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Resumo 

 

A tribo Asphondyliini, pertencente à família Cecidomyiidae, conta com 521 espécies divididas 

em 44 gêneros com distribuição cosmopolita. Os Asphondyliini estão inseridos na subfamília 

Cecidomyiinae, que é a maior subfamília em número de espécies, 5100, e se encontra dividida 

em quatro supertribos: Brachineuridi, Stromatosematidi, Cecidomyiidi e Lasiopteridi. As larvas 

de Cecidomyiinae possuem hábito micetófago, predador e galhador, sendo que este último 

aparece nas supertribos Cecidomyiidi e Lasiopteridi. Os galhadores são os organismos 

indutores responsáveis por malformações de porções dos tecidos ou órgãos das plantas, 

conhecidas como galhas. A relação entre os insetos galhadores e suas plantas hospedeiras é de 

alta especificidade e devido a isso, para as espécies descritas, é possível identificá-las pelo seu 

tipo de galha induzida no hospedeiro. O gênero Bruggmanniella Tavares, 1909, possui 11 

espécies com distribuição majoritária na região Neotropical (oito espécies) e representantes 

descritos para as regiões Neártica (uma espécie) e Oriental (duas espécies). Neste trabalho foi 

realizada a primeira análise cladística para compreensão da relação de parentesco entre as 

espécies de Bruggmanniela, a descrição de uma espécie nova do Estado de São Paulo, Brasil, 

além da atualização da chave de identificação das espécies de Bruggmanniella. Na análise 

cladística foram levantados 56 caracteres morfológicos para 26 táxons terminais. Entre esses, 

15 pertencem ao grupo-externo e 11 ao interno. A análise utilizando busca heurística de pesos 

iguais resultou em uma única árvore mais parcimoniosa com comprimento igual a 148 passos 

(IC=0.443 e IR=0.565) e a de busca por pesagem implícita também gerou uma única árvore 

com 149 passos (IC=0.440 e IR=0.561). O gênero Bruggmanniella tem sua monofilia suportada 

principalmente pela ausência do espessamento da margem cefálica da pupa. B. byrsonimae 

ainda possue posicionamento incerto por falta de conhecimenro do estágio larval. As duas 

espécies orientais descritas originalmente em Bruggmanniella, B. actinodaphnes e B. 

cinnamomi, posicionaram-se no ramo do grupo-irmão Pseudasphondylia, ensejando a 

proposição de duas novas combinações:  P. actinodaphnes comb. nov e P. cinnamomi comb. 

nov. Apresentamos ainda, uma discussão acerca da distribuição geográfica das espécies de 

Bruggmanniella e Pseudasphondylia e a ocupação dos hospedeiros. 

 

Palavras-chave: análise cladística, distribuição geográfica, galhadores, ocupação de 

hospedeiro, região Neotropical, taxonomia.  

 

Atos nomenclaturais apresentados nesta dissertação não são válidos segundo o Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica, artigo 8, não devendo, de forma alguma, ser citados. 
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Abstract 

The tribe Asphondyliini, belonging to the family Cecidomyiidae, has 521 species divided into 

44 genera with cosmopolitan distribution. The Asphondyliini are included in the subfamily 

Cecidomyiinae, which is the largest subfamily in number of species, 5100, and is divided into 

four supertribes: Brachineuridi, Stromatosematidi, Cecidomyiidi and Lasiopteridi. The larvae 

of Cecidomyiinae have mycethophagous, predatory and galling habit, the latter appearing in 

the supertribes Cecidomyiidi and Lasiopteridi. Gallers are the inducing organisms responsible 

for malformations of portions of the tissues or organs of plants, known as gall. The relation 

between the galling insects and their host plants is of high specificity and due to this, for the 

described species, it is possible to identify them by their type of host-induced gall. 

Bruggmanniella Tavares, 1909 has 11 species with major distribution in the Neotropical region 

(eight species) and representatives described for the regions Neartica (one species) and Oriental 

(two species). In this work, the first cladistic analysis was carried out to understand the kinship 

relationship between the Bruggmanniela species, the description of a new species from São 

Paulo State, Brazil. Bruggmanniela species identification key was also updated. In the cladistic 

analysis, 56 morphological characters were collected for 26 terminal taxa. Of these, 15 belong 

to the external group and 11 to the internal group. The analysis using heuristic search of equal 

weights resulted in a single more parsimonious tree with length equal to 148 steps (IC = 0.443 

and IR = 0.565) and the search for implicit weighing also generated a single tree with 149 steps 

(CI = 0.440 and IR = 0.561). The genus Bruggmanniella has its monophyly supported mainly 

by the absence of thickening of the cephalic margin of the pupa. B. byrsonimae still has 

uncertain position due to lack of larval stage. The two eastern species originally described in 

Bruggmanniella, B. actinodaphnes and B. cinnamomi, were placed in the branch of the sister-

group Pseudasphondylia, indicating two new combinations: P. actinodaphnes comb. nov and 

P. cinnamomi comb. nov. We also argue the geographical distribution of Bruggmanniella and 

Pseudaphondylia species and the occupation of the hosts. 

Key words: cladistic analysis, gallers, geographic distribution, host occupation, Neotropical 

region, taxonomy. 

Nomenclature acts presented in this dissertation are not valid according to the International Code of Zoological Nomenclature, 

article 8, and should not be mentioned in any way.
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tribo Asphondyliini pertence à família Cecidomyiidae, subfamília Cecidomyiinae. 

Cecidomyiidae, por sua vez, está inserida na infraordem Bibionomorpha, superfamília 

Sciaroidea, sendo uma das mais diversificadas em número de espécies dentro da Ordem 

Diptera, totalizando 6.590 espécies divididas em 812 gêneros. Na região Neotropical há mais 

de 600 espécies descritas em 170 gêneros. Para o Brasil, 160 espécies e 75 gêneros têm sido 

considerados (Maia, 2005; Woodley et al., 2009; Gagné & Jaschhof, 2017). Tais números 

podem ir muito além e muitas espécies ainda não descritas estão esperando atenção taxonômica. 

Estimativas sugerem que apenas para a América Central, o número de espécies dessa família 

seja de aproximadamente 18.600. Um estudo que utilizou DNA barcode para avaliar os padrões 

de riqueza de espécies de insetos no Canadá aponta a presença de pelo menos 20.000 espécies 

de cecidomiídeos no país. Esse cálculo estimado, representa 1% de sua diversidade global, logo, 

deve haver cerca de 2 milhões de espécies de cecidomíideos no mundo (Hebert et al., 2016).  

Cecidomyiinae é a subfamília com maior número de espécies, 5100, divididas em quatro 

supertribos: Brachineuridi, Cecidomyiidi, Lasiopteridi e Stromatosematidi. As larvas de 

Cecidomyiinae possuem hábito micetófago, predador e galhador, sendo que este último aparece 

nas supertribos Cecidomyiidi e Lasiopteridi. 

Os Asphondyliini contam com 521 espécies distribuídas atualmente em duas subtribos: 

Asphondyliina com 18 gêneros e 353 espécies, sendo Bruggmanniella Tavares, 1909 

pertencente a este grupo; e Schizomyiina, com 26 gêneros e 167 espécies (ver Tabela I) (Gagné, 

1994; Gagné & Jaschhof, 2017). A tribo tem distribuição em todos os continentes, sendo que 

19 gêneros foram registrados exclusivamente para a região Neotropical (Gagné & Jaschhof, 

2017). Os gêneros distribuídos em mais de uma região são Asphondylia Loew, 1850 e 

Schizomyia Kieffer, 1897. 

Em comparação com outras tribos da família, Asphondyliini é bem conhecida 

taxonômica e filogeneticamente, sendo amplamente aceita por especialista como um grupo 

monofilético (Tokuda & Yukawa, 2006). Porém, ainda há poucos trabalhos publicados que 

inferem hipóteses de relações filogenéticas e que utilizam a metodologia cladista para caracteres 

morfológicos e moleculares (Dorchin et al., 2004, 2015; Maia & Barbosa, 2017; Urso-

Guimarães, 2003; Tokuda et al., 2005, 2008). 

Os principais caracteres diagnósticos da tribo estão concentrados no abdômen dos 

adultos: sétimo esternito da fêmea que é muito mais longo do que os esternitos precedentes; 
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oitavo esternito da fêmea fortemente esclerotizado, largo e fendido lateralmente; gonocoxitos 

ventralmente alongados e gonóstilo achatado, largo, curto e disposto dorsalmente (Gagné, 

1994; Gagné & Jaschhof, 2017). A subtribo Asphondyliina tem como sinapomorfias o dente do 

gonóstilo e o ânus larval situado dorsalmente (Tokuda & Yukawa 2005, 2006, 2007; Tokuda 

et. al., 2008; Tokuda 2004, 2012). Schizomyiina é considerada parafilética e por isso não possui 

sinapomorfias que a sustentem com sua atual combinação. 

Os representantes da tribo Asphondyliini possuem hábito galhador. Os galhadores 

liberam compostos químicos via saliva, secreções larvais ou secreções maternas que são 

liberadas durante a oviposição, os quais geram malformações de porções dos tecidos ou órgãos 

vegetais, produzindo um aumento diferenciado no número ou tamanho das células vegetais da 

planta hospedeira. Tais malformações são conhecidas como galhas (Shorthouse & Rohfritsch, 

1992; Carneiro et. al., 2009; Ramalho & Silva, 2010; Coelho et al., 2013). As galhas podem 

ser formadas nas folhas, botões, flores, frutas, caules e sementes, providenciando nutrição, 

proteção e abrigo contra inimigos naturais para as larvas dos insetos (Price, 2005; Espírito-

Santo & Fernandes, 2007). Todavia, não se sabe ao certo a natureza ou modo de ação dos 

compostos presentes nestas secreções, nem ao menos como eles afetam o desenvolvimento das 

plantas (Shorthouse et al., 2005).  

Os Asphondyliini exibem vários fatores ecológicos e biológicos interessantes, tais como 

polifagia, alternância de hospedeiro, diapausa prolongada, associação com fungos e indução de 

galhas dimórficas (Tokuda, 2012). Além de serem importantes economicamente por serem 

pragas em plantações ou podendo ser usados como agentes de controle biológico (Kolesik, 

2015).  
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Tabela I. Gêneros de Asphondyliini agrupados segundo classificação de Gagné & Jaschhof (2017) com número de espécies e distribuição geográfica.  

Gêneros de Asphondyliina Nº 

espécies 

Região Biogeográfica Gêneros de Schizomyiina Nº 

espécies 

Região Biogeográfica 

Asphondylia Loew, 1850 299 Cosmopolita Schizomyia Kieffer, 1897 55 Cosmopolita 

Bruggmanniella Tavares, 1909 11 Neártica, Neotropical, 

Oriental 

Polystepha Kieffer, 1897 24 Neártica, Neotropical e 

Paleártica 

Pseudasphondylia Monzen, 1955 10 Paleártica, Oriental, 

Oceania 

Stephomyia Tavares, 1916 7 Neártica e Neotropical 

Daphnephila Kieffer, 1905 9 Paleártica e Oriental Asteralobia Kovalev, 1964 12 Paleártica 

Houardiella Kieffer, 1912 3 Paleártica Kiefferia Mik, 1895 1 Paleártica 

Illiciomyia Tokuda, 2004 1 Paleártica Kochiomyia Mamaev, 1969 7 Paleártica 

Probruggmanniella Möhn, 1961 1 Paleártica Oxycephalomyia Tokuda & Yukawa, 2004 1 Paleártica 

Apoasphondylia Gagné, 1973 2 Oriental Placochela Rübsaamen, 1916 2 Paleártica 

Dimocarpomyia Tokuda & Yukawa, 2008 1 Oriental Pseudokochiomyia Fedotova, 1984 5 Paleártica 

Tetrasphondylia Kieffer, 1913 1 Afrotropical Schizandrobia Kovalev, 1964 2 Paleártica 

Hemiasphondylia Möhn, 1960 2 Neotropical Asphoxenomyia Felt, 1927 1 Oriental 

Heterasphondylia Möhn, 1960 1 Neotropical Luzonomyia Felt, 1918 1 Oriental 

Parazalepidota Maia, 2001 1 Neotropical Eocincticornia Felt, 1915 2 Australiana 

Perasphondylia Möhn, 1960 2 Neotropical Okriomyia Kolesik, 1998 2 Autraliana 

Rhoasphondylia Möhn, 1960 3 Neotropical Aposchizomyia Gagné, 1993 6 Afrotropical 

Sciasphondylia Möhn, 1960 1 Neotropical Ameliomyia Möhn, 1960 1 Neotropical 
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Tavaresomyia Möhn, 1961 1 Neotropical Anasphondylia Tavares, 1920 1 Neotropical 

Zalepidota Rübsaamen, 1908 4 Neotropical Brethesiamyia Maia, 2010 1 Neotropical 

   Bruggmannia Tavares, 1906 19 Neotropical 

   Burseramyia Möhn, 1960 2 Neotropical 

   Macroporpa Rübsaamen, 1916 2 Neotropical 

   Metasphondylia Tavares, 1918 1 Neotropical 

   Parametasphondylia Maia & Santos, 2007 1 Neotropical 

   Pisoniamyia Möhn, 1960 3 Neotropical 

   Pisoniamyia Möhn, 1960 2 Neotropical 

   Proasphondylia Felt, 1915 3 Neotropical 
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1.1. Bruggmanniella  Tavares, 1909 

O gênero Bruggmanniella foi descrito pela primeira vez em 1909 pelo padre jesuíta 

Joachim da Silva Tavares (1866-1931), designando como espécie-tipo Bruggmanniella 

braziliensis, a partir de exemplares coletados no Estado do Rio Grande do Sul, configurando-

se como a localidade-tipo do gênero (Tavares, 1909). Em 1900, Tavares começou a publicar 

seus estudos sobre galhas e galhadores tanto da Peninsula Ibérica como também de outros 

lugares do mundo. Entre 1906 e 1909, ele descreveu espécies de galhadores coletados e 

enviados do Brasil a ele pelo amigo e jesuíta, J. Bruggmann (Gagné, 1994). O estudo desse 

material permitiu que Tavares (1920) descrevesse Bruggmanniella oblita, que representou a 

segunda espécie incluída no gênero que ele havia eregido cerca de 10 anos antes. Graças ao 

material enviado por J. Bruggman, Tavares reuniu um importante acervo representativo para a 

fauna do Brasil. Contudo, infelizmente, parte desta coleção inicial de Tavares foi perdida. 

Algumas exicatas de galhas se encontram na coleção Houard no Muséum National d'Histoire 

Naturelle de Paris e uma outra parte da coleção está no Instituto Nun’Alvres em Portugal 

(Gagné & Jaschhof, 2017). 

Na metade do século XX, Edwin Möhn, pesquisador do “Staalichen Museum für 

Naturkunde in Stuttgart” (Gagné, 1994; Gagné & Jaschhof, 2017), foi o grande responsável por 

encontrar uma parte da coleção de Tavares. Ao revisar o grupo dos Asphondyliini, Möhn (1961) 

propõe a criação do gênero Hemibruggmanniella, nomeando como espécie-tipo, 

Hemibruggmanniella oblita (Tavares, 1920). Möhn propôs essa mudança devido ao número de 

dentes da espátula protorácica da larva, que nessa espécie, possui apenas três dentes, enquanto 

que em B. braziliensis a espátula protorácica é quadritenteada. Nesse período histórico, havia 

apenas essas duas espécies de Bruggmanniella descritas (Tavares, 1920; Möhn, 1961). Gagné 

(1994) considerou o gênero sinônimo júnior de Bruggmanniella, retornando a espécie à 

composição original no gênero erigido por Tavares (1909).  

Ephraim Porter Felt (1868-1943), um importante pesquisador do American Museum of 

Natural History de Nova Iorque, descreveu a espécie Asphondylia bumeliae Felt, 1907, baseada 

apenas nas características das terminálias de machos e fêmeas. Quase 90 anos mais tarde, Gagné 

(1994) transferiu a espécie para o gênero Bruggmanniella após ter coletado galhas de Bumelia 

lanuginosa (Sapotaceae) contendo os imaturos da espécie (Felt, 1907; Urso-Guimarães & 

Amorim, 2005).  

Em 1992, a pesquisadora brasileira Dra. Valéria Cid Maia, do Museu Nacional, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), publicou o primeiro trabalho de descrição de 
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espécies feito por um brasileiro. Parte deste trabalho incluía as espécies B. byrsonimae Maia, 

1992 e B. maytenuse Maia, 1992, as quais também foram originalmente descritas em 

Asphondylia (Maia et al., 1992), provavelmente devido ao fato dos autores não possuírem 

material de referência para todos os estágios de vida. Em 2001, elas foram transferidas para o 

gênero Bruggmanniella pela própria autora (Maia, 2001; Urso-Guimarães & Amorim, 2005). 

Cerca de 10 anos depois, Maia et al. (2010) descreveram mais uma espécie, Bruggmmaniella 

doliocarpi.  

Outro pesquisador que tem contribuído imensamente com os estudos de taxonomia e 

biologia dos cecidomiídeos, é o Dr. Raymond J. Gagné, do “National Museum of Natural 

History, Smithsonian Institution (NMNH)”, que iniciou seus trabalhos na década de 60 e já 

descreveu inúmeras espécies em mais de 120 trabalhos publicados, dentre elas, Bruggmanniela 

perseae em 2004 (Gagné et al., 2004). 

Em 2004, a Dra. Maria Virginia Urso-Guimarães, da Universidade Federal de São 

Carlos, Sorocaba (UFSCar) e o Dr. Dalton de Souza Amorim (USP-Ribeirão Preto) também 

contribuíram com a descrição de outras duas espécies, Bruggmanniella ingae e Bruggmanniella 

dugetiae (Urso-Guimarães & Amorim, 2005).  

Em 2006, os pesquisadores japoneses Dr. Makoto Tokuda e Dr. Junichi Yukawa da 

“Kyushu University” descreveram Bruggmanniella actinodaphnes e Bruggmanniella 

cinnamomi, as quais foram as primeiras espécies do gênero descritas para as Regiões Oriental 

e Paleártica (Tokuda & Yukawa, 2006). 

Até o presente estudo, o gênero conta com 11 espécies, todas de hábito galhador, com 

distribuição nas regiões Neártica (uma espécie), Oriental (duas espécies) e Neotropical (oito 

espécies).  As sinapomorfias do grupo são: presença de dente do gonóstilo do macho dividido 

em duas partes (Fig. 1A), chifre antenal da pupa muito desenvolvido (Fig. 1B), ausência de 

chifres frontais e espiráculos abdominais protuberantes. As larvas possuem espátula protorácica 

geralmente com quatro dentes, sendo os dentes internos maiores que os externos (Fig. 1C).  
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Figura 1. Sinapomorfias de Bruggmanniella. A. Dente do gonóstilo do macho de B. perseae dividido em duas 

partes. B. Chifres antenais da pupa de B. braziliensis. C. Espátula protorácica de B. doliocarpi. Figuras modificadas 

de Gagné, 2004, Mohn, 1963 e Maia, 2010, respectivamente. 

 

As espécies do gênero estão associadas a plantas hospedeiras de nove famílias: 

Anacardiaceae, Annonaceae, Celastraceae, Dilleniaceae, Fabaceae, Lauraceae, Malpighiaceae, 

Moraceae e Sapotaceae. (Gagné & Jaschhof, 2017).  

As espécies aqui estudadas estão listadas na Tabela II abaixo, juntamente com suas 

respectivas plantas hospedeiras: 

 
Tabela II. Espécies do gênero Bruggmanniella Tavares, 1909 associadas as suas plantas hospedeiras. 

Espécies do gênero Bruggmanniella Plantas hospedeiras Família 

Bruggmanniella actinodaphnes Tokuda & Yukawa, 2006 Actinodaphne lancifolia (Sieb & Zucc.) Meissn. Lauraceae 

Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909 Sorocea bonplandii (Baill.) W.C. Burger et al.  Moraceae 

Bruggmanniella bumeliae (Felt, 1907) Gagné, 1994 Bumelia lanuginosa (Meiebx.)  Sapotaceae 

Bruggmanniella byrsonimae Maia & Couri, 1992 Byrsonima sericeae DC.  Malpighiaceae 

Bruggmanniella cinnamomi Tokuda & Yukawa, 2006 Cinnamomum japonicum Sieb. ex Nees  Lauraceae 

Bruggmanniella doliocarpi Maia, 2010 Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. Dilleniaceae 

Bruggmanniella duguetiae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Duguetia furfuraceae (A.St.-Hil.) Saff. Annonaceae 

Bruggmanniella ingae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Inga edulis Mart. Fabaceae 

Bruggmanniella maytenuse Maia & Couri, 1992 Maytenus obtusifolia Mart. Celastraceae 

Bruggmanniella oblita Tavares, 1920 Schinus sp. Anacardiaceae 

Bruggmanniella perseae Gagné, 2004 Persea americana Miller Lauraceae 

Bruggmanniella sp. nov Miconia sp. Melastomataceae 
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Semelhanças morfológicas entre os gêneros Bruggmanniella e Pseudasphondylia 

Monzen, 1955, têm sido apontadas por muitos trabalhos (Kovalev, 1964; Yukawa, 1971; 

Tokuda & Yukawa 2002, 2005, 2006, 2007; Tokuda et al., 2008; Urso-Guimarães & Amorim, 

2005; Gagné & Jaschhof, 2017). Yukawa (1971), em seu trabalho de revisão dos cecidomiídeos 

galhadores do Japão, menciona a similaridade entre esses dois gêneros, considerando a 

terminália dos machos, porém destaca diferenças em características dos estágios imaturos e do 

número de segmentos dos palpos. Tokuda & Yukawa (2005, 2006, 2007) também discutem tais 

proximidades e sugerem que mais estudos morfológicos e filogenéticos são necessários para 

determinar a relação entres esses grupos, o que também justifica este trabalho. 
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2. OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo principal investigar a relação de parentesco entre 

espécies do gênero Bruggmanniella Tavares, 1909 utilizando morfologia externa sob 

abordagem da metodologia cladística.  

 

São objetivos específicos deste trabalho: 

 

• Testar o monofiletismo de Bruggmanniella Tavares; 

 

• Testar a hipótese intuitiva de Möhn (1961) de que a espécie Bruggmanniella oblita 

Tavares, 1920 deveria ser incluída no gênero Hemibruggmanniella Möhn; 

 

• Produzir a primeira hipótese de filogenia para as espécies do gênero Bruggmanniella, 

com base em caracteres morfológicos; 

 

• Descrever uma espécie nova de Bruggmanniella;  

 

• Atualizar a chave de identificação para as espécies do gênero Bruggmanniella; 

 

• Contribuir com dados acerca da distribuição geográfica de Bruggmanniella e 

Pseudasphondylia e a ocupação dos hospedeiros. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Seleção dos terminais 

O grupo-interno foi composto por todas as espécies do gênero Bruggmanniella 

incluindo a espécie nova encontrada no Estado de São Paulo, Brasil. Os táxons que compõem 

o grupo-interno estão listados na Tabela III. 

 

Tabela III. Lista de táxons utilizados para compor o grupo-interno, distribuição nas regiões biogeográficas e 

instituições depositárias. 

 

Os grupos externos foram selecionados pelos seguintes parâmetros (Farris, 1982; Nixon 

& Carpenter, 1993; Smith, 1994):  

i. táxons em número menor do que o grupo interno para não dar demasiado peso aos 

problemas de polarização dos caracteres dos grupos externos entre si;  

ii. táxons pertencentes a clados mais basais na filogenia de Cecidomyiidae para auxiliar na 

polarização dos caracteres da família;  

iii. táxons com evidência de relação de grupo-irmão com o grupo interno (baseado em 

hipóteses filogenéticas anteriores ainda não publicadas) (Urso-Guimarães, 2003) 

Para compor o grupo-externo, foram selecionados espécimes representantes de grupos 

proximamente relacionados ao gênero de enfoque desse trabalho, totalizando 14 espécies em 

Espécies Distribuição nas regiões 

biogeográficas 

Instituições 

Depositárias 

Gênero Bruggmanniella   

Bruggmanniella actinodaphnes Tokuda & Yukawa, 2006 Paleártica KUEC 

Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909* Neotropical Literatura 

Bruggmanniella bumeliae Felt, 1907 Neártica NMNH 

Bruggmanniella byrsonimae Maia & Couri, 1992 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella cinnamomi Tokuda & Yukawa, 2006 Oriental KUEC 

Bruggmanniella doliocarpi Maia, 2010 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella duguetiae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Neotropical MZSP 

Bruggmanniella ingae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Neotropical MZSP 

Bruggmanniella maytenuse Maia & Couri, 1992 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella oblita Tavares, 1920 Neotropical SMNH 

Bruggmanniella perseae Gagné, 2004 Neotropical NMNH 

Bruggmanniella sp. nov Neotropical MZSP 
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5 gêneros. Deste total, três gêneros representam a subtribo Asphondyliina (Asphondylia, 

Parazalepidota e Pseudasphondylia) e dois representantes são da subtribo Schizomyiina 

(Bruggmannia e Schizomyia). A tribo Lopesiini está representada por apenas um gênero 

(Lopesia). 

 

A lista dos táxons utilizados como grupo-externo é apresentada na Tabela IV. 

 

Tabela IV. Lista de táxons utilizados para compor o grupo-externo, distribuição nas regiões biogeográficas e 

instituições depositárias. 

*Espécie-tipo 

 

3.2. Estudo do material  

O material examinado nesse estudo, contou com um total de 192 exemplares 

devidamente preservados em lâminas permanentes, obtidos por empréstimo de instituições 

nacionais e internacionais citadas abaixo: 

  

i. MNRJ - Museu Nacional, Quinta de Boa Vista, São Cristóvão, Rio de Janeiro, 

Brasil; 

ii. MZSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil; 

Espécies  Distribuição nas regiões 

biogeográficas 

Instituições 

Depositárias 

Asphondylia anthocercidis Kolesik, 1997 Australiana SAMA/ANIC 

Asphondylia canastrae Urso-Guimarães & Amorim, 2002 Neotropical MZSP 

Asphondylia peplonia Maia 2001 Neotropical MNRJ 

Asphondylia sanctipetri Urso-Guimarães & Amorim, 2002 Neotropical MZSP 

Bruggmannia acaudata Maia, 2004 Neotropical MNRJ 

Lopesia andirae Garcia, Lima, Calado & Urso-Guimarães, 

2017 

Neotropical MZSP 

Parazalepidota clusiae Maia, 2001* Neotropical MNRJ 

Pseudasphondyia elaeocarpi Tokuda & Yukawa, 2005 Oriental e Paleártica KUEC 

Pseudasphondylia kiritanii Tokuda & Yukawa, 2005 Paleártica KUEC 

Pseudasphondylia matatabi Yuasa & Kumazawa, 1938 Paleártica KUEC 

Pseudasphondylia neolitseae Yukawa, 1974 Paleártica KUEC 

Pseudasphondylia rauwolfiae Coutin, 1980 Australiana KUEC 

Pseudasphondylia rokuharensis Monzen, 1955* Oriental e Paleártica  KUEC 

Schizomyia macrocapillata Maia, 2005 Neotropical MNRJ 
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iii. NMNH - National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, 

Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América. 

 

Parte do material utilizado para o estudo morfológico não pode ser emprestado. Dados 

de literatura e fotografias desses tipos foram usados para auxílio do levantamento dos 

caracteres. As fotografias foram recebidas da seguinte instituição estrangeira:  

• KUEC - Collection of the Entomological Laboratory, Kyushu University, 

Fukuoka, Japan – enviadas pelo MSc. Ayman Khamis Elsayed. 

 

A tabela completa do material examinado, bem como as fotografias das lâminas 

contendo os exemplares são apresentadas nas seções Apêndices e Anexos.  

 

A morfologia externa e das terminálias foram estudadas com observação em 

microscópio óptico seguindo a terminologia empregada por Gagné & Jaschhof (2009). 

Rascunhos a lápis foram obtidos a partir do uso de câmara-clara acoplada a estereomicroscópio 

óptico Nikon Eclipse E200 (MZSP). Uma mesa digitalizadora Wacom Intuos CTH480S foi 

usada para a confecção das ilustrações lineares. A arte final foi produzida nos softwares Adobe 

Illustrator CC (17.0) e Photoshop CC (2017). Todos os desenhos feitos ao longo desse estudo 

se encontram na seção Apêndices. As ilustrações estão organizadas por estágios de 

desenvolvimento de cada uma das espécies de Bruggmanniella, seguindo a ordem da topologia 

resultante da análise cladística. 

 

3.3. Dados de coleta 

A nova espécie de Bruggmanniella descrita ao longo desse projeto, foi coletada em um 

fragmento de Floresta Estacional Semidecidual da Universidade Federal de São Carlos, campus 

Sorocaba, situada no município de Sorocaba (47º 31' 28” W e 23º 34' 53” S), Estado de São 

Paulo. 

Ramos com galhas da planta hospedeira Miconia cf. cinnamomifolia (DC.) Naudin 

(Melastomataceae) foram coletados entre os anos de 2015 e 2017. Os ramos foram armazenados 

em sacolas plásticas e transportados para o Laboratório de Diversidade Animal (LDA) da 

UFSCar para serem fotografados e rotulados. Parte deste material foi preservado em forma de 

exsicata para identificação da planta hospedeira e posterior caracterização morfológica das 

galhas. As galhas obtidas foram dissecadas para coleta dos estágios imaturos (larva e pupa). 
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Alguns ramos com galhas permaneceram armazenados em potes com água cobertos com uma 

rede fina para a obtenção dos adultos e fauna associada. Todos os insetos obtidos foram 

conservados em álcool 80% até a inclusão em lâminas permanentes segundo a técnica de Gagné 

(1994). A identificação do gênero da planta hospedeira foi feita pela. Dra. Ingrid Koch e pela 

Dra. Ana Carolina Devides Castello (IB/UNICAMP). As exsicatas com material fértil foram 

incorporadas ao acervo do herbário da UFSCar (SORO).  

 

3.4. Dados de distribuição geográfica e confecção dos mapas  

Os mapas foram desenhados usando o software livre QUANTUM GIS v. 3.0 ‘Girona’ 

(QGIS, 2018). Os arquivos vetoriais shapefiles foram importados do portal online do Instituto 

Brasileiro de Biogeografia e Estatística (IBGE). O Sistema Geodésico de Referência (SGR) 

adotado na confecção dos mapas foi o WGS-84. 

 

3.5. Chave de identificação para as espécies  

A chaves de identificação para as espécies de Bruggmanniella foram atualizadas a partir 

daquela apresentada em Gagné et al. (2004). Foram utilizados os caracteres diagnósticos de 

cada espécie, além dos dados das galhas e plantas hospedeiras. Foram feitas chaves para cada 

estágio de vida (larva, pupa e adultos (machos)). A não elaboração de uma chave de 

identificação apenas para as fêmeas se deu devido as grandes semelhanças de morfologia 

externa entre elas. 

 

3.6. Levantamento, codificação e construção dos caracteres  

Caracteres morfológicos foram listados a partir do exame preliminar de adultos e 

imaturos, juntamente com a revisão da literatura relacionada.  

A codificação dos caracteres seguiu o método proposto por Sereno (2007). Dois tipos 

de caracteres foram levantados, caracteres categóricos ou discretos, cujos estados 

correspondem a categorias (forma, ocorrência, tamanho com base em um referencial) e 

caracteres contínuos, nos quais os estados são valores numéricos.  

Foram usados caracteres contínuos, pois não foi possível categorizar certas 

características de cunho numérico, nem tampouco estabelecer um intervalo de valores, 

evitando-se assim, uma codificação arbitrária. Contudo, tais medidas precisam ser 
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matematicamente redimensionadas para que os diferentes valores sejam padronizados, afim de 

se evitar sobrepesos com relação as transformações entre os estados (Goloboff et al., 2006). O 

procedimento matemático empregado foi o da normalização unitária ou reescalonamento 

unitário, onde o menor valor corresponde a 0 e o maior a 1, o que permite o nivelamento destes 

dados com os caracteres discretos (Escapa & Catalano, 2013; Koch et al., 2014). Essa 

metodologia é executada de acordo com a fórmula abaixo (Thiele, 1993): 

 

𝑵(𝒗𝒊) = (𝒗𝒊 – 𝒗𝒎𝒊𝒏)

 (𝒗𝒎𝒂𝒙 – 𝒗𝒎𝒊𝒏)
 

 

 

Em relação aos caracteres discretos, o tipo de codificação adotado foi o da contingência 

de caracteres. Este método permite capturar informações de agrupamentos com base na 

ausência e presença de uma característica, ao mesmo tempo que permite o registro de 

informações implícitas nas transformações dependentes da presença desse determinado caráter 

(Strong & Lipscomb, 1999; Brazeau, 2011). Para os caracteres inaplicáveis adotou-se o uso de 

um traço (-) e para os caracteres faltantes – ‘missing data’ – ou que não foram possíveis de 

observar devido à ausência de um estágio ou à montagem inadequada dos exemplares, um ponto 

de interrogação (?) foi usado. Todos os caracteres foram considerados não-ordenados. 

 

3.7. Análise cladística 

A análise cladística foi realizada usando o critério de parcimônia com pesagem implícita 

através do programa TNT, versão 1.1 (Goloboff et al., 2003). A polarização foi baseada no 

enraizamento por método de comparação com o grupo-externo (Farris, 1982; Nixon & 

Carpenter, 1993). A busca pelas topologias foi realizada seguindo o método heurístico.  

A primeira busca foi dada via pesos iguais com o algoritmo Random Addition Sequence 

(RAS) combinado ao algoritmo Tree Bissection and Reconnection (TBR) de branch-swapping. 

O software TNT foi configurado para realizar as buscas com 1000 réplicas guardando-se 50 

árvores por réplica. Tais valores foram escolhidos para atingir o número de hits maior do que 

vi = valor medido;  

N(vi) = valor normalizado de vi; 

vmin = menor valor medido no intervalo;  

vmax =maior valor medido no intervalo. 
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50 e para evitar o overflow, ou seja, para que todas as árvores mais parcimoniosas pudessem 

ser escolhidas. O cálculo da árvore de consenso estrito foi gerado com todos os ramos não 

suportados previamente colapsados.  

A segunda busca com pesagem diferencial do tipo implícita, seguiu os procedimentos 

descritos em Goloboff (2003; 2008). Os parâmetros utilizados nesse tipo de busca também 

foram a combinação de RAS + TBR iguais aos da análise anterior. Os valores da função de 

concavidade, k, foram testados começando em 0 até 20 continuamente, passando para 30 até 

100, com intervalos de 10 em 10. Esses valores foram usados para se comparar as topologias 

resultantes.  

O suporte dos ramos foi verificado pelo índice de decaimento Bremer (Bremer, 1994) e 

o desempenho dos caracteres pelos índices de consistência (ci) (Kluge & Farris, 1969) e de 

retenção (ri) (Farris, 1989). 

As árvores finais foram editadas no software Adobe Illustrator CC (17.0). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise cladística 

A análise em busca heurística de pesos iguais resultou em uma única árvore mais 

parcimoniosa com comprimento igual a 148 passos (IC=0.443 e IR=0.565).  

A análise realizada com busca por pesagem implícita também resultou em uma única 

árvore para cada um dos valores da função de concavidade, k, testados. A topologia manteve-

se constante a partir do valor de k=6, com 149 passos (IC=0.440 e IR=0.561). Entre os valores 

de k=30 até k=100, a topologia volta a ser a mesma da obtida na análise de pesos iguais. A 

discussão a seguir será embasada na comparação entre os cladogramas decorrentes das análises 

de pesos iguais (Figs. 2-3) e pesagem implícita com k=6 (Figs. 4-5). 
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Figura 2. Cladograma resultante da análise de busca heurística com pesos iguais (L=148, CI=0.443, RI=0.565). Algarismos em elipses indicam os índices de Bremer relativo. 

Círculos em cinza representam os caracteres contínuos, os em preto simbolizam as sinapomorfias e em branco as homoplasias. Ramo pontilhado indica o posicionamento incerto 

de B. byrsonimae. 
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Figura 3. Cladograma resultante da análise de busca heurística com pesos iguais (L=148, CI=0.443, RI=0.565). Letras indicam os clados discutidos. Ramo pontilhado indica o 

posicionamento incerto de B. byrsonimae. 
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Figura 4. Cladograma resultante da análise com pesagem implícita, k=6 (L=149, CI=0.440, RI=0.561).  Algarismos em elipses indicam os índices de Bremer relativo. Círculos 

em cinza representam os caracteres contínuos, os em preto simbolizam as sinapomorfias e em branco as homoplasias. 
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Figura 5. Cladograma resultante da análise com pesagem implícita, k=6 (L=149, CI=0.440, RI=0.561). Letras indicam os clados discutidos. Retângulos pontilhados indicam 

os clados recuperados em ambas as buscas. 
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4.2. Lista de caracteres 

A matriz de dados conta com 56 caracteres (ver Apêndices C-E). Destes, 2 são contínuos 

e 54 são discretos (43 binários e 11 multiestados). Abaixo, seguem os caracteres e seus estados.  

 

a) Caracteres contínuos: 

 

Caráter 0. Chifre antenal, comprimento, pupa 

Caráter 1. Cerda cefálica, comprimento, pupa 

 

b) Caracteres discretos: 

 

Larva 

 

Caráter 2. Espátula protorácica (L=1; ci=1.0; ri=1.0): 

(0) presente 

(1) ausente 

 

Caráter 3. Espátula protorácica, número de dentes, se presente (L=5; ci=0.4; ri=0.5): 

(0) dois dentes (Fig. 6A) 

(1) três dentes (Fig. 6B) 

(2) quatro dentes (Fig. 6C) 

 

 

Figura 6. Espátulas protorácicas. Número de dentes. A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella oblita. C. 

Bruggmanniella braziliensis. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Möhn, 1963, respectivamente. 
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Caráter 4. Espátula protorácica, tamanho relativo dos dentes, se presente (L=5; ci=0.4; 

ri=0.62): 

(0) mesmo tamanho (Fig. 7A) 

(1) externos maiores que internos (Fig. 7B) 

(2) internos maiores que externos (Fig. 7C) 

 

 

Figura 7. Espátulas protorácicas. Tamanho relativo dos dentes. A. Lopesia andirae. B. Asphondylia 

anthocercidis. C. Bruggmanniella braziliensis. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017, Kolesik et al., 1997 

e Möhn, 1963, respectivamente. 

 

Caráter 5.  Espátula protorácica, borda posterior do pedúnculo (L=6; ci=0.2; ri=0.16): 

(0) ausente (Fig. 8A) 

(1) presente (Fig. 8B) 

 

Figura 8. Espátulas protorácicas. Borda posterior do pedúnculo. A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella 

cinamomi. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Tokuda & Yukawa, 2006, respectivamente. 
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Caráter 6. Papilas laterais externas, quantidade (L=3; ci=0.66; ri=0.85): 

(0) três 

(1) duas 

(2) uma 

 

Caráter 7. Papilas laterais internas, quantidade (L=3; ci=0.66; ri=0.8): 

(0) três 

(1) duas 

(2) uma 

 

Caráter 8. Papilas segmento terminal (L=4; ci=0.25; ri=0.4): 

(0) ausentes 

(1) presentes 

 

Pupa 

 

Caráter 9.  Chifre antenal, relação da largura da base pela altura (L=3; ci=0.33; ri=0): 

(0) largura da base menor que a altura 

(1) largura da base igual a altura 

 

Caráter 10. Chifre antenal, projeção na base (L=4; ci=0.25; ri=0): 

(0) ausente (Fig. 9A) 

(1) presente (Fig. 9B) 

 

Figura 9. Pupas (vista ventral). Projeção na base do chifre antenal. A. Bruggmanniella duguetiae. B. 

Bruggmanniella braziliensis. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2005 e Möhn, 1963, 

respectivamente. 
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Caráter 11. Chifre antenal, borda externa (L=3; ci=0.33; ri=0.77): 

(0) lisa (Fig. 10A) 

(1) serreada (Fig. 10B) 

 

 

Figura 10. Pupas (vista ventral). Borda externa do chifre antenal. A. Asphondylia peploniae. B. 

Bruggmanniella duguetiae. Ilustrações modificadas de Maia, 2001 e Urso-Guimarães & Amorim, 2005, 

respectivamente. 

 

Caráter 12. Chifre antenal, borda interna (L=2; ci=0.5; ri=0.66): 

(0) lisa (Fig. 11A) 

(1) serreada (Fig. 11B) 

 

Figura 11. Pupas (vista ventral). Borda interna do chifre antenal. A. Asphondylia peploniae. B. 

Bruggmanniella duguetiae. Ilustrações modificadas de Maia, 2001 e Urso-Guimarães & Amorim, 2005, 

respectivamente. 
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Caráter 13. Margem cefálica, espessamento (L=4; ci=0.25; ri=0.57): 

(0) presente (Fig. 12A) 

(1) ausente (Fig. 12B) 

 

Figura 12. Pupas (vista ventral). Espessamento da margem cefálica. A. Parazalepidota clusiae. B. 

Bruggmanniella maytenuse. Ilustrações modificadas de Maia, 2001 e Maia & Couri, 1992, respectivamente. 

 

Caráter 14. Chifres frontais (L=1; ci=1.0; ri=1.0): 

(0) ausentes (Fig. 13A) 

(1) presentes (Fig. 13B) 

 

Figura 13. Pupas (vista ventral). Chifres frontais. A. Bruggmanniella maytenuse. B. Asphondylia sactipetri. 

Ilustrações modificadas de Maia, 2001 e Urso-Guimarães & Amorim, 2002, respectivamente. 
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Caráter 15. Papilas faciais laterais (L=3; ci=0.33; ri=0): 

(0) presentes (Fig. 14A) 

(1) ausentes (Fig. 14B) 

 

 

Figura 14. Pupas (vista ventral). Papilas faciais laterais. A. Bruggmanniella duguetiae. B. Bruggmanniella 

perseae. Ilustrações de Urso-Guimarães & Amorim, 2005 e Gagné et al., 2004, respectivamente. 

 

Caráter 16. Papilas faciais inferiores (L=2; ci=0.5; ri=0): 

(0) presentes (Fig. 15A) 

(1) ausentes (Fig. 15B) 

 

Figura 15. Pupas (vista ventral). Papilas faciais inferiores. A. Bruggmanniella maytenuse. B. Parazalepidota 

clusiae. Ilustrações modificadas de Maia & Couri, 1992 e Maia, 2001, respectivamente. 
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Caráter 17. Segmento abdominal, papilas (L=2; ci=0.5; ri=0): 

(0) ausentes 

(1) presentes 

 

Caráter 18. Espiráculos abdominais, formato (L=2; ci=0.5; ri=0.87): 

(0) simples (Fig. 16A) 

(1) espiniformes (Fig. 16B) 

 

Figura 16. Pupas (vista dorsal). Espiráculos abdominais. A. Bruggmanniella ingae. B. Bruggmanniella 

doliocarpi. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2005 e Maia, 2010, respectivamente. 

 

Caráter 19. Tergitos abdominais, espinhos (L=2; ci=0.5; ri=0): 

(0) ausentes 

(1) presentes 

 

Caráter 20. Segmento abdominal VIII, região mediana, espinhos (L=2; ci=0.5; ri=0.5): 

(0) ausentes 

(1) presentes 

 

Caráter 21. Segmento abdominal VII, região mediana, disposição dos espinhos, se presente 

(L=3; ci=0.33; ri=0.5): 

(0) fileira irregular (Fig. 17A) 

(1) fileira regular (Fig. 17B) 
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Figura 17. Pupas (vista dorsal). Disposição dos espinhos do segmento abdominal VII. A. Asphondylia 

sanctipetri. B. Bruggmanniella duguetiae. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2002 e 2005, 

respectivamente. 

 

Caráter 22. Segmento abdominal VIII, margem distal, espinhos (L=2; ci=0.5; ri=0.75): 

(0) ausentes (Fig. 18A) 

(1) presentes (Fig. 18B) 

 

 

Figura 18. Pupas (vista dorsal). Espinhos da margem distal do segmento abdominal VIII. A. Asphondylia 

sanctipetri. B. Bruggmanniella ingae. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2002 e 2005, 

respectivamente. 

 

Caráter 23. Segmento abdominal VIII, projeções (L=3; ci=0.33; ri=0.33): 

(0) ausentes (Fig. 19A) 

(1) presentes (Fig. 19B) 
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Figura 19. Pupas (vista dorsal). Projeções no segmento abdominal VIII. A. Bruggmanniella ingae. B. 

Bruggmaniella byrsonimae. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2005 e Maia & Couri, 1992, 

respectivamente. 

 

Adultos 

 

• Cabeça 

 

Caráter 24. Flagelômeros, tamanho pescoço (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) longo (Fig. 20A) 

(1) curto (Fig. 20B) 

 

Figura 20. Flagelômeros ♂. Tamanho do pescoço do flagelômero. A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella 

perseae. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Gagné et al., 2004, respectivamente. 
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Caráter 25. Flagelômeros do macho, formato (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) binodal 

(1) cilíndrico 

 

Caráter 26.  Flagelômeros do macho, circunfilo (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) com alças (Fig. 21A) 

(1) colado (Fig. 21B) 

 

Figura 21. Flagelômeros ♂. Circunfilo do flagelômero.  A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella perseae. 

Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Gagné et al., 2004, respectivamente. 

 

Caráter 27. Flagelômeros 1 e 2 do macho (L=2; ci=0.5; ri=0): 

(0) separados 

(1) fundidos 

 

Caráter 28. Flagelômeros 9 a 12 do macho, comprimento (L=3; ci=0.33; ri=0.5): 

(0) com tamanhos iguais 

(1) diminuindo distalmente 

 

Caráter 29. Flagelômeros da fêmea, circunfilo (L=3; ci=0.33; ri=0.71): 

(0) simples (Fig. 22A) 

(1) sinuoso (Fig. 22B) 
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Figura 22. Flagelômeros ♀. Circunfilo do flagelômero. A. Asphondylia anthocercidis. B. Bruggmanniella 

byrsonimae. Ilustrações modificadas de Kolesik et al., 1997 e Maia & Couri, 1992, respectivamente. 

 

Caráter 30. Flagelômeros 1 e 2 da fêmea (L=4; ci=0.25; ri=0.5): 

(0) separados 

(1) fundidos 

 

Caráter 31. Flagelômeros 9 a 12 da fêmea, comprimento (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) com tamanhos iguais 

(1) diminuindo distalmente 

 

Caráter 32. Palpos, número de segmentos (L=8; ci=0.25; ri=0.14): 

(0) quatro 

(1) três 

(2) dois 

 

• Pernas 

 

Caráter 33. Garras tarsais da fêmea, alargamento (Caráter inativo): 

(0) ausente 

(1) presente 

Caráter inativo, pois os exemplares examinados das fêmeas não continham todas as pernas 

completas, impossibilitando a comparação entre as garras.  
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Caráter 34. Garras tarsais (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) denteada (Fig. 23A) 

(1) simples (Fig. 23B) 

 

Figura 23. Garras tarsais ♂. A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella doliocarpi. Ilustrações modificadas de 

Garcia et al., 2017 e Maia, 2010, respectivamente. 

 

Caráter 35. Garras tarsais, dimorfismo sexual (Caráter inativo): 

(0) ausente 

(1) presente 

Caráter inativo, pois alguns exemplares examinados de machos e fêmeas não continham todas 

as pernas completas, impossibilitando a comparação entre as garras.  

 

Caráter 36. Empódio, comprimento (L=7; ci=0.28; ri=0.54): 

(0) menor que a garra 

(1) mesmo comprimento que a garra 

(2) maior que a garra 

 

Caráter 37. Pulvilo (L=3; ci=0.33; ri=0.5): 

(0) ausente (Fig. 24A) 

(1) presente (Fig. 24B) 
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Figura 24. Garras tarsais ♂. A. Bruggmanniella doliocarpi. B. Bruggmanniella braziliensis. Ilustrações 

modificadas de Garcia et al., 2017 e Möhn, 1963, respectivamente. 

 

• Términália 

 

Caráter 38. Parâmeros (L=3; ci=0.33; ri=0.8): 

(0) ausentes (Fig. 25A) 

(1) presentes (Fig. 25B) 

 

Figura 25. Terminálias masculinas (vista dorsal). Parâmeros. A. Asphondylia peloniae. B. Pseudasphondylia 

matatabi. Ilustrações modificadas de Maia, 2001 e Tokuda & Yukawa, 2005, respectivamente. 

 

Caráter 39. Lobo mesobasal (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) presente 

(1) ausente 
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Caráter 40. Edeago (L=2; ci=0.5; ri=0): 

(0) largo (Fig. 26A) 

(1) estreito (Fig. 26B) 

 

Figura 26. Terminálias masculinas (vista dorsal). Edeago. A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella perseae. 

Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Gagné et al., 2004, respectivamente. 

 

Caráter 41. Gonocoxito, ápice (L=4; ci=0.25; ri=0.66): 

(0) não ultrapassando a inserção do gonóstilo (Fig. 27A) 

(1) ultrapassando a inserção do gonóstilo (Fig. 27B) 

 

 

Figura 27.  Terminálias masculinas (vista dorsal). Ápice do Gonocoxito. A. Bruggmanniella perseae. B. 

Bruggmanniella actinodaphnes. Ilustrações modificadas de Gagné et al., 2004 e Tokuda & Yukawa, 2006, 

respectivamente. 
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Caráter 42. Gonóstilo, formato (L=2; ci=1; ri=1): 

(0) clavado (Fig. 28A) 

(1) arredondado (Fig. 28B) 

(2) retangular (Fig. 28C) 

 

 

Figura 28. Terminália masculinas (vista dorsal). Formato do gonóstilo. A. Lopesia andirae. B. 

Bruggmanniella perseae. C. Schizomyia macrocapillata. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017, Gagné et 

al., 2004 e Maia, 2005, respectivamente. 

 

Caráter 43. Gonóstilo, dentes (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) presentes 

(1) ausentes 

 

Caráter 44. Gonóstilo, dentes, se presente (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) unidos (Fig. 29A) 

(1) separados (Fig. 29B) 

 

Figura 29. Terminálias masculinas (vista dorsal). Dentes do gonóstilo. A. Asphondylia canastrae. B. 

Bruggmanniella perseae. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017 e Urso-Guimarães & Amorim, 2005, 

respectivamente. 
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Caráter 45. Gonóstilo, espinhos (L=2; ci=0.5; ri=0.5): 

(0) ausentes (Fig. 30A) 

(1) presentes (Fig. 30B) 

 

Figura 30. Terminálias masculinas (vista dorsal). Espinhos no gonóstilo. A. Asphondylia canastrae. B. 

Parazalepidota clusiae. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2005 e Maia, 2001, 

respectivamente. 

 

Caráter 46. Cercos (L=3; ci=0.33; ri=0.5): 

(0) unidos (Fig. 31A) 

(1) separados (Fig. 31B) 

 

 

Figura 31. Terminálias masculinas (vista dorsal). Cercos. A. Bruggmanniella perseae. B. Schizomyia 

macrocapillata. Ilustrações modificadas de Gagné et al., 2004 e Maia, 2005, respectivamente. 
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Caráter 47. Cercos, formato (L=6; ci=0.5; ri=0.25): 

(0) triangular 

(1) arredondado 

(2) retangular 

(3) reniforme 

 

Caráter 48. Hipoprocto (L=2; ci=0.5; ri=0.5): 

(0) bilobado (Fig. 32A) 

(1) uni lobado (Fig. 32B) 

 

Figura 32. Terminálias masculinas (vista dorsal). Hipoprocto. A. Asphondylia sanctipetri. B. Bruggmanniella 

ingae. Ilustrações modificadas de Urso-Guimarães & Amorim, 2002 e 2005, respectivamente. 

 

Caráter 49. Hipoprocto, ápice (L=3; ci=0.66; ri=0): 

(0) arredondado 

(1) triangular 

(2) reto 

 

Caráter 50. Cercos-hipoprocto, relação de tamanho (L=6; ci=0.33; ri=0.55): 

(0) cercos menores que hipoprocto 

(1) cercos maiores que hipoprocto 

(2) mesmo tamanho 
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• Ovipositor 

 

Caráter 51. Ovipositor (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) não protusível (Fig. 33A) 

(1) protusível (Fig. 33B) 

 

Figura 33. Ovipositor (vista lateral). A. Lopesia andirae. B. Bruggmanniella maytenuse. Ilustrações modificadas 

de Garcia et al., 2017 e Maia & Couri, 1992, respectivamente. 

 

Caráter 52. Ovipositor, formato (L=3; ci=0.66; ri=0): 

(0) ovoide (Fig. 34A) 

(1) tubular (Fig. 34B) 

(2) piriforme (Fig. 34C) 

 

Figura 34. Ovipositor (vista lateral). Formato do ovipositor. A. Lopesia andirae. B. Pseudasphondylia 

neolitseae. C. Bruggmanniella braziliensis. Ilustrações modificadas de Garcia et al., 2017, Yukawa, 1974 e Möhn, 

1963, respectivamente. 

 

Caráter 53. Ovipositor-esternito VII, relação de tamanho (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) ovipositor com mesmo tamanho que o esternito VII 

(1) ovipositor maior que o esternito VII 
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Caráter 54. Lobo cerciformes (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) ausente (Fig. 35A) 

(1) presente (Fig. 35B) 

 

Figura 35. Ovipositor (vista lateral). Lobos cerciformes. A. Schizomyia macrocapillata. B. Bruggmanniella 

maytenuse. Ilustrações modificadas de Maia, 2005 e Maia & Couri, 1992, respectivamente. 

 

Caráter 55. Ovipositor, região apical (L=1; ci=1; ri=1): 

(0) membranosa 

(1) esclerotizada 
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4.3. Descrição de Bruggmanniella sp. nov. 

 

Bruggmanniella sp. nov. 

 

Material Examinado. Hólotipo ♂ [Lâmina permanente] (MZSP). Brasil: São Paulo, Sorocaba, 

Coordenadas Geográficas (23°35'09.4"S 47°30'59.9"W), 02.X.2015, em ramos de Miconia cf. 

cinnamomifolia (DC.) Naudin (Melastomataceae), Ansaloni, L.S col.; Parátipos. 5 exúvias de 

pupa; 60 pupas; 21 larvas, mesma data, localidade e procedência, Cordeiro, A. col; 13 pupas 

coletadas em 10.vii.2017, mesma localidade e procedência, Garcia, C.A & Silva, A.C, cols. 

Diagnose. Bruggmanniella sp. nov. se distingue dos congêneres pela seguinte combinação de 

caracteres: flagelômeros da antena curtos e em formato de barril, garras tarsais simples e mais 

longas do que o empódio, hipoprocto profundamente bilobado e edeago curto; chifres antenais 

da pupa triangulares e com borda externa serrilhada, cerda cefálica e espiráculo protorácico 

longos, espinhos dos segmentos abdominais conspícuos; espátula protorácica com dentes 

internos bem espaçados entre si, papilas do segmento terminal ausentes. 

 

Descrição. Pupa. Comprimento total: 2.4-2.8 mm (n=60). Chifre antenal longo (0.3 mm), 

esclerotizado, com bordas externas levemente serreadas e bordas internas lisas; cerda cefálica 

longa (0.06 mm); espinho na base dos chifres antenais ausentes; margem cefálica superior não 

espessada; chifrs frontais superior e inferior ausentes;  um par de papilas faciais inferiores de 

cada lado, uma com cerda e outra sem cerda; dois pares de papilas faciais laterais com cerdas 

de cada lado. Espiráculo protorácico cilíndrico longo (0.2 mm) (Fig. 36A); folhetos alares 

alcançando 1/3 do quinto segmento abdominal; todos os pares de pernas alcançando o sexto 

segmento abdominal. Tergitos abdominais 2-8 com linhas de espinhos medianamente 

posicionados e diferentes em tamanho; quatro papilas com cerdas localizadas abaixo da última 

linha de espinhos; tergitos 2-6 com espiráculos espiniformes bem desenvolvidos (Fig. 36B). 

Macho.  Antena com 12 flagelômeros, escapo e pedicelo globóides, flagelômeros curtos e em 

formato de barril, com pescoço curto, cincunfilos simples, colados ao flagelômero (Fig. 37B). 

Palpos não visíveis. Garras tarsais simples (0.041 mm), curvadas após a metade da garra, 

empódio menor do que a garra, não atingindo sua curvatura e pulvilo ausente (Fig. 37D). 

Terminália: cerco bilobado, cada lobo com ápice arredondado e com três cerdas; hipoprocto 

profundamente bilobado, cada lobo arredondado apicalmente e com duas cerdas no ápice; 

gonóstilo arredondado com dois dentes iguais, completamente separados e posicionados no 
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ápice do gonóstilo; edeago triangular, estreito com 2x o comprimento do hipoprocto (Fig. 37F). 

Fêmea. Flagelômeros se assemelham aos do macho, flagelômeros curtos e em formato de barril, 

com pescoço curto, cincunfilos simples, colados ao flagelômero (Fig. 37C), flagelômeros 9-12 

diminuindo distalmente, sendo o último mais ovalado (Fig. 37A). Palpos não visíveis. Garras 

tarsais simples e maiores que as do macho (0.048mm), curvadas após a metade da garra, 

empódio menor do que a garra, atingindo sua curvatura, pulvilo ausente (Fig. 37E). Ovipositor: 

protusível, região basal membranosa e estriada (0.68 mm de comprimento), porção apical 

esclerotizada e aciculada (0.58 mm de comprimento); lobos cerciformes no tergito abdominal 

VIII presentes (Fig. 37G).  

 

Larva. Coloração amarela. Comprimento total: 1.8–2.5 mm (n=20). Integumento delicado e 

hialino, inteiramente coberto por microespinhos. Espátula protorácica com 0.3 mm de 

comprimento; quadridentada, dentes internos maiores que os externos (Fig. 36C). Papilas 

cervicais e esternais com cerdas curtas. Três papilas laterais com cerdas presentes em cada lado 

da espátula, uma interna e duas externas. Ânus ventral em fenda. Papilas do segmento terminal 

não distinguíveis dos microesponhos (Fig. 36D). 

Galha e biologia. Globóides, avermelhadas quando jovens e marrons quando maduras. 

Induzidas em ramos de Miconia cf. cinnamomifolia (DC.) Naudin. (Melastomataceae) (Fig. 

38A). São galhas uniloculares e individualizadas que ocorrem em agrupamentos que variam de 

10 a mais de 100 galhas por ramo (Fig. 38B). A larva empupa na galha e os adultos emergem a 

partir de um pequeno orifício posicionado no ápice na galha escavado pelos chifres antenais da 

pupa (Fig. 38C). Espécimes de Hymenoptera e Coleoptera ainda não identificados foram 

encontrados como fauna associada.  

Comentários. Pupas e uma fêmea de Schyzomia também foram encontradas nas mesmas galhas 

da espécie nova, possivelmente como inquilinos, configurando o primeiro registro de 

Schyzomia como inquilina de Bruggmanniella e em Melastomataceae. 
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Figura 36. Bruggmanniella sp. nov. A. Pupa. B. Segmentos abdominais da pupa. C. Espátula protorácica da larva. 

D. Segmento terminal da larva. 
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Figura 37. Bruggmanniella sp. nov. A. Flagelômeros 9-12 da ♀. B. Flagelômero 5 ♂. C. Flagelômero 5 ♀. D. 

Garra tarsal e empódio ♂. E. Garra tarsal e empódio ♀. F. Terminália. G. Ovipositor. 
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Figura 38. Miconia cf. cinnamomifolia (Melastomataceae). A. Ramo de Miconia cf. cinnamomifolia. B. Galhas 

induzidas por Bruggmanniella sp. nov. C. Galha em detalhe mostrando orifício apical de emergência do adulto. 
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4.4. Chave dicotômica para as espécies de Bruggmanniella  

 

Chave para terceiro instar de larvas conhecidas de Bruggmanniella 

 

1. Espátula protorácica com 3 dentes apicais (Fig. 6B) .....................................................  2 

- Espátula protorácica com 4 dentes apicais (Fig. 6C) .....................................................  3 

2. Galha fusiforme em ramos de Bumelia lanuginosa (Sapotaceae), EUA .......  B. bumeliae 

- Galha fusiforme em tecido lenhoso de ramos de Schinus sp., Brasil ...............  B. oblita 

3. Espátula protorácica com dentes internos e externos de mesmo tamanho; galha em frutos 

de Persea americana (Lauraceae), Colômbia e Costa Rica ............................  B. perseae  

- Espátula protorácica com dentes internos maiores que externos (Fig. 7C); galha não 

como a anterior ..............................................................................................................  4 

4. Espátula protorácica com dentes internos muito separados entre si ..............................  5 

- Espátula protorácica com dentes internos próximos entre si (Fig. 7C) .........................  6 

5. Dentes internos e externos com ápices pontiagudos, pedúnculo largo e curto; galha 

fusiforme, avermelhada e com tricomas, induzida em ramos de Doliocarpus dentatus 

(Dilleniaceae), Brasil ...................................................................................  B. doliocapi 

- Dentes internos e externos com ápices arredondados, pedúnculo estreito e longo; galha 

globóide, glabra, avermelhada quando jovem e marrom quando madura, ocorrendo em 

agrupamentos em ramos de Miconia cf. cinnamomifolia (Melastomataceae), Brasil 

........................................................................................................................  B. sp. nov. 

6. Papilas do segmento terminal ausentes; galha verde, com tricomas e várias câmaras 

internas, em ovário de Inga edulis (Fabaceae), Brasil ......................................  B. ingae  

- Papilas do segmento terminal presentes; galha não como a anterior ............................  7    

7. Pedúnculo da espátula presente (Fig. 8A); galha globóide, esbranquiçada e com 

tricomas, induzida nas folhas de Sorocea bonplandii (Moraceae), Brasil 

...................................................................................................................  B. braziliensis 



46 
 

 

- Pedúnculo da espátula ausente (Fig. 8B); galha globóide vermelha e glabra, formada por 

modificação do fruto em Maytenus obtusifolia (Celastraceae), Brasil ........  B. maytenuse 

 

Chave para pupas conhecidas de Bruggmanniella 

 

1. Chifre antenal com borda externa lisa (Fig. 10A), projeção na base do chifre antenal 

presente; espinhos abdominais inconspícuos e densos; galha fusiforme em ramos de 

Bumelia lanuginosa (Sapotaceae), EUA ......................................................  B. bumeliae 

- Chifre antenal com borda externa serreada (Fig. 10B), outras características não como 

acima .............................................................................................................................  2 

2. Chifre antenal com borda interna serreada (Fig. 11B) ..................................................  3  

- Chifre antenal com borda interna lisa (Fig. 11A) ........................................................... 4 

3. Chifre antenal triangular, espessamento da margem cefálica presente, espiráculos 

protorácicos curtos (0.3 mm), espinhos abdominais conspícuos e densos, projeções 

ausentes no oitavo segmento abdominal; galha fusiforme, avermelhada e com tricomas, 

em ramos de Doliocarpus dentatus (Dilleniaceae), Brasil ..........................  B. doliocarpi 

- Chifre antenal não como o descrito acima, espessamento da margem cefálica ausente, 

espiráculos protorácicos longos (0.6 mm), espinhos abdominais conspícuos e esparsos, 

projeções presentes no oitavo segmento abdominal; galha fusiforme, marrom e glabra, 

em ramos de Duguetia furfuraceae (Annonaceae), Brasil ...........................  B. duguetiae 

4. Espessamento da margem cefálica presente (Fig. 12A) ................................................  5 

- Espessamento da margem cefálica ausente (Fig. 12B) ..................................................  6 

5. Chifre antenal profundamente serreado, projeções presentes no oitavo segmento 

abdominal; galha verde quando jovem e castanha quando madura, uni-, bi- ou trilocular, 

em botão floral de Byrsonima sericeae (Malpighiaceae), Brasil ...............  B. byrsonimae 

- Chifre antenal levemente serreado, projeções ausentes no oitavo segmento abdominal; 

galha vermelha, uni-, bi- ou trilocular, formada por modificação do fruto em Maytenus 

obtusifolia (Celastraceae), Brasil ................................................................  B. maytenuse 
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6. Espiráculos abdominais simples (Fig. 16A), dois pares de papilas faciais laterais e dois 

pares de papilas faciais inferiores presentes, espinhos abdominais inconspícuos; galha 

verde, com tricomas e várias câmaras internas, induzida no ovário de Inga edulis 

(Fabaceae), Brasil ...............................................................................................  B. ingae 

- Espiráculos abdominais espiniformes (Fig. 16B); outras características não como acima 

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

7. Espinhos ausentes no oitavo segmento abdominal ........................................................  8 

- Espinhos presentes no oitavo segmento abdominal ......................................................  9 

8. Chifres antenais curtos e em forma de trapézio, projeção presente na base do chifre, 

comprimento e largura com aproximadamente a mesma proporção, projeção ausente na 

base do chifre (Fig. 9A); galha fusiforme e glabra, em ramos de Schinus sp., Brasil 

............................................................................................................................  B. oblita 

- Chifre antenal longo e triangular, projeção presente na base do chifre (Fig. 9B); galha 

globóide e com tricomas, em folhas de Sorocea bonplandii (Moraceae), Brasil 

...................................................................................................................  B. braziliensis 

9. Dois pares de papilas faciais inferiores, papilas faciais laterais ausentes, espiráculos 

protorácicos longos (0.5 mm); galha cilíndrica, verde, em frutos de Persea americana 

(Lauraceae), Colômbia e Costa Rica ...............................................................  B. perseae  

- Dois pares de papilas faciais inferiores, dois pares de papilas faciais laterais presentes, 

espiráculos protorácicos curtos (0.2 mm); galha globóide, avermelhada quando jovem e 

marrom quando madura, em ramos de Miconia cf. cinnamomifolia (Melastomataceae), 

Brasil ................................................................................................................  B. sp.nov 

 

Chave para machos conhecidos de Bruggmanniella 

 

1. Hipoprocto uni lobado (Fig. 32B) .................................................................................. 2 

- Hipoprocto bilobado (Fig. 32A) ....................................................................................  3 

2. Ápice do hipoprocto reto; galha globóide, vermelha, formada por modificação do fruto 

em Maytenus obtusifolia (Celastraceae), Brasil ..........................................  B. maytenuse  
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- Ápice do hipoprocto arredondado; galha não como a anterior ......................................  3 

3. Pulvilo presente (Fig. 24B) ............................................................................................  4 

- Pulvilo ausente (Fig. 24A) .............................................................................................  5   

4. Empódio maior do que a garra, cerco levemente bilobado e maiores do que o hipoprocto; 

ovipositor piriforme, se fêmea associada; galha globóide e com tricomas, em folhas de 

Sorocea bonplandii (Moraceae), Brasil ....................................................  B. braziliensis 

- Empódio tão longo quanto a garra, cerco profundamente bilobado e com 

aproximadamente o mesmo tamanho do hipoprocto; ovipositor tubular, se fêmea 

associada; galha cilíndrica e glabra, em frutos de Persea americana (Lauraceae), 

Colômbia e Costa Rica ....................................................................................  B. perseae  

5. Cercos menores do que o hipoprocto (Fig. 31B) ...........................................................  6 

- Cercos maiores ou com aproximadamente o mesmo tamanho do hipoprocto (Fig. 31A) 

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

6. Hipoprocto profundamente bilobado; flagelômeros curtos e em formato de barril; galha 

globóide, avermelhadas quando jovens e marrom quando maduras, ocorrendo em 

agrupamentos em ramos de Miconia cf. cinnamomifolia (Melastomataceae), Brasil 

........................................................................................................................  B. sp. nov. 

- Hipoprocto levemente bilobado; galha clava, verde quando jovem e castanha quando 

madura, uni-, bi- ou trilocular, em botão floral de Byrsonima sericeae (Malpighiaceae), 

Brasil ........................................................................................................  B. byrsonimae 

7. Cercos com aproximadamente o mesmo tamanho do hipoprocto; galha verde, com 

tricomas e várias câmaras internas, em ovário de Inga edulis (Fabaceae), Brasil 

............................................................................................................................  B. ingae 

- Cercos maiores do que o hipoprocto; galha não como a anterior ..................................  8 

8. Gonocoxito cilíndrico, com cerca de 3 vezes o tamanho do gonóstilo; galha fusiforme 

(elíptica), avermelhada e com tricomas, em ramos de Doliocarpus dentatus 

(Dilleniaceae), Brasil ..................................................................................  B. doliocarpi 
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- Gonocoxito largo, com cerda de 2 vezes o tamanho do gonóstilo; galha fusiforme, glabra 

em ramos de Bumelia lanuginosa (Sapotaceae), EUA .................................  B. bumeliae 
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5. DISCUSSÃO 

 

Entre os gêneros da tribo Asphondyliini, Asphondylia, Bruggmmaniella, Parazalepidota 

e Pseudasphondylia são conhecidas por compartilharem espátula protorácica da larva com 

quatro dentes, lobos cerciformes no segmento VIII da fêmea e região apical do ovipositor 

esclerotizada. Essas características aparecem nas árvores expostas anteriormente como 

sinapomorfias nas duas análises. A presença de chifres frontais (14(1)) e de espinhos na margem 

distal do oitavo segmento abdominal da pupa (22(1)) de Asphondylia suportam este clado, 

separando-o do clado Parazalepidota+ (Figs. 2 e 5). 

O gênero Bruggmanniella pertence a subtribo Aspondyliina, baseado na presença de 

dente do gonóstilo do macho dividido em duas partes, chifre antenal da pupa muito 

desenvolvido, ausência de chifres frontais, espiráculos abdominais protuberantes e larvas com 

espátula protorácica geralmente com quatro dentes, sendo os dentes internos maiores que os 

externos (Gagné, 1994, Urso-Guimarães & Amorim, 2005; Tokuda & Yukawa, 2006). 

Características que também são compartilhadas por Pseudasphondylia. As topologias mostram 

que esses dois gêneros são grupo-irmãos (clado A), sustentados principalmente pela 

sinapomorfia, presença de dentes completamente separados no gosnóstilo (44(1)) e pelas 

homoplasias: presença de duas papilas laterais internas no segmento ventral da larva (7(1)), 

chifre antenal da pupa com borda externa serreada (11(1)) e espiráculos espiniformes nos 

segmentos abdominais da pupa (18(1)).  

Bruggmanniella difere dos outros gêneros de Asphondyliina pela ausência do 

espessamento da margem cefálica da pupa (13(1)). Apesar dessa característica ser uma 

sinapomorfia homoplástica, ela é presente apenas em B. doliocarpi. Além disso, o clado possui 

um alto valor de índice de Bremer conforme mostrado no cladograma resultante da análise de 

pesos iguais (clado D - Fig. 3).  

Em ambas as análises, Bruggmanniella e Pseudasphondylia aparecem como grupo-

irmão. Contudo, Bruggmanniella é mantido principalmente pela ausência de parâmeros e ápice 

do gonocoxito que não ultrapassa a inserção do gonóstilo. Tais características são encontradas 

em todas as espécies de Pseudasphondylia, mantendo esse grupo separado do gênero 

Bruggmanniella. Além disso, considerando apenas a subtribo Asphondyliina, a presença de 

parâmeros torna-se uma sinapomorfia de Pseudasphondylia. 
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5.1. Relações filogenéticas entre as espécies de Bruggmanniella  

No cladograma resultante da análise de busca heurística com pesos iguais, B. sp. nov. 

aparece como a espécie menos derivada do grupo-irmão de todas as demais espécies de 

Bruggmanniella. B. oblita e B. braziliensis aparecem como espécies-irmãs no clado E, 

compartilhando a ausência de espinhos no oitavo segmento abdominal da pupa (20(0)) e 

presença de pulvilo nas garras tarsais (37(1)), ambos caracteres homoplásticos. O clado E, por 

sua vez, aparece como grupo-irmão do clado F, no qual estão inseridas as demais espécies do 

gênero, dividindo-se em dois outros clados, o clado G com B. perseae + B. doliocarpi + B. 

duguetiae e o clado H com B. bumeliae + B. ingae + B. maytenuse. As espécies B. doliocarpi e 

B. duguetiae são sustentadas pelo caráter chifres antenais com bordas internas serreadas (12(1)), 

característica encontrada apenas nessas duas espécies. Já B. ingae e B. maytenuse compartilham 

o hipoprocto unilobado (48(1)), caráter presente apenas nessas espécies e paralelamente em B. 

braziliensis.  

No cladograma resultante da análise com pesagem implícita, B. sp. nov. aparece na base 

do clado D, como grupo-irmão do clado F (B. perseae+).  A proximidade filogenética entre as 

espécies B. oblita e B. braziliensis (clado G) também foi corroborada nessa análise, porém agora 

como grupo-irmão do clado H, composto por B. ingae e B. maytenuse. 

 

5.2. Posicionamento de Bruggmanniella byrsonimae Maia & Couri, 1992 

A espécie B. byrsonimae aparece na análise feita com pesos iguais em uma politomia 

(Fig. 2), com as seguintes características aparecendo neste ramo: projeção na base do chifre 

antenal da pupa presente (10(1)), disposição dos espinhos dos segmentos abdominais em fileiras 

regulares (21(1)), um par de projeção presente no último segmento abdominal da pupa (23(1)) 

e circunfilo dos flagelômeros da fêmea sinuoso (29(1)).  Tal posicionamento pode ser explicado 

pelo fato do estágio larval nessa espécie ser desconhecido, o que mantém esse posicionamento 

incerto na topologia, uma vez que os caracteres da larva são muito informativos, tais como os 

caráteres 2, 4, 6 e 7 que possuem altos valores de índice de retenção iguais a 1.0, 0.62, 0.85 e 

0.8 respectivamente. 

Na análise realizada sob pesagem implícita, B. byrsonimae e B. bumeliae são espécies 

irmãs sustentadas pelos caracteres homoplásticos 10(1) e 21(1). Esses resultados tornam 

Bruggmanniella parafilético e sugere que um novo gênero deverá ser erigido para abrigar B. 

byrsonimae, caso da hipótese obtida com pesos iguais (Fig. 3), ou para incluir B. byrsonimae e 
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B. bumeliae no caso da hipótese obtida a partr da análise com pesagem implícita (clado B – Fig. 

5).  

 

5.3. O gênero Pseudasphondylia Monzen, 1955 

O gênero conta com um total de 11 espécies, das quais seis estão presentes na análise 

realizada neste trabalho. As outras cinco espécies não foram incluídas por apresentarem apenas 

machos e fêmeas adultos conhecidos, como é o caso de P. diospyri, Mo & Xu 1999, P. 

philadelphi, Kovalev, 1964 e P. zanthoxyli Mo, Bu & Li, 2007 ou apenas macho adulto 

conhecido, P. campanulata Mani, 1954 (Gagné & Jaschhof, 2017). Todos os caracteres 

morfológicos analisados para essas espécies, foram levantados apenas com base na literatura. 

Muitos trabalhos taxonômicos apontam a similaridade entre os gêneros 

Pseudasphondylia e Bruggmanniella (Kovalev, 1964; Yukawa, 1971; Tokuda & Yukawa 2002, 

2005, 2006, 2007; Tokuda et al., 2008; Urso-Guimarães & Amorim, 2005; Gagné & Jaschhof, 

2017), porém, sem uma análise cladística para embasar essa afirmação.  

Tokuda e Yukawa (2005, 2006) afirmam que a semelhança entre ambos os gêneros se 

sustenta na presença dos dois dentes separados no gonóstilo e na presença de parâmeros. No 

entanto, B. actinodaphnes e B. cinnamomi descritas por Tokuda e Yukawa (2006), possuem 

parâmeros, enquanto que em todos os outros machos conhecidos de Bruggmanniella, esse 

caráter é ausente. Já para todos os machos conhecidos e descritos de Pseudasphondylia, os 

parâmeros são presentes. 

O clado de Pseudasphondylia (clado B – Fig. 3; clado I – Fig. 5), apesar de ter baixo 

suporte, foi inteiramente recuperado na pesagem implícita e é sustentado pelas seguintes 

sinapomorfias homoplásticas: flagelômeros dos machos diminuindo distalmente (28(1)), 

parâmeros presentes (38(1)) e ápice do gonocoxito ultrapassando a inserção do gonóstilo 

(41(1)). O mesmo é observado para as espécies B. actinodaphnes e B. cinnamomi, que aparecem 

como pertencentes ao gênero Pseudasphondylia. Tanto na análise de pesos iguais (clado C) 

quanto na de pesagem implícita (clado J), ambas as espécies aparecem como sendo irmãs de P. 

neolitseae, sustentadas pelas seguintes homoplasias: espátula protorácica com dois dentes de 

mesmo tamanho (caracteres 3(0) e 4(0)), duas papilas laterais externas (6(1)) e cercos e 

hipoproctos com mesmo tamanho (50(2)). 

Tendo em vista esses resultados, propõe-se a transferência de B. actinodaphnes e de B. 

cinnamomi para o gênero Pseudasphondylia Monzen, 1955 (Pseudasphondylia actinodaphnes 
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(Tokuda & Yukawa, 2006) comb. nov. e Pseudasphondylia cinnamomi (Tokuda & Yukawa, 

2006) comb. nov.) 

A decisão tem como base o resultado obtido através das análises cladísticas e os 

caracteres que diferenciam Pseudasphondylia de Bruggmanniella, os quais também estão 

presentes nessa espécie: presença de parâmeros e ápice do gonocoxito ultrapassando a inserção 

do gonóstilo. Sendo assim, duas novas combinações são propostas, ficando esse gênero restrito 

apenas as Regiões Australiana, Oriental e Paleártica, o que faz sentido também do ponto de 

vista biogeográfico. 

 

5.4. Considerações sobre distribuição geográfica e ocupação de hospedeiros 

das espécies de Bruggmanniella  

O estudo das relações filogenéticas dos táxons possibilita a inferência da evolução do 

comportamento galhador e a ocupação dos hospedeiros; da evolução dos caracteres; do ciclo 

de vida; da biogeografia, no caso dos galhadores, da expansão da distribuição geográfica das 

plantas hospedeiras e galhadores associados; dos morfotipos das galhas; do mecanismo de 

indução das galhas, etc. No caso da Família Cecidomyiidae, a maioria das espécies possui 

hábito galhador e, consequentemente, tem a associação espécie-específica com plantas-

hospedeiras.  

Desta forma, através da análise dos resultados pode-se discutir a ocupação de 

hospedeiros para as espécies de Bruggmanniella e de Pseudasphondylia (Figs. 39 e 40). Na 

figura 39, a filogenia resultante é acrescida das informações sobre as famílias das plantas 

hospedeiras, sobre qual o órgão da planta onde as galhas foram induzidas e sobre a distribuição 

geográfica para cada espécie.  Pode-se perceber que para a maioria das espécies com 

distribuição Neotropical, a distribuição restringe-se a localidade-tipo. Isso pode ser atribuído a 

a lacuna de coletas existente nessa região. Na figura 40 pode-se verificar a porcentagem de 

espécies de cada gênero que induz galhas em determinado órgão. 

Na figura 39, observa-se que não há relação de co-especiação entre galhadores e plantas 

hospedeiras para as espécies da região Neotropical, pois cada uma das nove espécies de 

Bruggmanniella induz galhas em uma espécie de família botânica diferente. Isso já havia sido 

apontado em Möhn (1961), que concluiu não haver “paralelismo” entre a evolução dos gêneros 

de “Asphondyliidi” e suas plantas hospedeiras, baseado na premissa de que a idade relativa dos 

hospedeiros pode ser determinada a partir do nível de organização do parasita.  Para Kovalev 

(1964), a afirmação de Möhn era decorrente do fato de que a comparação realizada por ele foi 
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feita usando material da fauna da região Neotropical, “cuja flora sofreu evolução extensa, que 

modificou significativamente a seu padrão original” (Kovalev, 1964), geograficamente distante 

“dos centros de origem das angiospermas situadas no Sudeste Asiático” propostos por 

Takhtajan (1959).  

Embora os argumentos utilizados pelos dois autores para justificar o porquê não há 

padrão de ocupação relacionando a evolução dos grupos de hospedeiros e galhadores, também 

não foi encontrado na análise aqui realizada nenhum padrão que indicasse coevolução ou co-

especiação entre galhadores e as espécies hospedeiras. 

Outro aspecto importante a ser abordado é o dos órgãos mais utilizados pelas espécies 

de Bruggmanniella para indução de galhas. Na figura 40, nota-se que a ocorrência de indução 

de galhas em ramos é muito mais frequente em Bruggmanniella (60%) do que em seu grupo-

irmão, Pseudasphondylia (25% - incluindo B. actinodaphines e B. cinnamomi), que tem 50% 

de suas galhas induzidas em folhas, o órgão mais amplamente utilizado pelos galhadores por 

sua abundância e plasticidade. Aqui o que chama atenção é o tamanho avantajado, 

serrilhamento e a alta esclerotização dos chifres antenais das espécies de Bruggmanniella e a 

indução de galhas em caules.  Neste caso, parece haver relação entre a indução de galhas em 

ramos e a presença desses chifres robustos, utilizados pelas pupas para escavar o orifício de 

saída para a emergência do adulto.  

Tokuda e Yukawa (2006) também discutem que, morfologicamente, B. perseae parece 

estar mais proximamente relacionada aos congêneres da região Neotropical - pela presença da 

espátula da larva com quatro dentes e cercos dos machos fundidos basalmente - do que dos das 

regiões Oriental e Paleártica. A análise feita para esse trabalho corrobora essa percepção, pois 

B. perseae está posicionada entre as espécies neotropicais o que reforça a hipótese de que a 

indução de galhas em Lauraceae surgiu independentemente nas regiões Neotropical e 

Paleártica/Oriental, mesmo considerando-se que B. perseae induz galhas em ramos de 

Lauraceae, como a maioria das espécies de Pseudasphondylia, incluindo B. actinodaphines e 

B. cinnamomi.  

Ainda considerando a transferência de B. actinodaphines e B. cinnamomi para 

Pseudasphondylia, o clado de P. neolitseae+ compartilha a mesma família de planta hospedeira, 

Lauraceae, e a distribuição geográfica no Japão, regiões Paleártica e Oriental (Fig. 39), além 

dos caracteres já mencionados, o que dá consistência a hipótese proposta.  

Bruggmanniella sp. nov e B. oblita + B. braziliensis também induzem galhas em ramos 

e as três ocorrem no Brasil, fatores que ajudam a confirmar a proximidade dessas espécies. O 
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mesmo é observado em B. duguetia + B. doliocarpi e B. bumeliae, porém esta última tem 

distribuição conhecida apenas para a região Neártica. 

Em Asphondyliini, as pupas geralmente possuem espiráculos rudimentares ou simples 

dos segmentos I-VIII. No entanto, o contrário é observado em Bruggmanniella e 

Pseudasphondylia, onde os espiráculos são ausentes no primeiro e último segmentos e longos 

nos segmentos II-VII das pupas. Tal evidência pode estar ligada ao fato de que as pupas de 

algumas espécies que induzem galhas em frutos ou botões florais que caem no chão após a 

emersão dos adultos, ficam submersas na matéria orgânica resultante desse decaimento. As 

espécies em que esse fator pode ser observado são B. perseae, P. matatai e P. rokuharensis 

(Gagné et al., 2004; Tokuda & Yukawa, 2006; Tokuda, 2012).  
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Figura 39.  Cladograma resultante da análise de busca heurística com pesos iguais com informações acerca das famílias de plantas-hospedeiras, órgãos de indução das galhas 

e ocorrência geográfica. Retângulos coloridos indicam onde tais informações são compartilhadas.  
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Figura 40. Gráfico comparativo da porcentagem de ocorrência de indução de galhas em cada órgão de planta-

hospedeira entre os gêneros Pseudasphondylia e Bruggmanniella. 

 

No que se refere a distribuição biogeográfica de ambos os gêneros, é interessante 

ressaltar que Pseudasphondylia tem distribuição apenas ao longo das regiões Oriental, 

Paleártica e Australiana, enquanto que Bruggmanniella é encontrada nas regiões Neártica e 

Neotropical, ou seja, há uma lacuna na distribuição dessas espécies. Como observado no mapa 

de distribuição a seguir (Fig. 41), 70% das espécies de Bruggmanniella se concentram na região 

sudeste do Brasil. Esses fatores são igualmente constatados na distribuição de 

Pseudasphondylia, no qual 80% do gênero ocorre no Japão (Figs. 42-43). Isso indica que ainda 

deve haver muitas espécies desconhecidas para a ciência e que coletas em outras localidades 

devem ser realizadas.    

Hipóteses acerca de quando e onde inicialmente essas espécies divergiram são difíceis 

de serem atestadas. Apesar da maioria das espécies de Asphondyliini estarem distribuídas ao 

longo da região Neotropical, não se tem informações a respeito do momento em que a 

associação dessas espécies com suas respectivas plantas hospedeiras começou. Dados 

biológicos sobre estratégias do ciclo de vida, comportamento, interações com hospedeiros e 

fisiologia de cada espécie de Bruggmanniella ainda são desconhecidos ou incompletos. 

Análises mais complexas sobre a biogeografia e co-especiação poderiam oferecer maior 

entendimento sobre esses aspectos.   
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Figura 41. Distribuição geográfica das espécies de Bruggmanniella ao longo das regiões Neártica e Neotropical. 
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Figura 42. Distribuição geográfica das espécies de Bruggmanniella e de Pseudasphondylia ao longo das regiões Australiana 

Oriental e Paleártica.
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Figura 43. Distribuição geográfica das espécies de Bruggmanniella e de Pseudasphondylia ao longo das regiões Paleártica e Oriental.
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6. CONCLUSÕES 

 

• O gênero Bruggmanniella é monofilético, contudo o posicionamento da espécie B. 

byrsonimae ainda é incerto, uma vez que esta possui o terceiro instar larval 

desconhecido; 

 

• Pseudasphondylia foi confirmado como grupo-irmão de Bruggmanniella, corroborando 

as várias hipóteses feitas anteriormente por diversos autores, com base na similaridade 

morfológica desses gêneros; 

 

• Após as análises filogenéticas, as duas únicas espécies das Regiões Oriental e Paleártica 

de Bruggmanniella, ficaram posicionadas como espécies-irmãs de P. neolitseae, 

indicando serem pertencentes a esse gênero. A transferência de B. actinodaphnes e B. 

cinnamomi para Pseudasphondylia é proposta; 

 

• A espécie nova descrita nessa dissertação teve seu posicionamento em Bruggmanniella 

corroborado. Dentre as espécies conhecidas para o gênero, B. sp. nov. revelou-se ser a 

mais basal; 

 

• Caracteres dos estágios imaturos mostraram-se ser muito informativos para a análise 

cladística, bem como os caracteres da terminália masculina; 

 

• A chave de identificação foi atualizada para incluir as espécies descritas após 2004 com 

a inclusão de chaves para os estágios imaturos; 

 

• Bruggmanniella passa a ter distribuição nas Regiões Neártica e Neotropical, disjunta de 

Pseudasphondylia. No entanto, lacunas acerca da distribuição geográfica desse gênero 

ainda são evidentes, sendo necessário o emprego de coletas nessas áreas em que não se 

tem nenhum registro do gênero. 
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8. APÊNDICES 
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APÊNDICE A – Material grupo-externo examinado. 

  

Espécies grupo externo Material-tipo examinado Total de 

Espécimes 

Distribuição nas regiões 

biogeográficas 

Procedência do 

material examinado 

Asphondylia anthocercidis Kolesik, 1997 ______ ______ Australiana Literatura 

Asphondylia canastrae Urso-Guimarães & Amorim, 2002 Holótipo ♂ e Parátipos (1♀, 1 larva e 5 

exúvias) 

8 Neotropical MZSP 

Asphondylia peplonia Maia, 2001 ______ ______ Neotropical Literatura 

Asphondylia sanctipetri Urso-Guimarães & Amorim, 2002 Holótipo ♂ e Parátipos (1♀, 1 larva e 2 

pupas) 

5 Neotropical MZSP 

Bruggmannia acaudata Maia, 2004 ______ ______ Neotropical Literatura 

Lopesia andirae Garcia, Lima, Calado & Urso-Guimarães, 

2017 

Holótipo ♂ e Parátipos (1♂, 2♀, 10 larvas e 

3 exúvias) 

17 

 

Neártica, Neotropical, 

Afrotropical e Australiana 

MZSP 

Parazalepidota clusiae Maia, 2001 Holótipo ♂ e Parátipos (1♀, 1 larva, 1 

pupa) 

4 Neotropical MNRJ 

Pseudasphondyia elaeocarpi Tokuda & Yukawa, 2005 ______ ______ Oriental e Paleártica Literatura/Fotografias 

Pseudasphondylia kiritanii Tokuda & Yukawa, 2005 ______ ______ Paleártica Literatura/Fotografias 

Pseudasphondylia matatabi Yuasa & Kumazawa, 1938 ______ ______ Paleártica Literatura/Fotografias 

Pseudasphondylia neolitseae Yukawa, 1974 ______ ______ Paleártica Literatura/Fotografias 

Pseudasphondylia rauwolfiae Coutin, 1980 ______ ______ Australiana  Literatura/Fotografias 

Pseudasphondylia rokuharensis Monzen, 1955 ______ ______ Oriental e Paleártica  Literatura/Fotografias 

Schizomyia macrocapillata Maia, 2005 ______ ______ Neotropical Literatura 
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APÊNDICE B – Material grupo-interno examinado. 

 

 

Espécies grupo interno Material-tipo examinado Total de 

Espécimes 

Distribuição nas regiões 

biogeográficas 

Procedência do 

material examinado 

Bruggmanniella actinodaphnes Tokuda & Yukawa, 2006 ______ ______ Paleártica Literatura/Fotografias 

Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909 ______ ______ Neotropical Literatura 

Bruggmanniella bumeliae (Felt, 1907) Gagné, 1994 Holótipo ♂ e Parátipo (♀) 2 Neártica NMNH 

Bruggmanniella byrsonimae Maia & Couri, 1992 Holótipo ♂ e Parátipos (1♂, 5♀ e 5 

exúvias) 

12 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella cinnamomi Tokuda & Yukawa, 2006 ______ ______ Oriental Literatura/Fotografias 

Bruggmanniella doliocarpi Maia, 2010 Holótipo ♂ e Parátipos (2♂, 2♀ e 2 

larvas) 

6 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella duguetiae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Holótipo ♀e Parátipos (1 exuvia e 1 

pupa) 

3 Neotropical MZSP 

Bruggmanniella ingae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 Holótipo ♂ e Parátipos (1♂, 3♀, 17 

pupas, 2 larvas) 

24 Neotropical MZSP 

Bruggmanniella maytenuse Maia & Couri, 1992 Holótipo ♀ e Parátipos (1♂, 3♀, 3 

larvas e 1 exúvias) 

9 Neotropical MNRJ 

Bruggmanniella oblita Tavares, 1920 ______ ______ Neotropical Literatura 

Bruggmanniella perseae Gagné, 2004 Parátipos (2♂, 2♀, 7 larvas e 5 pupas) 16 Neotropical NMNH 

Bruggmanniella sp. nov 21 larvas, 5 exúvias e 60 pupas 86 Neotropical MZSP 
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APÊNDICE C – Matriz de caracteres contínuos com 26 táxons e 2 caracteres utilizados na 

análise cladística do gênero Bruggmanniella. Dados inaplicáveis codificados por “-” e missing 

data por “?”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Dados brutos*  Dados normalizados 

Táxon/ Caráter 0 1 
 

0 1 

Lopesia andirae 0.12 0.06 
 

0.09434 0.4 

Asphondylia anthocercidis 0.24 0.06 
 

0.320755 0.4 

Asphondylia canastrae 0.6 0.04 
 

1 0.2 

Asphondylia peploniae 0.2 0.03 
 

0.245283 0.1 

Asphondylia sanctipetri 0.16 0.04 
 

0.169811 0.2 

Bruggmannia acaudata 0.07 0.12 
 

0 1 

Parazalepidota clusiae 0.26 0.06 
 

0.358491 0.4 

Pseudasphondylia elaeocarpi 0.22 0.075 
 

0.283019 0.55 

Pseudasphondylia kiritanii 0.2 0.08 
 

0.245283 0.6 

Pseudasphondylia matatabi 0.35 0.11 
 

0.528302 0.9 

Pseudasphondylia neolitseae 0.35 0.07 
 

0.528302 0.5 

Pseudasphondylia rauwolfiae ? ? 
 

? ? 

Pseudasphondylia rokuharensis 0.25 0.08 
 

0.339623 0.6 

Schizomyia macrocapillata 0.14 0.1 
 

0.132075 0.8 

Bruggmanniella actinodaphnes 0.37 0 
 

0.566038 0 

Bruggmanniella braziliensis ? ? 
 

? ? 

Bruggmanniella bumeliae ? ? 
 

? ? 

Bruggmanniella byrsonimae 0.4 0.06 
 

0.622642 0.4 

Bruggmanniella cinnamomi 0.47 0.08 
 

0.754717 0.6 

Bruggmanniella doliocarpi 0.44 0.05 
 

0.698113 0.3 

Bruggmanniella duguetiae 0.6 0.07 
 

1 0.5 

Bruggmanniella ingae 0.3 0.02 
 

0.433962 0 

Bruggmanniella maytenuse 0.35 ? 
 

0.528302 ? 

Bruggmanniella oblita 0.13 0.08 
 

0.113208 0.6 

Bruggmanniella perseae 0.37 0.09 
 

0.566038 0.7 

Bruggmanniella sp.nov 0.35 0.06 
 

0.528302 0.4 
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APÊNDICE D – Matriz de caracteres discretos com 26 táxons e 54 caracteres utilizados na análise cladística do gênero Bruggmanniella. Dados 

inaplicáveis codificados por “-” e missing data por “?”. 

 Táxon/ Caráter 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Lopesia andirae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 

Asphondylia anthocercidis 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Asphondylia canastrae  0 2 0 1 1 2 ? 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Asphondylia peploniae 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

Asphondylia sanctipetri 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

Bruggmannia acaudata 1 - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Parazalepidota clusiae 0 2 2 0 2 2 ? 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Pseudasphondylia elaeocarpi  0 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

Pseudasphondylia kiritanii 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Pseudasphondylia matatabi 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

Pseudasphondylia neolitseae 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia rauwolfiae 0 2 2 0 2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 0 1 

Pseudasphondylia rokuharensis 0 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 

Schizomyia macrocapillata 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella actinodaphnes 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella braziliensis 0 2 2 1 2 1 0 0 1 1 0 ? 0 0 0 1 1 1 0 ? 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella bumeliae 0 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 ? 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella byrsonimae ? ? ? ? ? ? ? 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella cinnamomi 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella doliocarpi  0 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella duguetiae ? ? ? ? ? ? ? 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 ? ? ? ? 

Bruggmanniella ingae 0 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella maytenuse 0 2 2 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 ? ? ? ? 

Bruggmanniella oblita 0 1 2 1 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 ? ? 1 1 1 ? 0 

Bruggmanniella perseae 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella sp.nov 0 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
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APÊNDICE E – (Cont.) Matriz de caracteres discretos com 26 táxons e 54 caracteres utilizados na análise cladística do gênero Bruggmanniella. 

Dados inaplicáveis codificados por “-” e missing data por “?”. 

 Táxon/ Caráter  29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

Lopesia andirae  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Asphondylia anthocercidis  0 0 1 1 ? 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Asphondylia canastrae   0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Asphondylia peploniae  0 0 1 1 ? 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 1 1 1 

Asphondylia sanctipetri  0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Bruggmannia acaudata  1 1 1 1 ? 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 - 1 1 3 0 0 0 1 1 ? 0 0 

Parazalepidota clusiae  0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia elaeocarpi   1 1 1 1 1 1 ? 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia kiritanii  1 1 1 0 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia matatabi  0 1 1 1 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia neolitseae  1 1 1 2 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia rauwolfiae  0 0 1 0 0 1 ? 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Pseudasphondylia rokuharensis  1 1 1 0 1 1 ? 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 1 

Schizomyia macrocapillata  0 0 1 0 ? 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 - 1 1 3 0 0 0 1 1 1 0 0 

Bruggmanniella actinodaphnes  1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella braziliensis  0 0 1 1 ? 1 0 2 1 ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 

Bruggmanniella bumeliae  0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella byrsonimae  1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella cinnamomi  1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella doliocarpi   0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella duguetiae  0 0 1 0 1 1 0 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 2 1 1 1 

Bruggmanniella ingae  0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella maytenuse  0 0 ? 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 ? 1 1 2 ? 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella oblita  0 0 1 1 ? 1 0 0 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella perseae  0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

Bruggmanniella sp.nov  0 0 1 ? ? 1 ? 0 0 ? 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 
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APÊNDICE F – Arquivo de entrada do software TNT 1.1 (Goloboff et al., 2003). 
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APÊNDICE G – Ilustrações das espátulas protorácicas das larvas dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Asphondylia sanctipetri. D. Asphondylia canastrae. E. Asphondylia peploniae. F. Asphondylia anthocercidis. G. 

Parazalepidota clusiae. H. Pseudasphondylia rauwolfiae.  
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APÊNDICE H – Ilustrações das espátulas protorácicas das larvas dos espécimes examinados (II). 

 

I. Pseudasphondylia matatabi. J. Pseudasphondylia neolitseae. K. Bruggmanniella cinnamomi. L. Bruggmanniella actinodaphnes. M. Pseudasphondylia elaeocarpi. N. 

Pseudasphondylia rokuharensis. O. Pseudasphondylia kiritanii. P. Bruggmanniella sp. nov.  
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APÊNDICE I – Ilustrações das espátulas protorácicas das larvas dos espécimes examinados (III). 

 

Q. Bruggmanniella oblita. R. Bruggmanniella braziliensis. S. Bruggmanniella perseae. T. Bruggmanniella doliocarpi. U. Bruggmanniella bumeliae. V. Bruggmanniella 

ingae. W. Bruggmanniella maytenuse.  
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APÊNDICE J – Ilustrações dos segmentos terminais das larvas dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia anthocercidis E. Pseudasphondylia rauwolfiae. F. Bruggmanniella sp. nov.. G 

Bruggmanniella oblita. H. Bruggmanniella braziliensis. I. Bruggmanniella perseae.  
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APÊNDICE K – Ilustrações dos segmentos terminais das larvas dos espécimes examinados (II). 

 

J. Bruggmanniella maytenuse. K. Bruggmanniella ingae. 
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APÊNDICE L – Ilustrações dos chifres antenais das pupas dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. Asphondylia canastrae. F. Asphondylia peploniae.  
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APÊNDICE M – Ilustrações dos chifres antenais das pupas dos espécimes examinados (II). 

 

G. Asphondylia anthocercidis. H. Espiráculo protorácicos de Asphondylia anthocercidis. I. Asphondylia anthocercidis. J. Parazalepidota clusiae. K. Pseudasphondylia 

matatabi. L. Pseudasphondylia neolitseae  (retirado de Yukawa, 1974). M. Bruggmanniella cinnamomi (retirado de Tokuda & Yukawa, 2006).  
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APÊNDICE N – Ilustrações dos chifres antenais das pupas dos espécimes examinados (III). 

 

N. Bruggmanniella actinodaphnes (retirado de Tokuda & Yukawa, 2006). O. Pseudasphondylia elaeocarpi (retirado de Tokuda & Yukawa, 2005). P. Pseudasphondylia 

rokuharensis. Q. Pseudasphondylia kiritanii (retirado de Tokuda & Yukawa, 2005). R. Bruggmanniella byrsonimae. S. Bruggmanniella sp. nov.  
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APÊNDICE O – Ilustrações dos chifres antenais das pupas dos espécimes examinados (IV). 

 

T. Bruggmanniella oblita. U. Bruggmanniella braziliensis. V. Bruggmanniella perseae. W. Bruggmanniella duguetiae. X. Bruggmanniella doliocarpi. Y. Bruggmanniella 

bumeliae.  
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APÊNDICE P – Ilustrações dos chifres antenais das pupas dos espécimes examinados (V). 

 

V. Bruggmanniella maytenuse. W. Bruggmanniella ingae. 
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APÊNDICE Q – Ilustrações dos segmentos abdominais das pupas dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. Asphondylia canastrae. F. Asphondylia peploniae.  



85 
 

 

APÊNDICE R – Ilustrações dos segmentos abdominais das pupas dos espécimes examinados (II). 

 

G. Asphondylia anthocercidis. H. Parazalepidota clusiae. I. Bruggmanniella cinnamomic (retirado de Tokuda & Yukawa, 2006). J. Bruggmanniella actinodaphnes (retirado 

de Tokuda & Yukawa, 2006). K. Bruggmanniella byrsonimae.  
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APÊNDICE S – Ilustrações dos segmentos abdominais das pupas dos espécimes examinados (III). 

 

M. Bruggmanniella sp. nov. N. Bruggmanniella perseae. O. Bruggmanniella duguetiae. P. Bruggmanniella doliocarpi. Q. Bruggmanniella bumeliae. R. Bruggmanniella 

maytenuse. 
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APÊNDICE T – Ilustrações dos segmentos abdominais das pupas dos espécimes examinados (IV). 

 

S. Bruggmanniella ingae. 
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APÊNDICE U – Ilustrações dos flagelômeros dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. Asphondylia canastrae.  
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APÊNDICE V – Ilustrações dos flagelômeros dos espécimes examinados (II). 

 

F. Asphondylia peploniae. G. Asphondylia anthocercidis. H. Parazalepidota clusiae. I. Pseudasphondylia matatabi. J. Bruggmanniella cinnamomi. Fotos cedidas por Ayman 

K. Elsayed.  
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APÊNDICE W – Ilustrações dos flagelômeros dos espécimes examinados (III).  

 

K. Bruggmanniella actinodaphnes. L. Bruggmanniella byrsonimae. M. Bruggmanniella sp. nov. N. Bruggmanniella oblita. Fotos cedidas por Ayman K. Elsayed. 
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APÊNDICE X – Ilustrações dos flagelômeros dos espécimes examinados (IV). 

 

O. Bruggmanniella braziliensis. P. Bruggmanniella persea. Q. Bruggmanniella duguetiae. R. Bruggmanniella doliocarpi. 
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APÊNDICE Y – Ilustrações dos flagelômeros dos espécimes examinados (V). 

 

S. Bruggmanniella bumeliae. T. Bruggmanniella maytenuse. U. Bruggmanniella ingae. 
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APÊNDICE Z – Ilustrações das garras tarsais dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. 

Asphondylia canastrae. F. Parazalepidota clusiae. G. Pseudasphondylia neolitsea (imagem cedida por Ayman K. 

Elsayed). H. Bruggmanniella cinnamomi (imagem cedida por Ayman K. Elsayed). I. Bruggmanniella 

actinodaphnes (imagem cedida por Ayman K. Elsayed). 
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APÊNDICE A1 – Ilustrações das garras tarsais dos espécimes examinados (II). 

 

J. Pseudasphondylia elaeocarpi. K. Pseudasphondylia rokuharensis. L. Pseudasphondylia kiritanii. M. 

Bruggmanniella byrsonimae. N. Bruggmanniella sp. nov.  O. Bruggmanniella oblita. P. Bruggmanniella 

braziliensis. Q. Bruggmanniella persea. R. Bruggmanniella duguetiae. Fotos cedidas por Ayman K. Elsayed. 
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APÊNDICE A2 – Ilustrações das garras tarsais dos espécimes examinados (III).  

 

S. Bruggmanniella doliocarpi. T. Bruggmanniella bumeliae. U. Bruggmanniella maytenuse. V. Bruggmanniella 

ingae. 
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APÊNDICE A3 – Ilustrações das terminálias dos machos dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. Asphondylia canastrae. F. Asphondylia peploniae. G. Asphondylia 

anthocercidis. H. Parazalepidota clusiae.  
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APÊNDICE A4 – Ilustrações das terminálias dos machos dos espécimes examinados (II). 

 

I. Pseudasphondylia rauwolfiae. I. Pseudasphondylia matatabi. J. Pseudasphondylia neolitseae. K. Bruggmanniella cinnamomi. L. Bruggmanniella actinodaphnes. M. 

Pseudasphondylia elaeocarpi. N. Pseudasphondylia elaeocarpi. O. Pseudasphondylia rokuharensis. P. Pseudasphondylia kiritanii.  
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APÊNDICE A5 – Ilustrações das terminálias dos machos dos espécimes examinados (III). 

 

Q. Bruggmanniella byrsonimae. R. Bruggmanniella sp. nov. S. Bruggmanniella braziliensis. T. Bruggmanniella perseae. U. Bruggmanniella doliocarpi. V. Bruggmanniella 

bumeliae. W. Bruggmanniella maytenuse. X. Bruggmanniella ingae. 
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APÊNDICE A6 – Ilustrações dos ovipositores dos espécimes examinados (I). 

 

A. Lopesia andira. B. Schizomyia macrocapilata. C. Bruggmannia acaudata. D. Asphondylia sanctipetri. E. 

Asphondylia canastrae. F. Asphondylia anthocercidis. G. Parazalepidota clusiae. H. Pseudasphondylia 

rauwolfiae. 
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APÊNDICE A7 – Ilustrações dos ovipositores dos espécimes examinados (II). 

 

I. Pseudasphondylia matatabi. J. Pseudasphondylia matatabi. K. Pseudasphondylia matabi. L. Bruggmanniella 

cinnamomi. M. Bruggmanniella actinodaphnes. N. Pseudasphondylia elaeocarpi. O. Pseudasphondylia 

rokuharensis. P. Pseudasphondylia kiritanii. Fotos cedidas por Ayman K. Elsayed. 
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APÊNDICE A8 – Ilustrações dos ovipositores dos espécimes examinados (III). 

 

Q. Bruggmanniella byrsonimae. R. Bruggmanniella byrsonimae. S. Bruggmanniella sp. nov. T. Bruggmanniella 

oblita. U. Bruggmanniella braziliensis. V. Bruggmanniella perseae. W. Bruggmanniella perseae. X. 

Bruggmanniella bumeliae.  
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APÊNDICE A9 – Ilustrações dos ovipositores dos espécimes examinados (IV). 

 

Y. Bruggmanniella doliocarpi. Z. Bruggmanniella bumeliae. A1. Bruggmanniella bumeliae. A2. Bruggmanniella 

maytenuse. A3. Bruggmanniella ingae.  
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9. ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Exemplares preservados em lâminas permanentes recebidos do NMNH. 
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ANEXO 2 – Exemplares preservados em lâminas permanentes recebidos do MNRJ. 
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ANEXO 3 – Exemplares preservados em lâminas permanentes recebidos do MNRJ. 
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ANEXO 4 – Exemplares preservados em lâminas permanentes depositados no MZSP. 
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ANEXO 5 – Exemplares preservados em lâminas permanentes depositados no MZSP. 
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ANEXO 6 – Informações tanonômias das espécies de Bruggmanniella. 

 

Bruggmanniella Tavares, 1909 

 
Bruggmanniella Tavares, 1909: 19. Espécie-tipo: Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909: 20. 

Hemibruggmanniella Möhn, 1961a: 6. Espécie-tipo: Bruggmanniella oblita Tavares. 

 

Diagnose. Adultos. Coloração castanho-claro a castanho-escuro. Palpos com três ou quatro 

segmentos; garras tarsais simples; gonóstilo do macho com um dente completamente dividido; 

segmento 8 da fêmea com lobos em formato de cercos; ovipositor protusível e aciculiforme 

(needlelike). Pupa. Coloração castanho. Chifre antenal geralmente longo; chifres frontais 

ausentes; porção dorsal dos tergitos coberta por espinhos esclerotizados. Larva. Coloração 

amarelada. Espátula protorácica com três ou quatro dentes, sendo os dentes internos maiores 

que os externos.  

Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909 

 
Bruggmanniella braziliensis Tavares, 1909: 20. BRASIL: Rio Grande do Sul, São Leopoldo; Holótipo ♀. 

Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS). 

Bruggmanniella braziliensis Tavares; Möhn, 1963: 5-6, figs. 93-108. 

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais pela combinação dos seguintes 

caracteres: chifre antenal da pupa triangular; empódio mais longo do que as garras tarsais; 

ovipositor piriforme. 

Galha. Globóide e com tricomas, induzida nas folhas de Sorocea bonplandii (Moraceae). 

Distribuição geográfica. Rio Grande do Sul. 

 

Bruggmanniella actinodaphnes Tokuda & Yukawa, 2006 

 
Bruggmanniella actinodaphnes Tokuda & Yukawa, 2006: 630. JAPÃO: Kyushu, Kagoshima, Shiroyama; 

Holótipo ♂. Entomological Laboratory Kyushu University (KUEC).  
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Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais espécies das Regiões Neártica e 

Neotropical pela presença de apenas dois dentes pontiagudos na espátula protorácica da larva; 

chifres antenais da pupa também distintos com bordas externas profundamente serreadas. 

Galha. Fusiforme com ápice arredondado, induzida nos ramos de Actinodaphne lancifolia 

(Lauraceae). Ocorre em agrupamentos. 

Distribuição geográfica. Japão (Honshu à Kyushu). 

 

Bruggmanniella bumeliae Felt, 1907 

 
Asphondylia bumeliae Felt, 1907d: 15. EUA: Texas, Nuecestown; Holótipo ♂. Smithsonian Institution 

National Museum of Natural History (NMNH).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se diferencia das demais pela combinação das seguintes 

características: larva com espátula protorácica com três dentes; chifre antenal da pupa curto; 

cerco bilobado e arredondado.   

Galha. Fusiforme, induzida em ramos de Bumelia lanuginosa (Sapotaceae). 

Distribuição geográfica. EUA (Novo México, Texas, Louisiana, Carolina do Sul, Florida). 

 

Bruggmanniella byrsonimae Maia & Couri, 1992 

 
Asphondylia byrsonimae Maia & Couri, 1992: 657. BRASIL: Rio de Janeiro, Restinga de Barra de Maricá; 

Holótipo ♂. Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais por apresentar pupa com chifres 

antenais longos e muito serreados na borda externa, projeções no oitavo segmento abdominal; 

flagelômeros com circunfilo sinuoso; ovipositor com cerca de 4 vezes o comprimento do 

esternito VII. 

Larva desconhecida. 

Galha. Verde quando jovem e castanho quando madura, uni-, bi- ou trilocular. Formada por 

modificação do botão floral em Byrsonima sericeae (Malpighiaceae). 
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Distribuição geográfica. Rio de Janeiro. 

 

Bruggmanniella cinnamomi Tokuda & Yukawa, 2006  

 
Bruggmanniella cinnamomi Tokuda & Yukawa, 2006: 633. JAPÃO: Okinawa, Nakagusuku; Holótipo ♂. 

Entomological Laboratory Kyushu University (KUEC).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se diferencia das demais pelas seguintes características: 

chifres antenais da pupa muito longos e retangulares com projeções na base; espátula 

protorácica com dois dentes de ápices arredondados. 

Galha. Fusiforme, induzida nos ramos de Cinnamomum japonicum (Lauraceae) 

Distribuição geográfica. Japão (Nansei Island).  

 

Bruggmanniella doliocarpi Maia, 2010 

 
Bruggmanniella doliocarpi Maia, 2010b: 226. Holótipo ♂. BRASIL: Minas Gerais, Dores do Indaiá; Museu 

Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie é distinta das demais pelos seguintes caracteres: pedúnculo 

da espátula protorácica curto e largo; chifres antenais longos, triangulares e com borda externa 

micro serreada; garras tarsais com dimorfismo sexual; ovipositor 1,5-1,6 vezes maior do que o 

esternito VII. 

Galha. Fusiforme (elíptica), avermelhada e com tricomas, induzida em ramos de Doliocarpus 

dentatus (Dilleniaceae). 

Distribuição geográfica. Minas Gerais. 

 

Bruggmanniella duguetiae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 

 
Bruggmanniella duguetiae Urso-Guimarães & Amorim, 2005: 430. BRASIL: São Paulo, São Carlos; Holótipo 

♀. Museu de Zoologia de São Paulo (MZSP).  
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Diagnose diferencial. Esta espécie é distinta das demais pela combinação dos seguintes 

caracteres: par de projeção distal no oitavo segmento abdominal da pupa; ovipositor piriforme 

e com 4 vezes o comprimento do esternito VII. 

Galha. Fusiforme, marrom, induzida em ramos de Duguetia furfuraceae (Annonaceae). 

Macho e larva desconhecidos. 

Distribuição geográfica. São Paulo. 

 

Bruggmanniella ingae Urso-Guimarães & Amorim, 2005 

 
Bruggmanniella ingae Urso-Guimarães & Amorim, 2005: 431. BRASIL: São Paulo, entre São José do Rio 

Preto e Tapiratiba; Holótipo ♂. Museu de Zoologia de São Paulo (MZSP).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais por apresentar terminália com 

hipoprocto unilobado; ovipositor cerda de 6 vezes maior do que o esternito VII. 

Galha. Verde, com tricomas e várias câmaras internas, induzida no ovário de Inga edulis 

(Fabaceae). Associação com fungo. 

Material examinado. Hólotipo ♂ (MZSP). Brasil: São Paulo, entre São José do Rio Preto e 

Tapiratiba. Coletado em viii.2001, em ovário de Inga edulis (Fabaceae), R.F. Alarcon col. 

Lâmina permanente.; Parátipos. Mesma localidade, data e coletor do holótipo – 2 ♂; 9 ♀; 9 

exúvias; 2 larvas (MZSP). Lâminas permanentes. 

Distribuição geográfica. São Paulo (Fig. 6). 

 

Bruggmanniella maytenuse Maia & Couri, 1992 

Asphondylia maytenuse Maia & Couri, 1992: 655. BRASIL: Rio de Janeiro, Restinga de Barra de Maricá; 

Holótipo ♀. Museu Nacional do Rio de Janeiro (MNRJ).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais por apresentar: chifres antenais 

longos, simples e afilando em direção ao ápice; espinhos dos segmentos abdominais dispostos 

regularmente; ovipositor 2,7 vezes o comprimento do esternito VII. 
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Galha. Vermelha, uni-, bi- ou trilocular. Formada por modificação do fruto em Maytenus 

obtusifolia (Celastraceae). 

Distribuição geográfica. Rio de Janeiro. 

 

Bruggmanniella oblita Tavares, 1920 

 
Bruggmanniella oblita Tavares, 1920a: 34. BRASIL: Rio de Janeiro, Nova Friburgo; Holótipo ♀. Staatliches 

Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS).  

Hemibruggmanniella oblita (Tavares); Möhn, 1961: 7-8, figs. 21-29. 

Bruggmanniella oblita Tavares; Gagné, 1994: 128. 

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se distingue das demais espécies descritas pelas seguintes 

características: espátula protorácica tridentada; ausência de espinhos na região mediana do 

oitavo segmento abdominal; pulvilos presentes nas garras tarsais. 

Macho desconhecido. 

Galha. Fusiforme, formada no tecido lenhoso de ramos de Schinus sp. 

Distribuição geográfica. Rio de Janeiro. 

 

Bruggmanniella perseae Gagné, 2004 

 
Bruggmanniella perseae Gagné, 2004d: 549. COLÔMBIA: Caldas, Villamaria; Holótipo ♂. Smithsonian 

Institution National Museum of Natural History (NMNH).  

 

Diagnose diferencial. Esta espécie se diferencia das demais pela combinação dos seguintes 

caracteres: espátula protorácica com dentes de mesmo tamanho; espiráculos protorácicos muito 

longos; pulvilos presentes; ovipositor com 2,9-3,2 vezes o comprimento do esternito VII. 

Galha. Formada em frutos de Persea americana (Lauraceae). Associação com fungo. 

Distribuição geográfica. Colômbia e Costa Rica. 

 


