupos - subfamílias e tribos - (Figura 43), 

o conhecimento pertinente das relações filogenéticas internas menos inclusivas, à 

exemplo dos gêneros, é em parte insatisfatório, exibindo grandes grupos que foram 

insuficientemente investigados e mal compreendidos. Muitos desses grupos nunca 

foram alvos de estudos filogenéticos empíricos. Os únicos trabalhos que se tem 

disponível na literatura abordaram diferentes grupos da tribo Chrysidini, restringindo-se 

a uma parcela limitada da fauna do Velho Mundo (Niehuis & Wägele, 2004; Soon & 

Sarma, 2011).  

No estudo de Niehuis & Wägele (2004), foram inferidas as relações de parentesco 

na tribo Chrysidini com base em 33 espécies terminais e um conjunto de dados 

contendo fragmentos das subunidades de genes mitocondriais LSU-rRNA e COI 

associados a reinterpretações de dados morfológicos da literatura (e.g. Linsenmaier, 

1959; Bohart & Kimsey, 1990). Niehuis & Wägele (2004) ativeram-se, contudo, ao 

estudo de uma parcela muito restrita dos gêneros do Velho Mundo, além de um 

conjunto de dados limitado, o que limita a interpretação e aplicação desses resultados 

a tribo como um todo e especialmente aos grupos neotropicais.  

No segundo estudo filogenético recente em Chrysididae, Soon & Saarma (2011) 

analisaram o complexo de espécies do grupo Chrysis ignita (Chrysidinae: Chrysidini), 

um grupo de ampla distribuição geográfica que inclui representantes Neotropicais. O 

grupo é formado por mais de 100 espécies de difícil distinção morfológica e taxonomia 

bastante controversa. Nesse trabalho os autores se utilizaram exclusivamente de 

dados moleculares provenientes das subunidades de DNA mitocondrial: 16S rRNA, 

tRNA(Val), 12S rRNA e ND4. Porém, de modo semelhante ao estudo de Niehuis & 

Wägele (2004), os terminais amostrados ficaram restritos a fauna Paleártica, o que 
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impede qualquer interpretação mais ampla para a tribo como um todo e, sobretudo, 

para os grupos neotropicais.  

 

 

Figura 43. Cladograma representando as relações filogenéticas entre as subfamílias de 
Chrysididae e tribos de Chrysidinae, segundo Kimsey & Bohart, 1990 (p. 44) e Carpenter, 1999 
(p. 227). Chrysidinae indicada pela seta. Cleptinae: Cleptidea panamensis Kimsey, 1986, 
parátipo ♀ UCD; Amiseginae: Amisega semiflava Kimsey, 1987, parátipo ♀ UCD; 
Loboscelidiindae: Loboscelidia novaguinea Kimsey, 1988, parátipo ♂ UCD; Elampini: 
Hedychridium sp ♀ RPSP; Allocoeliini: Allocoelia sp ♀ UCD; Parnopini: Parnopes fulvicornis 
Cameron, 1888, ♂ UCD; Chrysidini: Ipsiura nigriventer Bohart, 1985, holótipo ♂ UCD. Fotos: 
DAA Lucena. 
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Nesse contexto, estudos filogenéticos envolvendo representantes dos grupos 

Neotropicais permanecem inéditos. A única proposta existente até o momento é a 

apresentada na monografia de Kimsey & Bohart, 1990 (p. 278).  

 
 

1.1 Chrysidini da região Neotropical 

Em número de espécies, a subfamília Chrysidinae compõe o grupo mais diverso 

com cerca de 80% de toda a riqueza de espécies conhecidas da família Chrysididae 

(Kimsey & Bohart, 1990). As vespas desse grupo são facilmente reconhecidas pelo 

deslumbrante brilho metálico (poucas exceções) e as combinações de cores, na 

maioria das vezes, muito chamativas, além dos característicos esternitos 

metassomáticos côncavos e o tegumento enrijecido, adaptados à biologia desses 

organismos como forma de defesa contra seus hospedeiros Aculeados.  

A grande maioria dos Chrysidinae são cleptoparasitas de vespas e abelhas 

solitárias que nidificam em cavidades pré-existentes na madeira ou no solo, porém, se 

há registro de menos de 10% das espécies conhecidas que apresentam informação 

sobre sua biologia documentada, na maioria das vezes, se tem apenas o registro de 

seus hospedeiros (Kimsey & Bohart, 1990; Kimsey, 2006a). 

Representantes dessa subfamília são comumente encontrados em todas as 

regiões zoogeográficas do mundo, tendo maior diversidade e abundância nas zonas 

áridas e quentes das regiões Paleártica e Neártica (Kimsey & Bohart, 1990). Alguns 

dos grupos com maior riqueza de espécies, como Chrysis (aproximadamente 1000 

spp.), Chrysura (aproximadamente 102 spp.) e Hedychridium (± 240 spp.), apresentam 

grande diversidade e são muito comuns nessas regiões.  

Para a região Neotropical, segundo Kimsey (2006b), são reconhecidas 320 

espécies de crisidídeos, 204 destas pertencentes à tribo Chrysidini (Chrysidinae), o 

que perfaz mais de 60% de toda diversidade de crisidídeos conhecida para a região. A 

tribo Chrysidini apresenta nove gêneros com ocorrência nos Neotrópicos, cinco dos 
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quais são exclusivamente neotropicais (Tabela 3), os quais formam um grupo 

monofilético, segundo a hipótese filogenética de Kimsey & Bohart (1990) (Figura 46).  

 
Tabela 3. Gêneros de Chrysidini com ocorrência na região Neotropical. Número estimado de 
espécies no mundo e o número estimado de espécies com ocorrência na região Neotropical. 
Baseado em Kimsey & Bohart (1990), Kimsey (2006a) e dados do Capítulo I. 

 

Chrysididae: Chrysidinae 

Gêneros de Chrysidini N° de espécies no mundo 
N° de espécies nos 

Neotrópicos 

Caenochrysis 50 47 
Ceratochrysis 27 1 
Chrysis 1000 50 
Exochrysis - 12 
Gaullea - 1 
Ipsiura - 41 
Neochrysis - 19 
Pleurochrysis - 36 
Pseudospinolia 15 1 

 

Hipóteses das relações filogenéticas dos gêneros de Chrysidini foram 

apresentadas e discutidas fundamentalmente por Kimsey & Bohart (1990), com 

mapeamento dos caracteres derivados de cada grupo, mas não foram formalmente 

avaliadas por esses autores com metodologia cladística, permanecendo como a única 

hipótese a incluir todos os gêneros de Chrysidini até o presente momento (Figura 44).  

 

1.2 Sistemática do gênero Ipsiura 

O gênero Ipsiura Linsenmaier, 1959 é um dos mais diversificados grupos de 

Chrysidini na região Neotropical (ver Tabela 3). Na hipótese filogenética de Kimsey & 

Bohart (1990), o gênero Ipsiura é considerado um grupo natural dentro dos 

Chrysididae, sendo sua monofilia apoiada por duas supostas apomorfias: a presença 

de uma conspícua carena lateral no pronoto e o quarto esternito metassomático 

totalmente exposto nos machos (Kimsey & Bohart, 1990 p.278). Embora seja um 

grupo bem definido, ainda não foi revisado e, como cada espécie descrita é conhecida 

por poucos indivíduos a variação morfológica das espécies não havia sido ainda 

apropriadamente discutida.  
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Figura 44. Cladograma representando as relações filogenéticas entre os gêneros de 
Chrysidini, segundo Kimsey & Bohart, 1990 (p. 278). Clado formado pelos gêneros 
Neotropicais destacados pelo retângulo semitransparente.   

 

Os únicos estudos abrangentes da taxonomia e sistemática do gênero foram os 

trabalhos de Linsenmaier (1959; 1985; 1997), Bohart (1985), Kimsey (1985) e Kimsey 

& Bohart (1990) (ver Capítulo I, p.4-6). A independência desses estudos 
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inevitavelmente ocasionou diferentes interpretações posteriores sobre o grupo (e.g. 

Kimsey & Bohart, 1990; Linsenmaier, 1997) e permanecem como as únicas hipóteses 

revisionais existentes e que inferem direta ou indiretamente a ocorrência de grupos 

filogeneticamente aparentados acerca dos Chrysidini Neotropicais, e mais 

especificamente sobre as relações entre as espécies de Ipsiura. 

Bohart (1985) não propôs formalmente grupos de espécies em Ipsiura, mas 

subsequentemente em Kimsey & Bohart, 1990 (p. 509), o autor comenta o 

reconhecimento arbitrário de grupos com base em características morfológicas que 

poderiam ser indícios de características compartilhadas por grupos de espécies no 

gênero. Linsenmaier (1985) por outro lado, propôs a nomeação de grupos de espécies 

com base nas evidências morfológicas levantadas por ele, embora não tenha avaliado 

formalmente a hipótese apresentada.  

Objetivou-se com este estudo avaliar a monofilia do gênero Ipsiura, a relação 

deste táxon com os demais gêneros de Chrysidini com ênfase no clado formado 

Gaullea, Pleurochrysis, Neochrysis, Ipsiura e Exochrysis (de acordo com a hipótese de 

Kimsey & Bohart, 1990, Figura 44) e elucidar as relações filogenéticas entre suas 

espécies, fundamentando-se em um arcabouço de dados morfológicos do 

exoesqueleto dos adultos. Além disso, objetivou-se também com esse estudo, o 

reconhecimento de grupos de espécies diagnosticáveis por caracteres morfológicos 

em Ipsiura e que são congruentes com os resultados obtidos a partir da análise 

filogenética.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Amostragem taxonômica 

Material proveniente de coleções zoológicas 

As coleções as quais foram solicitados empréstimos de material para estudo estão 

listadas a seguir juntamente com os nomes dos responsáveis pelas mesmas:  
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- UCD: Univeristy of California, Davis, Califórnia, Estados Unidos da América 

(Profª. Drª. Lynn Siri Kimsey e Dr. Steven Heydon). 

- MZUSP: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, 

Brasil (Prof. Dr. Carlos R. F. Brandão e a Drª. Kelli S. Ramos).  

- INPA: Coleção Entomológica do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, 

Manaus, Brasil (Prof. Dr. Márcio Luiz de Oliveira). 

- MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi, Universidade Federal do Pará, Belém, 

Brasil (Prof. Dr. Orlando Tobias Silveira). 

- DZUP: Coleção Entomológica Pe. Jesus Santiago Moure, UFPR, Curitiba, Brasil 

(Prof. Dr. Gabriel A. R. Melo). 

- INBPY: Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, San Lorenzo, 

Paraguai (Dr. Bolívar Rafael Garcete-Barrett). 

- LSBPP: Laboratório de Sistemática e Bioecologia de Parasitóides e Predadores 

de Ribeirão Preto, Sec. de Agricultura e Abastecimento – APTA, Ribeirão Preto, Brasil 

(Prof. Dr. Nelson Wanderlei Perioto). 

- LEBIC: Laboratório de Ecologia e Biogeografia de Insetos da Caatinga, UFCG, 

Patos, Brasil (Prof. Dr. Fernando C. V. Zanella, atualmente Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana – UNILA, Foz do Iguaçu).  

- RPSP: Coleção Entomológica Prof. João Camargo, FFCLRP, Ribeirão Preto, 

Brasil (Prof. Dr. Eduardo A. B. Almeida). 

- CAVS: Coleção de Abelhas e Vespas Solitárias, Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, Brasil (Prof. Dr. Carlos Alberto 

Garófalo). 

- UFES: Universidade Federal do Espírito Santo, Coleção Entomológica da UFES, 

Vitória, Brasil (Prof. Dr. Marcelo Teixeira Tavares). 

Um banco de dados foi montado com a documentação das informações de 

etiquetas de cada espécime analisado. 
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Todo o material solicitado foi inicialmente separado a nível genérico e de morfo-

espécies para posterior análise detalhada. A determinação das espécies foi possível 

por comparação aos espécimes-tipo da maioria das espécies, mas também foi 

possível com base nos estudos de morfologia comparada de estruturas do 

exoesqueleto, através da interpretação dos caracteres apresentados nas chaves de 

identificação publicadas nos trabalhos de Bohart (1985) e Linsenmaier (1985, 1997) e 

por comparação às imagens de alta resolução de estruturas diagnósticas provenientes 

de espécimes tipo depositadas no ―British Museum of Natural History‖ (Londres), 

―Muséum National d’Histoire Naturelle” (Paris) e ―Hungarian Natural History Museum‖, 

gentilmente cedidas pelo Dr. David Notton (BMNH), Dr. Eduardo Almeida (em visita ao 

MNHN) e Dr. Zoltán Vas (HNHM), respectivamente.  

 

2.2. Escolha de terminais para análises filogenéticas 

Foram incluídos um total de cinquenta e três espécies terminais nas análises 

filogenéticas, representantes dos gêneros Ipsiura, Gaullea, Pleurochrysis, Neochrysis 

e Exochrysis (Chrysididae: Chrysidini). Deste total, vinte delas são representantes dos 

grupos externos: Gaullea argentina, Pleurochrysis (7 spp), Neochrysis (5 spp) e 

Exochrysis (7 spp) (sensu Nixon & Carpenter, 1993), número duas vezes maior do que 

havia sido inicialmente proposto, o que possibilitou uma satisfatória amostragem da 

variação morfológica dos táxons de Chrysidini neotropicais. Essa ampla amostragem 

também reforça na inferência da monofilia do gênero Ipsiura, assim como permite 

melhor entendimento do posicionamento deste táxon com os demais Chrysidini. 

Das 39 espécies atualmente válidas de Ipsiura foram incluídas na análise 31 

delas, além de outras duas novas espécies (ver Capítulo I), o que perfaz minimamente 

quase 80% da diversidade existente de Ipsiura. Indiferente ao número de espécies 

amostradas, a diversidade morfológica conhecida do gênero foi suficientemente 

amostrada, levando-se em consideração que as espécies não amostradas 
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possivelmente se tratam de sinônimos ou num cenário mais conservador, tratam-se de 

espécies muito semelhantes às espécies amostradas na análise. 

Deve-se ressaltar que a análise filogenética fornece as bases para estudos 

morfológicos comparativos formais dos Chrysidini neotropicais, um passo importante 

na compreensão das homologias e avaliação da informação filogenética presente nos 

caracteres propostos.  

 

2.3 Estudo morfológico comparativo 

Os caracteres morfológicos foram construídos a partir do exame de espécimes 

adultos, utilizando-se a terminologia morfológica de Kimsey & Bohart (1990). As 

observações morfológicas feitas foram realizadas com o auxílio de microscópio e 

estereomicroscópio.  

Imagens de alta resolução das espécies de Ipsiura e representantes dos grupos 

externos foram produzidas por meio de capturas de imagens com câmera digital Leica 

DFC425, integrada ao mesmo estereomicroscópio Leica modelo M205C. As imagens 

obtidas em diferentes planos focais foram associadas com auxílio do software Leica 

LAS Montage® e Helicon Focus®. Estruturas morfológicas foram ilustradas com o 

auxílio de câmara clara acoplada ao estéreo-microscópio e posteriormente vetorizadas 

com auxílio do software Adobe Ilustrator CS5®. O estudo morfológico foi desenvolvido 

no Laboratório de Biologia Comparada e Abelhas do Departamento de Biologia da 

FFCLRP, Universidade de São Paulo. 

O levantamento dos caracteres morfológicos para as espécies terminais foi 

conduzido primariamente por meio do exame dos espécimes, mas também a partir de 

descrições taxonômicas, ilustrações disponíveis na literatura (e.g., Bohart, 1985; 

Kimsey, 1985; Linsenmaier, 1985; 1997) e estudos filogenéticos prévios (e.g. Kimsey 

& Bohart, 1990). Quando levantado a partir da literatura e reinterpretado de maneira 

divergente da original a discussão é apresentada em forma de comentários abaixo de 

cada caractere na seção ―Lista de caracteres‖. 
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2.4 Análises cladísticas 

Os caracteres, após serem codificados, foram organizados em uma matriz de 

dados, elaborada com auxílio do programa Winclada (Nixon, 2002). A matriz de dados 

foi submetida a análises cladísticas heurísticas com o critério da parcimônia com 

pesagem igual de caracteres utilizando o software TNT (Goloboff et al., 2008), 

utilizando-se os seguintes parâmetros de busca: método de análise busca tradicional, 

com o random seed igual a zero, número de replicações igual a 100 mil e com o 

número de árvores salvas por replicação igual a dez. Após a busca inicial, foi realizada 

uma busca utilizando-se o algoritmo New Technology Search implementado também 

no software TNT (Goloboff et al., 2008). A partir do melhor valor encontrado na busca 

tradicional, foram utilizados os seguintes parâmetros de busca: Tree fusing utilizando-

se os valores no default; Ratchet com as fases de perturbação para cima e para baixo 

igual a quinze e alteração do número de interações ajustados para cem; o Drift e o 

Sectorial Search foram desabilitados nas buscas. Ajustados esses parâmetros de 

buscas, em seguida foi programado para que o resultado com menor número de 

passos fosse alcançado mil vezes, sem o descarte das árvores previamente 

encontradas na busca tradicional. Esse procedimento foi adotado para se testar a 

uniformidade dos resultados encontrados e para se testar se as árvores encontradas 

eram mantidas mesmo com níveis de perturbações alterados. Posteriormente todas as 

árvores foram salvas e em seguida editadas no software Winclada (Nixon, 2002). As 

árvores duplicatas foram selecionadas e descartadas assim como as árvores sub-

ótimas para o cálculo do consenso estrito apenas com as árvores mais parcimoniosas 

encontradas. 

A frequência relativa dos nós foi calculado utilizando os valores obtidos das 

árvores sub-ótimas geradas a partir dos cálculos do índice de Bremer (Bremer, 1994) 

e por re-amostragem por pseudo-replicações de bootstrap não-paramétrico 

(Felsenstein, 1985) com amostragem simétrica (Goloboff et al., 2003), ambos 
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implementados no software TNT (Goloboff et al., 2008). O suporte dos ramos foi 

avaliado tão somente por meio do índice de Bremer (Bremer, 1994).  

As árvores mais parcimoniosas encontradas foram enraizadas entre a espécie 

Gaullea argentina e os outros terminais, já que Gaullea representa a provável 

linhagem irmã dos demais grupos amostrados de Chrysidini (Figura 44, Kimsey & 

Bohart, 1990). A edição dos cladogramas e estudo das transformações dos caracteres 

foram realizados por meio do programa Winclada (Nixon, 2002). 

Posteriormente, a matriz de caracteres foi submetida à pesagem implícita 

(Goloboff, 1993), partindo-se do pressuposto que diferentes caracteres se modificam 

de forma diferente ao longo da evolução dos grupos, e podem, portanto, ser tratados 

diferentemente durante a construção de hipóteses filogenéticas. É comumente 

argumentado que resultados alcançados a partir de análises utilizando-se a pesagem 

implícita de caracteres são preferíveis em contraste aos resultados com pesos iguais 

(e.g. Goloboff, 1993; Goloboff et al. 2008; Hermes et al., 2013; Grandinete et al., 

2014). Para a avaliação do comportamento de certos caracteres e táxons que 

apresentaram posicionamento incerto na análise com pesos iguais, a pesagem 

implícita foi utilizada com valores da constante K  variando entre 1 a 10. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram identificadas 34 espécies de Ipsiura dentre, aproximadamente, 900 

espécimes estudados. Deste total foram incluídas 33 espécies terminais de Ipsiura.  

Com base nos trabalhos previamente publicados (e.g. Bohart, 1985; Linsenmaier, 

1985, 1997; Kimsey & Bohart, 1990) e com base no estudo comparativo das estruturas 

externas dos espécimes, foi possível a identificação e codificação de 66 caracteres 

(Tabela 4 e ―Lista de caracteres‖ adiante). 

Não houve diferenças encontradas entre as árvores recuperadas a partir da busca 

tradicional e a busca com o algoritmo do New Technology Search. A partir da análise 

com pesos iguais dos caracteres foram recuperadas inicialmente dezoito árvores 
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igualmente parcimoniosas. Com base no consenso estrito das árvores encontradas, 

Ipsiura foi recuperado como monofilético sendo grupo irmão do clado formado por 

parte das espécies de Neochrysis (Figura 45 e 46). Os resultados obtidos a partir da 

análise com pesagem implícita são concordantes com a monofilia de Ipsiura, mas as 

relações deste clado com os demais táxons de Chrysidini se mostrou divergente dos 

resultados obtidos a partir da análise com pesos iguais de caracteres (Figuras 49-51). 

Em todos os intervalos testados da constante K, Ipsiura foi recuperado como grupo 

irmão do clado formado por Exochrysis e parte das espécies de Neochrysis. Essa 

incongruência dos resultados obtidos é satisfatoriamente explicada devido à influência 

de um caráter: o comprimento do S3 das fêmeas (caráter 63). Kimsey, 1985 (p. 271) 

argumenta que o estado de caráter 63-1 seria sinapomórfico para Pleurochrysis, 

Neochrysis, Exochrysis e Ipsiura. De fato o caráter é claramente compartilhado por 

todas as espécies de Ipsiura e Exochrysis, mas a presença desse caráter em 

Neochrysis e Pleurochrysis é bastante contraditória e variável. Ao analisar a mesma 

matriz com todos os parâmetros utilizados anteriormente, mas excluindo-se o caráter 

63 a relação de Ipsiura com o clado formado por Exochrysis e parte dos Neochrysis é 

igualmente recuperada sem alteração das relações internas em Ipsiura (Figuras 47 e 

48).  

Desta forma, por considerar não haverem grandes discrepâncias entre os 

resultados obtidos com e sem pesagem, com exceção de alguns táxons de 

posicionamento incerto que também foram recuperados ocupando diferentes posições 

nos diferentes valores de K, optou-se por fundamentar a discussão no resultado obtido 

com análise de pesos iguais de caracteres omitindo-se o caráter 63 (Figura 47 e  48) 

que claramente interfere na resolução das relações entre os clados formados por 

Ipsiura e o clado formado por Exochrysis e parte das espécies de Neochrysis, quando 

utilizado a pesagem igual de caracteres. As análises com pesagem implícita, por outro 

lado, não sofreram qualquer alteração quando desativado o caráter 63 da análise, 

excetuando-se os valores das frequências de nós que tiveram pequeno incremento 
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nas frequências encontradas e os táxons que indiferentemente do tipo de análise 

apresentaram posicionamento incerto, variando nas diferentes topologias de árvores 

encontradas (e.g. I. duckeana n.sp., I. covillei e I. myops). Além disto, as análises com 

pesagem forneceram embasamento nos estudos do comportamento dos caracteres 

que apresentavam problemas no suporte de clados mais inclusivos e também deram 

suporte a uma melhor compreensão do posicionamento incerto de alguns dos táxons 

estudados, sendo uma ferramenta útil para melhor compreensão do comportamento 

dos caracteres e táxons de posicionamento controversos. As árvores recuperadas sob 

análise com pesagem implícita com a matriz completa de dados são apresentadas nas 

Figuras 49-51.  
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Figura 45. Cladograma simplificado representando as relações filogenéticas entre as espécies 

de Ipsiura e demais táxons neotropicais (Chrysidinae: Chrysidini); o retângulo indica o clado 

formado pelas 33 espécies de Ipsiura incluídas nesta análise. Consenso estrito calculado a 

partir de dezoito árvores igualmente parcimoniosas obtidas a partir da análise completa da 

matriz de caracteres (Comprimento=276 passos, CI=25, RI=67). Frequências dos nós 

estimados a partir dos valores encontrados nos cálculos do índice de Bremer e re-amostragens 

por pseudo-replicações de bootstrap, valores indicados na parte superior e inferior de cada 

ramo, respectivamente.  
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Figura 46. Cladograma representando as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura e 
demais táxons neotropicais (Chrysidinae: Chrysidini); o retângulo indica o clado formado pelas 
33 espécies de Ipsiura incluídas nesta análise. Consenso estrito calculado a partir de dezoito 
árvores igualmente parcimoniosas obtidas a partir da análise completa da matriz de caracteres 
(Comprimento=276 passos, CI=25, RI=67). Os círculos preenchidos representam o surgimento 
do caráter uma única vez. Os círculos vazios representam o surgimento múltiplo dos 
caracteres. Caixas em vermelho entre nós são indicações de clados que serão 
subsequentemente discutidos assim como os caracteres em cores diferentes.  
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Figura 47. Cladograma simplificado representando as relações filogenéticas entre as espécies 

de Ipsiura e demais táxons neotropicais (Chrysidinae: Chrysidini); o retângulo indica o clado 

formado pelas 33 espécies de Ipsiura incluídas nesta análise. Consenso estrito calculado a 

partir de seis árvores igualmente parcimoniosas obtidas a partir da análise excluindo-se o 

caráter 63 da matriz de caracteres (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Frequências dos 

nós estimados a partir dos valores encontrados nos cálculos do índice de Bremer e re-

amostragens por pseudo-replicações de bootstrap, valores indicados na parte superior e 

inferior de cada ramo, respectivamente. 
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Figura 48. Cladograma representando as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura e 
demais táxons neotropicais (Chrysidinae: Chrysidini); o retângulo indica o clado formado pelas 
33 espécies de Ipsiura incluídas nesta análise. Consenso estrito calculado a partir de seis 
árvores igualmente parcimoniosas obtidas a partir da análise excluindo-se o caráter 63 da 
matriz de caracteres (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Os círculos preenchidos 
representam o surgimento do caráter uma única vez. Os círculos vazios representam o 
surgimento múltiplo dos caracteres. Caixas em vermelho entre nós são indicações de clados 
que serão subsequentemente discutidos assim como os caracteres em cores diferentes.  
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Figura 49. Cladogramas representando as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura e entre este clado e demais táxons de Chrysidini. Topologias 
de árvores obtidas a partir de análises com pesagem implícita (indicados nos cladogramas). Todas as três topologias recuperadas são árvores de consensos 
estritos calculados a partir das árvores mais parcimoniosas encontradas em cada uma delas. K1 (Comprimento=296 passos, Ci=23, Ri=64). K2 
(Comprimento=295 passos, Ci=23, Ri=64). K3 (Comprimento=296 passos, Ci=23, Ri=64). 
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Figura 50. Cladogramas representando as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura e entre este clado e demais táxons de Chrysidini. Topologias 
de árvores obtidas a partir de análises com pesagem implícita (valores de K indicados nos cladogramas). K4 (Comprimento=280 passos, Ci=24, Ri=66, 
obtida apenas uma árvore). K5 (Comprimento=280 passos, Ci=24, Ri=66, obtida apenas uma árvore). K6 (Comprimento=280 passos, Ci=24, Ri=66, 
consenso estrito obtido a partir de três árvores igualmente parcimoniosas). 
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Figura 51. Cladogramas representando as relações filogenéticas entre as espécies de Ipsiura e entre este clado e demais táxons de Chrysidini. Topologias 
de árvores obtidas a partir de análises com pesagem implícita (valores de K indicados nos cladogramas). K7 (Comprimento=283 passos, Ci=24, Ri=66, 
consenso estrito obtido a partir de vinte e quatro árvores igualmente parcimoniosas). K8 (Comprimento=279 passos, Ci=24, Ri=66, consenso estrito obtido a 
partir de nove árvores igualmente parcimoniosas). K9 (Comprimento=283 passos, Ci=24, Ri=66, consenso estrito obtido a partir de vinte e quatro árvores 
igualmente parcimoniosas). K10 (Comprimento=276 passos, Ci=25, Ri=67, consenso estrito obtido a partir de três árvores igualmente parcimoniosas). 
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Tabela 4. Matriz de dados utilizada para as análises cladísticas. O símbolo ―?‖ representa caracteres para os quais os 
estados são desconhecidos. O símbolo ―-―representa os caracteres nos quais os estados não se aplicam. Os 
caracteres e respectivos estados estão discriminados na seção ―Lista de caracteres‖.  

 

Táxons Caracteres 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Gaullea argentina Buysson, 1910 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 - 0 1 
Pleurochrysis alfkeni (Ducke, 1902) 1 1 1 0 1 1 0 0 - - - 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 - 0 1 
Pleurochrysis allotria (Linsenmaier, 1985) 1 1 1 0 1 1 0 0 - - - 1 1 ? - 0 1 0 0 1 0 1 - 0 1 
Pleurochrysis cavifrons (Brullé, 1846) 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pleurochrysis jenseni (Buysson, 1906) 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pleurochrysis leucophris (Mocsáry, 1889) 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Pleurochrysis morosa (Buysson, 1901) 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Pleurochrysis postica (Brullé, 1846) 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 
Exochrysis imperforata (Gribodo, 1879) 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
Exochrysis lemniscata Kimsey, 1985 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Exochrysis leucostigma (Mocsáry, 1889) 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
Exochrysis panamensis (Cameron, 1888) 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Exochrysis silvanus Kimsey, 1985 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
Exochrysis spinigera (Spinola, 1838) 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 ? - 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
Exochrysis tolteca (Mocsáry, 1889) 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Neochrysis carina (Brullé1846) 1 0 1 1 1 1 0 0 - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Neochrysis inseriata (Mocsáry, 1902) 1 0 1 1 0 1 0 0 - - - 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
Neochrysis lecointei (Ducke, 1906) 1 0 1 1 0 1 0 0 - - - 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Neochrysis confusa (Ducke, 1911) 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 
Neochrysis tysis Kimsey, 1985 1 0 1 1 0 1 0 0 - - - 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 ? - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura boliviana Bohart, 1985 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 - 
Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 ? - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 
Ipsiura frieseana (Ducke, 1902)  1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura fritzi Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 - 
Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura lata Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura lilloi Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura longiventris (Ducke, 1907) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 ? - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - 
Ipsiura myops (Buysson, 1904) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
Ipsiura duckeana n.sp 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
Ipsiura obidana Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 ? - 1 1 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura bohartiana n.sp 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 - 
Ipsiura catamarcae Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 ? - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura covillei Bohart, 1985 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura irwini Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 
Ipsiura neolateralis (Bohart, 1966) 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ? - 1 0 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 - 
Ipsiura prolixa Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 
Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura spiculella Bohart, 1985 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 

 

Continua na próxima página. 
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Continuação da Tabela 4.  

Táxons Caracteres 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

Gaullea argentina Buysson, 1910 1 1 1 0 - 0 1 - 0 1 1 0 1 1 1 0 0 - 1 - 1 - 1 2 0 
Pleurochrysis alfkeni (Ducke, 1902) 0 1 0 1 0 1 1 - 0 1 0 1 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 
Pleurochrysis allotria (Linsenmaier, 1985) 0 1 0 1 0 1 1 - 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 
Pleurochrysis cavifrons (Brullé, 1846) 1 1 1 0 - 1 1 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 - 1 - 1 0 1 
Pleurochrysis jenseni (Buysson, 1906) 0 1 0 0 - 0 1 - 0 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 - 0 0 1 2 1 
Pleurochrysis leucophris (Mocsáry, 1889) 0 1 0 0 - 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 2 0 - 1 - 0 0 1 0 1 
Pleurochrysis morosa (Buysson, 1901) 0 1 1 0 - 0 1 - 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 - 1 - 1 0 0 
Pleurochrysis postica (Brullé, 1846) 0 1 0 1 0 0 1 - 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 1 
Exochrysis imperforata (Gribodo, 1879) 0 0 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 1 - 0 0 1 0 1 
Exochrysis lemniscata Kimsey, 1985 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 
Exochrysis leucostigma (Mocsáry, 1889) 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 1 
Exochrysis panamensis (Cameron, 1888) 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0 1 
Exochrysis silvanus Kimsey, 1985 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 1 1 0 ? 
Exochrysis spinigera (Spinola, 1838) 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 0 0 1 0 ? 
Exochrysis tolteca (Mocsáry, 1889) 0 1 1 0 - 0 1 - 1 0 1 1 0 1 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0 1 
Neochrysis carina (Brullé1846) 1 1 0 0 - 0 1 - 1 1 1 0 0 1 0 1 0 - 0 0 1 - 1 0 1 
Neochrysis inseriata (Mocsáry, 1902) 1 0 0 0 - 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 1 - 0 0 1 0 1 
Neochrysis lecointei (Ducke, 1906) 1 0 0 0 - 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - 1 0 1 
Neochrysis confusa (Ducke, 1911) 0 1 0 0 - 0 1 - 0 1 1 0 1 1 0 0 0 - 1 - 0 0 1 0 1 
Neochrysis tysis Kimsey, 1985 0 0 0 0 - 0 1 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 1 0 1 
Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 0 1 ? 
Ipsiura boliviana Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 1 ? 
Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 - 0 0 ? 
Ipsiura frieseana (Ducke, 1902)  0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 - 0 1 1 
Ipsiura fritzi Bohart, 1985 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 - 1 1 ? 
Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 - 1 1 1 
Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura lata Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 0 ? 
Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 0 0 1 
Ipsiura lilloi Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 1 ? 
Ipsiura longiventris (Ducke, 1907) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 1 1 1 ? 
Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 - 0 0 ? 
Ipsiura myops (Buysson, 1904) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 0 1 
Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 0 1 
Ipsiura duckeana n.sp 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - 1 0 ? 
Ipsiura obidana Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - 1 1 ? 
Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 0 1 
Ipsiura bohartiana n.sp 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 0 1 
Ipsiura catamarcae Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 1 1 ? 
Ipsiura covillei Bohart, 1985 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura irwini Bohart, 1985 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura neolateralis (Bohart, 1966) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1 1 ? 
Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura prolixa Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 - 1 1 1 
Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 - 0 1 1 
Ipsiura spiculella Bohart, 1985 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 - 1 3 1 

 

Continua na próxima página.  
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Continuação da Tabela 4.  

Táxons Caracteres 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

Gaullea argentina Buysson, 1910 - - - 1 0 - - 0 1 0 - 1 0 0 0 0 
Pleurochrysis alfkeni (Ducke, 1902) - - - 1 0 0 0 0 0 0 - 1 1 0 0 1 
Pleurochrysis allotria (Linsenmaier, 1985) - - - 1 0 1 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 
Pleurochrysis cavifrons (Brullé, 1846) 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 - 1 1 1 0 1 
Pleurochrysis jenseni (Buysson, 1906) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Pleurochrysis leucophris (Mocsáry, 1889) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - 1 1 1 0 1 
Pleurochrysis morosa (Buysson, 1901) - - - 0 0 1 - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 
Pleurochrysis postica (Brullé, 1846) 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 
Exochrysis imperforata (Gribodo, 1879) 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis lemniscata Kimsey, 1985 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis leucostigma (Mocsáry, 1889) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis panamensis (Cameron, 1888) 1 1 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis silvanus Kimsey, 1985 - - ? 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis spinigera (Spinola, 1838) - - ? 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
Exochrysis tolteca (Mocsáry, 1889) 1 1 1 1 0 1 - 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
Neochrysis carina (Brullé1846) 1 1 1 0 1 1 - 1 0 0 - 1 1 0 0 1 
Neochrysis inseriata (Mocsáry, 1902) 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 - 1 1 0 0 1 
Neochrysis lecointei (Ducke, 1906) 1 1 1 0 1 1 - 1 0 0 - 1 1 0 0 1 
Neochrysis confusa (Ducke, 1911) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 1 
Neochrysis tysis Kimsey, 1985 1 1 1 0 1 1 - 1 0 0 - 1 1 0 0 1 
Ipsiura affinissima (Ducke, 1903) 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura bisulcata (Ducke, 1902) - - ? 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura boliviana Bohart, 1985 - - ? 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 1 
Ipsiura brevispina (Ducke, 1911) 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 
Ipsiura ellampoides (Ducke, 1902) - - ? 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura frieseana (Ducke, 1902)  0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
Ipsiura fritzi Bohart, 1985 - - ? 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura genbergi (Dahlbom, 1854) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
Ipsiura goeldi (Ducke, 1907) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura klugi (Dahlbom, 1854) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 1 
Ipsiura lata Bohart, 1985 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura leucobasis (Mocsáry, 1913) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 
Ipsiura leucocheila (Mocsáry, 1889) - - ? 1 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 1 
Ipsiura leucocheiloides (Ducke, 1903) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura lilloi Bohart, 1985 - - ? 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
Ipsiura longiventris (Ducke, 1907) - - ? 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 1 0 0 
Ipsiura marginalis (Brullé, 1846) - - ? 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura myops (Buysson, 1904) 0 1 0 0 0 1 - 0 1 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura nigriventer Bohart, 1985 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura duckeana n.sp - - ? 0 1 1 - 0 0 0 - 0 1 1 0 1 
Ipsiura obidana Bohart, 1985 - - ? 0 1 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura obidensis (Ducke, 1903) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura tropicalis Bohart, 1985 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura bohartiana n.sp 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 1 
Ipsiura catamarcae Bohart, 1985 - - ? 1 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 0 1 
Ipsiura covillei Bohart, 1985 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1 1 0 1 
Ipsiura irwini Bohart, 1985 0 1 0 1 0 1 - 0 0 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura neolateralis (Bohart, 1966) 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura oaxacae Bohart, 1985 - - ? 0 0 1 - 0 1 0 - 1 1 1 0 1 
Ipsiura pilifrons (Cameron, 1888) 0 1 0 0 0 1 - 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
Ipsiura prolixa Bohart, 1985 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 1 1 0 1 
Ipsiura venezuelae Bohart, 1985 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 
Ipsiura spiculella Bohart, 1985 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 ? ? 1 

  
*Caracteres destacados na matriz são indicações de quais deles foram desativados nas re-análises.   
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No cladograma obtido com a análise com pesagem igual de caracteres, excluindo-

se o caráter 63, o clado Ipsiura é sustentado por duas sinapomorfias: o comprimento 

da maior largura do pronoto (estado de caráter 31-0) e as margens látero-inferiores do 

T2 sem bordas translúcidas (estado de caráter 45-1) (Figura 48, retângulo semi-

transparente), sendo o primeiro deles um caráter exclusivo, observado apenas em 

Ipsiura. Já o segundo, trata-se de uma perda secundária ocorrida em Ipsiura e com 

pelo menos duas reversões ocorridas em linhagens distintas dentre os Ipsiura. Em I. 

longiventris o caráter é observado muito discretamente, estando a borda translúcida 

presente apenas na porção látero-posterior do T2. A espécie I. longiventris é 

conhecida apenas pelo espécime-tipo, o que impossibilita a averiguação se existe ou 

não variação do estado observado em outros espécimes de outras localidades. A outra 

espécie na qual houve reversão do estado do caráter 45 (estado 0) foi na espécie I. 

brevispina. Diferentemente do que é observado em I. longiventris em I. brevispina a 

borda translúcida é claramente observada, mas também se estende apenas 

parcialmente através da margem lateral do T2 (estado de caráter 46-1). De modo 

semelhante a I. longiventris, I. brevispina também teve apenas o espécime-tipo 

analisado o que impossibilita os estudos intraespecíficos nesses táxons.  

As duas sinapomorfias propostas por Kimsey & Bohart, 1990 (p. 278), a saber: 

margem lateral do pronoto com carena protraída (estado de caráter 28-1) e S4 do 

macho totalmente exposto (estado de caráter 49-1), argumentados por eles que tais 

caracteres seriam sinapomorfias que dariam suporte a monofilia do clado Ipsiura não 

foram recuperados no presente estudo como tais. O primeiro deles foi observado estar 

presente independentemente em pelo menos mais três outros táxons, representantes 

de linhagens distintas: Pleurochrysis alfkeni, P. allotria e P. postica, além de em todas 

as espécies de Ipsiura. O segundo caráter foi observado como sinapomórfico, mas na 

raiz que dá origem aos grupos mais inclusivos dos Chrysidini Neotropicais (ver nó 12 

na Figura 48).  
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3.1 Relações filogenéticas internas de Ipsiura 

Grandes clados dentre os Ipsiura foram recuperados internamente, no entanto, as 

frequências relativas dos ramos desses grupos apresentaram baixos valores relativos, 

o que ressalta ainda algumas incertezas desses clados internos. Dentre esses grupos 

mais inclusivos de Ipsiura destaca-se o segundo nó indicado em vermelho (Figura 52) 

que é sustentado por duas apomorfias: a presença de seis dentes na margem apical 

do T3 (estado de caráter 48-1) e a presença do pit row no T3 (estado de caráter 54-0). 

Ambos os caracteres tiveram ainda quatro mudanças ao longo dos ramos internos em 

Ipsiura (indicados na Figura 52 com o número do caráter em azul turquesa e lilás, 

respectivamente) o que demonstra certa plasticidade dessas estruturas em Ipsiura.  

No estudo de Niehuis & Wagele (2004) os autores avaliam que o estado 

plesiomórfico do caráter 54 para a tribo Chrysidini seria a presença de quatro dentes 

ao contrário dos estados com números superiores de dentes. Essa suposição pode ser 

em algum nível imprecisa, tendo em vista a enorme variação de formas existentes nas 

mais variadas linhagens de Chrysidini. Em Ipsiura aparentemente ao que indicam os 

resultados houve o surgimento único do estado na qual a linhagem ancestral desse 

clado mais inclusivo apresentava seis dentes apicais e em seguida ocorreram 

reversões secundárias do caráter em diferentes linhagens (indicado na Figura 52 pelo 

caráter 48 e respectivos estados em azul turquesa). O número de dentes na margem 

apical do T3, juntamente com o pit row e características secundárias associadas a 

essas estruturas (tamanho, formato, etc.) são as características morfológicas mais 

citadas para delimitação das espécies nessa tribo. Tais estruturas apresentam grande 

variedade de formas e aparentemente uma taxa de mutação muito elevada, o que 

pode favorecer, fornecendo sinal filogenético na resolução de relações menos 

inclusivas, ou, ter o sinal filogenético mascarado pela alta variabilidade quando se 

investiga as relações filogenéticas em grupos mais amplos, como tribos ou mesmo 

entre os gêneros.  
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O segundo nó que dá origem a grupos mais inclusivo em Ipsiura (Figura 52, nó 3 

em vermelho) é sustentado por uma única apomorfia exclusiva de Ipsiura: a margem 

posterior da mesopleura delimitada por carenas (estado de caráter 41-1). Em todas as 

espécies de Ipsiura a margem posterior apresenta desde processos extremamente 

protraídos formando dentes até margens menos desenvolvidas, ainda assim, 

claramente diferente do que é observado nos demais táxons de Chrysidini que 

geralmente apresentam a borda posterior da mesopleura mais discreta e sem 

processos carenados. A única transformação evidente desse caráter em Ipsiura é na 

espécie I. covillei (indicado na Figura 52 pelo número do caráter em laranja) que 

apresenta a margem da mesopleura crenada, com bordas pouco protraídas. 
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Figura 52. Parte da árvore de consenso obtida destacando as relações filogenéticas internas 

em Ipsiura. Cladograma obtido a partir do consenso estrito calculado a partir de seis árvores 

igualmente parcimoniosas (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Transformações 

representadas na árvore através dos círculos. Os círculos preenchidos representam o 

surgimento do caráter uma única vez. Os círculos vazios representam o surgimento múltiplo 

dos caracteres. Caixa em vermelho entre os nós representam clados a serem discutidos. 

Caracteres e respectivos estados em diferentes cores representam transformações do estado 

original dentro da linhagem dos Ipsiura.   
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O terceiro nó que dá origem aos grupos mais inclusivo em Ipsiura (Figura 52, nó 4 

em vermelho) é sustentado por duas sinapomorfias não exclusivas: a margem externa 

do fêmur anterior com pontuação grossa (estado de caráter 19-0) e o diâmetro da 

porção distal do fêmur anterior sub-igual ao diâmetro da porção proximal (estado de 

caráter 20-1) (indicados na Figura 52 pelos números dos caracteres em azul e 

amarelo, respectivamente). Ambos os caracteres, apesar de não exclusivos, tiveram 

apenas seis mudanças ao longo do ramo interno. Em cinco dessas mudanças 

ocorreram em nível específico. A outra transformação ocorreu em um clado com três 

terminais. É admissível pensar de que o diâmetro expandido da porção distal do fêmur 

esteja atrelado à presença da pontuação engrossada na margem externa, porém, foi 

observada em outros terminais dentro e fora de Ipsiura a ocorrência independente 

desses caracteres. Em Pleurochrysis morosa a pontuação da margem externa é 

engrossada e o diâmetro da porção distal do fêmur é cerca de metade da porção 

proximal. O mesmo é observado em I. klugi, I. leucobasis, I. leucocheiloides, I. 

marginalis entre outras espécies, o que reforça a tese de independência desses 

caracteres. 

Outras duas grandes linhagens dentre os Ipsiura foram recuperadas, mas tiveram 

baixíssimos valores relativos das frequências dos ramos, refletindo o baixo número de 

características compartilhadas que sustentam essas linhagens e as incertezas sobre a 

relação entre esses grupos. Cada um dos clados foi recuperado com apenas uma 

sinapomorfia não exclusiva cada. O primeiro grande clado é suportado pelas manchas 

do S2 de tamanhos grandes a médio e fracamente separados medianamente (estado 

de caráter 62-0).  A única transformação ocorrida no grupo foi na espécie I. brevispina, 

onde as manchas são menores e separadas por cerca do diâmetro de uma mancha. 

No entanto, há espécies que apresentam estágios intermediários e de difícil distinção 

entre os estados levantados. A ausência de outras evidências compromete 

interpretações mais refinadas. Caso semelhante acontece para os grupos que surgem 

a partir dessa cladogênese. Os dois grupos incluem o maior número de espécies de 
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Ipsiura e são fracamente suportados por características únicas e não exclusivas. O 

primeiro inclui as espécies: I. bisulcata, I. boliviana, I. leucobasis, I. leucocheiloides, I. 

nigriventer, I. bohartiana n.sp., I. marginalis, I. brevispina e I. ellampoides. O outro 

inclui as espécies: I. myops, I. tropicalis, I. spiculella, I. lata, I. venezuelae, I. fritzi, I. 

irwini, I. obidensis, I. catamarcae, I. affinissima e I. neolateralis. Dentre os clados mais 

inclusivos de Ipsiura ambos tiveram os valores relativos das frequências dos ramos 

mais baixos. O primeiro clado é sustentado por uma única sinapomorfia não exclusiva 

referente à margem lateral do T3 que é bastante convexa. Todavia, o clado sustenta 

duas linhagens que são muito distintas entre si. É provável que os clados recuperados 

se tratem de fato de linhagens filogeneticamente aparentadas, mas a relação dessas 

duas linhagens entre si talvez não esteja satisfatoriamente compreendida.  

Embora as relações entre essas grandes linhagens de Ipsiura e a própria robustez 

dos clados recuperados não seja totalmente satisfatória, há a ocorrência de grupos 

menos inclusivos dentro desses clados maiores que são claramente bem suportados e 

demonstram afinidades filogenéticas que são morfologicamente explicáveis, mas dado 

o grau de homoplasia presente nos caracteres levantados, o sinal filogenético tende a 

ser perdido ou mesmo mascarado dado a elevada plasticidade e aparente rápida 

evolução dessas estruturas, o que compromete um entendimento mais holístico das 

relações internas do clado Ipsiura com base na exclusividade desse conjunto de 

dados.  

 

3.2 Grupos de espécies em Ipsiura 

Dentre os grupos de espécies propostos por Linsenmaier, 1985 (p. 429) poucos 

tiveram resolução compatível com o que foi originalmente proposto. Dentre os grupos 

destacam-se os grupos genbergi, marginalis e lata (=lateralis senso Linsenmaier, 

1985) que foram parcialmente recuperados na análise. Por outro lado, o grupo 

leucocheila não foi sequer parcialmente reconstruído.  
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O grupo genbergi (Figura 53) foi originalmente proposto por Linsenmaier com 

base principalmente no formato do pit row, representado nessas espécies por uma 

série de fóveas curtas e parcialmente encobertas. Contudo, conforme argumentado na 

seção ―Lista de caracteres‖, especificamente no caráter 54, a estrutura é 

extremamente plástica, apresentando inúmeras formas em Ipsiura além de ter tido 

pouquíssimo sinal filogenético recuperado contido nesse conjunto morfológico. Optou-

se pela delimitação do caráter simplificada tão somente em presente/ausente. O clado 

recuperado difere do que foi originalmente proposto por Linsenmaier com base 

primeiramente nas características levantadas e na composição do grupo por não 

incluir as espécies: I. affinissima, I. leucobasis e Pleurochrysis jenseni esta última 

interpretado por Linsenmaier como sendo uma espécie de Ipsiura. Bohart, 1985 (p. 

715) comenta as prováveis relações próximas entre as espécies I. covillei, I. lilloi, I. 

genbergi e I. oaxacae, mas também se baseia nas características dos dentes apicais 

do T3, formato do pit row e tamanho e formato das manchas do S2. 

 

 

Figura 53. Parte da árvore de consenso obtida destacando as relações internas em Ipsiura. 
Cladograma obtido a partir do consenso estrito calculado a partir de seis árvores igualmente 
parcimoniosas (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Transformações representadas na 
árvore através dos círculos. Os círculos vazios representam o surgimento múltiplo dos 
caracteres. Caixa em vermelho entre o nó que dá origem aos grupos mais inclusivos do clado. 
Valores absolutos do suporte de Bremer mostrado na caixa pontilhada abaixo de cada ramo. 
Caracteres em cores diferentes representam reversão do estado de caráter.  
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A característica mais distintiva do grupo é o compartilhamento do estado de 

caráter 10-0, embora não exclusivo, as carenas faciais secundárias são uma 

característica peculiar presentes nesse grupo. A outra única espécie fora deste clado 

na qual foi observada a estrutura foi na distinta espécie I. marginalis. As outras duas 

características compartilhadas por esse clado, caráter 59 e 61, são menos constantes 

e apresentam certa variação no grupo, apresentando transformação secundária na 

raiz do clado formado por I. covillei e I. oaxacae. O grupo genbergi foi recorrentemente 

recuperado sob as análises com pesagem implícita, embora com a posição incerta de 

alguns táxons nos diferentes valores de K (Figuras 49-51), ainda assim, é muito 

provável que estas espécies sejam de fato mais proximamente relacionadas entre si 

do que com quaisquer outras espécies de Ipsiura.  

O sexto nó destacado compreende um grupo sustentado por uma única 

característica não exclusiva e apresenta as relações internas menos compreendidas 

do que os demais clados dentro de Ipsiura, no entanto, deve ser dada ênfase aos 

clados internos desse grupo (Figura 54). I. boliviana + I. leucobasis formam um clado 

especialmente distinto de espécies que apresentam espécimes robustos e com os 

dentes apicais da margem distal do T3 muito modificados. O clado é sustentado por 

duas sinapomorfias, sendo uma delas exclusiva do clado, a saber, a presença de 

distintas cerdas douradas e alongadas nos S2 e S3 das fêmeas. O clado formado por 

essas duas espécies foi recuperado também em todas as análises com pesagem 

implícita de caracteres (Figuras 49-51). A espécie que recorremente é recuperada 

sendo irmã desse clado é a espécie I. bisulcata, no entanto a relação entre essa 

espécie e o clado I. boliviana + I. leucobasis não foi totalmente corroborada com os 

dados disponíveis e necessita de maiores evidências.  

Outro clado a se destacar é o formado pelas espécies I. nigriventer + I. bohartiana 

n.sp. O grupo compartilha as distintas características atreladas ao dimorfismo sexual 

em Ipsiura onde os machos apresentam cerdas alongadas e de aspecto plumoso na 

superfície ventral. Essa característica não ocorre em todos as Ipsiura e aparenta estar 
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presente independentemente em diferentes linhagens de Chrysidini, à exemplo de 

várias espécies de Exochrysis. Além deste caráter, o grupo também é facilmente 

reconhecido pelo achatamento da porção distal do fêmur anterior (estado de caráter 

12-0, Figura 54), característica também compartilhada em outras linhagens de Ipsiura. 

Embora não estando totalmente esclarecido a relação desse clado com as demais 

Ipsiura a relação próxima entre essas duas espécies parece ser evidente tendo o 

clado sido recuperado em todas as análises com pesagem igual e com pesagem 

implícita de caracteres (Figura 48-51). 

 

 

Figura 54. Parte da árvore de consenso obtida destacando as relações internas em Ipsiura. 
Cladograma obtido a partir do consenso estrito calculado a partir de seis árvores igualmente 
parcimoniosas (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Transformações representadas na 
árvore através dos círculos. Os círculos preenchidos representam o surgimento do caráter uma 
única vez. Os círculos vazios representam o surgimento múltiplo dos caracteres. Caixas em 
vermelho representam nós de grupos mais inclusivos. Valores absolutos do suporte de Bremer 
mostrado na caixa pontilhada abaixo de cada ramo. Caracteres de diferentes cores indicam 
reversões do estado de caráter. 
 

 

Por último e não menos importante acerca deste clado, dentre os grupos de 

espécies propostos por Linsenmaier, 1985 (p. 429), o único recuperado com exatidão 

ao que foi previamente proposto foi o grupo marginalis, (Figura 54, nó 7). O grupo 

interno em Ipsiura com o maior número de características compartilhadas e 
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consequentemente com os maiores valores de frequência de ramos e de suporte pelo 

índice de Bremer (ver Figuras 47 e 57). Uma quarta espécie que originalmente 

compunha esse clado, Ipsiura surinamensis (Linsenmaier, 1985) não foi incluída na 

análise. A validade desta espécie ainda é alvo de questionamentos e pode se tratar de 

um sinônimo (ver Capítulo I, seção ―Diagnoses e Discussão‖, p. 57). O Dr. W 

Linsenmaier propôs como características compartilhadas por esses táxons a presença 

da veia alongada, posterior à célula discoidal da asa anterior e características do T3, 

como os dentes extremamente reduzidos em I. ellampoides, I. marginalis e em I. 

surinamensis. Das características levantadas por Linsenamaier (1985), apenas a 

primeira foi recuperada como sendo compartilhada pelo clado. Outras características 

não exclusivas que apoiam a monofilia do clado recuperadas na presente análise são: 

o F1 alongado nas fêmeas (estado de caráter 5-0); o formato das carenas faciais 

formando um arco completo (estado de caráter 9-0); a base escapal com larga faixa 

lisa mediana (estado de caráter 11-1); a redução completa da veia R1 da asa anterior 

(estado de caráter 23-1); célula radial da asa anterior sem cerdas (estado de caráter 

25-1); superfície dorsal metanotal alongada (estado de caráter 39-1); e as margens 

antero-laterais do T1 com formação de carenas (estado de caráter 59-1). Por outro 

lado, em suas anotações, o Dr. R. Bohart tratava como espécies aparentadas I. 

ellampoides e I. marginalis, baseado nas características compartilhadas do T3 (em sua 

designação: the two-teeth like), a superfície do metanoto alongada e projetando-se por 

sobre o propódeo e as manchas do S2. O grupo foi recorrentemente recuperado em 

todas as análises feitas e apresentou os valores de frequências de ramos mais 

elevados como também o maior valor de suporte de Bremer (Figura 47, 48 e 57). 

Embora não estando totalmente esclarecido as relações deste grupo com as demais 

espécies do clado 6, a monofilia do clado marginalis dentro desse agrupamento maior 

parece ser pouco inequívoca.  
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Figura 55. Parte da árvore de consenso obtida destacando as relações internas em Ipsiura. 
Cladograma obtido a partir do consenso estrito calculado a partir de seis árvores igualmente 
parcimoniosas (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Transformações representadas na 
árvore através dos círculos. Os círculos preenchidos representam o surgimento do caráter uma 
única vez. Os círculos vazios representam o surgimento múltiplo dos caracteres. Caixas em 
vermelho representam nós de grupos mais inclusivos. Valores absolutos do suporte de Bremer 
mostrado na caixa pontilhada abaixo de cada ramo. Caracteres de diferentes cores indicam 
reversões do estado de caráter. 

 

Por último dentre os grandes grupos recuperados em Ipsiura, o grupo lata (Figura 

55) (=lateralis senso Linsenmaier, 1985) foi o grupo inclusivo com maiores 

discrepâncias quando comparado aos resultados obtidos a partir das análises com 

pesagem igual de caracteres e também com pesagem implícita. Até mesmo com essa 

última abordagem, sob diferentes valores de K, o grupo sofreu inúmeras alterações. A 

própria relação do grupo lata com o clado formado por I. myops + (I. tropicalis + I. 

spiculella) (Figura 55, nós 8 e 9) é muito fracamente suportada. Embora as relações 

desses grandes grupos não estejam bem resolvidas, alguns clados formados dentro 

desses agrupamentos maiores aparentam serem congruentes. O clado formado por I. 

tropicalis e I. spiculella, por exemplo, foi recorrentemente recuperado em todas as 

análises (Figuras 49, 50, 51 e 52). Bohart 1985 (p.719) comenta as similaridades entre 
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as duas espécies e a possível relação muito próxima entre elas. No entanto, a relação 

desse clado com as demais espécies de Ipsiura parece pouco resolvida. Tanto Bohart 

(1985) quando Linsenmaier (1985) atribuíam a presença de quatro dentes apicais no 

T3 como uma característica sinapomórfica para várias espécies de Ipsiura, porém, 

como já comentado anteriormente, a estrutura apresenta uma enorme plasticidade e 

embora taxonomicamente seja extremamente útil, o sinal filogenético presente na 

estrutura parece pouco informativo.  

Em muitas de suas anotações, o Dr. Bohart considerava como espécies próximas 

as espécies do grupo lata por estas compartilharem estruturas semelhantes do T3, as 

manchas do S2, a margem posterior da mesopleura, as margens ventrais do fêmur 

anterior formando uma pequena dilatação ou ―dente ventral‖ e a dobra anterior ao pit 

row no T3. De fato, todas essas estruturas co-ocorrem nas espécies do grupo lata e as 

duas últimas citadas são as sinapomorfias que sustentam o grupo (Figura 55, nó 8). 

As relações internas do grupo, no entanto, parecem ainda pouco resolvidas. Embora 

as espécies apresentem características morfológicas que facilmente as distinguem das 

demais Ipsiura, o clado é recorrentemente quebrado nas análises com diferentes 

valores da constante K nas análises com pesagem e os próprios valores das 

frequências dos ramos são muito baixos. É possível que os táxons em questão se 

tratem de fato de um clado, mas a adição de outras evidências se faz necessária para 

que a resolução encontrada venha ser mais bem compreendida. 

Tanto na visão de Bohart, 1985 (p.719) quanto em Linsenmaier, 1985 (p. 470-

474), acreditava-se que as espécies com seis dentes apicais no T3 seriam espécies 

próximas ao grupo lata, resolução esta que não foi recuperada na presente análise. 

Ipsiura klugi e I. prolixa formam um clado que foi recuperado em todas as análises, 

apresentando elevada frequência de ramos. No entanto, o posicionamento do clado 

entre as Ipsiura ainda é incerto e não se tem certeza a quais grupos este clado estaria 

mais proximamente relacionado. Já as demais espécies com seis dentes apicais: I. 

goeldi e I. longiventris foram recuperadas algumas vezes formando um clado com a 



 

173 
 

espécie I. obidana e em outras vezes formando um grupo maior com outros grupos de 

Ipsiura (ver Figuras 49, 50 e 51), o que explicita a baixa resolução para estas últimas e 

corrobora a inexistência de clados baseados tão somente nos números de dentes 

apicais do T3.  

 

3.3 Relações entre Ipsiura e demais táxons de Chrysidini 

Embora não sendo o escopo central deste trabalho inferir relações fora de Ipsiura, 

o esforço demandado no estudo taxonômico dos táxons representantes dos grupos 

externos forneceu as bases para a compreensão morfológica de grupos que são 

claramente monofiléticos e tiveram amostragem expandida para exemplifica-los. O nó 

11 da Figura 56 é um desses exemplos. Embora claramente parafilético, o 

agrupamento Neochrysis apresenta grupos que são claramente relacionados entre si. 

Este grupo em particular se caracteriza por apresentar morfologia baseada em 

reduções ou perdas de estruturas: carenas faciais reduzidas (caráter 7), perda 

completa ou parcial do pit row (caráter 57)  e das manchas do esbranquiçadas do T3 

(caráter 55), redução do S4 dos machos (caráter 50); e outras características que são 

notadamente distintivas no grupo como a ausência de cerdas na célula radial da asa 

anterior (caráter 25). O posicionamento da espécie Neochrysis confusa (Ducke) 

tornaria o grupo parafilético, mas está claro que este táxon compartilha um ancestral 

comum mais próximo com outras linhagens de Chrysidini do que com os Neochrysis 

senso estrito aqui explicitados. É possível que com uma amostragem mais ampla dos 

―Pleurochrysis” outras evidências morfológicas possam agregar informação 

filogenética ao que foi levantado no presente estudo, e melhor esclareçam as relações 

filogenéticas das distintas linhagens que estão artificialmente agrupadas sob o nome 

de ―Pleurochrysis” e o reconhecimento de grupos seja possível, congruentes com o 

conjunto de dados morfológicos levantados. 

 Na hipótese inicial de Kimsey & Bohart, 1990 (p. 278), o gênero Ipsiura seria 

grupo irmão dos Exochrysis com base nas características compartilhadas das carenas 
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faciais (caracteres 7, 8 e 9). Com base nos resultados obtidos o caráter 8 foi 

recuperado fornecendo suporte ao clado proposto, mas não como uma característica 

surgida nessa linhagem (representado na Figura 56, pelo círculo aberto na base do 

nó). A presença das carenas faciais são recorrentes em diferentes linhagens dos 

Chrysidini Neotropicais e apresenta evidente plasticidade. É provável que essa 

característica tenha surgido numa linhagem ancestral muito mais antiga do que a que 

deu origem ao clado formado por Exochrysis, Ipsiura e Neochrysis. Em todos os 

Exochrysis as carenas formam um arco completo, totalmente fechado na base e 

circundado o ocelo mediano (estado de caráter 9-0). Em Ipsiura o caráter está 

representado por diferentes formas. Desde formando um arco completo, semelhante 

ao observado em Exochrysis a arcos incompletos com pequenas carenas secundárias, 

incompleto sem carenas secundárias e completo com carenas secudárias. Uma outra 

característica não exclusiva do clado se refere ao formato das projeções laterais 

(dentes) metanotais e propodeais que nesses grupos são contíguos (estado de caráter 

37-0). Diferentemente do caráter 8, nesse caráter não houve transformações de 

estado em nenhuma das linhagens (ver Figura 56).  

É muito provável que as linhagens de Ipsiura + (Neochrysis senso estrito + 

Exochrysis) compartilhem um ancestral em comum mais próximo entre si do que com 

as demais linhagens de Chrysidini. Essa relação pode ser inferida com base nas 

sinapomorfias exclusivas que apoiam a relação próxima desses clados. As mais 

distintivas delas se refere as pequenas fóveas presentes nas porções basais dos 

fêmures anteriores e posteriores (caracteres 17 e 18). Kimsey, 1985 (p. 271) 

argumenta que o estado de caráter 18-1 seria sinapomórfico de Exochrysis, Ipsiura e 

Neochrysis e na presente análise tal sinapomorfia foi recuperada. O caráter 17 foi 

levantado a partir da observação dos espécimes e constatou-se a presença da 

estrutura nas mesmas linhagens com diferentes graus de profundidade em alguns 

táxons e aparentemente com perdas secundárias em outros (ver por exemplo o clado 

formado por E. panamensis + E. tolteca, Figura 56). O outro caráter exclusivo que 
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suporta o clado é a área látero-posterior do pronoto que apresenta área lisa, sem 

pontuação e sem divisão evidente (estado de caráter 26-0). Esse caráter por sua vez 

teve mais reversões de estados, tendo sido observadas reversões em todas as três 

grandes linhagens. Pelo menos uma vez em Neochrysis e em Exochrysis e seis vezes 

em Ipsiura (ver Figura 56).  

Mesmo considerando as evidências que suportam a monofilia desse clado 

formado por Ipsiura + (Neochrysis + Exochrysis), o valor do índice de Bremer 

calculado para inferir o suporte dos ramos foi relativamente baixo para esse clado 

(Figura 57). É possível que com a adição de novas evidências não amostradas no 

presente conjunto de dados levantados possam fornecer maior suporte e consistência 

aos resultados obtidos na análise ou fornecer hipótese alternativa ao relacionamento 

dessas grandes linhagens. 

Outro ramo a se destacar se refere aos Exochrysis que tiveram quase 70% da 

diversidade conhecida amostrada na presente análise. O clado apresenta grande 

número de sinapomorfias que mesmo a maioria delas sendo não exclusivas do táxon, 

forneceram os maiores valores relativos de frequências de nós (ver Figura 47) e o 

mais elevado valor de suporte pelo índice de Bremer (Figura 57). Mesmo dentro deste 

clado também é possível a delimitação clara de outros grupos claramente 

monofiléticos, como a relação entre E. imperforata como espécie irmã de todos os 

demais Exochrysis. Além do evidente clado formado por E. tolteca e E. panamensis 

claramente relacionadas entre si.  

 

 

 

 

 

 



 

176 
 

 

Figura 56. Parte da árvore de consenso obtida destacando as relações entre os Ipsiura e 
demais linhagens de Chrysidini. Cladograma obtido a partir do consenso estrito calculado a 
partir de seis árvores igualmente parcimoniosas (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). 
Transformações representadas na árvore através dos círculos. Os círculos preenchidos 
representam o surgimento do caráter uma única vez. Os círculos vazios representam o 
surgimento múltiplo dos caracteres. Caixas em vermelho representam nós de grupos mais 
inclusivos. Valores absolutos do suporte de Bremer mostrado na caixa pontilhada abaixo de 
cada ramo. Caracteres de diferentes cores indicam reversões do estado de caráter. 
 

 

Com relação aos Pleurochrysis a única certeza que se tem acerca do 

agrupamento como um todo é a parafilia do mesmo. Kimsey, 1985 (p. 279) comenta a 

essa possível parafilia, mas não propõem alternativas e nem a discute com detalhes. 

Os nós 12 e 13 na Figura 56 indicam linhagens que apresentam origens 

completamente distintas. Ressalta-se contudo a posição das espécies Pleurochrysis 

alfkeni e P. allotria como grupo irmão dos demais Chrysidini. O grupo incluiria ainda a 

espécie Neochrysis (Ipsiura) adnexa Linsenmaier, 1997. A despeito de alguns 

impasses taxonômicos com relação a esse grupo (cf. Kimsey, 1985; Linsenmaier, 

1985; Kimsey & Bohart, 1990; Linsenmaier, 1997), os táxons em questão claramente 

formam uma linhagem à parte dos demais Chrysidini Neotropicais. Este clado é 

claramente definido por inúmeras características e uma sinapomorfia exclusiva do 
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grupo: o formato das margens laterais do propódeo que são do tipo sub-quadradas. 

Em todos os demais Chrysidini essas projeções são sub-triangulares, sempre 

pontiagudas.  A distinção entre o clado formado por P. alfkeni e P. allotria e os demais 

Chrysidini é ainda mais claramente indicada pelas sinapomorfias indicadas na Figura 

56 no nó 12, indicado em vermelho e subsequentes ramos, o que ressalta a origem 

divergente dessas linhagens. O clado formado por P. alfkeni e demais espécies 

relacionadas necessitam de revisão taxonômica para delimitação mais precisa de suas 

espécies e a realocação destes táxons em uma outra categoria taxonômica se faz 

necessária para que as relações filogenéticas existentes entre esse clado e demais 

linhagens dos Chrysidini sejam mais apropriadamente conjecturadas. 
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Figura 57. Cladograma das relações filogenéticas das espécies de Ipsiura e demais táxons 
neotropicais (Chrysidinae: Chrysidini). Consenso estrito calculado a partir de seis árvores 
igualmente parcimoniosas obtidas a partir da análise excluindo-se o caráter 63 da matriz de 
caracteres (Comprimento=270 passos, CI=25, RI=67). Suporte de Bremer indicado acima de 
cada ramo, calculado a partir de 9997 árvores sub-ótimas.  
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De modo geral, a partir dos resultados obtidos na presente análise, foi possível a 

delimitação morfológica do clado formado pelas espécies de Ipsiura e o 

reconhecimento de linhagens internas ao gênero que são muito possivelmente grupos 

proximamente relacionados entre si. Através do estudo taxonômico, todas as espécies 

com ocorrência no Brasil foram revistas. Os resultados desse esforço taxonômico 

permitiu a delimitação mais precisa das espécies, atualização nos registros de 

distribuição, a proposição de novas características diagnósticas, discussão dos limites 

interespecíficos e ilustração da grande maioria das estruturas diagnósticas. Além da 

possibilidade de reconhecimento das entidades por meio da chave de identificação 

apresentada. Também foi possível o delineamento, ilustração e discussão das 

características morfológicas dessas linhagens, o que permitiu uma reflexão mais 

profunda do sinal filogenético presente em certas estruturas que são amplamente 

utilizadas na taxonomia do grupo, mas que apresentam baixo sinal filogenético para 

delimitação dos grupos. Foi evidenciado inesperadamente que muitos desses 

caracteres apresentam elevada plasticidade, característica que reflete a dificuldade em 

se resgatar o sinal  contido nos caracteres utilizados nas investigações filogenéticas 

em níveis mais restritos, como no caso das espécies e grupos de espécies. A variação 

morfológica é necessária para melhor se delimitar as entidades, por outro lado, tal 

característica dificulta o resgate de informações constantes nos grupos mais 

inclusivos. 

Não obstante, o levantamento de novos caracteres a partir da análise direta dos 

espécimes, bem como a reanálise e re-interpretação dos caracteres previamente 

sugeridos na literatura, permitiram avanços na compreensão mais ampla das relações 

filogenéticas entre as diferentes linhagens de Chrysidini da região Neotropical. É válido 

salientar que esse é o mais amplo e completo estudo morfológico comparativo 

realizado com essas linhagens de Chrysidini e que poderá a vir ser complementado 

com os avanços oriundos do estudo refinado de outras linhagens não amostradas e/ou 

com a advento de outras fontes de dados até então não exploradas para o grupo.   
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Lista de caracteres 
 

0. Espaço malar: (0) longo; (1) curto. 

 

Figura 58. Vista lateral da cabeça, setas em vermelho indicando o espaço malar: (A) Pleurochrysis morosa ♀ 

(Buysson), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura lata ♀ Bohart, exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Medido a partir da maior distância entre a margem inferior ocular e a linha de limite 

da base da mandíbula. Longo (A): distância igual ou maior que o diâmetro do ocelo mediano. Em 

geral, a maioria dos Chrysidini Neotropicais apresenta espaço malar muito curto (B). Em muitos 

casos, menor que 0,2x o diâmetro do ocelo mediano. Todas as espécies de Ipsiura apresentam o 

espaço malar muito curto, nunca ultrapassando mais que 0,3x o diâmetro do ocelo mediano. 

 
1. Porção póstero-inferior da região genal: (0) sem fóvea; (1) com fóvea presente. 

 

 
 
Figura 59. Ilustrações em linhas representativas da face ventral da cabeça: (0) região genal de um Chrysidini 

generalizado, sem a presença da fóvea genal; (1) face ventral da cabeça de Pleurochrysis allotria e P. 

gracilia, respectivamente. Fóveas destacadas. 

 

Comentário: O formato e tamanho da fóvea são variáveis dentre as espécies que apresentam o 

caráter. No entanto, não há um padrão evidente, visto que o tamanho e o formato são variáveis até 
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mesmo dentro da espécie. Kimsey & Bohart, 1990 (p. 279) discutem a presença da fóvea genal em 

Exochrysis como sendo uma estrutura divergente da observada em outros gêneros de Chrysidini. 

Nas espécies P. alfkeni e P. allotria as fóveas são menores e menos profundas do que em relação 

às observadas em Exochrysis. Mesmo em Exochrysis o tamanho e a profundidade aparenta ser 

variável. Desta forma é difícil diferenciar se são estruturas homólogas ou não. Assim sendo, como 

em todas as Ipsiura a estrutura está ausente, optou-se por interpretá-las como homólogas em 

ambos os grupos que a apresentam e diferentes do restante dos táxons que não apresentam tal 

estrutura. 

 
2. Superfície clipeal: (0) protraído, levantado medianamente; (1) não protraído e não 

levantado medianamente. 

 
Comentário: Em todas as espécies de Chrysidini amostradas no presente estudo o clípeo é 

bastante reduzido, apresentando pouca variação. Nas espécies de Exochrysis, no entanto, a 

porção mediana da superfície clipeal é levemente protraída.   

 

3. Porção basal das mandíbulas: (0) clareadas ou esbranquiçadas; (1) escurecidas. 

 

 

Figura 60. Vista frontal da cabeça com ênfase na porção basal das mandíbulas: (A) Gaullea argentina ♀ 

Buysson (INBPY), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura leucobasis ♀ (Mocsáry) (DZUP), exemplificando o 

estado (1). 

 
 



 

182 
 

4. Fossetas abaixo das margens oculares: (0) rasas, praticamente indistinguíveis; (1) 

profundas e conspícuas. 

 

Figura 61. Vista frontal da cabeça, setas vermelhas indicando as fóveas entre a margem ocular inferior e os 

alvéolos antenais: (A) Ipsiura affinissima ♂ (Ducke) (UCD), exemplificando o estado (0); (B) Exochrysis 

tolteca ♂ (Mocsáry) (UCD), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: As fóveas são distintamente visíveis em todas as espécies de Exochrysis e em 

algumas espécies de Pleurochrysis. Em quase todas as espécies de Ipsiura é completamente 

ausente como visto acima e em alguns poucos casos há uma discreta indicação de fóvea, mas 

quase imperceptível. Mesmo nesses casos foi considerado como ausente. Em Neochrysis carina 

(Brullé) é claramente perceptível, mas praticamente indistinguível nas demais espécies de 

Neochrysis. 

 

5. Razão entre o comprimento do primeiro flagelômero em relação ao segundo: (0) longo; 

(1) curto. 
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Figura 62. Vista frontal da cabeça com setas vermelhas indicando os primeiros flagômeros das antenas: (A) 

Ipsiura marginalis ♀ (Brullé) (DZUP), exemplificando o estado (0); (B) Gaullea argentina ♀ Buysson (INBPY), 

exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Longo, considerado quando o primeiro flagelômero atinge o comprimento igual ou 

maior que 1.5x o tamanho do segundo. Em muitos casos é visivelmente maior; e curto que o 

comprimento do primeiro flagelômero não alcança sequer 1.5x o tamanho do segundo. F1 aqui se 

refere explicitamente ao primeiro flagelômero, seguindo a terminologia proposta em Kimsey & 

Bohart, 1990 (p.41), diferentemente da terminologia proposta por Linsenmaier, 1984 (p.222), onde 

F1, na verdade, estava se referindo ao pedicelo. 

 
6. Formato dos flagelômeros apicais (a partir do 6° flagelômero): (0) cilíndricos, sem 

deformações; (1) levemente achatados ventralmente. 

 

Comentário: O estado (1) foi observado em vários espécimes, mas apenas de três espécies de 

Exochrysis: leucostigma, panamensis e tolteca. Em todos os demais Chrysidini o estado (0) é o 

mais usualmente observado. 

 

7. Carenas faciais: (0) ausentes; (1) presentes. 
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Figura 63. Vista frontal da cabeça com ênfase nas carenas faciais: (A) Neochrysis lecointei ♀ (Ducke) 

(INPA), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura frieseana ♀ (INPA), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Em todas as espécies de Ipsiura e de Exochrysis as carenas faciais estão 

presentes. Em Neochrysis as carenas estão presentes apenas em N. confusa. Em N. carina são 

extremamente reduzidas apenas com ligeiras indicações lateralmente, sendo aqui consideradas 

como ausentes. Em Pleurochrysis alfkeni e P. allotria as carenas faciais são totalmente ausentes.  

 

8. Formato das carenas faciais: (0) representadas apenas por uma linha transversal à fronte; 

(1) representadas por carenas transversais e longitudinais, às vezes formando um arco. 

 

Comentário: Em G. argentina o estado (0) é mais bem exemplificado (como visto na Figura 62 

B). Além desta, Neochrysis confusa, Pleurochrysis cavifrons, P. morosa e P. postica compartilham 

esse estado de caráter. Em todas as espécies de Exochrysis e Ipsiura as carenas transversais e 

longitudinais formando um arco são distintamente observáveis.  

 

9. Formato das carenas faciais: (0) completa (completamente fechada na base 

transversalmente à fronte e estendendo-se longitudinalmente circundando o ocelo mediano); 

(1) incompleta (aberta na base e/ou não circundando o ocelo mediano). 
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Figura 64. Vista frontal da cabeça com ênfase nas carenas faciais: (A) Exochrysis tolteca ♂ (Cameron) 

(UCD), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura brevispina ♂ (Ducke) (holótipo-MZUSP®), exemplificando o 

estado (1). 

10. Carenas faciais secundárias: (0) presentes; (1) ausentes. 

 

Figura 65. Vista frontal da cabeça, setas vermelhas em (A) indicando as carenas faciais secundárias: (A) 

Ipsiura frieseana ♀ (Ducke) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura obidensis ♀ (Ducke) (RPSP), 

exemplificando o estado (1). 
 

Comentário: O estado (0) é uma característica que aparentemente surgiu mais de uma vez, 

mas apenas em Ipsiura. Claramente distinguível nas espécies Ipsiura covillei, I. friesena, I. 

genbergi, I. longiventris, I. lilloi, I. marginalis, I. oaxacae e I. pilifrons.  

 

11. Base escapal: (0) com cerdas prateadas em praticamente toda extensão, concentradas, 

sobretudo, nas porções laterais e mais fracas medianamente e/ou com micro-pontuações 
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nessa região; (1) com cerdas prateadas apenas nas porções laterais, porção mediana 

polida, sem cerdas e sem micro-pontuações. 

 

 

Figura 66. Vista frontal da cabeça, indicando a base escapal: (A) Ipsiura obidensis ♀ (Ducke) (INPA), 

exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura cooperi ♀ Bohart (RPSP), exemplificando o estado (1). 

  

Comentário: Mesmo nas espécies que apresentam poucas cerdas na porção mediana por 

perda mecânica ou desgaste, a presença é claramente indicada por micros pontuações que 

permanecem mesmo sem as cerdas. Nas espécies que compartilham o estado (1) a porção 

mediana é distintamente lisa, sem qualquer indicação de cerdas ou micro pontuações.   

 

12. Fêmur anterior, margem externa: (0) quarto distal achatado na margem externa, formando 

um dente na margem ventral do fêmur; (1) quarto distal não achatado na margem externa e 

não formando dente na margem ventral do fêmur. 

 

 

Figura 67. Representação esquemática em linhas dos fêmures anteriores de Chrysidini hipotéticos: (A) 

exemplificando o estado (0); (B) exemplificando o estado (1). 

 
 

13. Cerdas da superfície ventral dos machos: (0) cerdas alongadas e concentradas, com 

aspecto de plumosidade; (1) cerdas não alongadas, curtas, esparsas e eretas. 
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Figura 68. Vista lateral do habitus com ênfase nas cerdas da superfície ventral: (A) Exochrysis leucostigma ♂ 

(Mocsáry) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura lata ♂ Bohart (LEBIC), exemplificando o estado 

(1). 

 
Comentário: O estado (0) aparentemente surgiu mais de uma vez em diferentes linhagens dos 

Chrysidini Neotropicais. Em Ipsiura é claramente visível em I. bohartiana n.sp, I. covillei e I. 

nigriventer. Em Pleurochrysis pelo menos em P. cavifrons as cerdas são claramente alongadas. Em 

Exochrysis pelo menos nas espécies E. leucostigma, E. lemniscata, E. panamensis e E. tolteca.  

 

14. Superfície dorsal dos machos: (0) com largas faixas escurecidas no tórax e abdome; (1) 

sem faixas escurecidas ou estas estreitadas, indistinguíveis como nas fêmeas. 

 

 

Figura 69. Vista dorsal do tórax com ênfase nas manchas escurecidas da superfície dorsal dos machos: (A) 

Ipsiura covillei ♂ Bohart (UCD), exemplificado o estado (0); (B) Ipsiura obidensis ♂ (Ducke) (MNHN® Fotos: 

EAB, Almeida), exemplificado o estado (1). 
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Comentário: O estado (0) aparentemente surgiu diversas vezes entre os Chrysidini 

neotropicais. Em Ipsiura é claramente observado pelo menos nas espécies I. affinissima, I. 

bohartiana n.sp., I. covillei, I. frieseana e I. leucocheiloides. Em Pleurochrysis foi observado nas 

espécies P. alfkeni e P. postica. Em Exochrysis pelo menos em E. lemniscata e em E. leucostigma. 

 

15.  Margens externas das tíbias e tarsos: (0) ambos amarelados-esbranquiçados; (1) 

esverdeados ou azulados e marrons escuros, respectivamente. 

 

16. Cerdas da superfície dorsal das tíbias posteriores: (0) cerdas curtas e concentradas com 

poucas cerdas alongadas nas margens externas das tíbias posteriores; (1) com numerosas 

cerdas alongadas entre cerdas curtas nas margens externas das tíbias. 

 

Comentário: Em muitas espécies de Ipsiura as cerdas alongadas das tíbias posteriores tendem 

a ser bastante irregulares e espaçadas, nesses casos foram tratadas com o estado (0). Apenas nas 

espécies que apresentam distintas e numerosas cerdas alongadas foram consideradas no estado 

(1). 

 

17. Porção basal dos fêmures anteriores, margens internas ventrais: (0) lisas ou com 

pontuação irregular, indistinguível dos adjacentes; (1) com fossetas claramente distinguíveis 

da pontuação adjacente. 

 

Figura 70. Representação esquemática em linhas da margem interna dos fêmures anteriores de Chrysidini 

hipotéticos: (A) fêmur anterior sem fossas basais distintas; (B) fêmur anterior com fossa distinta, posicionada 

basalmente na margem interna do fêmur. 

 

18. Porção basal dos fêmures posteriores, margens externas: (0) lisa ou com pontuação 

irregular; (1) com fosseta distinguível da pontuação adjacente. 
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Figura 71. Representação esquemática em linhas da margem interna dos fêmures posteriores de Chrysidini 

hipotéticos: (A) fêmur posterior sem fossas basais distintas; (B) fêmur posterior com fossa distinta, 

posicionada basalmente na margem interna do fêmur. 
 

19. Pontuação da margem externa do fêmur anterior: (0) pontuação grossa, com pontos 

grandes e distintos; (1) com pontuação reduzida e espaçada. 

 

 

Figura 72. Vista lateral do habitus, setas em vermelho indicando a margem externa do fêmur anterior: (A) 

Ipsiura lata ♂ Bohart (Holótipo-MZUSP® Fotos: R Kawada), exemplificando o estado (0) margem externa 

com pontuação engrossada e com pontos bem definidos; (B) Ipsiura pilifrons ♀ (Cameron) (UCD), 

exemplificando o estado (1) margem externa com pontuação reduzida e espaçada. 

 

20. Diâmetro da porção distal dos fêmures anteriores: (0) cerca da metade do diâmetro da 

porção mais larga do fêmur anterior; (1) diâmetro da porção distal pouco menor que o diâmetro 

da porção mais larga. 
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Figura 73. Representação esquemática em linhas das margens internas dos fêmures anteriores de 

Chrysidini hipotéticos: (A) diâmetro do quarto distal do fêmur quase tão largo quando a porção basal 

(indicada pela pequena fóvea); (B) diâmetro do quarto distal do fêmur cerca de metade do diâmetro da 

porção basal do fêmur (indicada pela pequena fóvea). 

 

21. Célula discoidal da asa anterior: (0) presente; (1) Ausente. 

 

Figura 74. Asas anteriores: (A) Ipsiura frieseana ♀ (Ducke) (INPA), exemplificando o estado (0), célula 

discoidal indicada por ―D‖; (B) Pleurochrysis allotria ♀ (Linsenmaier) (RPSP), exemplificando o estado (1). 

 

22. Veia posterior à célula discoidal: (0) curta; (1) longa. 
 

 

Figura 75. Asas anteriores: (A) Ipsiura frieseana ♀ (Ducke) (INPA), exemplificando o estado (0), célula 

discoidal indicada por ―D‖; (B) Ipsiura nigriventer ♀ Bohart (RPSP), exemplificando o estado (1). 

 

23.  Veia R1: (0) presente; (1) ausente ou extremamente reduzida. 
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Comentário: A redução da veia R1 da asa anterior parece ter surgido independentemente mais 

de uma vez, mas apenas em Ipsiura. Espécies não aparentadas que compartilham esse estado de 

caráter são I. bohartiana n.sp., I. boliviana, I. brevispina, I. covillei, I. ellampoides, I. frieseana, I. 

marginalis, I. goeldi, I. obidana, I. oaxacae e I. pilifrons.  

 

24. Razão entre o comprimento da veia R1 e o estigma da asa anterior: (0) longo 

visivelmente igual ou maior que o comprimento do estigma; (1) curto visivelmente menor do 

que o comprimento do estigma. 

 

25. Célula radial da asa anterior: (0) com cerdas presentes em toda a extensão da célula 

radial; (1) cerdas ausentes ou, se presentes, apenas algumas poucas cerdas esparsas 

presentes na porção distal da célula. 

Comentário: Célula radial ilustrada nas Figuras 75 A e B, indicada por ―R‖.  

 

26. Margem látero-inferior do pronoto, porção posterior: (0) uniforme, formando uma única 

depressão ampla e lisa; (1) com uma divisão claramente indicada. 

 

Figura 76. Vista lateral do mesossoma, setas em vermelha indicando a margem látero-inferior do pronoto, 

porção posterior: (A) Ipsiura boliviana ♀ Bohart (UCD), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura bohartiana 

n.sp., ♀ (holótipo-UCD), exemplificando o estado (1). 
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Comentário: Em algumas espécies de Ipsiura o estado (1) apresenta estágios intermediários 

difíceis de serem codificados, no entanto, esses casos são claramente distintos do estado (0) e 

assim foram interpretados como apresentando o estado (1). 

 

27. Superfície anterior pronotal: (0) plana, sem divisão transversal mediana; (1) bipartida, com 

divisão ou depressão mediana transversal visível. 

 

 

Figura 77. Vista antero-dorsal do pronoto, setas em vermelho indicando a ausência/presença da depressão 

mediana: (A) Neochrysis lecointei ♀ (Ducke) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) Pleurochrysis cavifrons 

♀ (Brullé) (UCD), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Excepcionalmente nas espécies de Exochrysis o estado (1) é representado por 

uma sútil depressão transversal mediana, na maioria das vezes com coloração escurecida que 

delimita a partição mediana da superfície dorsal do pronoto. Em Gaullea argentina a depressão é 

claramente visível e aprofundada. Em Pleurochrysis cavifrons e em P. morosa a depressão é 

visível, mas menos evidenciada. Em todas as espécies de Ipsiura e Neochrysis a superfície dorsal 

do pronoto é claramente plana. 

 

28. Margens laterais do pronoto: (0) margens pontuadas, sem formação de carenas; (1) 

margens carenadas, parcialmente ou em toda extensão lateral do pronoto. 
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Figura 78. Vista lateral do mesossoma, setas em vermelho indicando as margens laterais do pronoto: (A) 

Pleurochrysis leucophris ♀ (Mocsáry) (DZUP), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura marginalis ♀ (Brullé) 

(MZUSP), exemplificando o estado (1). 

 
Comentário: É discutido em Bohart (1985), Kimsey (1985) e Kimsey & Bohart (1990, p.279) que 

a presença de carena nas margens laterais do pronoto seria uma sinapomorfia para o gênero 

Ipsiura. No entanto, foi observado que outros táxons de Chrysidini apresentavam um estágio 

intermediário desse caráter. Tal estrutura é observada pelo menos em Pleurochrysis alfkeni, P. 

allotria e em P. postica, nessas espécies há claramente a presença de uma margem lateral 

carenada. Em algumas espécies de Exochrysis e Neochrysis as margens laterais do pronoto são 

relativamente agudas, mas não carenadas como nessas últimas espécies citadas e em todas as 

Ipsiura. Desta forma, considerou-se a presença da carena como um caráter que teria surgido 

independentemente em mais de uma linhagem, mas o formato dessa estrutura é de fato diferente 

nas diferentes linhagens que a apresentam. 

 

29. Formato da carena pronotal: (0) irregular e sobressaindo muito pouco à margem apenas 

na porção látero-anterior do pronoto; (1) estendendo-se fortemente por toda extensão do 

pronoto como uma carena claramente sobressalente à margem. 
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Figura 79. Vista lateral do mesossoma, com ênfase nas carenas das margens laterais do pronoto: (A) 

Pleurochrysis allotria ♀ (Linsenmaier) (RPSP), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura bisulcata ♀ (Ducke) 

(INPA), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Em todas as Ipsiura o estado (1) aparenta ser o mais comumente observado no 

gênero com exceção das espécies I.cooperi e I. covillei que apresentam carena irregular e 

fracamente protraída na margem lateral, dando a impressão de ser mais uma borda aguda do que 

uma carena protraída propriamente dita. I. cooperi não foi incluída na presente análise por ter sido 

amostrada muito tardiamente, sendo conhecida a partir de um único espécime amostrado.  

 

30. Margens antero-laterais do pronoto: (0) sem projeções antero-laterais ou dentes; (1) com 

projeções antero-laterais em forma de dentes (visto dorsalmente). 

 

31. Comprimento da maior largura do pronoto: (0) maior ou no mínimo igual ao comprimento 

da maior largura da cabeça; (1) distintamente menor que o comprimento da maior largura da 

cabeça. 
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Figura 80. Vista antero-dorsal (A,B e D) e látero-dorsal (C) do pronoto de: Ipsiura boliviana ♀ Bohart (DZUP), 

exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura tropicalis ♀ Bohart (RPSP), exemplificando o estado (0); (C) 

Pleurochrysis ancilla ♀ (Buysson) [terminal não incluído na análise], exemplificando o estado (1) e (D) 

Pleurochrysis cavifrons ♀ (Mocsáry), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Em todas as espécies de Ipsiura o comprimento da maior largura do pronoto é 

claramente maior do que o comprimento da maior largura da cabeça ou no mínimo igual (incluindo 

os olhos), nunca menor. As únicas exceções foram alguns espécimes machos de tamanhos 

excepcionalmente reduzidos das espécies I. genbergi, I lata e I. tropicalis, no entanto, tratavam-se 

claramente de variação, visto terem sido observados apenas em alguns poucos indivíduos dessas 

espécies.  Em todos os demais Chrysidini amostrados o comprimento da maior largura da cabeça é 

sempre maior do que o comprimento da maior largura do pronoto. 
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32. Comprimento da maior largura do pronoto: (0) visivelmente maior que o comprimento da 

maior largura da cabeça; (1) igual ou apenas ligeiramente maior que o comprimento da 

cabeça. 

 

33. Esculto notauli: (0) presentes, representados no mínimo por uma estreita linha longitudinal 

ou fileira de pontos em toda a extensão do mesonoto; (1) ausente. 

 

 

Figura 81. Vista antero-dorsal do tórax, setas vermelhas indicando a presença/ausência do escuto notauli: 

(A) Pleurochrysis cavifrons ♀ (Brullé), exemplificando o estado (0); (B) Neochrysis lecointei ♀ (Ducke) (INPA), 

exemplificando o estado (1).   

 

Comentário: Em todas as espécies amostradas de Ipsiura, Exochrysis e Neochrysis há uma 

tendência à redução quase que completa desse caráter. O escuto notauli está presente e 

totalmente visível em Gaullea argentina e em algumas espécies de Pleurochrysis.  

 

34. Margens laterais do metanoto (dentes): (0) sobressaindo muito às margens laterais do 

propódeo; (1) não se sobressaindo às margens laterais do propódeo.  
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Figura 82. Representação em linhas em vista dorsal das margens laterais em forma de dentes do Metanoto 

(Met) e propódeo (Pro): (A) Exochrysis generalizado exemplificando a margem metanotal (Met) sobressaindo 

à margem propodeal (Pro); (B) Ipsiura generalizado exemplificando a margem metanotal (Met) contígua e 

não sobressalente à margem propodeal. 

 
 

35. Formato das margens laterais do propódeo: (0) sub-quadradadas, com leve sinuosidade 

mediana; (1) sub-triangulares. 

Comentário: Apenas algumas espécies de Pleurochrysis compartilham o distinto estado (0). A 

grande maioria dos Chrysidini apresenta as margens laterais propodeais em formatos sub-

triangulares (semelhante ao observado nas Figura 82 e 83). 

 

36. Superfície propodeal: (0) sem projeção ou dente mediano; (1) com projeção mediana em 

forma de dente. 

 
37. Projeções laterais (dentes) metanotais e propodeais: (0) contíguos; (1) separados. 

 

Figura 83. Representação em linhas em vista dorsal das margens laterais do Metanoto (Met) e propódeo 

(Pro): (A) Ipsiura generalizado exemplificando a margem metanotal (Met) adjacente à margem propodeal 

(Pro); (B) Ipsiura generalizado exemplificando a margem metanotal (Met) afastada da margem propodeal 

(Pro). 
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38. Superfície dorsal posterior dos dentes laterais propodeais: (0) superfície com uma larga 

depressão, ocupando quase toda a superfície; (1) superfície pontuada, mas sem larga 

depressão. 

 

 

Figura 84. Representação em linhas em vista dorsal das margens laterais do Metanoto (Met) e propódeo 

(Pro): (A) Ipsiura generalizado exemplificando a margem propodeal (Pro) com larga e profunda depressão 

dorsal; (B) Exochrysis generalizado exemplificando a margem propodeal (Pro) sem larga depressão dorsal, 

apenas irregularmente pontuada. 

 

Comentário: O estado de caráter (0) foi observado em todas as espécies de Ipsiura e em 

parte das espécies de Neochrysis e Pleurochrysis. Em Exochrysis o estado (1) foi o único estado 

observado. 

39. Porção posterior da superfície dorsal metanotal: (0) não se projetando por sobre a 

superfície propodeal; (1) projetando-se por sobre a superfície propodeal. 

 

Figura 85. Vista lateral do metanoto, setas em vermelho indicando a superfície metanotal, setas em verde 

indicando a superfície propodeal: (A) Ipsiura affinissima ♀ (Ducke) (UCD), exemplificando o estado (0); (B) 

Ipsiura marginalis ♀ (Brullé) (MZUSP), exemplificando o estado (1). 
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40. Superfície dorsal metanotal: (0) pontuada, sem superfície diferenciada; (1) cristada ou 

serriforme; (2) levantada posteriormente.  

 

41. Borda da porção póstero-inferior da mesopleura: (0) crenada ou irregularmente 

carenada; (1) margens fortemente carenadas, formando ―dentes‖. 

Comentário: Em praticamente todas as espécies de Ipsiura a borda posterior da mesopleura é 

delimitada por conspícuas carenas, em algumas espécies mais evidentes do que em outras (e.g., I. 

marginalis, I. bohartiana n.sp., I. klugi, I. leucocheiloides). As exceções nesse clado são: I. covillei, 

I. duckeana n.sp., I. goeldi, I. longiventris e I. obidana que apresentam carenas muito reduzidas, 

indistinguíveis ou mesmo ausentes. Nos demais Chrysidini amostrados a borda posterior apresenta 

certa variação, mas diferem das conspícuas carenas observadas em Ipsiura. Em Exochrysis há a 

presença de pontos mais desenvolvidos posteriormente, mas não há a formação explícita de 

carenas. 

 
42. Dentes da borda posterior da mesopleura: (0) com três dentes, os dois inferiores mais 

aproximados entre si e curvados, formando um entalhe; (1) com três dentes, porém 

igualmente espaçados e sem entalhe. 

 

Comentário: Dentre as Ipsiura que apresentam os ―dentes‖, formados pelas carenas da 

margem posterior da mesopleura, as espécies mais distintas são I. affinissima, I. catamarcae, I. 

leucocheiloides e I. marginalis. As demais apresentam os dentes igualmente espaçados entre si e 

não tão desenvolvidos quanto nessas espécies. 

 
43. S-I: (0) com fossas sub-medianas presentes; (1) fossas sub-medianas ausentes. 
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Figura 86. Representação em linhas em vista ventral do metassoma de espécimes machos: (A) Chrysidini 

generalizado com pequenas fóveas presentes no S-I; (B) Chrysidini generalizado com fóveas do S-I 

ausentes. 

 
Comentário: A perda aparentemente ocorreu em diferentes linhagens independentemente. 

Em Ipsiura as fóveas estão presentes, mas apenas relictualmente (Caráter 43, estado 1), 

geralmente vistas apenas por diminutos pontos, visivelmente escavados no integumento. A 

diferença de profundidade e formatos observados induziu a construção do caráter de forma 

separada: presente/ausente e profundo/relictual. Em Exochrysis as fóveas são distintamente 

profundas e conspícuas, formando uma distinta e única depressão, diferente do que se observa em 

Ipsiura que cada ponto é separado dos demais. A única exceção em Exochrysis é na espécie E. 

imperforata que apresenta completa redução das fóveas.  

 

44. Formato das fossas medianas do S1: (0) fosseta conspícua e visivelmente profunda; (1) 

fosseta relictual, formada por micro-pontuação irregular e afastada. 

 



 

201 
 

 

Figura 87. Representação em linhas em vista ventral do metassoma: (A) Exochrysis leucostigma ♂ 

(Mocsáry) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura obidensis ♂ (Ducke) (MPEG), exemplificando o 

estado (1).  

 

45. Margens látero-inferiores do T2: (0) com finas membranas translúcidas; (1) sem qualquer 

membrana translúcida. 

 

 

Figura 88. Vista lateral do metassoma, setas indicando as margens látero-inferiores: (A) Pleurochrysis 

postica ♀ (Brullé) (UCD), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura oaxacae ♀ Bohart (UCD), exemplificando o 

estado (1). 

 

Comentário: A borda translúcida nas margens laterais do T2 foi observada em apenas duas 

espécies de Ipsiura. É claramente evidente em I. brevispina e muito discretamente em I. 

longiventris. O tamanho é variável nas diferentes linhagens de Chrysidini neotropicais. 



 

202 
 

 
46. Bordas translúcidas nas margens laterais do T2: (0) presente em toda margem lateral; 

(1) presente apenas parcialmente na margem lateral. 

Comentário: Apenas em Ipsiura brevispina e I. longiventris foram observadas bordas translúcidas 

nas margens laterais do T2 e nessas espécies as bordas estavam presentes apenas nas porções 

posteriores das margens. 

 
47. Diâmetro da pontuação do tergito metassomático III: (0) muito reduzido em relação aos 

pontos do T2, com grandes espaços lisos entre os pontos; (1) igual ou pouco menor que o 

diâmetro dos pontos do T2, sem grandes espaços lisos entre os pontos. 

 

 

Figura 89. Vista póstero-dorsal do tergito metassomático III, com ênfase na pontuação do integumento: (A) 

Ipsiura brevispina ♂ (Ducke) (holótipo-MZUSP), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura duckeana n.sp., 

exemplificando o estado (1).  

 

 

48. Número de dentes no ápice do tergito metassomático III: (0) T3 com 4 dentes; (1) T3 

com 6 dentes; (2) T3 com 8 dentes; (3) T3 com 5 dentes. 
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Figura 90. Vista póstero-dorsal do T3: (A) Ipsiura marginalis ♀ (Brullé) (MZUSP), exemplificando variação do 
estado (0); (B) I. ellampoides ♀ (Ducke) (MZUSP), exemplificando variação do estado (0); (C) I. nigriventer ♀ 
Bohart (INPA), exemplificando o estado (0); I. longiventris ♀ (Ducke) (holótipo-MZUSP), exemplificando o 
estado (1); (E) I. boliviana ♀ Bohart (DZUP), exemplificando variação do estado (1);  (F) I. leucobasis ♀ 
(Mocsáry), exemplificando variação do estado (1); (G) Gaullea argentina ♀ Buysson (holótipo-MNHN® Fotos 
EAB Almeida), exemplificando o estado (2); (H) I. spiculella ♂ Bohart (holótipo-MPEG), exemplificando o 
estado (3). 
 

Comentário: Dentre as estruturas morfológicas de importância taxonômica para identificação 

das espécies e grupos de espécies, o número de dentes do T3 é sem dúvida uma das mais 

utilizadas em Chrysidini como um todo. Niehuis & Wagele (2004) argumentam que o estado 

plesiomórfico da tribo Chrysidini seria a presença de quatro dentes ao contrário dos estados com 

números superiores de dentes. No entanto, a variação das formas e números em toda a tribo é 
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assustadoramente variável. Tal plasticidade reflete a homoplasia contida no caráter que, embora 

seja um caractere taxonomicamente importante, filogeneticamente apresenta baixo sinal 

filogenético. Na escassez de evidências que apontassem numa direção mais evidente, tal caráter 

foi tratado como multiestados não aditivos. Em suas anotações, R. Bohart considerava as espécies 

I. ellampoides e I. marginalis como portadoras de dois dentes apicais. Na prática são observáveis, 

na maioria das vezes, apenas dois dentes extremamente obtusos e voltados ventralmente nessas 

espécies. Porém, em minha interpretação, considerei preferível tratá-las como tetra-dentados ao 

criar um quinto estado exclusivo para elas. Em alguns espécimes de I. ellampoides é possível 

observar a margem bastante sinuosa do tergito, como se fosse ―dentes relictuais‖. Associado a 

isso, a espécie claramente relacionada, I. brevispina, apresenta claramente quatro dentes apicais, 

com os laterais bastante obtusos. Ao que indica as poucas evidências disponíveis aparentemente 

houve redução secundária dessa estrutura nessas espécies. Linsenmaier (1985 p.467) também 

comenta os quatro dentes extremamente reduzidos de I. ellampoides como um indício de 

parentesco com I. brevispina, I. marginalis e I. surinamensis. Além destas, outras espécies de 

Ipsiura difíceis de serem definidas quanto ao número de dentes apicais são I. boliviana, I. 

leucobasis e I. obidensis. Essas três últimas apesar de apresentarem dentes extremamente 

variáveis foram todas codificadas no estado (1), concordante com a visão de Bohart (1985) e 

Linsenmaier (1997). O estado (2) é conhecido distintamente em Gaullea argentina e em 

Pleurochrysis jenseni. Em G. argentina os dentes são minúsculos e bastante irregulares. Em P. 

jenseni os dentes são alongados e bem desenvolvidos com exceção dos laterais que são mais 

obtusos em relação aos demais. O estado (3) é conhecido tão somente em Ipsiura spiculella.  

 
 

49. S4 dos machos: (0) não exposto; (1) exposto. 

Comentário: Kimsey & Bohart, 1990 (p. 281) argumentam que o S4 do macho totalmente 

exposto seria uma característica derivada em Chrysidini e que seria uma sinapomorfia para o 

gênero Ipsiura. No entanto, tal característica também é compartilhada com outros táxons de 

Chrysidini neotropicais. Em todas as espécies de todos os gêneros que tiveram os machos 

amostrados apresentavam tal estrutura, com exceção de Gaullea argentina. Esse caráter é de fato 
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uma novidade evolutiva dentro de Chrysidini, mas compartilhada em níveis mais inclusivos dentre 

os Chrysidini neotropicais. A variedade de formatos e tamanhos induziu a construção do caráter em 

passos distintos como se segue. 

 
50. Comprimento do S4 dos machos: (0) longo maior que 2/3 o comprimento do S3; (1) curto 

menor que 1/3 o comprimento do S3. 

 

 

Figura 91. Representação em linhas em vista ventral do metassoma: (A) Ipsiura obidensis ♂ (Ducke) 

(MPEG), exemplificando o estado (0); (B) Pleurochrysis postica ♂ (Brullé) (INPA), exemplificando variação do 

estado (0); (C) Exochrysis leucostigma ♂ (Mocsáry) (INPA), exemplificando o estado (1). 

 

Comentário: Além de Ipsiura foi observado que em outros táxons de Chrysidini o comprimento 

do S4 dos machos é igualmente longo, pelo menos em Pleurochrysis postica, P. cavifrons e P. 

jenseni o S4 dos machos é tão longo quando ao observado em Ipsiura, mas diferem entre si no 

formato e integumento. 

 

51. S4 dos machos: (0) com reentrância mediana profunda; (1) sem reentrância mediana 

profunda. 

Comentário: O estado (0) é claramente presente em Pleurochrysis cavifrons, P. leucophris e 

em outras espécies de Pleurochrysis não incluídas na análise (e.g., P. charruana, P. acuta e P. 

ancilla). Embora Pleurochrysis claramente se trate de um agrupamento artificial, existe nitidamente 

grupos que compartilham entre si inúmeras características, o que pode ser interpretado como 
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indícios de uma possível proximidade filogenética, no entanto, mais evidências são necessárias 

para se inferir com mais profundidade as relações de parentesco entre esses táxons. 

 
52. S4 dos machos: (0) Esclerotizado, formando uma placa sólida e metálica; (1) representada 

por uma fina e curta membrana coberta por cerdas engrossadas. 

Comentário: Se por um lado o estado (0) é compartilhado por todas as espécies de Ipsiura, 

por Pleurochrysis cavifrons e P. jenseni, em P. postica o integumento do S4 é intermediário entre a 

placa esclerotizada e a membrana coberta por cerdas grossas. Em todas as espécies de 

Exochrysis e Neochrysis o integumento do S4 é claramente representado pela fina membrana 

coberta por cerdas engrossadas, o que aparenta ser o estado mais derivado do caractere.  

 

53. Dobra (ou declividade) anterior ao “pit row” do T3: (0) dobra completamente ausente; (1) 

dobra presente. 

 

 

Figura 92. Vista lateral do metassoma, setas em vermelho indicando a ausência/presença da dobra anterior 

ao pit row do T3: (A) Ipsiura genbergi ♀ (Dahlbom) (MZUSP), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura cooperi 

♀ Bohart (RPSP), exemplificando o estado (0); (C) Ipsiura venezuelae ♀ Bohart (UCD), exemplificando o 

estado (1); (D) Ipsiura leuchocheiloides ♀ (Ducke) (DZUP), exemplificando o estado (1). 
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Comentário: As variações do estado (1) às vezes podem confundir pelo grau de 

desenvolvimento da dobra. Em I. frieseana, I. lata, I. irwini, I. obidensis a dobra às vezes é pouco 

desenvolvida. Em I. affinissima, I. venezuelae, I. catamarcae e I. leucocheiloides a dobra apresenta 

elevado grau de desenvolvimento.  

 

54. T3 - “pit row”: (0) ―pit row‖ presente; (1) ―pit row” ausente. 

Comentário: Conjuntamente com os dentes apicais do T3, o pit row é uma das estruturas 

taxonômicas mais utilizadas para delimitação das espécies. A princípio, procurou-se o sinal 

filogenético dessa estrutura codificando em um caráter multiestado os formatos amostrados no 

presente estudo. No entanto, dada à plasticidade de tal estrutura em Chrysidini como um todo e 

mais especificamente em Ipsiura, o sinal filogenético recuperado foi muito baixo e a melhor 

resolução encontrada se deu quando desativado tal caráter, optando-se assim tão somente pela 

presença/ausência da estrutura. A redução completa do pit row em Ipsiura é conhecida em cinco 

espécies: I. affinissima, I. brevispina, I. duckeana, I. frieseana e I. obidana. Em um grande número 

de espécies o pit row é parcialmente encoberto e em outras é totalmente exposto com fossas 

grandes e profundas.  
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Figura 93. Vista póstero-dorsal do T3 com ênfase no pit row, representando a diversidade de caractere em 

Ipsiura: (A) I. affinissima ♂ (Ducke) (sintipo-UCD); (B) I. pilifrons ♀ (Cameron) (UCD); (C) I. irwini ♀ Bohart 

(parátipo-UCD); (D) I. oaxacae ♀ Bohart (UCD); (E) I. leucobasis ♀ (Mocsáry) (INPA); (F) I. bohartiana n.sp., 

♀ (holótipo-UCD); (G) I. nigriventer ♀ Bohart (INPA); (H) I. marginalis ♀ (Brullé) (MZUSP); (I) I. klugi ♀ 

(Dahlbom) (MZUSP); (J) I. prolixa ♀ Bohart (UCD); (K) I. brevispina ♂ (Ducke) (MZUSP);  (L) I. duckeana 

n.sp., ♀ (MPEG).  

 
55. Margens laterais do T3: (0) com manchas esbranquiçadas; (1) sem manchas 

esbranquiçadas. 

Comentário: Ipsiura bohartiana n. sp., é a única espécie de Ipsiura que apresenta estágio 

intermediário desse caractere. No espécime tipo da espécie, coletado na Costa Rica, a mancha é 

quase que completamente ausente visível apenas, muito discretamente, na porção anterior da 

margem lateral do T3. Por outro lado, os espécimes parátipos fêmeas e excepcionalmente o macho 

da espécie, coletados no Brasil, apresentam indícios claros da presença da mancha, porém, muito 
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reduzida. Neste caso em específico, a espécie terminal foi codificada como apresentando o estado 

(0).  

 

 

Figura 94. Vista lateral do metassoma, setas em vermelho indicando presença/ausência das manchas 

esbranquiçadas das margens laterais do T3: (A) Ipsiura genbergi ♀ (Dahbom) (MZUSP), exemplificando o 

estado (0); (B) Ipsiura myops ♀ (Buysson) (holótipo-MNHN® Fotos: EAB Almeida), exemplificando o estado 

(1). 

 

56. Razão entre as manchas laterais esbranquiçadas e o comprimento do T3: (0) grandes, 

ocupando mais da metade da margem lateral do T3; (1) pequenas, ocupando uma estreita 

faixa da margem lateral do T3. 

 

Figura 95. Vista lateral do metassoma, setas em vermelho indicando as manchas esbranquiçadas das 

margens laterais do T3: (A) Ipsiura leucocheila ♀ (Mocsáry) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura 

bohartiana n.sp., ♀ (parátipo-RPSP), exemplificando o estado (1). 
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Comentário: Além de Ipsiura bohartiana n.sp., I. nigriventer e I. spiculella apresentam 

manchas laterais muito reduzidas (estado 1), esse estado também é observado 

independentemente em espécies de Exochrysis, Neochrysis e Pleurochrysis.  

 
57. T3: (0) com uma porção apical claramente separada; (1) sem divisão evidente. 

 

 

Figura 96. Vista póstero-dorsal do T3, setas em vermelho indicando prenseça/ausência de divisão 

transversal do tergito: (A) Exochrysis leucostigma ♀ (Mocsáry) (INPA), exemplificando o estado (0); (B) 

Neochrysis lecointei ♀ (Ducke) (INPA), exemplificando o estado (1). 

 
Comentário: A ausência de divisão transversal do T3 é observada em todas as espécies de 

Neochrysis, exceto N. confusa e N. cameroni (terminal não incluído na análise). Nas espécies 

típicas de Neochrysis não há indicação evidente de divisão transversal e total perda do pit row.  

Espécies do gênero Neochrysis apresentam morfologia com pouca variação morfológica e 

compartilham entre si estados de caracteres de perdas ou reduções se comparados aos grupos 

correlatos Ipsiura e Exochrysis. Além da ausência de divisão transversal do T3 e perda completa 

ou parcial do pit row, outras características como redução das manchas do S2 e a perda completa 

ou extrema redução das carenas faciais são outras características que facilmente identificam 

grupos de espécies no gênero. Embora a monofilia do grupo seja algo ainda a ser discutido com 

mais detalhes a posteriori, aparentemente há grupos bem delimitados que provavelmente 

compartilham um ancestral mais recente entre si do que com os demais táxons de Chrysidini. N. 

confusa apresenta morfologia controversa e aparentemente está mais proximamente relacionada a 

outras linhagens de Chrysidini do que aos típicos Neochrysis.  
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58. Borda látero-inferior do T3: (0) praticamente reta ou levemente sinuosa; (1) convexa. 

 

 

Figura 97. Representação em linhas em vista lateral do metassoma, setas indicando a borda látero-inferior 

do T3: (A) Chrysidini generalizado exemplificando o estado (0); (B) Chrysidini generalizado exemplificando o 

estado (1). 

 

59. Porções anterolaterais do T-I: (0) pontuadas e arredondadas, sem formação de carenas; 

(1) carenadas. 

 

60. Carenas das porções anterolaterais do T-I: (0) agudas, visivelmente sobressaindo-se às 

margens do tergito; (1) suaves, não se sobressaindo às margens do tergito. 

Comentário: Em poucas espécies de Ipsiura foram observadas as margens anterolaterais do 

T-I com formação de carenas. Mesmo nessas espécies as carenas formadas são pouco 

desenvolvidas, diferentes daquelas observadas nas espécies de Exochrysis. 

 

61. Margens laterais do T-I: (0) com compressão mediana; (1) sem compressão mediana 

aparente. 

Comentário: Em poucas espécies de Ipsiura o estado (0) é mais bem evidenciado. Nessas 

espécies há claramente uma constrição nas margens laterais do tergito. Nas demais espécies não 

há qualquer indicação de constrição e em algumas delas uma leve declividade pouco visível.  
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62. Distância entre as manchas do S2 das fêmeas: (0) fracamente separadas, praticamente 

tocando-se no centro; (1) separadas por cerca do diâmetro de uma mancha. 

 

Figura 98. Representação em linhas das manchas do S2 de fêmeas de Ipsiura: (A) Ipsiura lata Bohart 

(MZUSP), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura tropicalis Bohart (RPSP), exemplificando o estado (0); (C) 

Ipsiura oaxacae Bohart, exemplificando o estado (1); Ipsiura frieseana (Ducke) (INPA), exemplificando o 

estado (1). 

 
63. Comprimento do S2 das fêmeas: (0) maior ou igual que o comprimento do S3; (1) menor 

que o comprimento do S3. 

Comentário: Kimsey, 1985 (p. 271) argumenta que o estado (1) seria sinapomórfico para 

Pleurochrysis, Neochrysis, Exochrysis e Ipsiura. De fato o caráter é compartilhado por todas as 

espécies de Ipsiura e Exochrysis, mas é apenas parcialmente observado em Pleurochrysis e em 

Neochrysis.  

 

64. S3 das fêmeas: (0) com cerdas curtas, prateadas e finas; (1) com cerdas alongadas e 

douradas entre cerdas mais curtas prateadas. 

 

Figura 99. Vista látero-ventral do metassoma com ênfase nas cerdas do S2 e S3 das fêmeas: (A) Ipsiura 

longiventris ♀ (Ducke) (holótipo-MZUSP®), exemplificando o estado (0); (B) Ipsiura boliviana ♀ Bohart 

(DZUP), exemplificando o estado (1). 
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65. Tegumento do ápice do T3: (0) diferenciado; (1) sem modificação. 

Comentário: O exemplo mais óbvio em Ipsiura do estado (0) é I. brevispina. I. longiventris 

compartilha esse estado, no entanto, em menor intensidade. Além de Ipsiura, Gaullea argentina e 

Pleurochrysis postica também compartilham o estado (0). 
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