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Resumo 

Theages Walker, 1855 é um gênero estritamente Neotropical constituído por 12 

espécies bastante similares entre si quanto aos caracteres cromáticos, revelando-se 

uma considerável confusão taxonômica e nomenclatural. No presente trabalho, sob 

uma pespectiva de morfologia comparada, buscou-se reconhecer e elucidar o número 

de táxons nominais pertencentes ao gênero, bem como propor uma hipótese de 

relacionamento evolutivo entre eles. A análise cladística contou com 17 terminais (11 

do grupo interno e seis do grupo externo) e 41 caracteres morfológicos. A busca 

exaustiva de pesos iguais resultou em uma única árvore mais parcimoniosa (l=142) e 

a de busca por pesagem implícita também gerou uma única árvore mais parcimoniosa 

(l=143). O gênero teve sua monofilia sustentada por oito sinapomorfias, sendo cinco 

únicas e três homoplásticas. Foram propostos ainda dois complexos de espécies para o 

gênero: (T. xanthura (T. leucophaea, T albidius)) e (T. pinasi (T. griseatum, T. 

hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. nov.))). Adicionalmente, com 

base na topologia obtida são fornecidos subsídios para o entendimento da evolução 

dos caracteres sexuais secundários encontrados no gênero. A revisão taxonômica, por 

sua vez, permitiu o reconhecimento de 11 espécies válidas, com a inclusão de uma 

espécie nova para a Colômbia e Equador. Uma sinonímia também foi proposta para o 

gênero: T. bricenoi torna-se sinônimo júnior subjetivo de T. flavicaput. Todas as 

espécies são redescritas, ilustradas e tiveram suas distribuições geográficas mapeadas 

e discutidas. Uma chave de identificação também é fornecida. 
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Abstract  

Thaeges Walker, 1855 is a strictly Neotropical genus composed of 12 species very 

similar amongst themselves regarding chromatic characters, thus revealing a 

considerable taxonomic and nomenclatural confusion. In the present study, under the 

perspective of comparative morphology, the recognition and elucidation of the 

number of nominal taxa belonging to this genus was aimed, as well as proposing an 

evolutionary relationship hypothesis between them. The cladistic analysis comprised 

17 terminals (11 from the ingroup and six from the outgroup), and 41 morphological 

characters. The exhaustive search for equal weights resulted in a single most 

parsimonious tree (I=142) and the implicit weight search also yielded a single most 

parsimonious tree (I=143). The genus’ monophyly was well supported by eight 

synapomorphies, five being unique and three homoplastic. In addition, two species 

complexes were proposed for the genus: (T. xanthura (T. leucophaea, T albidius)) and 

(T. pinasi (T. griseatum, T. hoffmanni)) (T. occultus (T. flavicaput, Theages sp. 

nov.))). Furthermore, based on the topology obtained, subsidies for the understanding 

of the evolution of the male secondary sexual characters found in the genus were 

provided. On the other hand, the taxonomic revision enabled the recognition of 11 

valid species with the inclusion of a new species for both Colombia and Ecuador. 

Additionally, a synonym was also proposed to the genus: T. bricenoi becomes a 

junior subjective synonym of T. flavicaput. All species were redescribed, illustrated, 

and their geographical distributions mapped and discussed. An identification key was 

also provided.   
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1. INTRODUÇÃO  
1.1 Contexto taxonômico 

O presente trabalho tem como alvo o gênero Neotropical Theages Walker, 

1855 que é constituído atualmente por 12 espécies de mariposas com hábito noturno.  

A classificação atual de Theages é fornecida a seguir, com informações sobre 

cada grande arranjo taxonômico em que Theages faz parte: 

Ordem Lepidoptera 

Superfamília Noctuoidea 

Família Erebidae 

Subfamília Arctiinae 

Tribo Arctiini 

Subtribo Ctenuchina 

1.2 Ordem Lepidoptera 

Lepidoptera é a segunda ordem mais diversa de insetos, sendo representada 

pelas borboletas e mariposas, reconhecidas pelo corpo coberto por escamas (Duarte et 

al., 2012). São conhecidas cerca de 160.000 espécies no mundo, distribuídas em uma 

ampla variedade de habitats e regiões (Goldstein, 2017; Mitter et al., 2017). Apesar de 

Lepidoptera constituir um grupo bem estudado, principalmente com relação às 

borboletas (Gaston, 1991), as estimativas sobre a sua diversidade, geralmente, 

expressam números bastante contrastantes, desde 146.000 até 500.000 espécies 

(Heppner, 1991; Kristensen et al., 2007; Piovesan et al., 2014). Entretanto, mesmo 

imersa em um cenário com tantas controvérsias, estima-se que o número de espécies 

da ordem seja excedido apenas pela riqueza de himenópteros, coleópteros e 

angiospermas (Kristensen et al., 2007; Forbes et al., 2018). 

Os lepidópteros desempenham um papel chave nos ecossistemas terrestres, 

participando de várias interações ecológicas, tais como a polinização e herbivoria 

(Regier et al., 2009). Além disso, as larvas geralmente são elos importantes em teias 

tróficas e possuem estreita relação com as plantas hospedeiras (DeVries, 1986; Diniz 

et al., 1999; Grimaldi & Engel, 2005), uma vez que as fêmeas de algumas espécies 

depositam seus ovos em plantas especifícas e as larvas são, em sua maioria, fitófagas 
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(Ehrlich & Raven, 1965). Dessa forma, não é coincidência que a maior irradiação de 

Lepidoptera tenha ocorrido juntamente com as angiospermas  (Powell et al., 1998). 

Neste cenário, em uma escala geológica, a dominância dos lepidópteros parece ser 

relativamente recente (Kristensen, 1984). Existe uma divergência com relação ao 

surgimento dos lepidópteros, com algumas evidências apontando os primeiros 

registros confiáveis de fósseis da ordem para o Cretáceo Inferior (Whalley, 1978) e 

outras para o final do Terciário (Eldijk et. al., 2018), embora muitos dos fósseis 

encontrados nos estratos anteriores ao Terciário e, previamente inseridos em 

Lepidoptera, tenham sido realocados em outras ordens posteriormente (Crowson et 

al., 1967). Apesar disso, estima-se que a ordem constitui a maior radiação de insetos 

fitófagos da Terra (Scoble, 1992).  

Essa diversidade expressiva, combinada com várias outras características, tais 

como a ampla distribuição geográfica e padrões de coloração atraentes, resultou em 

uma quantidade relevante de estudos focados na taxonomia e sistemática da ordem 

(Kristensen et al., 2007), sendo sua monofilia fortemente suportada por mais de vinte 

sinapomorfias morfológicas (Heppner, 1998; Kristensen & Skalski, 1998; Kristensen 

et al., 2007). O seu posicionamento dentro de Insecta, por sua vez, é similarmente 

bem estabelecido, tendo Trichoptera como grupo-irmão, ambas constituindo o clado 

denominado Amphiesmenoptera (Ross, 1967; Kristensen, 1984; Chalwatzis et al., 

1996; Kristensen, 1997; Kristensen, 1999; Kjer et al., 2001; Beutel & Pohl, 2006). 

Adicionalmente, muitos grupos de lepidópteros se tornaram indicadores 

importantes na Biologia da Conservação e, devido aos padrões de coloração, são 

comumente utilizados como espécies bandeira e espécies guarda-chuva em programas 

para a manutenção de áreas naturais remanescentes (New, 1997). 

 

1.3 Superfamília Noctuoidea 

Noctuoidea é a superfamília mais diversa de Lepidoptera, compreendendo 

aproximadamente 70.000 espécies catalogadas (Kitching & Rawlins, 1998), com o 

número de gêneros variando entre 4.200 e 6.500 (Poole, 1989; Kitching & Rawlins, 

1998; Zahiri et al., 2011). O número de famílias reconhecidas, por sua vez, também 

pode variar dependendo da fonte consultada (Zahiri et al., 2010).  Não obstante, é 

provável que exista um número significativo de espécies não descritas, 



	   8	  

particularmente da região tropical, além de muitos conceitos genéricos que necessitam 

de extensa revisão e redefinição de seus limites (Zahiri et al., 2011; Holloway, 2011).  

Tradicionalmente, quatro termos relativos à venação alar são comumente 

utilizados em discussões sobre a sistemática da superfamília. Com base no 

posicionamento da veia M2 das asas anteriores, Noctuoidea é dividida em trífideos, 

com M2 surgindo no meio da célula discal e conferindo à veia cubital a aparência de 

três ramificações; e quadrifídeos, com M2 apresentando origem próxima à M3 e 

conferindo à veia cubital a aparência de quatro ramificações (Lafontaine & Fibiger, 

2006). Estes últimos são ainda subdivididos em dois outros grupos com base na 

venação alar das asas posteriores: trifíneos, com M2 é geralmente vestigial ou ausente 

e conferindo à veia cubital a aparência de três ramificações; quadrifíneos, com M2 

desenvolvida e surgindo no terço posterior da célula discal, geralmente com origem 

adjacente à M3 em muitas subfamílias, conferindo à veia cubital a aparência de quatro 

ramificações (Lafontaine & Fibiger, 2006; Zahiri et al., 2011). 

Do total de gêneros inseridos em Noctuoidea, cerca de 500 apresentam 

espécies com notável importância econômica, pois larvas e adultos podem atuar como 

pragas em cultivos agrícolas (Bänziger 1982; Kitching, 1984; Zhang, 1994; Mitchell 

et al., 2006). De acordo com Zahiri et al. (2010), a construção de uma classificação 

estável, assim como a compreensão das relações filogenéticas dessas mariposas, é um 

passo de grande importância para estudos futuros focados na bionomia de tais insetos. 

Tal avanço no conhecimento bionômico poderá abrir portas também para o estudo de 

características pouco exploradas na literatura ou mesmo ainda desconhecidas que 

contribuirão para resoluções mais robustas da sistemática do grupo. 

A despeito disso, embora os trabalhos de classificação de Lepidoptera tenham 

sido derivados principalmente dos caracteres de adultos, alguns estudos clássicos com 

imaturos de representantes de Noctuoidea apontaram que os caracteres larvais 

poderiam ser úteis não somente na identificação dos táxons, mas também na 

classificação do grupo (Forbes, 1910; Fracker, 1915; Mosher, 1916; Ripley, 1923; 

Crumb, 1934; Dethier, 1941). A proposta de classificação de Noctuoidea sugerida por 

Kitching & Rawlins (1998), por exemplo, foi a primeira a fazer uso extensivo de 

caracteres tanto de adultos quanto dos estágios imaturos, fornecendo diversas 
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contribuições para classificação do grupo, até então pouco investigada desde o 

catálogo de Hampson (1898-1913). 

Historicamente, Noctuoidea ainda constitui um grupo problemático tanto do 

ponto de vista taxonômico quanto sistemático, com uma fraca compreensão acerca 

dos limites e relações evolutivas de seus gêneros e espécies (Mitchell et al., 2000; 

Zahiri et al., 2010).  Nesse contexto, sua classificação tem sido altamente instável, 

com diferentes sistemas de classificação usados por autores distintos. Além disso, 

algumas das classificações usadas ao longo do tempo foram baseadas em semelhanças 

superficiais (Kitching, 1984; Zahiri et al., 2011). Kitching (1984), por exemplo, 

realizou uma revisão histórica da classificação de alguns grupos alocados na 

superfamília, fornecendo uma discussão acerca dos caracteres que geralmente são 

empregados na taxonomia do grupo.  

Apesar da monofilia de Noctuoidea ser fortemente sustentada pela presença de 

um órgão timpânico metatorácico (Miller, 1991) e estruturas abdominais associadas 

(Kitching & Rawlings, 1998; Mitchell et al., 2006), progressos na resolução de muitas 

das incertezas taxonômicas e filogenéticas abarcadas na subfamília se tornaram 

evidentes apenas nas últimas décadas (Miller, 1991; Weller et al., 1994; Mitchell et 

al., 1997; Kitching & Rawlins, 1998; Fibiger & Lafontaine, 2005; Lafontaine & 

Fibiger, 2006; Mitchell et al., 2006; Zahiri et al., 2010; Zahiri et al., 2011; Regier et 

al. 2016). Miller (1991) reconheceu a presença do órgão timpânico metatorácico 

como a única sinapomorfia de Noctuoidea, uma estrutura auditiva altamente 

especializada, capaz de conferir tanto a detecção de sinais de ecolocalização, e que 

provavelmente pode estar envolvida na recepção de sinais de acasalamento (Kitching 

& Rawlins, 1998). 

O trabalho de Miller (1991) reconheceu ainda sete famílias dentro de 

Noctuoidea: Oenosandridae, Doidae, Notodontidae, Lymantriidae, Arctiidae, 

Aganaidae e Noctuidae. Scoble (1992) considerou Aganainae como uma subfamília 

de Noctuidae, reconhecendo, portanto, apenas seis famílias. Posteriormente, novas 

mudanças adentraram na história taxonômica do grupo, com o reconhecimento de três 

principais linhagens dentro da superfamília: Oenosandridae, Doidae + Notodontidae, 

e as famílias Arctiidae, Lymantriidae, Noctuidae, Nolidae e Pantheidae (Kitching & 

Rawlins, 1998). 
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Valiosas contribuições para a filogenia e para a revisão da classificação de 

Noctuoidea foram fornecidas por Fibiger & Lafontaine (2005). Tais autores 

redescreveram e discutiram alguns dos caracteres inadequadamente descritos e, 

portanto, mal compreendidos, em estudos prévios focados na sistemática do grupo. 

Adicionalmente, realizaram diversas mudanças nomenclaturais e reconheceram dez 

famílias em Noctuoidea: Oenosandridae, Doidae, Notodontidae, Micronoctuidae, 

Nolidae, Strepsimanidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae e Noctuidae. Todavia, em 

uma proposta subsequente, os mesmos autores rebaixaram as cinco últimas ao status 

de subfamília, todas inseridas em Noctuidae (Lafontaine & Fibiger, 2006), baseados 

na presença de um esclerito timpânico e na venação quadrifídea das asas anteriores. 

Mitchell et al. (2006), por outro lado, em uma hipótese baseada em dados 

moleculares, apontaram a parafilia de Noctuidae sensu Lafontaine & Fibiger (2006). 

Aqueles autores consideraram apenas as subfamílias trifíneas como pertencentes ao 

conceito monofilético de Noctuidae e, portanto, elevaram as quadrifíneas Arctiinae e 

Lymantridae ao status de família. Posteriormente, Zahiri et al. (2010) forneceram 

outra hipótese filogenética da superfamília baseada em dados moleculares, sugerindo 

seis famílias como clados fortemente suportados: Oenosandridae, Notodontidae, 

Erebidae, Euteliidae, Nolidae e Noctuidae. Dessa forma, os Noctuidae quadrifíneos 

(Aganainae, Calpinae e Catocalinae), assim como os Arctiidae e Lymantridae, foram 

considerados como subfamílias alocadas em Erebidae. 

Historicamente, embora Arctiidae tenha sido considerada como família de 

Noctuoidea, optou-se por seguir no presente estudo a classificação sugerida por Zahiri 

et al., (2010), apesar de ainda haver muito a esclarecer sobre as relações evolutivas 

dos Noctuoidea. O suporte obtido no referido trabalho tem sido considerado robusto 

para a adoção geral, sendo prontamente adotado por Van Nieukerken et al., (2011) e 

por Regier et al. (2016). Este último trabalho baseado em dados moleculares e 

abarcando todas as famílias de Noctuoidea, bem como a maioria das subfamílias 

atualmente reconhecidas, também encontrou forte suporte para o sistema de seis 

famílias sensu Zahiri et al., (2010). Desse modo, Arctiidae será aqui tratada como 

subfamília de Erebidae. 
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1.4 Família Erebidae 

Erebidae é uma família que se enquadra no arranjo dos quadrifídeos e, dentro 

destes, nos quadrifíneos, sendo considerada uma das mais diversas de Lepidoptera, 

com cerca de 24.600 espécies descritas (Van Nieukerken et al., 2011). No entanto, 

assim como a ausência de uma compreensão clara sobre o número de espécies 

descritas em Noctuoidea, o número de táxons descritos em Erebidae é ainda mais 

incerto. Apesar dos avanços nos últimos anos acerca de algumas das incertezas 

taxonômicas imersas na família, é notório que sua classificação interna ainda requer 

resoluções mais robustas (Zahiri et al., 2011). Essa conjuntura é marcada, 

principalmente, pela fraca delineação da família, com poucos trabalhos realizados em 

tal perspectiva (Fibiger & Lafontaine, 2005; Mitchell et al., 2006; Regier et al., 2009; 

Mutanen et al., 2010; Zahiri et al., 2010; Zahiri et al., 2011). 

Como de praxe dentro de Noctuoidea, Erebidae também apresenta um 

histórico problemático, tendo sido desconsiderada por Hampson (1913). Erebidae foi, 

contudo, revalidada como família no trabalho de Fibiger & Lafontaine (2005) e 

considerada por eles como próxima de Arctiidae, Lymantriidae e Nolidae. Tais 

autores incluíram 17 subfamílias em Erebidae, englobando a revalidação de seis 

subfamílias: Rivulinae, Boletobiinae, Hypenodinae, Phytometrinae, Scolecocampinae 

e Erebinae. Apesar da família ter sido diagnosticada com a combinação de vários 

caracteres morfológicos, seu tratamento como família foi prontamente questionado e, 

portanto, permaneceu difuso, sendo seu status de família novamente desconsiderado 

no trabalho de Lafontaine & Fibiger (2006). 

Todavia, Zahiri et al. (2010) recuperam a monofilia de Erebidae, sendo a 

mesma corroborada novamente em uma hipótese para a compreensão das relações 

internas do grupo lançada por Zahiri et al. (2011), sendo a mesma baseada 

exclusivamente em dados moleculares e abarcando todas as subfamílias, assim como 

uma quantidade expressiva de tribos e subtribos. Apesar de tais autores concordarem 

com o restabelecimento do grupo como família conforme havia sido sugerido por 

Fibiger & Lafontaine (2005), o seu conceito como grupo natural foi reconfigurado e 

incluiu 18 subfamílias, das quais cinco previamente tratadas como famílias: Arctiidae, 

Lymantriidae, Micronoctuidae, Herminiidae e Aganaidae. Esse novo arranjo também 

foi seguido por  Regier et al. (2016), que investigaram as relações entre 13 das 18 

subfamílias atualmente alocadas em Erebidae e conseguiram um suporte maior do que 
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aqueles obtidos nas duas propostas moleculares supracitadas (Zahiri et al., 2010, 

2011). 

Apesar de tais esforços, a família Erebidae necessita de uma melhor 

delineação, visto que seu histórico bastante confuso é, em parte, proveniente da 

ausência de uma definição clara e baseada em caracteres exclusivos. Os adultos e 

larvas das espécies de Erebidae, em particular, exibem uma diversidade expressiva 

quanto à coloração, tamanho, comportamento e ecologia (Kitching & Rawlins, 1998). 

A apreciável diversidade morfológica, por exemplo, é mencionada por Zahiri et al. 

(2011) como uma problemática na determinação das relações filogenéticas dentro do 

grupo, tendo em vista a dificuldade em se estabelecer hipóteses de homologias e, 

consequentemente, na codificação correta dos caracteres.  

 

1.5 Subfamília Arctiinae 

Arctiinae tem distribuição cosmopolita e compreende mariposas com corpo 

robusto, sendo principalmente noturnas, porém com alguns representantes 

crepusculares ou diurnos (Beccacece et al., 2012). A subfamília constitui um grupo 

bastante diverso, com aproximadamente 11.000 espécies conhecidas e com grande 

representatividade na região neotropical (Zaspel et al., 2014; Zenker et al., 2016). 

Entretanto, o grupo provavelmente sofreu uma superestimativa de gêneros e espécies, 

em virtude da existência de sinônimos e incertezas taxonômicas (Lamas & Grados, 

1996; Grados et al., 2013). Além disso, provavelmente existe um número elevado de 

táxons que ainda não foram descritos e pouco se conhece sobre a distribuição 

geográfica da maioria das espécies do grupo, com diversos casos em que apenas a 

localidade-tipo é conhecida (Grados et al., 2013), tornando escasso o conhecimento 

dos seus padrões biogeográficos (Zenker et al., 2016). 

Isto posto, é evidente que a classificação de Arctiinae ainda não é clara, com 

algumas controvérsias quanto ao relacionamento de seus táxons (Grados, 2002). A 

história taxonômica da subfamília é também bastante atribulada porque muitas 

espécies de linhagens distintas apresentam semelhanças superficiais entre elas (Weller 

et al., 2009), refletindo em agrupamentos não naturais. Adicionalmente, a subfamília 

foi pouco investigada sob o ponto de vista taxonômico e filogenético. A hipótese de 

monofilia da subfamília Arctiinae, contudo, tem sido sustentada por diversos 
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caracteres, como a presença de tímbalos metatorácicos no catepisterno; segmentos 

A3-A6 das larvas com cerda L3 bisetosa; bolsa IV do tímpano aberta; tímpano com 

carena contratimpânica pré-espiracular e presença de um par de glândulas dorsais de 

feromônios associadas às papilas anais (Jacobson & Weller, 2002). Essa última 

característica foi mencionada por diversos autores (Bendib & Minet, 1998; Kitching 

& Rawlins, 1998), podendo ser longas, ramificadas ou não ramificadas, e, 

provavelmente, retraídas pelos músculos longitudinais (Kitching & Rawlins, 1998). 

No trabalho de Zahiri et al. (2011), a subfamília Arctiinae foi considerada 

grupo-irmão de Aganainae e Herminiinae e, de acordo com a classificação atual, é 

constituída pelas tribos Arctiini, Amerilini, Lithosiini e Syntomini. Assim como os 

Aganainae, os arctiines adultos geralmente exibem padrões de coloração visualmente 

impressionantes, com diversas espécies caracterizadas por suas colorações 

aposemáticas e muitos casos (especialmente em Syntomini e Arctiini: Ctenuchina) 

plausíveis a mimetismos extremamente semelhantes de várias espécies de 

Hymenoptera. Além disso, tanto os imaturos quanto os adultos da subfamília podem 

utilizar diversos compostos secundários, tais como polifenóis, sesquiterpenos, 

pirrolizizidínicos, glicosídeos e cardenolídeos que são sequestrados de plantas 

hospedeiras (Weller et al., 1999). 

 

1.6 Tribo Arctiini 

Arctiini constitui um grupo bastante diverso, com mais de 4.760 espécies 

reconhecidas (Heppner, 1991). De acordo Kitching & Rawlings (1998) a monofilia do 

grupo é sustentada pela presença de retináculo alongado nos machos e pelos 

larvópodos com ganchos heteróideos. Jacobson & Weller (2002) mencionaram cinco 

sinapomorfias para o grupo: i) ocelos com um anel melanizado ao redor da lente; ii) 

glândulas de feromônio dorsais das fêmeas divididas e com aspecto digitiforme; iii) 

apódemas esternais do segmento abdominal II fortemente unidos ao esterno; iv) 

probóscide não alcançando a região do posterior do tórax, portanto mais longa que a 

cabeça e v) larvópodos com ganchos heteróideos, única sinapomorfia reconhecida por 

autores prévios. 

  Atualmente, Arctiini é dividida nas subtribos Pericopina, Arctiina, 

Ctenuchina, Euchromiina, Calimorphina e Phaegopterina (Zaspel et al., 2014). 
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Segundo Pinheiro & Duarte (2013), Ctenuchina e Euchromiina são grupos 

filogeneticamente próximos e compreendem cerca de 3.000 espécies conhecidas, 

ocorrendo desde a Argentina até o sul dos Estados Unidos. Ainda de acordo com 

esses autores, são raros os trabalhos de revisão e notas com informações morfológicas 

na literatura sobre estes grupos. 

 

1.7 Subtribo Ctenuchina 

A subtribo Ctenuchina é predominantemente neotropical e compreende cerca 

de 95 gêneros e mais de 800 espécies descritas (Weller et al., 2009). Constitui um 

grupo taxonomicamente problemático (Simmons e Weller, 2001), sendo tratado 

historicamente como tribo, subfamília e até mesmo como família por alguns autores 

(Hampson 1898; Zerny 1912; Draudt 1917). O primeiro tratamento próximo ao 

conceito moderno do grupo foi o de Lafontaine & Schmidt (2010) que consideraram 

tanto  Euchromiina quanto Ctenuchina como tribos alocadas  em  Arctiini. 

 

1.8 Gênero Theages 

Theages Walker, 1855 está atualmente inserido em Ctenuchina (Zenker et al., 

2016) e apresenta características marcantes, pois é o único gênero de Arctiinae com 

órgãos androconiais odoríferos dos machos na região dorsal do abdome em sulcos 

transversos, somente visíveis quando o abdome é fortemente comprimido. Além 

disso, os machos apresentam o nono tergito pouco esclerotizado em contraste com as 

valvas bem desenvolvidas (Travassos, 1962, 1964). O gênero foi estabelecido com a 

inclusão de duas espécies: T. leucophaea Walker, 1855 e T. quadricolor Walker, 

1855. Inicialmente, o autor não designou a espécie-tipo, sendo T. leucophaea definida 

posteriormente como tipo por Kirby em 1892. 

Assim como diversos gêneros de Arctiinae, Theages apresenta um histórico 

taxonômico confuso, tendo sido desconsiderado por Hampson (1898) e por Zerny 

(1912) e Draudt (1915-1917). Hampson (1898) considerou Theages sinônimo de 

Eucereon Hübner, 1819. É importante observar ainda que diversos pesquisadores da 

época utilizavam detalhes da venação alar e padrões de coloração como caracteres 

principais na delimitação dos gêneros dentro de Arctiinae, propondo assim grupos 

artificiais, visto que em alguns táxons ocorre variação na venação entre as asas de um 
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mesmo exemplar (Rego-Barros, 1956; Travassos, 1964). Mais de um século depois da 

descrição de Theages, Travassos (1964) demonstrou, através do estudo de genitálias e 

androcônias da espécie-tipo, que o gênero deveria ser revalidado.  

Em seu estudo, Travassos (1964) reconheceu outras espécies, que em sua 

concepção, assemelhavam-se à espécie-tipo do gênero através da observação de 

caracteres externos. Desse modo, o autor reintegrou a composição de Theages Walker 

para oito espécies: T. leucophaea, T. flavicaput (Hampson, 1898), T. xantura (Schaus, 

1910), T. albidius (Rothschild, 1912), T. griseatum (Rothschild, 1912), T. hoffmanni 

Travassos, 1962, T. decorum (Schaus, 1910) e T. bricenoi (Rothschild, 1912). É 

interessante mencionar que todas as espécies inseridas por este autor, com exceção de 

T. hoffmanni, pertenciam, originalmente, a Eucereon Hübner, 1819. 

Travassos (1964) demonstrou ainda a relevância do exame da genitália na 

caracterização das espécies do gênero, principalmente porque são extremamente 

semelhantes com relação aos caracteres de asas, abdome e padrões cromáticos, 

dificultando a análise das variações interespecíficas e intraespecíficas. Contudo, em 

seu trabalho, Travassos fez apenas uma descrição resumida dos caracteres cromáticos 

e disponibilizou ilustrações das genitálias masculinas e femininas de apenas seis 

espécies, deixando lacunas na delimitação do gênero. Ademais, Theages constitui um 

grupo com informações inexistentes quanto às relações de parentesco entre os seus 

táxons e sua monofilia nunca foi investigada. 

Recentemente, novas contribuições taxonômicas foram propostas para o 

gênero. Grados & Mantilla (2018) descreveram três espécies novas para a América do 

Sul: T. occultus Grados, T. luculentus Grados & Mantilla e T. pinasi Grados. 

Contudo, eles descreveram somente a morfologia da genitália masculina desses 

táxons. Araujo et al., (submetido) conduziram um estudo sobre a morfologia 

comparada de seis espécies do gênero e sugeriram uma nova combinação para o 

gênero de uma espécie previamente inserida em Eucereon: T. darantasium (Druce, 

1895). Ademais, Theages constitui um grupo com informações inexistentes sobre as 

relações de parentesco entre seus táxons e sua monofilia nunca foi investigada. 

Theages apresenta distribuição neotropical e, do total de espécies atualmente 

inseridas no gênero, três apresentam como localidade-tipo o Brasil, dentre elas a 
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espécie-tipo, T. leucophaea, descrita com base em espécimes coletados no Rio de 

Janeiro.   

 

1.9 Órgãos sexuais secundários em Theages 

Os órgãos sexuais secundários, também conhecidos como órgãos androconiais, 

são comuns em machos de Lepidoptera e comumente localizados no abdome, tórax, 

pernas ou asas (Birch et al., 1990; Robbins et al., 2012). Diversos lepidópteros 

utilizam estas estruturas em comportamentos reprodutivos (Egelhaaf et al., 1992). De 

acordo com Barth (1953), tais órgãos odoríferos são comuns principalmente em 

lepidópteros com hábito noturno e podem ser estruturalmente diferentes entre 

espécies distintas.  

A maioria das espécies inseridas em Arctiinae apresenta estruturas odoríferas 

denominadas coremas, em forma de sacos ou tubos cobertos por escamas ou cerdas, 

geralmente localizadas nos esternitos abdominais VII e VIII (Birch et al., 1990). Tais 

estruturas são retráteis e encontradas exclusivamente nos machos, estando 

provavelmente associadas com a cópula (Barth, 1956). Willis & Birch (1982) 

demonstraram a presença do comportamento de agregação de indivíduos da espécie 

Estigmene acrea (Drury, 1773) (Erebidae: Arctinae) ao anoitecer, com diversos 

machos exibindo seus órgãos odoríferos em um mesmo local, levando à atração das 

fêmeas e posterior acasalamento. 

Acredita-se que a capacidade de eversão do órgão odorífero em Arctiinae é 

determinada pela inflação pneumática dos tubos, que são virados ao avesso, expondo 

assim estruturas que liberam hidroxidanaidal, uma substância sintetizada a partir de 

alcalóides pirrolizidínicos sequestrados pelas larvas ao se alimentarem das plantas 

hospedeiras (Conner et al., 1981). Grados (2004) mencionou que embora a presença 

de órgãos odoríferos tenha sido estudada em alguns grupos de lepidópteros, pouco se 

conhece sobre estas estruturas em representantes de Arctiinae da região neotropical. 

Em Theages são encontrados quatro órgãos androconiais dorsais nos tergitos IV 

a VII do abdome, sendo constituídos por uma fenda transversal, numerosas células 

glandulares e extremidades com tufos longos de cerdas claras (Travassos, 1964). 

Contudo, não se conhece detalhes acerca da morfologia e função de tais estruturas 

odoríferas no gênero. Grados (2004) observou espécimes de T. flavicaput, T. 
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griseatum, T. xanthura e T. decorum e demonstrou através de uma descrição breve 

que as escamas dos órgãos androconiais variavam quanto ao tamanho e quantidade 

entre os tergitos do abdome, porém destacou a importância de novos estudos que 

poderão fornecer informações sobre de possíveis variações entre as espécies. 

De acordo com Simmons et al. (2012), a elucidação da evolução dos órgãos 

androconiais pode fornecer um passo importante na compreensão de aspectos 

comportamentais e ecológicos nas linhagens de Arctiinae. Além disso, a 

caracterização morfológica de tais estruturas poderá viabilizar estudos futuros focados 

no entendimento dos mecanismos e base química envolvidos nas interações 

ecológicas do grupo. 
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