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RESUMO 

 

Dargida Walker, 1856 é um gênero americano composto por 56 espécies válidas, 

apresenta distribuição contínua do Canadá ao Chile, ocorrendo desde o nível do mar até quase 

4000 metros de altitude, porém nenhuma das espécies apresenta distribuição contínua pelo 

Continente. A altitude necessária para a coleta do grupo aumenta próxima do Equador e 

diminui na medida em que a latitude aumenta. Durante a revisão do gênero, foram analisados 

mais de 5000 espécimes. Com esse material foi possível comparar tanto padrões de coloração 

alar quanto morfologia das genitálias masculinas e femininas de todas as espécies que 

compõem o gênero. Os resultados da analise morfológica mostraram que Dargida poderia 

estar formado por várias entidades genéricas. De fato, os resultados da hipótese filogenética 

sugerem que Dargida é um grupo polifilético. No presente trabalho, esse grupo foi dividido 

nos grupos sensu stricto onde se incluem todas as espécies que daqui em diante formarão 

parte do gênero Dargida; e sensu lato onde se incluem as espécies que futuramente deverão 

ser realocadas em outros grupos genéricos. 

 

Palavras chave: Filogenia, Noctuidae, Hadeninae, Diversidade, América. 
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ABSTRACT  

 

Dargida Walker, 1856 is an American genus composed by 56 valid species, have continuous 

distribution from Canada to Chile, occurring from sea level to almost 4000m. above sea level, 

although no species has continuous distribution across the Continent. The elevation required 

for collect the group increases near the Ecuador and decreases as the latitude increases. 

During revision of genus, were analyzed over 5000 specimens. With this material was 

possible to compare both wing color patterns as morphology of male and female genitalia of 

all species that make up the genus. The results of morphological analysis show that Dargida 

could be formed by several generic entities, in fact, the results of phylogenetic hypothesis 

suggests that Dargida is a polyphyletic group. In this study, Dargida was divided into sensu 

stricto group which include all species that henceforth formed part of Dargia; and sensu lato 

where inclues the species that eventually will be relocated in another generic groups. 

 

 

Key worlds: Diversity, genitalias, phylogeny, America, altitude, Noctuidae 
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1 INTRODUÇÃO 

A Ordem Lepidoptera (mariposas e borboletas) é uma das maiores radiações da Classe 

Insecta, e com Coleoptera, Diptera e Hymenoptera, compreendem a maior parte da vida 

animal na Terra (Zahiri, 2012). O fato de apresentar uma grande riqueza de espécies, ocorrer 

em quase todas as regiões biogeográficas e em uma ampla variedade de habitats, assim como 

apresentar uma densa cobertura de escamas, que além de conferir o nome da Ordem é a base 

para os atrativos padrões de coloração que exibem muitas espécies, faz dos lepidópteros um 

dos grupos de organismos mais estudados. No entanto, das 250.000 espécies estimadas por 

Lazzeri et al. (2011), apenas 60% delas foram descritas, deixando um campo com inúmeras 

possibilidades para o desenvolvimento de todo tipo de pesquisas que visem taxonomia, 

conservação, ecologia, comportamento ou controle deste grupo de insetos. Um exemplo da 

grande diversidade dos lepidópteros é Noctuoidea, uma linhagem cosmopolita, considerada a 

de maior diversificação da Ordem, com 28% dos lepidópteros conhecidos o que representa 

aproximadamente 70.000 espécies descritas (Kitching & Rawlins, 1998). 

 

1.1 Superfamília Noctuiodea 
Como na maioria dos lepidópteros, os noctuoideos se alimentam de plantas no estágio 

larval e de néctar quando adultos. Representam um elemento importante nos ecossistemas 

terrestres, atuando como herbívoros, polinizadores e presas, além de constituir um dos grupos 

que gera grande quantidade de perdas econômicas nos sistemas agrícolas (Regier et al., 2009). 

Aproximadamente 6000 espécies de lepidópteros são consideradas pragas (Zhang, 1994), 

destas cerca de 25% são noctuoideos, e muitos deles compreendem um agrupamento 

conhecido como “pest clade” (sensu Mitchell et al., 2006). Zhang (1994) menciona que 

embora o “pest clade” agrupe o maior número de espécies de importância agrícola, dentro de 

Noctuoidea existem pelo menos outros 500 táxons cujas larvas se alimentam de plantas de 

importância econômica. 

A Sistemática de Noctuoidea tem sido tema de grandes debates (Kitching, 1984; Yela & 

Kitching, 1999, Fibiger & Lafontaine, 2005; Fibiger & Hacker, 2005; Lafontaine, 2006; 

Lafontaine & Schmidt, 2010; Yela & Zahiri, 2012). De acordo com Fibiger & Lafontaine 

(2005), mas foi somente a partir da publicação de Kitching & Rawlins (1998) que houve uma 

melhora no tratamento da informação, pois pela primeira vez foram usados caracteres de 
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larvas e adultos na mais abrangente reclassificação da superfamília desde o “World 

Catalogue” de Hampson (Hampson, 1905, 1909). Fibiger & Lafontaine (2005) apontaram que 

até a publicação de Kitching & Rawlins (1998), a classificação do grupo era feita com base 

em caracteres pouco informativos e que, além disso, não eram usadas análises rigorosas como 

as da metodologia cladística para construção de filogenias (Zahiri, 2012).  

Kitching & Rawlins (1998) dividiram Noctuoidea nas famílias Noctuidae, 

Notodontidae, Arctiidae e Lymantridae, porém diferentes propostas de classificação têm sido 

apresentadas desde então (Yela et al., 1999, Fibiger & Lafontaine, 2005, Lafontine & 

Schmidt, 2010). Essas diferentes propostas filogenéticas refletem a instabilidade e a 

dificuldade de se trabalhar com o grupo, porque Noctuoidea é uma superfamília muito grande 

e amplamente distribuída, fazendo com que as análises dos especialistas estejam restritas 

apenas a partes do grupo (normalmente aquelas que o autor conhece melhor); como já 

mencionado, essas análises parciais têm derivado em inúmeras reconstruções filogenéticas 

(Kitching & Rawlins, 1998, Yela et al., 1999, Fibiger & Lafontaine, 2005, Lafontine & 

Schmidt, 2010, Zahiri 2012), entre as quais, de fato, não existem duas que apresentem uma 

classificação igual (Zahiri, 2012).  

Speidel e colaboradores (ver lista adiante), tentando avançar no conhecimento de 

Noctuoidea mediante o estudo de caracteres taxonômicos até então pouco explorados, 

notaram que na família Noctuidae os caracteres morfológicos da genitália masculina e da 

região timpânica poderiam ser de grande importância na elucidação das relações básicas no 

nível supra-genérico (Speidel & Naumann, 1995; Speidel et al., 1996; Kühne & Speidel, 

2004). Suas observações foram tão acertadas que os trabalhos baseados nestas estruturas se 

tornaram referências para os subsequentes estudos da sistemática da família Noctuidae e da 

superfamília Noctuoidea. Speidel e colaboradores também destacam a grande importância que 

tem o aumento do número de caracteres para conseguir uma melhor resolução entre as 

linhagens de Noctuoidea (Zahiri, 2012). 

Fibiger & Lafontaine (2005) propuseram uma classificação com dez famílias: 

Oenosandridae, Doidae, Notodontidae, Nolidae, Strepsimanidae, Arctiidae, Lymantriidae, 

Erebidae, Micronoctuidae e Noctuidae. Lafontaine & Fibiger (2006) propuseram uma 

classificação com Nolidae, Strepsimanidae, Arctiidae, Lymantriidae e Erebidae sensu Fibiger 

& Lafontaine (2005) rebaixadas a subfamílias de Noctuidae, em um conceito mais amplo 

baseado na venação quadrifidea (veia M2 mais próxima de M3 do que de M1) das asas 

anteriores e na presença de um esclerito na membrana timpânica. Zahiri (2012) classificou 

Noctuoidea em seis linhagens para as quais atribuiu status de família: Oenosandridae e 
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Notodontidae formando o grupo dos trifideos (asas anteriores com veia M2 equidistante de 

M1 e M3) e Euteliidae, Erebidae, Nolidae e Noctuidae que formam o grupo dos quadrifideos.  

As tentativas de se estabelecer uma classificação estável para as famílias de Noctuoidea 

têm sido constantes, mas, possivelmente ainda estão longe de serem resolvidas. No entanto, a 

monofilia da superfamília tem sido bem estabelecida com base em um único caráter 

apomórfico: presença de um órgão timpânico metatorácico e suas estruturas abdominais 

associadas (Nielsen, 1989; Miller, 1991; Kitching & Rawlins, 1998; Zahiri et al., 2011). Este 

órgão é altamente especializado para detectar os sinais de eco-localização dos morcegos 

insetívoros, e existem evidências que tem estreita relação na recepção de sinais de 

acasalamento (Kitching & Rawlins, 1998). 

 

1.2 Família Noctuidae 
Incluindo mais de 35.000 espécies (Kitching & Rawlins, 1998), Noctuidae constitui a 

maior radiação de Noctuoidea. É uma família que inclui desde pequenos microlepidópteros 

até os maiores representantes da Ordem (Scoble, 1995). Não obstante, as relações 

filogenéticas de Noctuidae com outras famílias de Noctuoidea, assim como as afinidades 

entre vários dos grupos que compõem a família ainda estão longe de serem resolvidas 

(Speidel et al., 1996). Frases como “caracterizar a família Noctuidae tem sido particularmente 

difícil” ou “concluí que no momento é impossível construir uma classificação supra-genérica 

correta”, podem ser encontradas em muitos (quase todos) trabalhos que tratam da filogenia 

desta família (Zimmerman, 1958; Speidel et al., 1996;  Kitching & Rawlins, 1998; Yela & 

Kitching, 1999). 

Tentar obter uma classificação estável para Noctuidae tem sido um grande desafio há 

muitos anos, principalmente porque é um grupo de grande diversidade, do qual ainda se tem 

um conhecimento incipiente em escala mundial. Uma das dificuldades de estudo do grupo 

está no padrão morfológico pouco variável (Kitching, 1984; Scoble, 1995; Kitching & 

Rawlins, 1998), embora existam grupos aparentemente diferentes na sua aparência externa, os 

noctuideos têm um plano básico corporal bastante semelhante entre eles (Yela & Kitching, 

1999). Levando isso em consideração, parece contraditório que, historicamente, Noctuidae 

tenha sido dividida em um número elevado de subfamílias (ver Kitching, 1984 para uma 

revisão histórica), com base em evidências restritas a alguns poucos representantes da família 

e em métodos que os autores acreditavam ser “mais apropriados” para a classificação do 

grupo. 
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Características como a relativa similaridade no padrão morfológico corporal das 

subfamílias de Noctuide poderiam indicar uma origem evolutiva recente do grupo (Yela & 

Kitching, 1999). Segundo Holloway (1989a) e Mitter et al. (1993), as linhagens basais de 

Noctuidae, incluindo a maior parte dos grupos quadrifíneos (asas posteriores com veia M2 

mais próxima de M3 do que de M1), possuem larvas principalmente associadas a plantas 

arbóreas, especialmente diversas em bosques tropicais (Holloway, 1989b; Speidel & 

Naumann, 1995; Yela & Kitching, 1999). Por sua vez, as larvas da maioria dos noctuídeos 

trifíneos (asas posteriores com veia M2 equidistante entre M1 e M3) alimentam-se 

principalmente de plantas herbáceas e estão associadas a habitats abertos, predominantes nas 

áreas de clima temperado e nas regiões áridas (Yela & Kitching, 1999). De acordo com 

Farrell & Mitter (1993), a espetacular radiação de Noctuidae deve ter sido paralela a das 

formas herbáceas, que estão vinculadas com o esfriamento global e com a tendência à 

xericidade que se iniciou no Terciário Inferior, originando as grandes áreas de clima 

estacional seco da atualidade. A principal radiação dos quadrifíneos parece ter ocorrido 

anterior a esse período, provavelmente na metade do Cretáceo, porém ainda inexistem 

evidências fósseis para corroborar essa hipótese (Yela & Kitching, 1999). 

Existem várias interpretações da classificação de Noctuidae, por exemplo, para 

Lafontaine & Fibiger (2006) os noctuídeos quadrifideos formariam um grupo monofilético de 

quatro linhagens evolutivas. Lafontaine & Schmidt (2010) e Zahiri et al. (2011) apresentaram 

uma outra proposta de classificação na qual foram incluídas as famílias Nolidae, Erebidae, 

Euteliidae e Noctuidae (proposta adotada no presente trabalho). Segundo Yela & Zahiri 

(2012), as relações de parentesco entre essas quatro famílias ainda não estão resolvidas. 

Adicionalmente, segundo os mesmos autores, a divergência entre as famílias que compõem 

Noctuidae foi tão rápida que não é possível estabelecer as relações de parentesco entre elas. 

Noctuidae sensu lato, como definido por Mitchell et al. (2006) e Zahiri et al, (2012), 

representa um grupo monofilético somente se incluirmos Arctiidae e Lymantriidae. Esse 

grupo pode ser então caracterizado pela presença de venação quadrifídea e pelo tímpano 

torácico voltado para a porção posterior da membrana contra-timpânica que por sua vez está 

localizada no primeiro segmento abdominal (Speidel et al., 1996; Lafontaine & Fibiger, 

2006). Caso a glândula adenosma ou jugular (localizada no pró-esterno das larvas de 

Lepidoptera – ver também Godfrey, 1972) tivesse sido perdida de forma secundária em 

Rivulinae, Arctiinae e em alguns Hypeminae da fauna Holártica, a presença desta estrutura 

também poderia ser útil como caráter diagnóstico (Kitching & Rawlins, 1998; Yela & 

Kitching, 1999; Fibiger & Lafontaine, 2005).  
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De acordo com Yela & Zahiri (2012), a família Noctuidae está formada pelas seguintes 

subfamílias: Plusiinae, Pantheinae, Dilobinae, Raphiinae, Acronictinae, Metoponinae, 

Bagisarinae, Eustrotiinae, Acontiinae, Cuculliinae, Oncocnemidinae, Amphipyrinae, 

Psaphidinae, Heliothinae, Condicinae, Eriopinae, Bryophilinae, Xyleninae, Hadeniane e 

Noctuinae. 

Como já mencionado anteriormente, as relações de parentesco dos táxons 

infrafamiliares são bastante controversas, há inclusive questionamentos sobre a monofilia de 

alguns desses táxons. Vários autores incluem Oncocnemidinae em Cucullinae (Kitching & 

Rawlins, 1998), Psaphidinae em Amphipyrinae (Lafonyaine & Schmidt, 2010), Pantheinae 

em Acrontinae (Beck, 1992) e Raphiinae em Dilobinae (Fibiger et al., 2009). Outros autores 

consideram Xyleninae, Hadeninae e Noctuinae como tribos de uma subfamília Noctuinae 

mais abrangente (Yela & Kitching, 1999; Lafontaine & Schmidt, 2010). No presente trabalho 

será seguida a classificação de Yela & Zahiri (2012), onde os autores assumem uma posição 

mais “conservadora” em relação à subfamília Hadeninae, ou seja, esta é considerada como 

parte da família de Noctuidae. 

 

1.3 Subfamília Hadeninae 
Hadeninae é uma subfamília cosmopolita provavelmente parafilética, com cerca de 

2400 espécies descritas. No presente trabalho, a classificação da subfamília está baseada em 

Fibiger & Lafontaine (2005) que utilizam principalmente caracteres larvais para realizar as 

descrições de cada uma das tribos da subfamília. 

Hadeninae são noctuídeos trifideos geralmente caracterizados pela presença de olhos 

compostos providos de cerdas interomatidiais (Fig. 1). Outros caracteres que permitem a 

identificação desta subfamília são as seguintes: 

 

• fiandeira serrilhada com abertura estreita, alongada transversalmente e achatada dorso-

ventralmente, com pequenas denticulações na face dorsal (tribos Hadenini e Orthosiini) ou 

profundas (ou alongadas) fendas nas faces dorsal e ventral (tribo Leucaniini); 

• metade apical da vésica (genitália masculina) com cornutos; 

• sáculo com a face dorsal irregular próximo à base; glabro ou com cerdas filiformes ou 

espinhos; 
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O formato da fiandeira conforme descrição acima é compartilhado com Noctuinae, e 

os demais caracteres com Xyleninae, sugerindo uma possível relação de parentesco dessas 

subfamílias com Hadeninae (Fibiger & Lafontaine, 2005). Adicionalmente, as tribos 

Orthosiini (Hadeninae) e Xylenini (Xyleninae) apresentam o digito (= processo da costa sensu 

Sukhareva, 1974) alongado e fusionado com a porção apical da valva. 

De acordo com Fibiger & Lafontaine (2005), Hadeninae compreende as tribos 

Orthosiini, Tholerini, Hadenini, Leucaniini, Eriopygini e Glottulini.  

 

1.4 Tribo Orthosiini  
A maioria dos Orthosiini hiberna dentro da pupa, mas como adultos totalmente 

desenvolvidos, emergindo cedo na primavera. Grande parte das espécies desta tribo tem o 

corpo coberto por uma densa camada de escamas filiformes (Fibiger & Lafontaine, 2005). 

A caracterização das espécies de Orthosiini é realizada geralmente com base nos caracteres 

das larvas, incluindo: 

 

• complexo da hipofaringe dividido em dois lóbulos por um sulco transversal profundo;  

• espinhos do lóbulo anterior localizados geralmente na porção posterior, sendo espinhos 

grossos e triangulares;  

• hipofaringe com uma fenda transversal mediana; 

• fiandeira curta, mas usualmente tão longa quanto larga; 

• mandíbula com um ou dois dentes proeminentes na face interna. 

 

1.5 Tribo Tholerini 
De acordo com Fibiger & Lafontaine (2005), algumas das características para a 

identificação das espécies que compõem esta tribo são as seguintes: 

 

• complexo da hipofaringe sem divisões; 

• primeiro dente interno das mandíbulas modificado em um processo basal robusto e 

arredondado. 

 

1.6 Tribo Hadenini  
As larvas desta tribo são reconhecidas pelos seguintes caracteres (Fibiger & Lafontaine, 

2005): 
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• presença de uma fenda transversal na hipofaringe; 

• lóbulos da hipofaringe cobertos com espinhos finos e curtos, geralmente na base dos 

palpos labiais; 

• mandíbulas com um ou dois dentes na face interna; 

• fiandeira uma ou duas vezes mais longa que larga e com pequenas denticulações na face 

dorsal. 

 

1.7 Tribo Leucaniini  
Fibiger & Lafontaine (2005) definiram a tribo com base nos seguintes caracteres: 

 

• larvas com lóbulo anterior da hipofaringe densamente coberto com longas cerdas 

filiformes formando uma “escova” na porção apical; 

• mandíbulas com dentes apicais fortes e modificados para triturar sílica, e com a área 

molar fortemente esclerotizada; 

• fiandeira profundamente serrilhada nas superfícicies dorsal e ventral;  

• ovipositor com lóbulos laminados, fortemente esclerotizados e estreitos lateralmente. 

 

1.8 Tribo Eriopygini  
Para a identificação de Eriopygini, Fibiger & Lafontaine (2005) sugeriram os seguintes 

caracteres: 

 

• hipofaringe sem divisões, sem sulcos transversais evidentes separando os lóbulos;  

• mandíbulas desprovidas de dentes internos;  

• fiandeira alongada e estreita; 

• fiandeira serrilhada no ápice, restrita a uma pequena área no final do sulco dorsal; 

• adultos com cerdas espiniformes nas tíbias do segundo e terceiro par de pernas; 

• vésica alongada e tubular, geralmente duas a três vezes maior que o edeago (na maioria 

dos gêneros); 

• muitos gêneros com cornutos salientes formando uma fileira na área basal da vésica. 
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1.9 Tribo Glottulini  
Alguns caracteres larvais que Fibiger & Lafontaine (2005) utilizaram para identificação 

da tribo incluem: 

• duas cerdas subventrais nos segmentos T2 e T3; 

• pupa com epicutícula cerosa; 

• fiandeira curta, achatada dorso-ventralmente e serrilhada no ápice. 

 

1.10 Gênero Dargida Walker, 1856 
Dargida Walker, 1856 pertence à tribo Hadenini (Pogue, 2010), e é um gênero 

relativamente bem conhecido no continente americano, composto atualmente por 56 espécies 

válidas (Tabela 1), que se alimentam principalmente de gramíneas. Algumas espécies, como 

D. albilinea Hübner, 1823, D. diffusa Walker, 1856, D. lithophilus Butler, 1882 e D. 

procinctus Grote, 1873, são consideradas pragas de culturas de importância econômica em 

vários países do continente (Rodriguez & Angulo, 2005; Pogue, 2009).  

Compreende mariposas de tamanho médio (24-45mm de envergadura alar), distribuídas 

pelas regiões Neártica e Neotropical, desde a Tierra del fuego na Argentina até o norte do 

Canadá, geralmente em altitudes que podem variar desde o nível do mar, nas áreas de clima 

temperado, e a mais de 3000 m de altitude, na região tropical. 

Embora existam alguns trabalhos sobre o gênero, somente as espécies de importância 

econômica são relativamente bem conhecidas (Rodriguez & Angulo, 2005; Pogue, 2009). 

Mesmo assim, a identificação de algumas dessas espécies pode ser problemática devido às 

semelhanças morfológicas. O conhecimento sobre as espécies que não geram prejuízos 

econômicos é ainda mais escasso, em alguns casos as informações limitam-se às descrições 

originais ou às citações em listas de espécies (Poole, 1989; Rodriguez & Angulo, 2005). 

Contudo, algumas das características que auxiliam na identificação dos adultos do gênero ou 

pelo menos das espécies que apresentam alguma semelhança com a espécie-tipo incluem: 

 

• cuculo estreito e alongado, com uma dilatação falciforme mediodistalmente;  

• clásper (Sukhareva, 1974) alongado e estreito, localizado na porção mediana da valva e 

com dois processos: a harpe, geralmente alongada, e o processo basal, localizado na 

porção distal do clásper, na área basal da harpe; 

• processo da costa alongado podendo ser espiniforme ou digitiforme; 

• processo costal pressente em algumas espécies; 
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• corpo da bolsa copulatória com signos dispostos em quatro grupos de número variável de 

marcas arredondadas. 

 

Os adultos do gênero Dargida apresentam importantes variações interespecíficas nos 

patrões de coloração alar, no entanto, resulta problemático saber se as espécies descritas no 

gênero realmene pertencem a Dargida já que além dos padrões de coloração alar, até hoje 

poucas formas as espécies que tiveram analisadas suas genitalias (masculinas e femininas), 

sendo que tais estruturas permitem uma melhor e mais certeira identificação taxonômica a 

nível específico.  

 

1.11 Histórioco do gênero Dargida  
Dargida foi descrito por Walker (1856) para incluir a espécie D. grammivora Walker, 

1856. 

Druce (1881), usando caracteres alares e abdominais, descreveu seis espécies: D. 

singularis, D. niphanda, D. amphion, D. saparata, D. porphyra e D. luma; todas estas 

espécies foram sinonimizadas em outros gêneros (Poole, 1989). 

Schaus (1894) descreveu D. graminea. 

Hampson (1905) incluiu Dargida na subfamília Hadeninae e sinonimizou o gênero com 

Hadena Scharank, 1802. 

Franclemont (1951) revalidou Dargida, mencionou que Dargida e Faronta Smith, 1908 

“estão proximamente relacionados e suas genitálias não apresentam diferenças significativas, 

no entanto, tem que ser mantidos como gêneros diferentes devido a caracteres como padrão 

de coloração alar e tufos de escamas no abdômen”. 

Godfrey (1972) observou que “os ínstares larvais de Dargida têm mandíbulas com 

bordas internas paralelas e separadas, enquanto nas larvas de Faronta, as bordas internas se 

interconectam”. Com base nessa comparação, foi sugerido continuar tratando Dargida e 

Faronta como gêneros separados. 

Poole (1989), no Lepidopterorum Catalogus, apresentou uma lista incluindo 37 espécies 

para o gênero Dargida, das quais 34 correspondem a novas combinações. Da mesma forma, 

incluiu uma lista de 13 espécies para o gênero Faronta, das quais seis correspondem a novas 

combinações. 

Angulo & Olivares (1999) transferiram Faronta confundibilis Köhler, 1973 para 

Dargida.  
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Angulo et al. (1999) descreveram D. tetragona e analisaram as estruturas genitais dos 

tipos de Faronta e Strigania Hampson, 1905. Os autores concluíram que o primeiro gênero 

deveria ser considerado sinônimo júnior do outro, e todas as espécies daquele gênero foram 

transferidas para Strigania. Adicionalmente, os autores mencionaram que embora Dargida e 

Faronta compartilhassem alguns caracteres, deveriam ser tratados como dois táxons distintos 

porque as espécies de Faronta apresentam digitus (= processo costal sensu Sukhareva, 1974) 

bifurcado.  

Rodríguez & Angulo (2005) sinonimizaram Dargida e Faronta e apresentaram um 

catálogo crítico e nominal com 53 espécies. Dargida é mantido sinônimo sênior devido ao 

princípio de prioridade. 

Pogue (2009), usando caracteres alares, mas enfatizando os caracteres das genitálias, 

descreve três novas espécies crípticas para Dargida as quais podem ser potencialmente 

prejudiciais para culturas de importância econômica.  

Por fim, Olivares et al. (2010) fizeram a descrição formal de D. semilunata, que já tinha 

sido incluída no catálogo de Rodríguez & Angulo (2005). 

Atualmente, o gênero Dargida Walker, 1856 está composto por 56 espécies válidas. 

Considerando todos os fatos expostos e, principalmente, pensando na dificuldade das análises 

dos caracteres morfológicos para a classificação dos grupos que formam Hadeninae, devido 

às semelhanças na morfologia, no presente trabalho pretende-se aprofundar os estudos de 

outras fontes de dados morfológicos (p.ex. genitálias masculina e feminina) para uma melhor 

delimitação do gênero Dargida e de suas espécies que no possível possam ser usados no 

esclarecimento das relações filogenéticas com os grupos arrolados na subfamília Hadeninae. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 
 

• Revisar as espécies de Dargida Walker, 1856 (Lepidoptera: Noctuidae: Hadeninae) e 

propor uma hipótese de relacionamento filogenético entre elas.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Usar caracteres morfológicos dos adultos para definir os limites das espécies que 

compõem Dargida; 

 

• Testar a monofilia de Dargida usando procedimentos da metodologia cladística; 

 

• Atualizar a distribuição geográfica das espécies de Dargida. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Revisão taxonômica 
Foram analisados 5747 espécimes de Dargida, abrangendo o total das espécies descritas 

para o gênero. Para obtenção dos dados (morfológicos, geográficos e das espécies-tipo) 

necessários para o desenvolvimento do projeto, foram examinados os espécimenos 

depositados nas seguintes coleções: 

 

(AMNH) American Museum of Natural History, New York, NY, Estados Unidos 

(BMNH) Natural History Museum, Londres, Inglaterra 

(CEUC) Coleção Entomológica da Universidad de Caldas, Manizales, Colômbia  

(ICN-MHN) Coleção Entomológica do Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional 

de Colômbia, Bogotá, Colômbia 

(MEFLG) Museu Entomológico Francisco Luis Gallego, Universidad Nacional de Colômbia, 

sede Medellín 

(MNHN) Muséum national D’Historie naturelle, Paris, França 

(MUSM) Museo de Historia Natural Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru 

(MZUSP) Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

(NHMW) Naturhistorisches Museum Wien, Viena, Áustria 

(SNM) Senckenberg Naturmuseum, Frankfurt, Alemanha  

(UCCC) Coleção de Invertebrados Universidad de Concepción, Concepción, Chile 

(USNM) National Museum of Natural History, Washington, DC, Estados Unidos 

(VOB) Coleção particular de Vitor O. Becker, Camacan, BA, Brasil 

(ZMHB) Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlim, Alemanha  

(ZSM) Zoologische Staatssammlung München, Munique, Alemanha 

 

3.2 Coletas 
Adicionalmente, com o objetivo de atualizar a distribuição geográfica das espécies de 

Dargida, entre 2012 e 2015 foram realizadas 11 expedições de campo no sudeste do Brasil e 

sudoeste da Colômbia. Para a coleta do material foi utilizada uma armadilha luminosa 

formada por um lençol branco de 2m de largura e 2m de altura, iluminado por uma luz branca 

de 500 watts. Em todos os casos, as coletas foram realizadas das 18:00 às 06:00 horas do dia 

seguinte. 
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3.3 Dissecções 
Foram dissecados 339 espécimes machos e fêmeas de todas as espécies disponíveis para 

estudo. Quando observadas variações morfológicas nas séries analisadas, dissecou-se, no 

mínimo, um macho e uma fêmea de cada forma variante. Posteriormente, foram preparadas 

lâminas para todos os indivíduos dissecados. Seguiu-se o protocolo de Robinson (1976) para 

o preparo das lâminas.  

Com a finalidade de reconhecer o padrão de venação das espécies de Dargida, foi 

removido e diafanizado um par de asas de D. quadrannulata, D. meridionalis, D. lithophilus e 

D. albilinea usando o seguinte procedimento: 1) para eliminar a gordura, as asas foram 

imersas em álcool 70%, permanecendo assim até que estivessem totalmente umedecidas; 

durante o tempo que permaneceram no álcool, realizou-se a limpeza das asas com um pincel; 

2) em seguida, foram mergulhadas em NaClO por aproximadamente 5 minutos ou até obter o 

clareamento desejado das asas; 3) por fim, foram lavadas com água destilada e álcool 96% e 

montadas em lâminas semipermanentes. Após preparo das lâminas, as asas foram comparadas 

com todas as espécies disponibilizadas para análise; quando necessário foi utilizado o 

protocolo de diafanização acima. 

 

3.4 Imagens e ilustrações 
A partir da diafanição das asas foram obtidas ilustrações que representam a distribuição 

generalizada das veias no gênero Dargida sensu Rodriguez & Angulo (2005) e Pogue (2009). 

Como resultado da comparação também foram elaboradas ilustrações que representam os 

padrões de distribuição das faixas, sombras e listras presentes nas asas das espécies que 

compões o grupo de estudo. 

Imagens dos adultos foram obtidas com auxílio de uma câmara Canon EOS D5 e uma 

lente macro Canon EF 100 mm, e de uma câmera digital Panasonic Lumix FZ100. As 

imagens tridimensionais das genitálias, tégulas e patágias foram obtidas com auxílio de uma 

câmera digital Zeiss Axiocam MRC5 acoplada a um estereomicroscópio Zeiss Discovery 

V20.  

A partir das imagens obtidas foram elaboradas pranchas para as espécies estudadas, 

com os adultos em posição dorsal e ventral; as valvas em posição ventral; edeagos e vesicas 

em posição lateral e genitálias femininas também em posição lateral. Todas as imagens foram 

processadas com o programa Adobe Illustrator 19 CC. 

Por último, foram realizadas ilustrações gerais das estruturas cefálicas e torácicas 

(pernas) que representam todas as espécies arrroladas no gênero Dargida (sensu Rodriguez & 
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Angulo, 2005; Pogue, 2009). As ilustrações foram feitas com o auxílio dos programas Adobe 

Photoshop e Illustrator 19 CC. 

 

3.5 Mapas 
Os mapas de distribuição geográfica foram elaborados com base nos dados de 

etiquetas dos espécimes estudados e nas saídas de campo realizadas. As localidades de 

ocorrência de cada espécime foram plotadas com auxílio da plataforma Google Earth 7.1.5, 

onde também foram obtidas algumas coordenadas aproximadas quando as informações não 

estavam disponíveis nas etiquetas. Posteriormente, os dados de distribuição geográfica foram 

exportados para o programa Quantum Gis 2.1 (2015) para confecção dos mapas finais.  

 

3.6 Terminologia 
A terminologia utilizada para a descrição das estruturas cefálicas, torácicas e 

abdominais (Figs. 1-10) está baseada no trabalho deMoraes e Duarte (2009).  

Os nomes das veias (Figz. 5, 6), faixas e manchas das asas (Fig. 7) foram obtidos a 

partir dos trabalhos de Köhler (1945) e Parra et al. (1986). 

 

3.7 Levantamento de caracteres e análise filogenética 
Os dados selecionados para a análise, obtidos durante o estudo morfológico dos adultos, 

foram transpostos em uma matriz no programa Mesquite 3.0 (Maddison & Maddison, 2015). 

Para a redação do texto dos caracteres foi usada a estrutura lógica proposta por Sereno (2007); 

a codificação e o ordenamento de cada um dos caracteres foram realizados seguindo os 

métodos descritos por Forey & Kitching (2000).  

No total foram levantados 136 caracteres das genitálias masculina e feminina, dos 

padrões de coloração alar e da região proximal do abdômen. Para a seleção dos caracteres, 

foram seguidos os critérios apresentados por Wiley & Lieberman (2011). As relações 

filogenéticas foram estudadas com base no método cladístico apresentado por Hennig (1966) 

e sumarizado por autores como Kitching et al. (1998) e Schuh (2000). 

 

3.8 Seleção de caracteres 
Para escolha dos caracteres que fazem parte da análise filogenética, considerou-se 

importante o uso do maior número possível de informações obtidas a partir do exame dos 

exemplares. Para isso, foi considerado o seguinte: que os caracteres não fossem contínuos, 
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impedindo a separação em estados discretos; a possibilidade de identificação de homologias 

primárias e que não houvesse sobreposição dos estados (Pinheiro, 2013).  

Considerando o proposto por Areekul & Quicke (2006), e salientado por Pinheiro 

(2013), o uso de caracteres de coloração alar deve ser feito com precaução já que possuem 

uma natureza contínua que poderia contrastar com a segunda premissa mencionada no 

parágrafo anterior. 

 

3.9 Codificação de caracteres 
Sabendo que o método utilizado para a codificação dos caracteres influencia 

diretamente as topologias geradas pelos programas (Forey & Kitching, 2000), quando 

necessário utilizou-se a codificação contingente (Sereno, 2007), que é um método que 

mantem a independência dos caracteres sem que eles percam informação filogenética 

(Pinheiro, 2013). 

Alguns caracteres foram codificados como “-”, o que significa que um caráter ou estado 

é inaplicável; entretanto alguns caracteres formam codificados com “?”, para todos os dados 

faltantes (Pinheiro, 2013). Os caracteres polimórficos foram incluídos na análise filogenética 

em vista da sua relevância para resolução dos cladogramas finais obtidos com testes 

preliminares (Nixon & Davis, 1991; Pinheiro 2013).  

 

3.10 Polarização de caracteres  
A polarização dos caracteres foi determinada seguindo o método de grupo externo (A-

Rong et. al., 2010; Wiley & Lieberman, 2011). Os caracteres multiestados foram tratados 

como não aditivos (Fitch, 1970), já que devido à ausência de dados ontogênicos não foi 

possível determinar sua ordenação (Pinheiro, 2013). 

A matriz foi analisada com o programa TNT 1.5 (Goloboff et al., 2007), e os resultados 

foram editados no programa FigTree 1.4.2 (Rambaut, 2014). Para avaliar o suporte dos 

cladogramas foram usados dois métodos de análise: o método de reamostragem de Bootstrap 

não paramétrico (Efron, 1979), utilizando 10000 réplicas e o índice de decaimento ou índice 

de Bremer (Bremer, 1994), ambos calculados por meio do software T.N.T. 1.5 (Goloboff et 

al., 2007). O índice de Jackknife (Farris et al., 1996) não foi utilizado devido a sua 

semelhança e enorme redundância em relação ao Bootstrap (Felsenstein, 2004; Schneider, 

2007). Por fim, as análises foram otimizadas seguindo o regime de ACCTRAN (de Pinna, 

1991; Pinheiro, 2013). 
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3.11 Grupos externos 
Para a eleição do grupo externo, concordando com Rodriguez & Angulo (2008), foram 

levados em consideração os trabalhos de Kitching (1984), Poole (1995) e Speidel et al. (1996) 

por apresentarem de forma clara as relações existentes entre as diferentes subfamílias que 

compõem Noctuidae. 

Kitching (1984) expõe que existe uma estreita afinidade entre as subfamílias 

Noctuinae, Cucullinae e Hadeninae, no entanto, no seu cladograma, Noctuinae foi a 

subfamília que apresentou mais simplesiomorfias e Hadeninae foi a grupo que apresentou 

mais sinapomorfias.  

Poole (1995), baseado nas genitálias masculinas e femininas e na morfologia externa 

de gêneros, principalmente de distribuição neártica, apresenta uma hipótese filogenética na 

qual reúne as espécies de noctuideos trifideos. Neste caso, a maior mudança é a união de 

Noctuidae e Hadeninae e a exclusão de Glotullini e algumas espécies de Amphipyrinae. 

Speidel et al. (1996) propõe uma hipótese filogenética na qual utiliza genitálias 

masculinas e femininas, órgão timpânico, caracteres externos e quetotaxia larval das espécies 

que compõem todas as subfamílias paleárticas de Noctuidae. Os resultados são similares aos 

apresentados por Kitching (1984), mas este autor adiciona as subfamílias Heliothinae e 

Amphypirinae, agrupadas pelo estado de caráter presença de corona. Entretanto, a subfamília 

Hadeninae foi agrupada com base na presença de cerdas interomatidiais (uma autapomorfia). 

Conforme as hipóteses de relacionamentos apresentadas por Kitching (1984), um dos 

gêneros a ser utilizados como grupo externo poderia ser um pertencente à subfamília 

Noctuinae. Segundo Forbes (1933), o gênero Peridroma Hübner, 1821 conserva o maior 

número de caracteres plesiomórficos da família, entre os quais citamos: juxta com um 

espinho, valva com o cuculo e sáculo alongados ou duto da bolsa copulatória com bifurcação 

na área proximal. Adicionalmente, os trabalhos de Angulo et al. (1987), Olivares (1994), 

Angulo (1998) e Rodriguez et al. (1998) têm utilizado este gênero como um dos grupos 

externos, obtendo aproximações razoáveis da história evolutiva dos grupos de Noctuinae 

(Rodrigues & Angulo, 2008). Por esse motivo, foi utilizada a espécie-tipo do gênero, P. 

saucia Hübner, 1808, que apresenta distribuição na América, Europa, Norte da África e Índia. 

A maior parte dos trabalhos com Hadeninae tem sido desenvolvida nas regiões 

holártica e neártica. Devido à complexidade que implica o trabalho com esta subfamília,ainda 

inexistem análises filogenéticas para o grupo e os trabalhos existentes para a região 

neotropical são escasos. Com a intenção de ter um ponto de comparação adequado, foi 

necessária a análise morfológica detalhada de um considerável número de indivíduos, 
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pertencentes a vários gêneros de Hadeninae. Como resultado, foram selecionados oito grupos 

externos (incluindo P. saucia): Anarta myrtilli Linnaeus, 1761, com distribuição na Europa, 

(Escandinávia, Inglaterra, França, Alemanha, Suiça, Espanha, Portugal e Rússia); Eriopiga 

punctulum Guenée, 1852, distribuída no Brasil e na Colômbia; Hadena compta Denis & 

Schiffermüller, 1775 com distribução na Europa (Marrocos, Algéria, Turquia, Israel, Líbano, 

e Iraque), Ásia Central, sul da Rússia, China e Japão; Leucania imperfecta Smith, 1894, com 

distribuição nos Estados Unidos (Arizona); Nephelistis clauda, Shaus, 1894, distribuída no 

México; Polia nebulosa Hafnagel, 1776 distribuída na Europa e Ásia Central e Spodoptera 

mauritia Boisduvual, 1833, com distribuição na Austrália, Ásia e África Ocidental. Embora 

todas essas espécies tenham sido usadas como grupos externos, o grupo externo funcional foi 

P. saucia.  

 

3.12 Análise comparativa 
Além de Máxima Parcimônia (MP) existem outros métodos para obter reconstruções 

filogenéticas que podem ou não gerar resultados equivalentes aos da MP. Um desses métodos 

é a Inferência Bayesiana (IB), que quando aplicada à Sistemática filogenética utiliza o método 

de cadeias de Markov implementado pelo algoritmo de Monte Carlo (MCMC) para estimar a 

distribuição de probabilidade a posteriori (Felsenstein, 2004; Ronquist, 2004). Esta 

metodologia é utilizada no contexto da impossibilidade de se calcular, por meios analíticos, a 

distribuição de probabilidade a posteriori, referente à aplicação do Teorema de Bayes no 

contexto filogenético (Ronquist & Huelsenbeck, 2003). Tais probabilidades a posteriori, por 

sua vez, são utilizadas como medidas de probabilidade de um dado clado ser correto 

(Huelsenbeck et al., 2002, Barbosa, 2016). Pelo fato que a matriz apresenta caracteres 

informativos e não informativos, foi utilizado o modelo Markov com k-estados corrigidos 

(Mkv) (Barbosa, 2016). A análise de inferência bayesiana, com dados morfológicos, foi 

realizada através do software MrBayes 3.2 (Ronquist & Huelsenbeck, 2015).  

A análise Bayesiana foi realizada por meio de aleatorização de uma árvore inicial, 

aplicando o método MCMC até atingir uma estabilização em torno de dez milhões de 

gerações. A amostragem de árvores foi feita de 1000 em 1000 gerações e por meio de análise 

gráfica do logaritmo de verossimilhança [ln(L)] em relação ao número de gerações, foi 

concluído o ponto de estabilização do logaritmo de verossimilhança em torno de duas mil 

gerações. 

A inferência bayesiana foi aplicada como método comparativo pelos seguintes motivos: 

1) é um método (probabilístico) que “sofre” menos com atração dos ramos longos 
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(Felsenstein, 1978; Lewis, 2001; Bergsten, 2005), o que é um problema recorrente no método 

de máxima parcimônia; 2) de acordo com Wright & Hills (2014), a inferência bayesiana 

aplicada a dados morfológicos discretos, utilizando os modelos Markov e Mkv é mais precisa 

que a máxima parcimônia na reconstrução filogenética (no que concerne a topologia da 

árvore), inclusive quando há uma enorme quantidade de missing data; 3) Felsenstein (1983) 

propõe que a história evolutiva de um grupo não necessariamente ocorre da maneira mais 

parcimoniosa possível. 

No entanto, existe uma grande dificuldade quando comparamos diferentes métodos de 

reconstrução filogenética, pois a base metodológica de cada um deles difere entre si. Por esse 

motivo a finalidade desta comparação é simplesmente analisar e discutir os resultados obtidos 

com diferentes metodologias 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Material revisado 
Em cada instituição visitada foi estudada a totalidade do material identificado como 

Dargida. Adicionalmente, foi revisada toda a coleção de Hadeninae na procura de material 

que pudesse estar relacionado com o gênero do presente estudo. Foram analisados 5747 

indivíduos abrangendo 56 espécies (Tab. 1) listadas por Rodríguez & Angulo (2005) e Pogue 

(2009). Adicionalmente, foram analisadas 32 morfoespécies que apresentaram similaridades 

morfológicas com as espécies que compõem Dargida, além de uma quantidade não 

contabilizada de grupos afins. 

 

Tabela 1. Lista das espécies atualmente incluídas no gênero Dargida Walker, 1856. Os 

nomes marcados com asterisco tiveram seus tipos estudados, com indicação das instituições 

onde estão depositados. 

D. acanthus (Herrich-Schäffer, 

1869) 

 D. imitata (Maassen, 1890)  

D. acca (Herrich-Schäffer, 1869)  D. jucunda (Maassen, 1890)* ZMHB 

D. albifluviata (Druce, 1905)* BMNH D. jucundissima (Zerny, 1916)* NHM 

D. albilinea (Hübner, 1827)* BMNH D. juxta Pogue, 2009* USNM 

D. albistriga (Druce, 1908)* BMNH D. leucoceps (Hampson, 1913)* BMNH 

D. albomarginata (Druce, 1898)* BMNH D. lilium Pogue, 2009* USNM 

D. albostriata (Druce, 1911)* BMNH D. lithophilus (Butler, 1882)* BMNH 

D. aleada (Smith, 1908)* USNM D. melanoleuca (Druce, 1908)* BMNH 

D. amoena (Draudt, 1924)  D. meridionalis (Hampson 1905)* BMNH 

D. calographa (Maassen, 1890)* ZMHB D. mesotoma (Hampson, 1909)* BMNH 

D. clavifera (Hampson, 1909)* BMNH D. napali (Köhler, 1959)* ZSM 

D. clavisigna (Hampson, 1913)* BMNH D. nectaristis (Draudt, 1924)* SNM 

D. confundibilis (Köhler, 1973)  D. oenistis (Druce, 1905)* BMNH 

D. demerodes (Dyar, 1920)* USNM D. permira (Draudt, 1924)  

D. diffusa (Walker, 1856)* BMNH D. polygona (Hampson, 1905) * BMNH 

D. dissentanea (Draudt, 1924)  D. procinctus Grote, 1873* BMNH 

D. disticta (Druce, 1908)* BMNH D. quadrannulata (Morrison, 

1875) 

MSU 
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Tabela 2. Continuação. Lista das espécies atualmente incluídas no gênero Dargida Walker, 

1856. Os nomes marcados com asterisco tiveram seus tipos estudados, com indicação das 

instituições onde estão depositados. 

D. egregia (Draudt, 1924)  D. resputa (Draudt, 1924) UCD 

D. elaeistis (Druce, 1905)* BMNH D. rubripennis (Grote & 

Robinson, 1870)* 

BMNH 

D. eugrapha (Hampson, 1909)* BMNH D. scripta (Maassen, 1890)* ZMHB 

D. exoul (Walker, 1856)* BMNH D. semilunata Olivares et al., 

2010 

UCCC 

D. faeculenta (Draudt, 1924)  D. spinicassida Pogue, 2009* USNM 

D. fluminalis (Dognin, 1911)* USNM D. terrapictalis (Buckett, 1967)  

D. ganeo (Draudt, 1924)  D. tetera (Smith, 1902)* AMNH 

D. graminea Schaus, 1894* USNM D. tridens (Köhler, 1947)* ZSM 

D. grammivora Walker, 1856* BMNH D. uncifera (Maassen, 1890)* ZMHB 

D. gumia (Draudt, 1924)  D. uncisigna (Hampson, 1913)* BMNH 

D. hieroglyphera (Maassen, 1890)* BMNH D. violascens (Maassen, 1890)* ZMHB 

 

Para as 56 espécies de Dargida foram estudados 42 tipos, dos quais 34 estão em museus 

europeus e oito em museus norte americanos (Tab. 1). Os tipos de D. acanthus, D. acca e D. 

amoena estão depositados em coleções da Venezuela e Bolívia (Pole, 1989), onde o acesso 

não foi possível. O material tipo de D. dissentanea, D. egregia, D. faeculenta, D. ganeo, D. 

gumia e D. resputa (supostamente depositados no Museu de História Natural de Frankfurt), 

D. confundibilis (supostamente depositado em Munique), D. imitata (supostamente 

depositado em Berlim), D. permira (supostamente depositado no Museu Britânico de Historia 

Natural) não foram encontrados. Dos tipos de D. quadrannulata e D. terrapictalis que estão 

depositados nas coleções de entomologia da Michigan State University e University of 

California Davis, respectivamente, apenas foi possivel analisar as imagens eviadas pelos 

curadores de tais coleções. 

 

4.2 Material coletado 
Entre 2012 e 2015 foram realizadas expedições de campo nas seguintes localidades: 

Brasil: Reserva Biológica Municipal Serra do Japi, SP; Parque Nacional de Itatiaia, RJ; 

Parque Nacional o Caparaó, MG e ES; Reserva Biológica Augusto Ruschi, ES; Parque 
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Nacional da Serra do Cipó, MG; Parque Nacional Serra dos Órgãos, RJ; Parque Estadual do 

Rio Turvo, SP e Parque Estadual de Campos do Jordão, SP. Colômbia: áreas rurais das 

cidades Coconuco e Inzá no departamento de Cauca e área rural da Cidade de Isnos no 

departamento de Huila.  

Ao total foram coletados 30 exemplares pertencentes ao gênero Dargida. Embora essa 

quantidade possa parecer um número baixo para o esforço realizado, deve-se lembrar de que o 

grupo de estudo é raro e com baixa frequência de coleta, tanto assim, que durante uma boa 

noite de amostragem o número máximo de exemplares coletados nunca ultrapassou oito 

indivíduos. Durante o desenvolvimento do presente estudo foram analisados mais de 5000 

exemplares correspondentes às espécies do gênero Dargida, no entanto, esses exemplares que 

estão depositados em 15 coleções entomológicas representam mais de 100 anos de 

amostragens e o esforço de um grande grupo de pessoas que durante esse tempo coletaram em 

todo o continente americano. Da mesma forma, os registros obtidos são uma contribuição 

importante à coleção de Lepidoptera do MZUSP, cujos últimos exemplares registrados, 

principalmente para a cidade de São Paulo e arredores, datam da década de 1960, de locais 

que na atualidade fazem parte da área urbana. Por fim, os registros obtidos durante as coletas 

contribuíram para preencher lacunas na distribuição geográfica e altitudinal do gênero, bem 

como gerar dados sobre horários de atividade e preferência por habitats. 

Os resultados obtidos a partir de coletas e das visitas às coleções reforçam as 

afirmações de alguns autores (Rodriguez & Angulo, 2005), sobre a ampla distribuição 

geográfica de Dargida, com representantes em todo o continente americano. É possível 

acrescentar que o gênero possui uma ampla distribuição latitudinal e altitudinal, podendo ser 

coletado desde regiões de clima tropical, onde se encontra a maior riqueza de espécies, até 

áreas de clima temperado, onde a diversidade do gênero diminui consideravelmente.  

As espécies de Dargida são preferencialmente coletadas em áreas abertas com 

predominância de plantas herbáceas, geralmente gramíneas; áreas semelhantes às das grandes 

áreas de clima temperado. Acredita-se que esse padrão de distribuição atual esteja relacionado 

com a origem evolutiva do grupo. Para Yela & Kitching (1999), os Hadeninae podem ter se 

originado no Terciário inferior, coincidindo com o aparecimento das atuais áreas de clima 

estacional e também das plantas herbáceas. Dessa forma, é possível pensar que a 

diversificação de Dargida pode ter ocorrido a partir de um ancestral que habitou as regiões de 

clima temperado. 
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4.3 Distribuição geográfica do gênero Dargida 
Poole (1989), Rodriguez & Angulo (2005) e Pogue (2009) estabeleceram que a 

distribuição geográfica de Dargida inclui todo o continente americano. Concordando com tais 

observações, os resultados do presente trabalho sugerem que o gênero tem distribuição pan-

americana, com variação altitudinal inversamente proporcional à variação latitudinal, com 

espécies ocorrendo desde o extremo sul do continente na Terra do Fogo, entre o Chile e a 

Argentina, até a província de Nova Escócia, no nordeste do Canadá, e desde o nível do mar 

nas áreas de maior latitude até aproximadamente 4000m nas regiões tropicais. 

Para os 19 países em que obtidos registros de Dargida, D. albilinea é a espécie que 

apresenta a maior distribuição com presença em 11 desses países (Tab. 2), em altitudes que 

variam entre 5m no Brasil até 3800m na Bolívia. Dargida albilinea é uma espécie de 

importância econômica que pode causar prejuízos importantes em culturas de arroz, cevada, 

aveia e trigo (Angulo & Weigert, 1975). Esse fato poderia estar relacionado com sua ampla 

distribuição, no sentido em que o transporte de alimentos “contaminados” facilitaria sua 

disseminação. Outra possibilidade é que o fato de ter uma ampla distribuição poderia 

significar simplesmente que é uma espécie com uma grande facilidade de dispersão e 

adaptação, com a capacidade de usar uma ampla variedade de hospedeiros para seu 

desenvolvimento, convertendo a espécie em um perigo potencial para culturas como as antes 

mencionadas. 

Na sequência das espécies com maior distribuição está D. grammivora, espécie-tipo do 

gênero, registrada em 10 países (Tab. 2), apresentando uma distribuição mais ampla daquela 

sugerida por Pogue (2009), em altitudes que variam entre 500m (Chile) e 3100m (Costa 

Rica). Semelhante ao que acontece com D. albilinea, D. grammivora é uma espécie polífaga, 

alimentando-se de plantas amplamente distribuídas, como Zea mays L., o que poderia ter 

favorecido sua disseminação no continente. 

Dargida disticta, D. meridionalis e D. quadrannulata, cada uma delas distribuída em 

oito países (Tab. 2), são as seguintes espécies com ampla distribuição geográfica, encontradas 

no norte, sul e centro do continente americano. As demais espécies de Dargida, embora com 

poucos registros para a região Neártica, possuem distribuição concentrada ao sul do mesmo 

continente. Na Tabela 2 é apresentada a distribuição atualizada para o gênero Dargida (sensu 

Rodríguez & Angulo, 2005; Pogue, 2009). 

A maior riqueza de espécies está nas áreas neotropicais, nos países mais próximos da 

linha do Equador. Até o momento, não há registros das espécies de Dargida no norte do 

Brasil, Guianas e Suriname. Bolívia, Peru, Colômbia e Equador possuem, respectivamente, 
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28, 27, 26 e 22 espécies, distribuídas desde 300m como no caso de D. albifluviata na 

Colômbia, até aproximadamente 4500m como D. jucunda e D. ganeo na Bolívia, e D. 

acanthus no Peru. Outras espécies que alcançam elevadas altitudes são D. calographa, D. 

hieroglyphera, D. imitata, D. uncifera e D. albistriga que podem ser encontradas até 4200m 

de altitude (Tab. 2). Estes dados contrastam com o que era conhecido para o grupo até pouco 

tempo, onde não existiam registros de ocorrência de espécies abaixo de 1000 metros e acima 

de 4000 metros de altitude. 

Para Venezuela foram registrdas 13 das espécies que formam o gênero Dargida. È 

provável que pelas características ambientales do país ainda existam mais espécies que não 

foram coletadas, principalmente, por causa do baixo esforço amostral. 

Em países de clima temperado, como Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Estados 

Unidos e Canadá, a composição florística é mais homogênea, resultando em áreas com menor 

diversidade de plantas e, consequentemente, com baixo número de espécies de lepidópteros, 

já que o inverno nesses países constuma ser rigoroso, com impacto negativo na 

disponibilidade de plantas hospedeiras (Primack, 2014). Pelos motivos supracitados, números 

relativamente baixos de espécies foram registrados no Uruguai (duas espécies), Paraguai 

(cinco espécies), Chile (cinco espécies), Argentina (10 espécies), Estados Unidos (nove 

espécies) e no Canadá (quatro espécies).  

Brasil tem somente oito das 56 espécies descritas para o gênero. Esse número baixo de 

espécies poderia ser consequência da presença da cordilheira dos Andes, possivelmente 

porque esta barreira evitou a dispersão do ancestral do grupo no norte do Brasil, e para chegar 

aos estados do sul do Brasil, deveria primeiro colonizar os ambientes do sul do Chile (e 

logicamente o restante do contimente americano), para posteriormente colonizar os ambientes 

argentinos e por fim chegar aos estados do sudeste brasileiro; seguindo o apresentado por 

Farrell & Mitter (1993) e Yela & Kitching (1999), tal dispersão poderia ter acontecido há 10 

milhões de anos, o que resulta em uma origem recente da linhagem de Dargida. 

Os registros obtidos para a América Central foram poucos: sete espécies para Costa 

Rica, uma espécie para Guatemala, uma espécie para Honduras, duas espécies para a, 

República Dominicana e 10 espécies para o México. Embora na América central (ao menos 

no centro e sul desta parte do continente) as condições ambientais sejam similares às 

apresentadas nos países tropicais, onde a diversidade está concentrada (Tab. 2), consideramos 

que a quantidade de espécies registradas seja reflexo do pequeno esforço amostral. 

Um caso interessante na distribuição do gênero foi a ocorrência de D. exoul em Santa 

Helena, um conjunto de ilhas localizadas no atlântico sul, entre o Brasil e a Angola. 
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Inicialmente, a suspeita foi de que tal registro poderia ser um erro de localidade. No entanto, 

outros registros dessa espécie foram confirmados em outras ilhas próximas à Santa Helena. A 

hipótese aqui considerada é que um navio mercante tenha levado uma carga contaminada com 

larvas ou pupas de D. exoul permitindo a colonização e o estabelecimento dessa espécie na 

ilha. 
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Tabela 3. Distribuição geográfica das espécies de Dargida. Resultados obtidos após a revisão do gênero. O “x” significa que a espécie ocorre no país, mas a altitude da localidade de coleta é desconhecida. 
                País de 
          Ocorrência 
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D. acanthus 3000-3880 2143-4500 2200-4200 1700-3640 3000-4000         3100                   
D. acca 1600-3000   2300-3500             1200-3100                   
D. albifluviata X   305-4200 2742-3640                               
D. albilinea 300-3800 2743 450-2600     31-2500   8-1759 5-909   1-600 113-189 17-252 50-84         X 
D. albistriga   1829   3800-4000                               
D. albomarginata 1000-3290 945-2743 800-2300 1970-3500 1700         1200-3100                   
D. albostriata 3000-3700 2743-3600 2700 2600-3300                               
D. aleada               15                       
D. amoena   X             1350-1400           X         
D. calographa 1836-3500 945-3600 3200-4200 2750-4000                               
D. clavifera   1829-3505                                   
D. clavisigna   1829-3505 3200-3800                                 
D. confundibilis           1800                           
D. demerodes             X                         
D. diffusa         X   2232 39-2895     X X 51-777             
D. dissentanea 3000-3200 3000-3200                                   
D. disticta 750 1524-2134 1800-2200   X 97     950-1910     172         24     
D. elaeistis   945-3048 3400-3800                                 
D. eugrapha   2896                                   
D. faeculenta 1836-3500   3500 2742-3500                               
D. fluminalis 3000-3290 800-3600 3200-3800 2800-3640 X                             
D. ganeo 3600-4500 3830     3000-3200                             
D. graminea                 782-2410                     
D. grammivora 2600 1829-3100 1700-3800 1800-3500 1437-2164   1798-2743 1524-2743   1200-3100 500-2100       2200-2400         
D. gumia     2400-2800 2097-3500                               
D. hieroglyphera 2100-3290 914-3505 2800-4200 2200-4000 3000-4000                             
D. imitata 2400-3700 200-3600 2800-4358 1067-3700 3000-4000                             
D. jucunda 3000-4500 2896-3505 3600                                 
D. jucundissima                 50-1600                     
D. juxta             X     1900-2500                   
D. leucoceps 750-3505   3535 2800 3352                             
D. lilium X               920                     
D. lithophilus           4-1200         2.-2150                 
D. melanoleuca 1650-3000 2134                                   
D. meridionalis 418-2817   X     1000 X   10-1400     211   40   2100       
D. mesotoma 2817-3700 945-3600 X 3035-3640 3200                             
D. napali           119-197                           
D. nectaristis 3200 2743-3100 4200-4328 2742-3600                               
D. oenistis   1829-3048     3300-4000                             
D. permira                     40-2560                 
D. polygona 750-3635 1829-3505 3500-3800 3200-3300   650                           
D. procinctus             1898-2232 94-840   1620-3200     33-1600     1940       
D. quadrannulata 450 2450 1420-1800     1180 X 1524 6-980     186               
D. resputa     X 3200 X                             
D. rubripennis               X         X             
D. scripta 3700                                     
D. semilunata       X                               
D. spinicassida             2743                         
D. terrapictalis             2590 1188-1250                       
D. tetera             X 762-1706                   1900   
D. tridens 1800-3700     650   450                           
D. uncifera 2500-4000 2500-4000 4200 1264-3800           3100                   
D. uncisigna 3700 2743-3505   2400-3200   2500                           
D. violascens     3800 3300-3500                               
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4.4 Considerações sobre a morfologia dos adultos 

Cabeça 
A cápsula cefálica de Dargida Walker, 1856 é arrendonda como na maioria de 

Hadeninae. Não encontramos características diagnósticas que permitam usá-la para 

identificação em nível genérico ou específico; entretanto os olhos globulares com abundantes 

cerdas interomatidiais (Fig. 1) são típicos de Hadeninae. As cerdas interomatidiais podem 

estar presentes em alguns outros noctuídeos, e ausentes em alguns poucos Hadeninae (Fibiger 

& Lafontaine, 2005). O frontoclípeo é liso e levemente convexo, densamente coberto por 

escamas piliformes, de cores variadas. A probóscide (Fig. 1) é robusta, funcional, com 

comprimento geralmente atingindo o último segmento abdominal. As antenas podem ser 

filiformes ou serrilhadas (Fig. 1), no caso de Dargida fornecem informações úteis para a 

separação de D. lithophilus do resto das espécies do gênero. Os palpos labiais são robustos, o 

segundo palpômero é oblíquo (voltado para frente), o terceiro é reduzido e está disposto de 

forma quase perpendicular em relação aos olhos. Em Dargida, os palpos labiais não variam a 

ponto de auxliar na taxonomia de suas espécies.  

 

 

Figura 1. Cabeça de Dargida meridionalis, vistas frontal e lateral.  
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Figura 2. Antenas de Dargida spp. Antena filiforme de D. meridionalis ♂ e ♀ (esquerda). 

Antena serrilhada de D. lithophilus ♂ (direita).  

 

Tórax  
Os patágios (Fig. 3) são um par de estruturas finamente lobadas do protórax. Em 

Dargida, os patágios têm formato de leque. As tégulas (Fig. 3) são escleritos lobulados, 

proximais associados à base das asas, e encontram-se no metatórax. O formato dos patágios e 

das tégulas, além do padrão de coloração dessas estruturas, podem ser usados na taxonomia 

para caracterização de alguns táxons. 

As pernas, especificamente os esporões tibiais (Fig. 4) alongados que ultrapassam o 

comprimento dos esporões encontrados em Lymantriidae, são considerados por Fibiger & 

Lafontaine (2005) como uma autapomorfia que suporta a monofilia de Noctuidae. No caso de 

Dargida esta característica é de pouca utilidade taxonômica. 

A região metatorácica fornece informações importantes, principalmente para a 

delimitação de Noctuiodea e Noctuidae (Fibiger & Lafontaine, 2005), mas no grupo de estudo 

esta área tem pouco uso na identificação. 

Por fim, o formato da ramificação das veias (Figs. 5, 6) das asas pode ser usado para a 

classificação de famílias. Scoble (1995), por exemplo, faz uso do padrão de venação como 

parte da descrição das famílias que compõem a ordem; em muitos noctuídeos a 

homogeneidade morfológica das veias não fornece informações úteis para realizar uma 

classificação confiável de grupos supragenéricos (Yela & Kitching, 1999). No caso de 

Hadeninae, como mencionado na introdução, os principais caracteres para a definição do 

grupo são oriundos do estágio larval, e no caso de Dargida, além de algumas veias radiais 

estarem levemente mais próximas entre si ou haver uma pequena variação no tamanho da 
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aréola (asa anterior), não foram observadas características que pudessem ser usadas na 

identificação das espécies.  

 
 

 

Figura 3. Estruturas do tórax de Dargida spp. Tégulas (esquerda) e patágias (direita). 

 

 

Figura 4. Estruturas do tórax de Dargida spp. Pernas anterior, mediana e posterior (da mais 

superior para a mais inferior).   

 

Embora a importância taxonômica das veias na hora de definir espécies ou grupos de 

espécies não seja relevante, é importante investigar toda a variação morfológica possível, 

como uma tentativa de obter caracteres que não tenham sido observados por autores prévios, 

assim como aumentar o número de caracteres amostrados e úteis em reconstruções 

filogenéticas e que possam ser usados na classificação e diagnose dessas mariposas. Por esse 

motivo, e com a finalidade de explorar melhor a diversidade morfológica, apresentamos o 
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padrão de venação alar de Dargida (Figs. 5, 6). A nomenclatura baseou-se no trabalho de 

Miller (1970); que embora propondo seu próprio sistema de nomenclatura, usou como 

referência principal o sistema Comstock-Needham, baseado na venação de Insecta e não só de 

Lepidoptera, o que confere uma aplicação mais ampla. 

Em Dargida, Asas anteriores e posteriores estão unidas como sistema frênulo (F) 

retinaculo. Asas anteriores (Fig. 5): a veia localizada na posição mais anterior é a subcostal 

(Sc), a verdadeira veia costal foi perdida em muitos lepidópteros; as seguintes cinco veias são 

divisões da radial (R) e estão identificadas como R1, R2, R3, R4 e R5; as seguintes três veias 

são as mediais, identificadas como M1, M2 e M3, respectivamente; posteriormente, são 

encontradas as divisões da veia cubital Cu1 e Cu2, algumas vezes identificadas como CuA1 e 

CuA2, dependendo do grupo que esteja sendo estudado ou do sistema usado pelo autor; por 

fim, posterior à célula discal se observam as veias anais (A), A1 e A2, em muitos casos estão 

fundidas e se identificam como A1+A2. Em Dargida é observada somente a veia A2. 

Asas posteriores (Fig. 6): a veia que se encontra na posição mais anterior é 

considerada uma fusão entre as veias subcostal e a primeira radial denominada Sc+R1; a 

segunda que se observa é o setor radial que é a fusão de todas as veias radiais menos R1 e se 

identifica como Rs. Na seguinte posição estão as veias mediais, que igualmente nas asas 

anteriores se denominam M1, M2 e M3, em ordem desde a mais anterior até a mais posterior; 

no entanto a veia M2 (como em outros Noctuidae trifineos) encontra-se ausente. As últimas 

duas veias são a cubital, cujas divisões estão identificadas como Cu1 e Cu2, e a anal, das 

quais A1 está ausente e somente se observa A2 e A3. A célula discal está delimitada 

anteriormente pelo tronco da veia radial (R), posteriormente pelo tronco da veia cubital (Cu) 

e distalmente pelas veias transversais (que podem estar ser pouco esclerotizadas). 

Embora a morfologia das veias não auxilie na identificação de espécies (pelo menos 

no caso de Dargida), outros caracteres alares, como o padrão de coloração e a cobertura de 

escamas, têm papel importante na proteção, comunicação e termorregulação (Scoble, 1995). 

Do ponto de vista taxonômico, a disposição e a ausência ou presença de linhas, manchas e 

pontos são de grande utilidade na identificação de espécies. Nas espécies de Dargida, o 

padrão de coloração alar foi de especial relevância evidenciando uma grande variedade de 

cores e máculas. 

Os padrões de coloração representam caracteres que podem ser importantes inclusive 

para a identificação de espécies em Noctuidae. No caso do gênero Dargida o padrão de 

coloração alar é importantes na separação de espécies, mas, algumas vezes não é possivel 

definir se as espécies identificadas fazem parte do grupo de estudo ou foram erroneamente 
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incluídas nele. Para ter maior certeza do anterior é necessário analisar estruturas como as 

genitalias masculinase femininas que fornecem caracteres taxonomicamente importantes na 

separação de espécies. 

 

 

 

Figura 5. Asa anterior de D. meridionalis.  

 

 

 

Figura 6. Asa posterior de D. meridionalis.  

 

Desde a descrição do gênero Dargida (Walker 1856), os padrões de coloração das asas 

foram usados como principal ferramenta para a classificação das espécies, mas nunca foi 

definido o critério usado para tal finalidade; dito de outra forma, não se sabe como foram 

interpretados os padrões de coloração para que as espécies hoje descritas em Dargida fossem 
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incluídas neste gênero. Como hipotetizado por Pole (1989), esse fato poderia significar que 

dentro de Dargida foram incluídas espécies que poderiam ser classificadas em outros gêneros. 

Para corroborar ou refutar a hipótese de Poole foram realizados dois procedimentos; 

em primeiro lugar, foram analisados os padrões de coloração alar de todas as espécies do 

gênero, como resultado dessa analise foi obtido um “mapa” geral com a distribuição de faixas 

e linhas para as espécies incluídas em Dargida sensu Rodriguez & Angulo (2005) e Pogue 

(2009) (Fig. 7). Em segundo lugar, foram comparadas as genitálias (masculina e feminina) da 

espécie-tipo (D. grammivora Walker, 1856) com as espécies disponibilizadas durante a 

revisão do gênero. Essa análise permitiu dividir Dargida em dois grupos. O primeiro 

denominado Dargida sensu stricto e formado por todas as espécies cujas genitálias são 

semelhantes com a da espécie-tipo. O segundo grupo foi denominado Dargida sensu lato e 

está formado por todas as espécies atualmente arroladas no gênero. 

Com os dados obtidos foi confirmada a hipótese de Pole (1989) de que o gênero 

Dargida está formado por mais de uma entidade genérica, dito de outra forma, o denominado 

grupo sensu lato (menos as espécies do grupo sensu stricto) está formado por espécies que 

deveriam ser realocadas em outros gêneros, corroborando a parafilia de Dargida. 

 

 

Figura 7. Distribuição de faixas e manchas (mapa da asa) na asa antrerior das espécies de 

Dargida. 

 

Abdômen 
A cavidade abdominal contém duas estruturas de significativa importância para 

caracterização dos táxons que as possuem: 1) A coremata, formada por agrupamentos de 

escamas piliformes associadas à dispersão de feromônios (Fig. 8). A base da estrutura 

encontra-se no primeiro pleurito abdominal e os pincéis (ou panículos) estão dispostos de 
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forma longitudinal em uma cavidade localizada entre o terceiro e quinto segmento abdominal. 

Entre o material revisado, as espécies que apresentaram esta estrutura estão todas no grupo 

denominado Dargida sensu lato; entretanto, nenhuma das espécies do grupo sensu stricto 

apresentou os tais pinceis; 

2) As genitálias masculinas e femininas (Figs. 9 e 10) têm uma importância primária 

para a taxonomia de Lepidoptera. A genitália masculina apresenta maior variabilidade 

morfológica do que a feminina, porém esta fornece alguns caracteres chave para a 

classificação de Dargida. Visando ter uma melhor interpretação das genitálias masculina e 

feminina, apresentamos a seguir a definição de cada uma de suas estruturas: 

 

 

Figura 8. Coremata ou pincel de pelos encontrado nos machos adultos de Dargida (espécies 

do grupo sensu lato). 

 

• Genitália Masculina 

Unco: Processo derivado do décimo tergito e em contato com o nono; posicionado na área 

mediodorsal e se estendendo caudalmente a partir da porção mais distal do tegume. 

Tegume: Processo formado pelos segmentos abdominais IX e X, encontra-se entre as 

valvulas, é levemente esclerotizado, tem forma triangular ou de telhado. 

Peniculus: processo densamente coberto por cerdas piliformes, localizado nas laterais do 

tegume, na área proximal, ao lado da articulação tegume-vínculo. 
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Juxta: localizada na área central da membrana intersegmentar, na região proximal da 

abertura anal, achatada e com formato de escudo. Em Dargida, oberva-se um formato 

subtriangular de base alargada que se estreita distalmente. 

Vínculo: porção basal do “anel” formado pelos segmentos IX e X, processo alongado, em 

forma de U ou V, levemente esclerotizado, visível na área proximal da valva, articulando-se 

distalmente com o tegume. 

Saco: processo achatado, levemente esclerotizado, tubular ou em forma de V, localizado 

na área medial-ventral na porção proximal do vínculo. 

Valva: localizada no nono segmento abdominal, formada por duas partes, geralmente 

simétricas, usadas para segurar a fêmea durante o acasalamento. Em cada uma dessas partes 

podem ser encontrados o sáculo, clavus, clasper, costa, processos da costa, processo costal e 

cuculo. 

Costa: porção esclerotizada da valva ao longo da sua margem dorsal, definida como a 

base estrutural (esqueleto) de toda a valva. 

Clavus: processo localizado próximo ao sáculo na área proximal da costa; pode ser 

arredondado, triangular, alongado ou pouco desenvolvido. 

Sáculo: alargamento da porção anterior da valva. 

Clasper: esclerito obliquo ou arqueado, localizado na área central da valva, serve como 

ponto de suporte para os músculos flexores, geralmente constituído por dois processos, o 

harpe e o processo basal. 

Harpe: processo na área distal do clasper, normalmente alongado, estreito distalmente, 

está inclinado à costa. 

Processo basal: localizado na área distal do clasper, na base do harpe, geralmente de 

menor tamanho e em direção oposta ao harpe. 

Processo da costa: estrutura esclerotizada que se estende desde a costa e é posterior à 

localização do clasper. Pode ser cuneiforme e não estar separado da membrana, nesse caso se 

denominada processo fixo ou como ocorre em Dargida, pode ser um “apêndice” digitiforme 

que se estende além da face da valva, nesse caso é denominado processo livre. 

Processo costal: processo em forma de “dente” ou uma inflexão angular na área apical da 

costa. 

Cuculo: processo localizado na porção distal da valva. É uma estrutura alongada e 

achatada; em Dargida também é estreita e com a porção mediodistal caracteristicamente 

alargada. 
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Corona: na margem externa do cuculo, é uma área levemente mais esclerotizada, com 

uma série de espinhos, denominados espinhos marginais. Os espinhos localizados na porção 

ventral da dilatação do cuculo são denominados espinhos anais. 

Edeago: estrutura tubular esclerotizada com uma abertura próxima da base que recebe o 

duto seminal, com uma membrana eversível denominada vesica. 

Carina: área distal do edeago geralmente mais esclerotizada, podendo apresentar 

espinhos ou ser lisa. 

Vesica: membrana eversível, fina e alongada, unida à margem distal do edeago, pode 

apresentar espinhos (cornutos) localizados em quase qualquer parte do seu comprimento, ou 

divertículos que geralmente se observam nas áreas basal ou medial. 

Divertículos: dilatações arredondadas na vesica geralmente localizadas nas áreas medial 

ou distal. 

Cornutos: estruturas esclerotizadas, espiniformes, podem estar localizadas desde a área 

basal até a área posteromedial da vesica. O número e a disposição dos espinhos variam entre 

as espécies. 

 

• Genitália feminina 

Papilas anais: estruturas fortemente esclerotizadas que se sobressaem na terminália, 

fazem parte dos segmentos IX e X, formando um par de lóbulos. 

Apófises: apódemas pareados e esclerotizados que fazem parte das margens dos tergitos 

oitavo e nono, geralmente alongados e estreitos com formato de “alfinete”. As apófises 

anteriores estão localizadas no segmento VIII e as apófises posteriores nos segmentos 

IX+X.  

Óstio: câmera genital ou abertura copulatória, geralmente invaginada, faz parte do sétimo 

esternito. Em Dargida é uma estrutura pouco proeminente. 

Antro : continuação do óstio, geralmente funifilorme ou lobular. 

Duto da bolsa: estrutura achatada, alongada, geralmente esclerotizada, que comunica o 

óstio com o corpo da bolsa. 

Corpo da Bolsa: estrutura membranosa, globular ou ovoide, localizada ao final do duto 

da bolsa. 

Apêndice da bolsa: dilatação lateral do corpo da bolsa localizada nas áreas distal da bolsa 

e proximal do duto da bolsa. O duto seminal projeta-se a partir do apêndice da bolsa.  

Signos: pequenas estruturas esclerotizadas, geralmente denticuladas que podem formar 

faixas ou pontos. 



 

 

Figura 9.

Esquerda, edeago; direita,

 

 

 

Figura 10.

 

Figura 9. Genitália masculina de 

Esquerda, edeago; direita,
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4.5 Análise filogenética 

Operação do programa TNT 

 

Para a análise da matriz formada por 136 caracteres, 60 OTUs e 16 estados de caráter 

foi usada a opção de busca tradicional (traditional search), usando os seguintes protocolos:  

 

Protocolo 1. Análise com pesagem igual 

O algoritmo de permuta usado foi o tree bisection reconnection (TBR). Os caracteres 

foram tratados como não aditivos (não ordenados); o número de réplicas ou sequências de 

adição randômica foi fixado em 10.000.000 e, por fim, foram salvas 100 árvores por réplica. 

 

Protocolo 2. Análise usando pesagem implícita 

Nesta opção, os parâmetros de busca foram iguais aos do protocolo 1, mas o valor da 

constante de concavidade (K), necessária para rodar este tipo de análise, foi obtido seguindo o 

script desenvolvido por Salvador Arias conforme recomendado por Goloboff et al. (2008). De 

tal forma que o valor de K obtido foi de 8,593750. 

Com o objetivo de avaliar o comportamento das topologias obtidas quando eliminados 

grupos de caracteres para a identificação daqueles que poderiam ser mais relevantes, foram 

realizadas as seguintes análises preliminares: na primeira foram incluídos 94 caracteres 

correspondentes às genitálias masculinas e femininas e um às androconias que alguns machos 

apresentam; e na segunda análise foram incluídos 108 caracteres correspondentes às genitálias 

masculinas, às androconias e aos padrões de coloração alar, os cladogramas dessas análises 

preliminares (Figs. 11 e 12 respetivamente) mostraram-se semelhantes com o cladograma 

final (Fig. 16), principalmente no que se refere à formação de dois agrupamentos: um deles 

(no topo da imagem), formado pelas espécies usadas como grupos externos e o segundo (na 

parte inferior da imagen), compreende todas as espécies do grupo Dargida sensu stricto. 

Adicionalmente extist outro grupo formado pelas espécies restantes, mas, nesse caso existem 

divergências quando comparado com o cladograma final. As árvores também apresentaram 

diferentes níveis de resolução, com maior ou menor presença de politomias. 
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Figura 11. Cladograma resultante da análise de Máxima Parcimônia usando 94caracteres das 

genitálias masculinas e femininas e um das androconias masculinas. 
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Figura 12. Cladograma resultante da análise de Máxima Parcimônia usando 108 caracteres 

das genitálias masculinas, as androconias e os padrões de coloração alar. 
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4.5.1 Caracteres, espécies e topologias 

Foi analisado um total de 136 caracteres, dos quais 66 correspondem a caracteres de 

genitália masculina, 28 de genitália feminina, 41 de padrões de coloração alar e um caráter 

referente à região proximal do abdômen. 

Das 56 espécies até hoje arroladas no gênero Dargida, foram analisadas 51. As 

restantes, D. uncifera, D. gumia, D. albistriga, D. leucoceps e D. eugrapha, não foram 

incluídas no presente trabalho por dois motivos principais: 1) a negativa dos curadores dos 

museus para dissecar espécimes; e 2) devido à pequena quantidade de material disponível nas 

coleções visitadas (para alguns táxons somente o tipo encontrava-se disponível para análise). 

Para as espécies em que não foi possível a dissecção, foram obtidos apenas os caracteres de 

coloração alar, equivalentes ao 30% do total dos caracteres analisados. Devido a que os 

caracteres analisados das espécies antes mencionadas soman menos do que o 50% não foram 

consideradas nos analisis realizados visando buscar uma melhor resolução da topologia final. 

 

4.5.1.1 Topologias 

Na busca sem pesagem foram obtidas oito árvores mais parcimoniosas (1083 passos). 

A árvore de consenso estrito teve 1092 passos (Fig. 13). Por outro lado, na busca com 

pesagem implícita, foi obtida uma árvore mais parcimoniosa (1120 passos, Fig. 14). Embora 

os resultados da busca usando pesagem implícita apresentaram maior número de passos, a 

topologia final (Fig. 16) usando esta metodologia apresentou maior resolução. 

A análise tradicional e a análise por meio de pesagem implícita resultaram na não 

monofilia de Dargida que, de fato, pode estar incluído em dois ou mais agrupamentos 

genéricos. No entanto, devido à significativa presença de homoplasias e também devido à 

homogeneidade morfológica na subfamília Hadeninae, ainda é necessário um esforço 

considerável para identificar o número de agrupamentos existentes em Dargida. 

Embora os cladogramas obtidos apresentem agrupamentos relativamente diferentes, 

neste trabalho é considerada a hipótese obtida usando pesagem implícita como a mais 

provável, principalmente pelas seguintes razões: 1) concordando com Goloboff et al. (2008), 

a pesagem implícita diminui o efeito das homoplasias e aumenta a resolução das hipóteses 

filogenéticas; 2) concordando com o exposto por Pinheiro (2013), dada a existência de 

caracteres que apresentam graus diferentes de homoplasia, é razoável pensar que cada um 

deles deveria ter uma pesagem diferenciada. 
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Os resultados mais relevantes apresentados no cladograma com pesagem implícita 

(Fig. 14) são: 

 

• A monofilia de Dargida não foi sustentada. 

• Como apresentado em todas as topologias obtidas, o grupo denominado Dargida sensu 

stricto, formado por 27 espécies, sería uma unidade monofilética. 

• No grupo Dargida sensu stricto é importante ressaltar a resolução do clado D. 

rubripennis, D. aleada e D. tetera, que apareceram como uma politomia no cladograma 

sem pesagem. 

• A espécie-tipo do gênero esta contina no grupo sensu sticto. A espécie mais relacionada 

com D. grammivora é D. meridionalis, no entando, estas duas espécies encontram-se 

formando um subgrupo com D. lilium, D. juxta, D. procinctus, D. spinicassida, D. 

graminea, D. mesotoma, D. oenistis e D. resputa. As duas principais características que 

diferenciam estas espécies do resto do grupo sensu stricto são o padrão de coloração alar 

escuro e a precença de faixas e manchas. 

• O resto de espécies do grupo sensu stricto diferenciam-se do subgrupo formado pela 

espécie-tipo em que o padrão de coloração alar é mais claro e sem faixas e manchas. 

• As restantes espécies que formam o grupo sensu lato não podem ser ordenadas nem como 

grupo monofiletico nem como subgrupos devido a grande variação morfológica 

observada. Um exemplo dessa variação são as espécies D. polygona, D. violascens e D. 

tridens que embora na topologia pareçam formar um agrupamento, a realidade é que as 

duas primeiras poderiam formar um agrupamento generio e a terceira poderia formar 

outro agrupamento genérico diferente.  

• Outro caso similar ao anterior ocorre com as espécies D. uncisigna, D. clavisigna e 

D.imitata, onde embora os padrões de coloração alar apresentem certo grau de 

semelhança, as genitalias indicam que as duas primeiras espécies formariam um grupo 

genérico separado da terceira.. 
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Figura 13. Cladograma de consenso resultante da análise de Máxima Parcimônia sem 

pesagem. 



 

 63 

 

Figura 14. Cladograma resultante da análise de Máxima Parcimônia usando pesagem 

implícita. 
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4.5.1.2 Lista de caracteres

Genitália masculina  

 

1. Vínculo+saco, formato:  

0. como em P. saucia (Fig. 303); 

1. formato de U ou V (Fig. 260). 

Devido à dificuldade na separação destas 

duas estruturas decidiu-se usar a “fusão” 

de estruturas para inferir sobre o formato 

dessa porção da genitália masculina. 

 

2. Vínculo+saco, comprimento relativo ao 

comprimento da valva (excluindo o 

cuculo): 

0. maior que 2/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3. 

 

3. Sáculo, projeção, comprimento 

aproximadamente igual ao comprimento da 

valva: 

0. presente (Fig. 288); 

1. ausente. 

Este caráter se diferencia do caráter 5 

porque está diretamente relacionado ao 

formato do sáculo, enquanto que o caráter 

5 faz referência às estruturas semelhantes a 

espinhos. 

 

4. Sáculo, porção distal, formato:  

0. retilíneo (Fig. 231); 

1. sinuoso (Fig. 297); 

2. côncavo (Fig. 294); 

3. convexo (Fig. 162). 

 

 

5. Sáculo, processos menores ou iguais que 

1/3 do comprimento da valva: 

0. ausentes; 

1. presentes (Fig. 303). 

 

6. Valva, formato: 

0. uniforme (Fig. 251); 

1. alargada ou dilatada (Fig. 2). 

 

7. Valva, alargada ou dilatada na área:  

0. meio-basal; 

1. meio-distal. 

A variação morfológica apresentada nesta 

porção da valva é evidente nas espécies 

estudadas, no entanto, a estruturação lógica 

dos caracteres (caracteres 7 e 8) foi 

bastante difícil devido à localização e ao 

formato da estrutura. 

 

8. Valva, margem ventral, porção distal, 

angulação: 

0. entre 45° e 90° (Fig. 190); 

1. entre 90° e 135° (257); 

2. maior que 135° (Fig. 173). 

 

9. Clavus: 

0. evidente (Fig. 203); 

1. não evidente (Fig. 150). 
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10. Clavus, angulação: 

0. entre 45° e 90° (Fig. 184); 

1. entre 90° e 135° (Fig. 237); 

2. maior que 135°.(Fig. 223) 

 

11. Costa, processo costal: 

0. presente (Fig. 156); 

1. vestigial ou ausente (Fig. 190). 

 

12. Costa, processo costal, formato: 

0. falciforme (Fig. 193); 

1. subtriangular (Fig. 225); 

2. côncavo (curvo arredondado) 

(Fig. 270); 

3. oblongo (Fig. 181); 

4. espiniforme (Fig. 303). 

 

13. Costa, processo da costa: 

0. presente (Fig. 260); 

1. vestigial ou ausente (Fig. 263). 

 

14. Costa, processo da costa, formato: 

0. oblongo (Fig. 294); 

1. espiniforme (Fig. 162); 

2. lobulado (Fig. 206). 

3. falciforme (Fig. 270); 

4. trapezoidal (Fig. 231). 

 

15. Costa, processo da costa, disposição: 

0. descendente ou curvo; 

1. ascendente ou retilíneo; 

O processo da costa descendente (ou 

disposto em direção ventral) apresenta-se 

curvo; o ascendente (ou disposto em 

direção dorsal) é retilíneo. 

 

16. Costa, processo da costa espiniforme, 

área basal:  

0. mais longa do que larga; 

1. mais larga do que longa. 

 

17. Costa, processo da costa, ápice: 

0. pontiagudo; 

1, arredondado; 

2. reto (truncado). 

 

18. Clasper, comprimento relativo ao 

comprimento da valva (excluindo o 

cuculo): 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3. 

 

19. Clasper, harpe, abrangência relativa ao 

comprimento do cuculo: 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3; 

2. maior que 2/3. 

 

20. Clasper, harpe, formato: 

0. digitiforme (Fig. 254); 

1.espiniforme (estreito e alongado) 

    (Fig. 309); 

2. falciforme (Fig. 187); 

3. oblongo (Fig. 303); 

4. formato D. permira (Fig. 245) 

5. triangular (Fig. 147). 
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21. Clasper, harpe, comprimento: 

0. retilíneo (Fig. 153); 

1. sinuoso (Fig. 216); 

 

22. Clasper, harpe, margem dorsal, porção 

basal: 

0. côncava (Fig. 198); 

1. convexa (Fig. 190); 

2. retilínea (Fig. 150). 

 

23. Clasper, harpe, ápice, formato: 

0. arredondado;  

1. afilado. 

 

24. Clasper, processo basal: 

0. ausente ou vestigial; 

1. presente (Fig. 168). 

 

25. Clasper, processo basal, comprimento 

relativo ao comprimento do harpe: 

0. menor; 

1. maior ou igual. 

 

26. Clasper, processo da margem ventral: 

0. presente (Fig. 190); 

1. ausente. 

 

27. Clasper, processo da margem ventral, 

posição: 

0. terço basal (Fig. 181); 

1. terço medial (Fig. 190; 

2. terço distal (Fig. 171). 

 

28. Cuculo, área basal, largura em relação 

à largura da corona:  

0. menor; 

1. aprox. igual. 

 

29. Cuculo, comprimento relativo ao 

comprimento da valva: 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3; 

2. maior que 2/3. 

 

30. Cuculo, dilatação na área meio-distal: 

0. ausente (Fig. 288); 

1. presente (Fig. 254). 

 

31. Cuculo, dilatação, sentido: 

0. ventral (Fig. 254); 

1. dorsal (Fig. 173). 

 

32. Cuculo, dilatação, formato: 

0. falciforme (Fig. 206); 

1. subtrapezoidal (Fig. 187); 

2. subretangular (Fig. 294); 

3. lobulado (Fig. 291). 

 

33. Cuculo, dilatação, comprimento 

relativo ao comprimento da valva 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3; 

2. maior que 2/3. 
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34. Cuculo, margem anal, angulação: 

0. menor ou igual a 45° (Fig. 184); 

1. entre 45° e 90° (Fig. 306); 

2. entre 90° e 135° (Fig. 280); 

3. maior que 135° (Fig. 297). 

 

35. Cuculo, margem dorsal, angulação: 

0. menor ou igual a 45° (Fig. 171); 

1. entre 45° e 90° (Fig. 203); 

2. entre 90° e 135° (Fig. 184); 

3. maior que 135° (Fig. 223). 

 

36. Cuculo, corona, espinhos: 

0. ausentes; 

1. presentes. 

 

37. Cuculo, corona, série de espinhos: 

0. mais de uma fileira; 

1. unisserial. 

 

38. Cuculo, ângulo anal, espinhos: 

0. pouco diferenciados; 

1. diferenciados (Fig. 284). 

 

39. Cuculo, ângulo anal, espinhos 

diferenciados, quantidade: 

0. dois; 

1. cinco; 

2. quatro; 

3. três; 

4. um. 

 

40. Juxta, espinho apical: 

0. presente (Fig. 303); 

1. ausente; 

Embora esta estrutura tenha certa 

homogeneidade no grupo de estudo, foi 

selecionada devido à variação apresentada 

por um dos grupos externos. 

 

41. Anellus, bordas apresentando cornutos:  

0. sim (Fig. 294); 

1. não; 

O motivo da escolha deste caráter foi a 

mesma que no anterior. 

 

42. Tegume, formato: 

0. uniforme (Fig. 234); 

1. alargado (Fig. 237). 

 

43. Tegume, alargado ou dilatado: 

0. no terço basal; 

1. no terço meio-distal. 

 

44. Tegume, dilatação, formato: 

0. angulosa; 

1. arredondada. 

 

45. Tegume, porção distal, formato: 

0. oblíquo; 

1. côncavo; 

2. convexo. 

 

46. Unco: 

0. curto (Fig. 306); 

1. alongado (Fig. 309). 
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47. Unco, porção apical, estrutura circular: 

0. presente (Fig. 303); 

1. ausente. 

 

48. Unco, comprimento relativo ao 

comprimento da valva: 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3 e até 2/3; 

2. maior que 2/3. 

 

49. Unco, área meio-distal: 

0. dilatada (Fig. 240); 

1. uniforme ou levemente alargada 

(Fig. 237). 

 

50. Unco, área meio-distal, formato da 

dilatação: 

0. ovalado-arredondado; 

1. rombóide; 

2. cordiforme; 

3. alargado na base, se estreitando 

ao ápice; 

4. oblongo (mais longo que largo). 

 

51. Unco, ápice, formato: 

0. arredondado; 

1. pontiagudo ou anguloso. 

 

52. Unco, ápice pontiagudo ou anguloso, 

comprimento: 

0. estreito; 

1. aloargado. 

 

 

53. Edeago, carina, espinhos: 

0. ausentes; 

1. presentes (Fig. 179). 

 

54. Edeago, carina, espinhos, quantidade: 

0. apenas um; 

1. fileira longitudinal; 

2. apenas dois; 

3. conjunto de microespinhos em 

toda a estrutura; 

4. placa esclerotizada (com alguns 

espinhos). 

 

55. Vésica, estreitamento distal: 

0. abrupto (Fig. 182);  

1. paulatino (Fig. 185). 

 

56. Vésica, divertículos: 

0. presentes (Fig. 188); 

1. ausentes. 

 

57. Vésica, divertículos, quantidade:  

0. dois; 

1. um; 

2. três ou mais. 

 

58. Vésica, divertículos, tamanho:  

0. pouco desenvolvidos (Fig. 232); 

1. proeminentes (Fig. 238). 

 

59. Vésica, divertículos, formato: 

0. alargados; 

1. alongados. 
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60. Vésica, cornutos:  

0. presentes (Fig. 229); 

1. ausentes (Fig. 213); 

 

61. Vésica, cornutos presentes, posição: 

0. nos divertículos; 

1. fora dos divertículos; 

 

62. Vésica, cornutos na porção:  

0. basal; 

1. medial; 

2. distal. 

 

63. Vésica, cornutos, com uma série densa 

de espinhos: 

0. sim (Fig. 199); 

1. não (Fig. 163). 

 

64. Vésica, cornutos, posição: 

0. ventral; 

1. dorsal; 

2. lateral. 

 

65. Vésica, cornutos, quantidade: 

0. simples (um ou dois); 

1. em agrupamento (mais do que 

dois). 

 

66. Vésica, cornutos, em agrupamento: 

0. grupo ou fileira longitudinal; 

1. placa esclerotizada com espinhos 

curtos (Fig. 235); 

2. agrupamento com três ou quatro 

espinhos mais esclerotizados 

(Fig. 285). 

 

Genitália feminina 

 

67. Palilas anais + membrana 

intersegmentar + 8° segmento abdominal, 

comprimento relativo ao comprimento do 

duto da bolsa: 

0. menor; 

1. maior. 

Este caráter foi construído desta forma 

devido à dificuldade em delimitar 

eficientemente a estruturas mas também 

devido à variação observada tanto no 

comprimento das papilas e do 8° segmento 

quanto da membrana intersegmentar. 

 

68. Papilas anais, formato: 

0. subtrapezoidal (Fig. 269); 

1. subretangular (Fig. 214); 

2. subtriangular (Fig. 149). 

 

69. Papilas anais, comprimento relativo ao 

comprimento da membrana 

intersegmentar: 

0. até 1/3; 

1. maior que 1/3. 

 

70. Papilas anais, margem distal:  

0. retilínea (Fig. 250); 

1. convexa (Fig. 197). 
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71. Papilas anais, porção apical, espinho:  

0. ausente; 

1. presente (Fig. 152). 

 

72. Papilas anais, margem distal, projeção 

ventral (sem ser espinho): 

0. ausente; 

1. presente (Fig. 167). 

 

73. Apófises posteriores, dilatação 

proximal: 

0. presente (Fig. 180); 

1. ausente. 

 

74. Apófises posteriores, dilatação 

proximal, formato:  

0. rombóide; 

1. arredondado; 

2. alongado e estreito; 

3. subtriangular. 

 

75. Óstio, antro, tamanho:  

0. menor em relação ao 

comprimento do 8° 

segmento; 

1. maior em relação ao 

comprimento do 8° segmento. 

 

76. Óstio, antro:  

0. membranoso (Fig. 192; 

1. esclerotizado (Fig. 177). 

 

 

77. Óstio, antro, processos angulosos 

laterais:  

0. presentes (Fig. 175); 

1. ausentes. 

 

78. Óstio, antro, formato:  

0. convexo (Fig. 227); 

1. retilíneo (Fig. 274). 

 

79. Duto da bolsa:  

0. uniforme (Fig. 239); 

1. alargado na porção proximal 

(Fig. 274); 

2. alargado na porção distal (Fig. 

293). 

 

80. Duto da bolsa, comprimento relativo 

ao comprimento do corpo da bolsa 

(esticada): 

0. maior; 

1. menor. 

 

81. Duto da bolsa, membrana:  

0. estriada; 

1. lisa. 

 

82. Corpo da bolsa, membrana:  

0. estriada (Fig. 177); 

1. lisa. 
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83. Corpo da bolsa, formato:  

0. globular ou arredondado (Fig. 

177); 

1. forma de pera (Fig. 239); 

2. alongado e estreito (Fig. 161); 

3. ovóide (Fig. 197). 

 

84. Corpo da bolsa, signos:  

0. ausentes; 

1. presentes (Fig. 177). 

 

85. Corpo da bolsa, signos, formato:  

0. faixas longitudinais (Fig. 247); 

1. pontos ou marcas arredondadas 

(Fig. 177). 

 

86. Corpo da bolsa, signos, pontos ou 

marcas arredondas, arranjo na estrutura:  

0. em pares; 

1. singulares. 

 

87. Apêndice da bolsa, desde o duto da 

bolsa na sua porção:  

0. proximal (Fig. 305) ; 

1. distal (Fig. 269). 

 

88. Apêndice da bolsa: 

0. presente (Fig. 277); 

1. vestigial ou ausente (Fig. 296). 

 

89. Apêndice da bolsa, relação com corpo 

da bolsa: 

0. fusionado (Fig. 236); 

1. não fusionado (Fig. 233). 

90. Apêndice da bolsa, formato:  

0. mais longo que largo ; 

1. arredondado (Fig. 186); 

2. proximalmente estreito e 

alongado, distalmente globular 

(Fig. 256). 

Embora o formato do apêndice da bolsa 

seja geralmente oblongo (mais longo que 

largo), podendo apresentar uma ou mais 

curvas no seu comprimento, algumas 

espécies apresentam uma variação 

importante, tornando-se em uma estrutura 

alongada e estreita que distalmente se torna 

globular. 

 

91. Apêndice da bolsa, área proximal:  

0. alargada; 

1. não alargada. 

 

92. Apêndice da bolsa, formato:  

0. curvado; 

1. não curvado. 

 

93. Apêndice da bolsa, curvado na área:  

0. proximal; 

1. medial; 

2. distal. 

 

94. Apêndice da bolsa, comprimento 

relativo ao comprimento do corpo da 

bolsa: 

0. maior; 

1. menor; 

2. igual. 
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Padrões de coloração alar 

 

95. Asa anterior, cor de fundo:  

0. castanho escuro; 

1. castanho claro (bronzeado); 

2. castanho verdoso; 

3. castanho cinzento; 

4. esbranquiçado; 

5. castanho alaranjado; 

6. castanho avermelhado; 

7. liláceo; 

8. verde oliva. 

 

96. Asa anterior, faixa sub-basal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

97. Asa anterior, faixa sub-basal, formato:  

0. retilíneo; 

1. convexo; 

2. sinuoso; 

3. côncavo. 

 

98. Asa anterior, faixa sub-basal, 

abrangência:  

0. asa toda; 

1. metade posterior; 

2. metade anterior. 

 

99. Asa anterior, faixa antemedial: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

100. Asa anterior, faixa antemedial 

contínua:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

101. Asa anterior, faixa antemedial, 

formato:  

0. retilíneo; 

1. côncavo; 

2. convexo; 

3. sinuoso. 

 

102. Asa anterior, faixa antemedial 

crenulada: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

103. Asa anterior, faixa antemedial, 

abrangência: 

0. asa toda; 

1. metade posterior. 

 

104. Asa anterior, faixa posmedial:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

105. Asa anterior, faixa posmedial 

contínua:  

0. presente; 

1. ausente. 
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106. Asa anterior, faixa posmedial, 

formato:  

0. retilíneo; 

1. sinuoso; 

2. convexo. 

 

107. Asa anterior, faixa posmedial, 

abrangência:  

0. asa toda; 

1. metade anterior; 

 

108. Asa anterior, faixa posmedial 

crenulada:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

109. Asa anterior, faixa submarginal:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

110. Asa anterior, faixa submarginal 

contínua:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

111. Asa anterior, faixa submarginal, 

formato:  

0. retilíneo; 

1. convexo; 

2. sinuoso (zigzag). 

 

 

 

112. Asa anterior, faixa submarginal, 

crenulada: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

113. Asa anterior, faixa terminal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

114. Asa anterior, faixa terminal, formato:  

0. contínua; 

1. descontínua. 

 

115. Asa anterior, faixa terminal, 

crenulada: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

116. Asa anterior, mácula orbicular:  

0. presente; 

1. não evidente ou ausente. 

 

117. Asa anterior, mácula orbicular, 

formato:  

0. arredondado-ovalado; 

1. mais longo que largo; 

2. reniforme. 

 

118. Asa anterior, mácula reniforme:  

0. presente; 

1. não evidente ou ausente. 
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119. Asa anterior, mácula reniforme, 

formato: 

0. arredondado-ovalado; 

1. reniforme; 

2. subretangular; 

3. subtriangular; 

4. em forma de 8. 

 

120. Asa anterior, mácula orbicular, 

tamanho em relação à reniforme:  

0. maior; 

1. menor; 

2. igual. 

 

121. Asa anterior, máculas orbicular e 

reniforme, fusão:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

122. Asa anterior, mácula claviforme:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

123. Asa anterior, mácula claviforme, 

formato: 

0. sendo uma faixa; 

1. convexo; 

2. sinuoso. 

 

124. Asa anterior, mácula claviforme, 

sombra: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

125. Asa anterior, mácula claviforme, 

sombra, formato:  

0. convexo (arredondado ou 

anguloso); 

1. sendo uma faixa. 

 

126. Asa anterior, listra basal longitudinal:  

0. presente; 

1. ausente; 

 

127. Asa anterior, sombra no tronco da 

veia Cu, veias M3 e Cu1:  

0. presente; 

1. ausente. 

 

128. Asa anterior, sombra da faixa 

posmedial: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

129. Asa anterior, sombra da faixa 

posmedial:  

0. crenulada; 

1. não crenulada. 

 

130. Asa anterior, sombra da faixa 

terminal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

131. Asa anterior face ventral, sombra 

transversal: 

0. presente (Fig. 89); 

1. ausente. 
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132. Asa anterior face ventral, mancha 

discal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

133. Asa posterior, face ventral, mancha 

discal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

134. Asa posterior, face ventral, sombra 

transversal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

135. Asa posterior, face ventral, listra basal 

longitudinal: 

0. presente; 

1. ausente. 

 

Abdome 

 

136. Androcônias abdominais em T1:  

0. ausentes; 

1. presentes (Fig. 8). 
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Índices 

 

Os índices usados para avaliar o suporte do cladograma final foram o índice de 

consistência (com pesagem implícita Ci= 0.182 e sem pesagem Ci= 0.184); índice de retenção 

(com pesagem implícita Ri= 0.455 e sem pesagem Ri= 0.462); suporte de Bremer (Fig. 15) e 

bootstrap não paramétrico. Em nosso caso, o valor obtido de Ci foi consideravelmente baixo, 

o que indica a presença de altos níveis de homoplasia. Esse resultado, por sua vez, significa 

que, embora a hipótese aqui defendida não apresente politomias, o suporte do cladograma é 

baixo e grupos monofiléticos suportados pelo valor do Ci podem ser julgados como 

relativamente fracos e estão sujeitos a rejeições se novas evidências aparecerem. 

Os motivos pelos quais os valores de Ci foram baixos podem ser: a grande quantidade 

de “missing data” e estados de caráter que não puderam ser analisados, devido à 

impossibilidade de revisar o material correspondente (como apresentado antes). Os “missing 

data”  aumentam a incongruência dos dados puramente pela falta de informação, isso se 

refletiu diretamente nos resultados, gerando topologias com menor resolução; outro motivo 

pode ter sido a presença de caracteres não informativos (autapomorfias). Esses caracteres, 

embora não interfiram na análise, influenciam no valor do Ci (Goloboff, 1993). Por fim, a 

homogeneidade nos padrões morfológicos do grupo de estudo também pode ter afetado o 

valor do índice, já que, embora os caracteres foram construídos com base nas evidências 

morfológicas que consideramos mais importantes, não podemos negar que existiu certa 

dificuldade para sua diferenciação. Por esses motivos, novos estudos são indispensáveis para 

a melhor compreensão dos padrões morfológicos de Hadeninae que, por sua vez, permitam 

obter aproximações razoáveis da história evolutiva dos grupos que compõem esta subfamília. 

Por fim, é importante levar em consideração que o Ci apresenta uma correlação 

negativa entre o número de caracteres e táxons analisados, dito de outra forma, um maior 

número de caracteres e táxons implica em menores valores de Ci, o que pode ter influído 

diretamente nos valores obtidos nos dados aqui analisados (Farris, 1989, Morrone, 2000, 

Wiley & Lieberman, 2011). 

O Ri mede o nível de sinapomorfias presentes no cladograma analisado (além do grau 

de homoplasia), é alto quando as mudanças de estado acontecem principalmente nos nós 

internos e seu valor é baixo quando as mudanças acontecem nos ramos dos táxons terminais. 

Assim como o Ci, o valor de Ri foi baixo, indicando que a maioria das mudanças se 

apresentaram nos ramos terminais. A análise por meio do bootstrap não paramétrico 
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apresentou uma grande politomia. O suporte de Bremer (Fig. 15) apresentou baixos valores de 

suporte, sendo congruente com todos os valores antes apresentados. 

O maior “problema” apresentado após a análise da matriz de caracteres foi a presença 

de grande quantidade de homoplasia. Morrone (2000) menciona que as homoplasias não são 

um bom indicador das relações filogenéticas porque as similaridades homoplásticas não 

refletem a ancestralidade comum. Os resultados aqui obtidos, e após a realização de todos os 

testes pertinentes, mostram que os dados concordam com as análises morfológicas antes 

realizadas. 

Trabalhos futuros deverão analisar de uma forma mais aprofundada quais poderiam ter 

sido as causas dos altos valores de homoplasia; também deverá ser analisado se existe a 

possibilidade de que tais homoplasias estejam presentes de forma natural no grupo de estudo e 

em outros grupos da subfamília. Se isso puder ser comprovado, os resultados obtidos neste 

trabalho se tornariam uma hipótese forte da história evolutiva do grupo de estudo. Para isso, 

deverá ser levado em consideração que as homoplasias são similaridades adquiridas por 

evolução independente em diferentes partes da árvore analisada e sua presença pode acontecer 

porque os caracteres comparados têm adquirido o estado de caráter independentemente a 

partir da mesma condição ancestral (paralelismo) ou a partir de diferentes condições 

ancestrais (convergência) (Wiley & Lieberman, 2011). 
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Figura 15. Cladograma de Máxima Parcimônia usando pesagem implícita, valores abaixo dos 

nós indicam o suporte de Bremer 
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Monofilia de Dargida 

 

Embora a grande quantidade de homoplasias presente na reconstrução considerada 

como a mais provável e considerando tudo exposto na seção anterior, é importante ressaltar 

que o cladograma final (Fig. 16) recuperou três grandes agrupamentos diferenciados da 

seguinte forma: 

1) O grupo externo, com exceção de P. nebulosa, foi reconstruído como um grupo 

relativamente bem separado das espécies que formam o grupo interno. O grupo externo, pelo 

fato de estar formado por espécies com grandes diferenças morfológicas, não pode ser 

considerado como uma unidade monofilética. Então, as espécies com distribuição holártica, 

asiática e africana conservam a maioria dos estados de caráter plesiomórficos em relação às 

espécies americanas (como o grupo de estudo); no entanto, devemos lembrar de que esse 

agrupamento poderia ser consequência das homoplasias ou da incongruência dos caracteres. 

Embora os resultados indiquem que existe um suporte fraco no cladograma final, 

trata-se de uma das poucas reconstruções filogenéticas de um grupo da subfamília Hadeninae, 

o que ressalta a importância do presente trabalho. Este estudo também representa uma 

amostra do grande esforço que deve ser feito para realizar a análise de um grupo desta 

subfamília, principalmente devido à inexistência de critérios claros para a inclusão ou 

exclusão das espécies que compõem grupos como Dargida. 

2) O grupo interno foi denominado Dargida sensu lato, está formado por todas as 

espécies atualmente arroladas em Dargida, este grupo foi dividido em sensu stricto e sensu 

lato menos sensu stricto o segundo grupo foi separado inicialmente pelas diferenças 

morfológicas (em relação com a espécie-tipo) observadas nas genitálias masculinas e 

femininas e nos padrões de coloração alar. Embora no cladograma final (Fig. 16) este grupo 

se apresenta como uma unidade monofilética, considerou-se que, dadas as diferênças 

morfológicas presentes nas espécies que o compõem, é mais coerente, no momento, definir o 

grupo como polifilético, onde as 22 espécies que o compõem poderiam formar ao menos 

quatro unidades genéricas diferentes, mas, para se ter maior certeza dessa hipótese são 

necessárias análises mais aprofundadas, que avaliem quantos agrupamentos vão ser formar; se 

esses agrupamentos podem ser realocados em gêneros existentes ou se deveriam ser 

nomeados novos gêneros para proceder com sua realocação. 

Contrário ao apresentado por vários autores (Kitching, 1984; Scoble, 1995; Kitching 

& Rawlins, 1998), evidenciamos uma grande variabilidade no padrão morfológico dos 

hadeninos analisados, o que consequentemente dificulta a identificação de espécies que 
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compõem esta subfamília, sendo precoce, no momento, propor novos gêneros ou até realocar 

as espécies. Antes de realizar esse procedimento é importante continuar com estudos 

morfológicos desta subfamília, que permitam comparar e dar maior suporte às hipóteses aqui 

levantadas. 

3) O agrupamento denominado Dargida sensu stricto foi formado pelas espécies que 

apresentaram maior similaridade morfológica quando comparadas com a espécie-tipo. Este 

grupo apresenta dois padrões de coloração alar, o primeiro semelhante ao de D. grammivora 

(Figs. 64, 65), geralmente castanho escuro e com todas as linhas e faixas antes definidas; o 

segundo grupo está formado pelas espécies que apresentam um padrão de coloração alar 

semelhante ao de D. albilinea (Fig. 24), geralmente bege que pode variar entre o castanho 

claro ou castanho avermelhado e o castanho escuro, além de uma faixa longitudinal 

geralmente branca e algumas manchas escuras na área costal e na margem externa. Além das 

semelhanças nos padrões de coloração alar, as genitálias masculinas e femininas também 

apresentam grande similaridade quando comparadas com a espécie-tipo. O grupo Dargida 

sensu stricto está formado por 29 espécies cujas características compartilhadas entre elas 

incluem: 

 

• Clavus não evidente (caráter 9, estado 0); 

• Tegume alargado (caráter 42, estado 1); 

• Ântro, comprimento menor ao comprimento do 8° segmento (caráter 75, estado 0); 

• Signos em forma pontos ou marcas arredondadas (caráter 85, estado 1); 

• Asa anterior, mácula claviforme, sombra, ausente (caráter 124, estado 1). 

 

As espécies mais próximas de Dargida sensu stricto são D. dissentanea e D. 

fluminalis que, embora apresentem padrões de coloração alar diferentes (Figs. 46 e 48), têm 

congruências na morfologia das genitálias masculinas e femininas e, além disso, seu clado foi 

suportado por 13 caracteres (Fig. 16), o que significa que estas duas espécies poderiam formar 

uma unidade genérica nova ou deveriam ser alocadas em um grupo válido já existente. 

Na análise realizada no presente estudo não foram incluídas as espécies D. uncifera, 

D. gumia, D. albistriga, D. leucoceps e D. eugrapha, principalmente devido à falta de 

material para revisão nas coleções visitadas; no entanto, foi possível analisar os padrões de 

coloração alar de todas, mas não foi suficiente (apenas 30% dos caracteres analisados) para 
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incluir esses dados na matriz de caracteres, já que poderiam gerar valores de suporte ainda 

menores. 

As características morfológicas das cinco espécies supracitadas, (pelo menos no 

padrão de coloração alar) diferem da espécie-tipo e se levado em consideração a totalidade do 

material revisado, existe uma grande probabilidade que estas sejam parte de Dargida sensu 

lato menos sensu stricto.  

Das 56 espécies que no começo deste estudo estavam arroladas no gênero Dargida, 24 

serão mantidas no gênero e 22 deverão ser realocadas em outras unidades genéricas. Foram 

encontradas duas espécies novas; a primeira denominada D. prox. napali por sua semelhança 

com D. napali; e a segunda por sua semelhança com Dargida graminea foi denominada D. 

prox. graminea até que sejam descritas formalmente. Dentre o material revisado como 

pertence ao gênero Dargida, foi encontrada a espécie Leucania suffusoides Poole, 1989, que 

na reconstrução filogenética aparece dentro de Dargida sensu stricto, por esse motivo será 

criada uma combinação nova para esta espécie, como Dargida suffusoides (Poole, 1989). 

Com base na análise filogenética de Dargida, a revisão taxonômica do gênero (Seção 

4.6) incluirá somente as espécies inclusas no grupo denominado Dargida sensu stricto que, 

embora novos estudos devam ser feitos para sustentação de nossa hipótese, devem compor o 

gênero Dargida Walker, 1856. 
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Figura 16. Cladograma resultante da análise de máxima parcimônia usando pesagem implícita e otimização acctran. Os números acima dos círculos indicam o número do caráter; círculos brancos indicam caracteres 

homoplásticos e pretos caracteres não homoplásticos. 
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Análise comparativa 

 

A análise de inferência Bayesiana (IB) resultou em uma topologia com dois grandes 

agrupamentos (Fig. 17), um deles formado pelas espécies do grupo externo e as espécies do 

denominado grupo Dargida sensu lato. A maior parte deste grupo se apresenta como uma 

grande politomia com probabilidades a posteriori iguais a um, o que significa que não existe 

evidência suficiente para poder separar estas espécies em um ou outro grupo. Da mesma 

forma que o observado na análise de Máxima Parcimônia, este agrupamento poderia estar 

formado por mais do que um agrupamento genérico. 

Por outro lado, o segundo grande grupo está formado pelas espécies do denominado 

Dargida sensu stricto, neste caso, as probabilidades a posteriori são maiores, o que significa 

que a resolução do cladograma também é melhor, dito de outra forma, embora a probabilidade 

dos nós principais não sejam consideradas como altas, as probabilidades internas ao serem na 

sua maioria superiores do que 60% mostram que o grupo Dargida sensu stricto poderia ser 

considerado como um agrupamento monofilético. Da mesma forma que no primeiro 

agrupamento, no segundo se observa uma politomia, que no caso das espécies nela inclusas, 

indicam uma baixa resolução dos caracteres analisados. 

O arranjo das espécies na topologia feita com IB foi um pouco diferente à apresentada 

pela análise de MP, no entanto, é possível dizer que de forma geral os resultados das duas 

análises são congruentes e segundo Martin et al. (2002) e Peña (2011), quando as topologias 

das árvores obtidas usando diferentes métodos são concordantes isso significa que a filogenia 

resultante pode ser considerada como robusta. 

Embora os cladogramas obtidos com as duas análises realizadas tenham um suporte ou 

uma probabilidade a posteriori baixa, é importante mostrar a relevância dos resultados aqui 

apresentados, já que se é verdade que a subfamília Hadeninae apresenta uma grande 

variabilidade morfológica, os resultados mostram que as análises detalhadas da morfologia 

das genitálias masculinas e femininas são de grande importância para a identificação de 

espécies, assim como para a resolução das hipóteses filogenéticas. Tais informações se 

transformaram em ferramentas que permitirão dar maior estabilidade nas reconstruções 

filogenética a um grupo tão complexo como a subfamília Hadeninae e, claro, ao gênero 

Dargida. 

Concluindo, é possível dizer que o uso das duas metodologias deixou claro que é 

necessário um estudo comparativo mais amplo, uma nova análise da matriz visando, no caso 
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da MP, diminuir a quantidade de homoplasias que estejam afetando os agrupamentos ou no 

caso na IB, aumentar a probabilidade a posteriori e dar maior suporte a topologia final. 

Novos estudos comparativos deverão ser realizados com as espécies do grupo sensu 

lato, isso com o intuito de se ter uma maior claridade quanto ao número de espécies e de 

unidades genéricas que este agrupamento contém, e como essas espécies deveriam ser 

manejadas, ou seja, se essas espécies deveriam ser realocadas em gêneros existentes ou 

quantos gêneros novos (no caso que seja necessário) deveriam ser formados. Tais análises, 

sem dúvida serão de grande utilidade, não só no esclarecimento das relações filogenéticas 

destes grupos, mas também dos grupos que compõem a subfamília Hadeninae. 

Devido aos resultados obtidos e de acordo com a hipótese aqui defendida, o gênero 

Dargida Walker, 1856 está formado pelas espécies que compõem o denominado grupo 

Dargida sensu stricto, a revisão deste será feita com base nas 27 espécies que daqui em diante 

serão arroladas neste gênero. 
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Figura 17. Cladograma resultante da análise de inferência Bayesiana de 136 caracteres 

morfológicos. Os números acima dos nós indicam os valores de probabilidade a posteriori. 
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4.6 Revisão taxonômica do gênero Dargida Walker, 1856 
 

A seguir é apresentada a revisão taxonômica do gênero Dargida Walker, 1856, onde se 

incluem as 27 espécies do denominado Dargida sensu stricto. Com base nas diferenças 

morfológicas observadas e os resultados da análise filogenética, as restantes espécies até hoje 

arroladas no gênero deverão ser futuramente realocadas em outros grupos genéricos. Tais 

espécies serão revisadas futuramente. Visando facilitar a comparação das espécies estudadas, 

são apresentadas imagens dos adultos e das genitálias (masculina e feminina) de todas as 

espécies arroladas em Dargida sensu Rodriguez & ângulo (2005) e Poole (2009). 

 

 

Dargida Walker, 1856 
 

Dargida Walker, 1856: 201 [espécie-tipo: Dargida grammivora Walker, 1856 por 

monotipia]. Holótipo, macho, Venezuela, BMNH, quatro etiquetas: type; Venezuela, 47-9; 1. 

Dargida grammivora; BMNH (E) 1376916. 

 

Eupsephopaectes Grote, 1873: 137 [espécie-tipo: Eupsephopaectes procinctus Grote, 1873 

por monotipia]. Síntipo, fêmea, Vancouver, Grote Coll., BMNH, cinco etiquetas: Syntype; 

73; Vancouver. I. Grote Coll. 82-54; Eupsephopaectes procinctus Grote; BMNH (E) 

1376955. 

 

Strigania Hampson, 1905: 466 [espécie-tipo: Heliophobus lithophilus Butler, 1882 por 

descrição original]. Síntipo, macho, Chile, Edmons, BMNH, sete etiquetas: Syntype, Chili., 

Edmonas, 32-107; 1951, 330; Heliophobus lithophilus ♂, Butler Type; Noctuidae, Brit. Mus. 

Slide No. 9894 ♂; Ms lectotype by Angulo ’97, KB; BMNH (E) 1403775. 

 

Faronta Smith, 1908: 106 [espécie-tipo: Faronta aleada Smith, 1908 por monotipia]. 

Lectótipo, macho, Brazos, cinco etiquetas: Brazos Tx.; Type No. 33853 U.S.N.M.; ♂ 

genitália on slide Jan 19, 1942, J.F.G.C. 3912. 

 

Pseudoleucania McDunnough, 1937a: 45 (preocupado) [espécie-tipo: Leucania rubripennis 

Grote & Robinson, 1870 por designação original]. Homônimo primário de Pseudoleucania 

Staudinger, 1899. Sinônimo de Faronta Smith, 1908. Holótipo, macho, Texas, Grote Coll., 



 

 87 

sete etiquetas: Type; 11/9; Texas; Grote Coll. 81-116; Heliophilus rubripennis G.MR; Leu. 

rubripennis. Type; BMNH (E) 1403767. 

 

Protoleucania McDunnough, 1937b: 141 [espécie-tipo: Leucania rubripennis Grote & 

Robinson, 1870 por designação original para Pseudoleucania McDunnough] proposto como 

uma substituição objetiva para Pseudoleucania McDunnough, 1937a. Homônimo júnior de 

Pseudoleucania Staudinger, 1898. Sinônimo de Faronta Smith, 1908. 

 

Diagnose. ♂ e ♀. Mariposas com envergadura entre 24 e 48mm. Olhos com cerdas 

interomatidiais. Asas anteriores com dois padrões de coloração, um escuro com linhas, faixas 

e máculas; outro claro com uma faixa central longitudinal e uma sombra triangular na porção 

distal da asa. Genitália masculina, com margem ventral da valva constrita antes do cuculo; 

cuculo alongado, estreito embora dilatado na porção médio-distal, dilatação falciforme, 

alongada em sentido ventral; corona unisserial; unco alongado em forma de gancho, arqueado 

ventralmente. Genitália feminina com duto da bolsa achatado, estreito e esclerotizado; corpo 

da bolsa com signos arredondados dispostos em pares cujo número varia 

interespecificamente. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura 20-48mm. Cabeça com abundantes escamas filiformes; 

olho globular com cerdas interomatidiais; probóscide evidente; fronte levemente convexa, 

com escamas filiformes; vértice com escamas filiformes eriçadas; antena filiforme, serrilhada 

somente nos machos de D. lithophilus; cada antenômero dos machos com um par de cerdas 

laterais e numerosas microcerdas; fêmeas com cerdas curtas e microcerdas em menor 

proporção; escapo globular coberto com escamas filiformes; flagelômero subcilíndrico exceto 

em D. lithophilus; palpo labial robusto, oblíquo, ultrapassando os olhos em vista lateral e 

coberto com escamas filiformes; terceiro artículo menor, quase perpendicular aos olhos. 

Tórax com patágios em forma de leque, cobertos por escamas filiformes; tégula alongada, 

larga e arredondada na porção anterior, estreitando-se distalmente, ápice arredondado, com 

escamas filiformes; tórax ventralmente coberto com escamas filiformes. Asa anterior 

subtriangular, alongada e levemente estreita; Sc estendendo-se da base ao terço distal da asa; 

R1 com origem na metade do comprimento da célula discal; aréola rombóide, no ângulo 

superior da célula discal; R2 com origem na metade do comprimento da aréola; R3, R4 e R5 

originando-se no ápice da aréola; M1 do ângulo superior da célula discal; M2, M3 e Cu1 do 

ângulo inferior da célula discal, Cu2 do meio da célula discal, e A2 partindo da base; dois 
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padrões de coloração alar: 1) castanho-escuro com todas as manchas, faixas e máculas 

semelhante à espécie-tipo; 2) mais claro, geralmente só com uma faixa longitudinal no centro 

e uma triangular na porção distal; faixa sub-basal curta, entre o tronco da Cu e A2; faixa 

antemedial com formato de S, partindo do tronco da Radial até A2; máculas orbicular e 

reniforme subovais, esta geralmente maior que a anterior; mácula claviforme fina, convexa; 

faixa pós-mediana geralmente convexa antes da célula discal, abrange desde o tronco da 

Radial até A2; faixa submarginal estendendo-se de R5 a A2, geralmente formada por seis 

marcas arredondadas; faixa terminal fina e contínua; margem externa com escamas piliformes 

dispostas em duas camadas (bisseriadas); tronco da Cu, M3 e Cu1 com uma sombra 

esbranquiçada. Asa posterior esbranquiçada ou castanha-escura, subtriangular, curta e mais 

larga que a asa anterior, não ultrapassa o abdômen; Sc fusionada com R1 iniciando perto da 

base, Rs e M1 estendendo-se desde o ângulo superior da célula, M2 ausente, M3 e Cu1 

originando no ângulo inferior da célula. Pernas com garras tibiais externas medindo a metade 

do comprimento das garras internas. Abdômen robusto e subcônico. Genitália masculina com 

tegume subtriangular, área distal com margens ligeiramente mais esclerotizadas; vínculo 

estreito; saco levemente mais largo que o vínculo; valva com porção distal fortemente 

estreitada antes do cuculo, com angulação variável; costa côncava; clavus usualmente 

triangular; clásper alongado e com dois processos distais: harpe e processo basal; cuculo 

estreito, alongado, área médio-distal falciforme, alongada ventralmente; corona unisserial; 

juxta subtriangular, alargada na porção anterior, margens geralmente arredondadas e 

fortemente estreitas desde a porção medial; unco com forma de gancho, arqueado à área 

ventral, área médio-distal coberta de cerdas alongadas; edeago tubular, levemente curvado no 

meio; carina mais esclerotizada; vésica alongada, curvada na porção medial, se estreitando 

distalmente e com microespinhos nessa área. Genitália feminina com oitavo segmento em 

forma de cone-truncado, uniformemente esclerotizado; apófises alongadas e estreitas; duto da 

bolsa achatado, estreito e esclerotizado; corpo da bolsa com estrias longitudinais; signos 

pareados, dispostos em quatro grupos em número variável de marcas arredondadas (Figs. 9, 

10). 

 

Biologia. Dargida é um gênero com espécies multivoltinas, ou seja, podem ser coletadas em 

qualquer época do ano na região tropical e nos meses mais quentes nas áreas temperadas. 

Algumas espécies como D. albilinea, D. diffusa, D. lithophilus e D. procinctus já foram 

identificadas como pragas em culturas de importância econômica, principalmente em 

gramíneas. Godfrey (1972) documentou os estágios larvais de algumas das espécies que 
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compõem o gênero, no entanto, a biologia da a maior parte das espécies ainda é desconhecida. 

Os adultos podem ser encontrados em áreas abertas com pouca presença de plantas lenhosas e 

abundantes herbáceas (principalmente gramíneas).  

 

Etimologia. Não foi possível encontrar uma definição exata para Dargida. O nome pode ter 

vários significados, alguns deles são: i) Argos Panoptes da mitologia grega, o guardião que 

nunca descansava, tinha cem olhos dos quais alguns sempre estavam abertos; ii) Argos como 

nome de cidades, nomes de pessoas, ou até embarcações; iii) segundo Brown (1954), o nome 

Argos vem do grego e significa rápido ou ligeiro; iv) Dargis referindo-se a um sobrenome. 

Segundo o hábito das espécies, consideramos mais apropriada a definição de Brown 

(1954), pois uma das características das espécies do gênero Dargida é seu voo rápido e 

rasante. 

 

 

Dargida albilinea (Hübner, 1823) 
(Figs. 24, 25, 156, 157, 158 e 312) 

 

Leucania albilinea Hübner, 1823: 25, pl. 550 fig. 337, 338. Figuras examinadas. Tipo não 

examinado. 

 

Leucania diffusa Walker, 1856: 94, holótipo, fêmea, CANADÁ, Nova Escócia, Pedman, 

BMNH [examinado]; quatro etiquetas: holotype; Nova Scotia, Pedman; 35. Leucania diffusa; 

BMNH (E) 1403823. 

 

Leucania moderata Walker, 1856: 114, holótipo, macho, sem localidade, BMNH 

[examinado]; quatro etiquetas: holotype; 82.; 86. Leucania Moderata; BMNH (E) 1403824.  

 

Leucania exoul Walker, 1856: 109, holótipo, macho, TRISTÃO DA CUNHA, BMNH 

[examinado]; cinco etiquetas: etiqueta vermelha type; etiqueta verde type; Tristan d’Acunha; 

74. Leucania exoul.; BMNH (E) 1403799.  

 

Leucania tenebrifera Walker, 1856: 113, holótipo, macho, sem localidade, BMNH 

[examinado]; quatro etiquetas: etiqueta vermelha type; etiqueta verde type; 84. Leucania 

tenebrifera; BMNH (E) 1403798. 
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Leucania chilensis Butler, 1882: 115, síntipo, fêmea, CHILE, Edmons, BMNH [examinado]; 

quatro etiquetas: Syntype; Chili, Edmons, 82- 107; Leucania chilensis, Butler type; BMNH 

(E) 1403817. 

 

Meliana albilinea (Hübner); Hampson, 1905: 583. 

Faronta albilinea (Hübner); Biezanko et al., 1966: 27. 

Faronta exoul (Walker); Poole, 1989: 448. 

Strigania albilinea (Hübner); Angulo et al., 1999: 68. 

Strigania exoul (Walker); Angulo et al., 1999: 68. 

Dargida albilinea (Hübner); Rodríguez & Angulo, 2005: 13. 

Dargida exoul (Walker); Rodriguez & Angulo, 2005: 17.  

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores de coloração bege; área costal lilás clara com 

pequenos pontos castanho-escuros; centro da asa com uma faixa denominada sombra 

longitudinal castanho-escura; tronco da cubital (Cu), M3 e Cu1 destacadas com uma sombra 

esbranquiçada; margem externa com uma sombra transversal da mesma cor que da área costal 

ou levemente mais escura. Genitália masculina com cuculo alongado, falciforme e 

arredondado; espinhos anais pouco diferenciados; processo costal falciforme, processo da 

costa oval; carina com um espinho apical proeminente e uma fileira de espinhos menores; 

papilas anais subtrapezoidais em vista lateral, área ventral com uma proeminência leve. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 29-37mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

bege ou castanho-clara, com uma faixa transversal escura na área medial; vértice com 

escamas castanho-claras ou castanho-escuras; antena bege; escapo com escamas de coloração 

bege ou castanho-clara; face ventral dos palpos labiais com escamas beges mescladas com 

escamas castanho-escuras; face externa bege mesclada com escamas pretas. Tórax com 

patágios cobertos por escamas beges mescladas com escamas castanho-claras, apresentando 

duas faixas transversais posicionadas nas áreas mediana e pós-mediana; tégulas com escamas 

castanho-claras ou castanho-escuras, com tons mais claros próximo à área distal; margem 

interna com faixa longitudinal variando do castanho-escuro ao preto; noto com escamas 

variando do bege ao castanho-claro. Asas anteriores com coloração de fundo bege ou 

castanho-clara, com proporções variáveis de castanho-escuro na área mediana de toda a asa; 

faixas sub-basal, antemediana e pós-mediana não evidentes; área basal castanho-acinzentada 

ou lilás, com uma listra preta indo da base da asa até a base da célula discal; área mediana 
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castanho-escura mesclada com cinza claro, com uma listra preta abaixo do tronco da Cu; 

mácula orbicular subtriangular, margem interna castanho-escura e margem externa 

esbranquiçada; mácula reniforme subtriangular com o mesmo padrão de coloração que a 

orbicular; mácula claviforme alongada, castanho-escura, porção anterior castanho-acinzentada 

ou castanho-clara; faixa submarginal geralmente não evidente, mas em alguns indivíduos 

formada por seis pontos castanho-escuros; faixa terminal fina, castanho-escura; sombra da 

terminal mesclada com castanho-escuro, lilás e algumas escamas esbranquiçadas, mais larga 

antes da célula discal; margem externa com escamas piliformes bisseriadas: primeira e 

segunda séries com área basal bege, tornando-se castanho-escura distalmente; margem interna 

castanho-clara; tronco da Cu, M3 e Cu1 apresentando uma sombra esbranquiçada; entre R5 e 

M3 uma sombra triangular castanho-escura; área costal mesclada com lilás e cinza; face 

ventral bege, áreas costal e externa com pontos escuros; faixa terminal fina, castanho-escura; 

margem externa com escamas piliformes beges na área basal, tornando-se escuras 

distalmente. Asas posteriores com coloração de fundo castanho-escura, exceto por uma área 

esbranquiçada e triangular indo da base até a margem posterior da célula discal; margem 

externa levemente crenulada; margem externa com escamas piliformes esbranquiçadas; face 

ventral esbranquiçada, mesclada com castanho-escuro principalmente nas áreas costal e 

externa; ponto discal pequeno, castanho-escuro; faixa terminal fina, castanho-clara. Tórax, 

face ventral com escamas castanho-claras. Perna protorácica com fêmur bege ou castanho-

claro; tíbia castanho-clara ou castanho-escura; tarso bege com escamas filiformes; três 

últimos tarsômeros mais escuros que os demais. Perna mesotorácica com fêmur bege ou 

castanho-claro; tíbia bege ou castanho-clara, com escamas filiformes; garra tibial mais curta 

de coloração bege levemente mesclada com castanho-claro; garra mais longa de coloração 

bege com centro castanho-escuro; tarso bege ou castanho-escuro. Pernas metatorácicas iguais 

às mesotorácicas. Abdômen com tergitos e esternitos beges, mesclados com cinza-claro; 

margem posterior de cada segmento com faixa mais clara; área pleural com escamas 

castanho-claras; terminália com um tufo de escamas beges, algumas vezes castanho-claras. 

Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e arredondada; vínculo 

oblíquo e alongado; saco em forma de U; valva ampla, sem alargamentos, estreitando-se antes 

do cuculo, margem ventral convexa; porção distal alongada e oblíqua, com angulação 

arredondada; clavus subtriangular, pequeno, alargado, com ápice arredondado, com 

microespinhos; processo costal alongado, falciforme, área apical afilada; processo da costa 

ovalado, com aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; clasper largo e 

alongado, com aproximadamente dois terços o comprimento da valva; processo basal 
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levemente afilado; harpe alongada e estreita, ápice afilado, com aproximadamente o mesmo 

comprimento do cuculo; cuculo falciforme arredondado; ângulo anal arredondado, com 

espinhos pouco diferenciados; unco curto, área médio-distal rombóide, ápice arredondado; 

carina do edeago com uma série de espinhos destacando-se o apical pelo seu comprimento 

nitidamente maior em relação aos demais; vésica com dois divertículos, o basal lateral, 

alongado e sem cornutos, o distal arredondado, e menor que o anterior, com cornutos 

esclerotizados, de tamanho uniforme dispostos na área mediana; cornutos presentes ou 

vestigiais. Genitália feminina com ápice da apófise anterior arredondado; óstio arqueado e 

estreito; antro formado por uma membrana fina e convexa; duto da bolsa curto, alargado na 

área proximal, estreitando-se distalmente; corpo da bolsa ovóide; signos arredondados, 

ordenados em sete pares; apêndice da bolsa alongado, convexo na área distal, com 

comprimento maior que o do corpo da bolsa, levemente estriado na junção com o corpo da 

bolsa; papilas anais subtrapezoidais em vista lateral, com uma proeminência leve na porção 

ventral; apófises posteriores semelhantes às anteriores, com uma dilatação triangular na base. 

 

Biologia. Dargida albilinea é uma espécie multivoltina. Nas coleções estudadas, foram 

encontrados registros de coleta para todos os meses do ano. Em geral, a espécie foi mais 

frequentemente coletada nos meses mais quentes, entre outubro e março na América do Sul, e 

entre junho e agosto nos Estados Unidos e Canadá. 

Dargida albilinea, D. diffusa e D. exoul pertencem a um grupo de espécies cujas 

larvas alimentam-se de trigo (Triticum sp.) e arroz (Oriza sativa L., Lolium multiflorum Lam) 

(Biezanko et al., 1957). 

 

Distribuição geográfica. Dargida albilinea possui uma ampla distribuição, podendo ser 

encontrada desde o Sul do Chile, na região de Magallanes, até o norte do Canadá, na 

província de Nova Escócia. Embora não tenham sido encontrados registros para Equador e 

América Central, é provável que a espécie também ocorra nessas áreas. Dargida albilinea 

pode ser encontrada em áreas com vegetação baixa, arbustiva ou com predomínio de 

gramíneas.  

No material examinado, pudemos notar que muitos espécimes não apresentaram 

registro de altitude, mas, usando as etiquetas de localidade foi possível inferir a distribuição 

altitudinal de ocorrência da espécies. As menores altitudes foram registradas para o Chile, 

Brasil e EUA, no nível do mar; os maiores registros foram para a Bolívia e Colômbia com 

altitudes de 3800 e 2600m, respectivamente.  
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Notas. A identificação dessas espécies tem sido um problema devido à semelhança fenotípica 

existente entre elas. Nas coleções visitadas, o material das três espécies quase sempre 

encontrava-se misturado. Com base nos resultados da análise filogenética e nas variações 

morfológicas observadas durante o estudo, consideramos pertinente considerar este grupo 

como três espécies separadas no aguardo de novos dados que possam confirmar ou refutar tal 

afirmação.  

 

Material examinado. (556♂♂ e 292♀♀). ARGENTINA. Entre Rios, La Soledad, 22-12-1898, 
Britton, 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, 24.ii.1899, Britton, 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, 31.xii.1901, Britton, 
1 macho [BMNH]; La Soledad, 9.xi.1901, Britton, 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 
26.i.1905, E.A Britton, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 1.ii.1905, E.A 
Britton, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 1.xi.1905, E.A Britton, 1 fêmea 
[BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 14.xii.1909, E.A Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, Close 
frontier of Uruguai, 20.iii.1909, E.A Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, E.A 
Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, 28.ii.1902, Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, Close frontier of 
Uruguai, 24.1.1905, E.A Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 30.i.1905, E.A 
Britton, 1 fêmea [BMNH]; La Soledad, Close frontier of Uruguai, 30.xii.1904, E.A Britton, 1 macho [BMNH]; 
Puerto Márquez, 19.iii.1953, Juan Forester, 1 fêmea, AMNH; Paraná, Entre Rios, 1 macho [BMNH]; Entre 
Rios, 1 macho [BMNH]; Entre Rios, 1 macho [BMNH]; Entre Rios, 1 macho [BMNH]; Patagônia, Córdoba, 
1.x.1912, 1 macho [BMNH]; Mar del Plata, 13 machos e 26 fêmeas [BMNH]; Nahuel Huapi, 1912., 1 macho 
[BMNH]; Nahuel Huapi, 1912., 1 macho [BMNH]; Tucumán, 450m, 1.iii.1902, Dinelli, 1 macho [BMNH]; P. 
Girard, 1 macho [BMNH]; R. Schreiter, 1 macho [BMNH]; R. Schreiter, 1 macho [BMNH]; J. Steinbach, 1 
macho [BMNH]; J. Steinbach, 1 fêmea [BMNH]; Siambon, 1600m, 1.ii.1933, R. Schreiter, 1 fêmea [BMNH]; 
Siambon, 1600m, 1.ii.1933, R. Schreiter, 1 macho [BMNH]; Sierra de la Ramada, 650m, R. Schreiter, 1 macho 
[BMNH]; Mendoza, 1 fêmea, USNM; Córdoba, Tulumba, Alto de las Flores, 30°22'55''S 64°02'36''O, 591m, 
21.ix.2006, GSB Ruiz, 1 macho, USNM; Córdoba, Nono, about 75km. SW Córdoba, 14.iv.1967, L.E Penna, 1 
macho, AMNH; 1 fêmea, AMNH; 1.xi.2002, T.B. Asher, 1 fêmea [BMNH]; 1 fêmea [ZSM]; 1 macho [SNM]; 1 
macho [ZSM]; 1 fêmea [ZSM]; 1 macho [ZSM]; 1 macho [ZSM]; 1 macho [ZSM]; La Rioja, 1.i.1932, 
Giacomelli, Cte. Hartig, 1 macho [NHMW]; Nord du Chaco de Sta. FÈ, las Garzas, bordo du rio las Garzas, 
Wagner Brothers, 1 fêmea [NHMW]; Belgrano, 1 macho [BMNH]; Belgrano, 1 fêmea [BMNH]; Belgrano, 1 
fêmea [BMNH]; Belgrano, 1 fêmea [BMNH]; Bonifácio, 1.ii.1929, C. Morley, 1 macho [BMNH]; Buenos Aires, 
Breyer, 1 macho [ZSM]; Buenos Aires, Relve, 1 fêmea [BMNH]; El Jabali, 9.iii.1931, J.B Anderson, 1 fêmea 
[BMNH]; Gran Chaco. Nr. Florencia, 1.x.1902, R.S Wagner, 1 fêmea [BMNH]; La Rioja, 1918., E. Diacomelli, 
1 fêmea [BMNH];Los Vasquez, 1 fêmea [BMNH]; Misiones, 1 fêmea [ZSM]; Tucumán, 1.iii.1896, 1 fêmea 
[BMNH]; Tucumán, R. Schreiter, 1 fêmea [BMNH]; Tucumán, R. Schreiter, 1 macho [BMNH]; Tucumán, R. 
Schreiter, 1 macho [BMNH]; Tucumán, R. Schreiter, 1 macho [BMNH]; Tucumán, R. Schreiter, 1 macho 
[BMNH]; Tucumán, J. Steinbach, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.2.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.2.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.2.1924, K.J. 
Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.3.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
1.3.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.3.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.3.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. 
Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. 
Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. 
Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.i.1926, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1926, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1926, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1927, K.J. 
Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.i.1927, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
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1.x.1924, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.x.1924, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. 
Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 
1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.xii.1923, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; 
Villa Ana, [80m], 1.xii.1925, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 2.xii.1923, K.J. Hayward, 1 
macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 2.xii.1923, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 25.xi.1923, 
K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 25.xi.1923, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, 
[80m],29.xi.1923, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 29.xi.1923, K.J. Hayward, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 3.xii.1923, K.J. Hayward, 1 fêmea [BMNH]; Villa Ana, [80m], 3.xii.1923, K.J. 
Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 30.xi.1923, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Buenos Aires, 
Breyer, 1 macho [ZSM]; 25.xii.1937, F.J Ippman, [NHMW]; Ayacucho, 2.i.1954, 1 macho [ZSM]; Azul, 
27.xii.1953, 1 fêmea [ZSM]; Azul, 1 macho [BMNH]; Azul, 1 fêmea [BMNH]; Azul, 1 macho [BMNH]; Azul, 
1 macho [BMNH]; Azul, 1 macho [BMNH]; Balcarce, 10.xii.1953, 1 fêmea [ZSM]; Balcarce, 10.xii.1953, 1 
fêmea [ZSM]; Buenos Aires, 1.iv.1946, P. Koehler, 1 macho [ZSM]; Buenos Aires, 1.iv.1946, P. Koehler, 1 
macho [ZSM]; Buenos Aires, Villa Ballester, 27.vii.1951, Juan Forester, 1 fêmea, AMNH; Olivos, 10.x.1952, J. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 12.x.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 19.xii.1950, J. Foerster, 1 
fêmea [ZSM]; Olivos, 19.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 19.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; 
Olivos, 19.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 2.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 
2.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 2.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 20.x.1951, J. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 20.xi.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 21.x.1951, J. Foerster, 1 
fêmea [ZSM]; Olivos, 21.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 21.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; 
Olivos, 21.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 21.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 
21.xii.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 22.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 24.x.1950, J. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 24.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 24.xii.1950, J. Foerster, 1 
fêmea [ZSM]; Olivos, 24.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 24.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; 
Olivos, 24.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos,24.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 
24.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 25.x.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 26.xii.1950, J. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 26.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 27.xii.1950, J. Foerster, 1 
macho [ZSM]; Olivos, 27.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 27.xii.1950, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; 
Olivos, 27.xii.1950, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 28.x.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 
28.x.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 28.x.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 28.x.1951, J. 
Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 28.x.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 3.xi.1951, J. Foerster, 1 macho 
[ZSM]; Olivos, 4.x.1952, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 6.vii.1952, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 
9.iv.1952, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 9.iv.1952, J. Foerster 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 9.vii.1952, J. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Olivos, 9.vii.1952, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Olivos, 9.vii.1952, J. Foerster, 1 
macho [ZSM]; Olivos, 9.vii.1952, J. Foerster 1 macho [ZSM]; Olivos, 9.vii.1952, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; 
Olivos, La Lucila, 16.iii.1952, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Olivos, La Lucila, 18.iii.1951, E. Fleiss, 1 fêmea 
[ZSM]; Olivos, La Lucila, 20.iii.1951, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Olivos, La Lucila, 3.iv.1951, E. Fleiss, 1 
fêmea [ZSM]; Olivos, La Lucila, 31.iii.1951, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Olivos, La Lucila, 6.iii.1951, E. Fleiss, 
1 fêmea [ZSM]; Olivos, La Lucila, 6.iv.1951, E. Fleiss, 1 fêmea [ZSM]; San Pedro, P. Koehler, 1 fêmea [ZSM]; 
San Miguel, 21.x.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; San Miguel, 58˚43’W, 34˚32’S, 1932., 1 fêmea [ZSM]; San 
Pedro, P. Koehler, 1 macho [ZSM]; Tandil, 1.i.1938, P. Koehler, 1 macho [ZSM]; Tandil, 11.vi.1953, 1 macho 
[ZSM]; Tandil, 16.x.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Tandil, 17.ix.1953, P. Koehler, 1 fêmea [ZSM]; Tandil, 
5.viii.1953, 1 macho [ZSM]; Tandil, 9.viii.1953, 1 fêmea [ZSM]; Tigre, 1.ix.1938, [ZSM]; Villa Ballester, 
15.v.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Villa Ballester, 25.vii.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Villa Ballester, 
25.vii.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Villa Ballester, 26.vii.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Villa 
Ballester, 26.vii.1951, J. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Villa Ballester, 26.vii.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; 
Villa Ballester, 26.vii.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Villa Ballester, 27.vii.1951, J. Foerster, 1 fêmea 
[ZSM]; Villa Ballester, 27.vii.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Villa Ballester, 27.vii.1951, J. Foerster, 1 
fêmea [ZSM]; Villa Ballester, 27.vii.1951, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Catamarca, Belén, P. Koehler, 1 macho 
[ZSM]; Chaco, La Pampa, Cote Lai, 30.ix.1942, 1 fêmea [ZSM]; Villa Ana, [80m], 1.ii.1924, 1 macho 
[BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.ii.1924, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 1.ii.1924, 1 macho [BMNH]; Villa 
Ana, [80m], 1.ii.1924, 1 fêmea [BMNH]; Chubut, Comodoro Rivadavia, 14.xii.1937, V. Oort, 1 macho [ZSM]; 
Comodoro Rivadavia, 18.vii.1936, V. Oort, 1 fêmea [ZSM]; Comodoro Rivadavia, 7.iv.1936, V. Oort, 1 macho 
[ZSM]; Córdoba, Huerta Grande, 1000m, 1.ix-1.x.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 9-
14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 9-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; 
Huerta Grande, 1000m, 9-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 9-14.iii.1958, H. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 9-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 
1000m, 9-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1-10.x.1957, H. Foerster, 1 fêmea 
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[ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1-10.x.1957, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1-10.x.1957, 
H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1-10.x.1957, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 
1000m, 1-10.x.1957, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1-10.x.1957, H. Foerster, 1 macho 
[ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1.ii.1959, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 1.ii.1959, H. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 11-12.ii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 
1000m, 11-12.ii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 11-12.ii.1958, H. Foerster, 1 macho 
[ZSM]; Huerta Grande,1000m, 11.xi-10.xii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-
14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; 
Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster,1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. 
Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 
1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho 
[ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-
14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; 
Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. 
Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Huerta Grande, 
1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 7-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea 
[ZSM]; Huerta Grande, 1000m, 9-14.iii.1958, H. Foerster, 1 fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 1.xii.1952, Breyer, 1 
fêmea [ZSM]; Huerta Grande, 17.xii.1953, H. Foerster, 1 macho [ZSM]; Yacanto, Villa Dolores, 10.ii.1960, 1 
macho [ZSM]; Yacanto, Villa Dolores, 10.ii.1960, 1 fêmea [ZSM]; Yacanto, Villa Dolores, 12.ii.1960, 1 fêmea 
[ZSM]; Entre Rios, Arroyo Clé, 25.x1952, P. Koehler, 1 macho [ZSM]; La Soledad, 5.ii.1899, Britton, 1 fêmea 
[BMNH]; La Soledad, 19.i.1899, Britton, 1 macho [BMNH]; La Soledad, 5.iv.1904, E.A Britton, 1 macho 
[BMNH]; Formosa, Gran Guardia, 25.xii.1952, J. Foerster, 1 macho [ZSM]; Gran Guardia, 5.xii.1952, J. 
Foerster 1 fêmea [ZSM]; Jujuy, La Esperanza, 580m, 10.iii.1955, Juan Foerster, 1 fêmea [ZSM]; La Esperanza, 
581m, 9.iii.1955, Juan Foerster, 1 fêmea [ZSM]; La Rioja, La Rioja, 20.xi.1950, Kôhler, 1 macho [ZSM]; 
Nevado de Fatima, Los Corales, 2300-3000m, 5-14.i.1931, 1 macho [ZSM]; Nevado de Fatima, Los Corales, 
2300-3000m, 5-14.i.1931, 1 macho [ZSM]; Mendoza, Mendoza, xii., P. Koehler, 1 fêmea [ZSM]; Rio Atuel, 
20.iii.1961, [ZSM]; Tunuyán, 1500m, 15.iii.1954, 1 fêmea [ZSM]; Tunuyán, 1500m, 15.iii.1954, P. Koehler, 1 
fêmea [ZSM]; Tunuyán, 1500m, 15.iii.1954, P. Koehler, 1 macho [ZSM]; Tunuyán, 1500m, 15.iii.1954, P. 
Koehler, 1 macho [ZSM]; Neuquén, Loncopué, 1.xi.1959, 1 fêmea [ZSM]; S. Martín Andes, 10.i.1959, M. 
Gentili, 1 macho [ZSM]; S. Martín Andes, 28.ix.1958, M. Gentili, 1 macho [ZSM]; S. Martín Andes, 31.i.1959, 
M. Gentili, 1 macho [ZSM]; S. Martín Andes, 5.i.1959, M. Gentili, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 
800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 fêmea [ZSM]; 
San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, 
Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de 
los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 
macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 
800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; 
San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, 
Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de 
los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 
macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.ii.1952, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 
800m, 1.xii.1951, Zreichel, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.xii.1951, Zreichel, 1 macho 
[ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.xii.1951, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 
1.xii.1951, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.xii.1951, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San 
Martin de los Andes, 800m, 1.xii.1951, Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 800m, 1.xii.1951, 
Zreichel, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.ii.1967, H. J. Molinari, 1 macho [ZSM]; San Martin de los 
Andes, 1.ii.1967, H. J. Molinari, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.ii.1967, H. J. Molinari, 1 macho 
[ZSM]; San Martin de los Andes, 1.ii.1967, H. J. Molinari, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.iii.1950, 
S. Shajowskoy, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.iii.1950, M. Barrara, 1 macho [ZSM]; San Martin 
de los Andes, 1.x.1949, S. Shajowskoy, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.xi.1949, S. Shajowskoy, 1 
macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 1.xii.1949, S. Shajowskoy, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 
16.iii.1955, B. Petrovski, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 7.iii.1951, S. Shajowskoy, 1 fêmea [ZSM]; 
San Martin de los Andes, S. Shajowskoy, 1 fêmea [ZSM]; San Martin de los Andes, S. Shajowskoy, 1 macho 
[ZSM]; San Martin de los Andes, 1 macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 1 macho [ZSM]; Patagônia, Mar 
del Plata, 1 macho [BMNH]; Rio Negro Cipolletti, 5.ix.1956, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; General Roca, 17.i., 1 
macho [ZSM]; Salta, San Lorenzo, 25-x., 1 fêmea [ZSM]; San Lorenzo, 25-x., 1 fêmea [ZSM]; San Lorenzo, 
25-x., 1 fêmea [ZSM]; San Lorenzo, 25-x., 1 fêmea [ZSM]; San Lorenzo, 25-x., 1 fêmea [ZSM]; Santa Fé, 
Colina Macias, 1 macho [ZSM]; Reconquista, 15.ix.1957, P. Koehler, 1 fêmea [ZSM]; Villa Ana, [80m], 
1.i.1927, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; Villa Ana, [80m], 10-31.x.1926, K.J. Hayward, 1 macho [BMNH]; 
Tucumán, La Rioja, 1922., E. Giacomelli, 1 fêmea [BMNH]; Tucumán, 10.xi.1960, 1 macho [ZSM]. 
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BOLÍVIA. Chiquitos, 300m, 21.xii.1953, W. Forster, 1 fêmea [ZSM]; Cochabamba, 2600m, 12.ii.1959, R. 
Zischka, 1 macho [ZSM]; Cochabamba, 2600m, 24.i.1959, R. Zischka, 1 fêmea, [ZSM]; Cochabamba, 2600m, 
27.i.1959, R. Zischka, 1 fêmea, [ZSM]; Son gotal, Cuticucho, 3800m, 4.xii.1953, W. Forster, 1 macho [ZSM]; 
Yacuiba, 6.xi.1950 P. Koehler, 1 fêmea [ZSM]; La Paz, Schulze, 1 fêmea [ZSM]. BRASIL. Paraná, Castro, W. 
Schaus, 1 macho, AMNH; Ponta Grosa, 24.viii.1953, C. Biezanko, 3 fêmeas e 2 machos, AMNH; Castro, 950m, 
E.D. Jones, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Castro, 950m, 1 macho [BMNH]; Curitiba, [909m], 2 machos [VOB]; 
Goya, 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 24.iv.1953 C.M. Biezanko, 1 
macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 24.iv.1953, C.M. Biezanko, 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 24.iv.1953, 
C.M. Biezanko, 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 24.iv.1953, C.M. Biezanko, 1 fêmea [BMNH]; Rio Grande 
do Sul, Hamburgo velho, C. Ertl, 1 fêmea [ZSM]; Hamburgo velho, C. Ertl, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 
15.xii.1956, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 29.ix.1955, C. Biezanko, 1 fêmea, AMNH; Pelotas, 
17.xii.1952, C. Biezanko, 24 fêmeas e 7 machos, AMNH; Pelotas, 9.xii.1956, C. Biezanko, 2 machos, AMNH; 
Pelotas, 29.xi.1956, C. Biezanko, 3 fêmeas e 1 macho, AMNH; Pelotas, 17.xii.1952, C. Biezanko, 3 fêmeas, 
AMNH; Pelotas, [17m], 2.xi.1954, C.M. Biezanko, 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 2.xi.1954, C.M. 
Biezanko, 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 2.xi.1954, C.M. Biezanko, 1 macho [BMNH]; Pelotas, [17m], 
25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 
[17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; 
Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954 C. Biezanko, 1 fêmea 
[ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 
fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954 C. Biezanko, 
1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. 
Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, 
C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 25.iv.1954, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 
28.iv.1954, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 
[17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; 
Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 fêmea 
[ZSM]; Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 30.i.1952, C. Biezanko, 1 
macho [ZSM]; Pelotas, [17m], 6.i.1957, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Mostardas, 5m, 1 macho [VOB]; Santa 
Catarina, Jaraguá, 6.xii.1929, Fr. Hoffmann, 1 fêmea [NHMW]; Jaraguá, 6.xii.1929, Fr. Hoffmann, 1 macho 
[NHMW]. CANADÁ. Baddeck, N.S, [51m], 4.viii.1948, D. C. Ferguson, 1 macho [ZSM]; Brierly Brook, Antig. 
Co., N.S, [80m], 13.vi.1955, D. C. Ferguson, 1 macho [ZSM]; Debert, Colchester Co., N.S, [126m], 14.vii.1956, 
Walter Harrington, 1 macho [ZSM]; Debert, Colchester Co., N.S, [126m], 18.vii.1956, Walter Harrington, 1 
macho [ZSM]; N.S Parrsboro, [17m], D. C. Ferguson, [ZSM]; Ont. Manotick, [87m], 18.i.1955, T.N. Freemann, 
1 macho [ZSM]; Ont. Manotick, [87m], 23.viii.1955, T.N. Freemann, 1 macho [ZSM]. Ontario, Black Sturgeon 
Lake, [252m], 16.vi.1965, K. Sattler, 1 macho [ZSM]; Black Sturgeon Lake, [252m], 21.vi.1965, K. Sattler, 1 
macho [ZSM]; Black Sturgeon Lake, [252m], 22.vi.1965, K. Sattler, 1 macho [ZSM]; Black Sturgeon Lake, 
[252m], 22.vi.1965, K. Sattler, 1 macho [ZSM]; Dunnvile, [1800m], 16.viii.1962, R. Path, 1 fêmea [ZSM]; 
Dunnvile, [1800m], 5.vi.1962, R. Plath, 1 macho [ZSM]; Dunnvile, [1800m], 5.viii.1962, R. Plath, 1 fêmea 
[ZSM]; Dunnvile, [1800m], 6.v.1966, W. Plata, 1 macho [ZSM]; Ottawa, [75m], 21.vii.1955, T. N. Freemann, 1 
fêmea [ZSM]; Ottawa, [75m], 21.vii.1955, T.N. Freemann, 1 macho [ZSM]; [75m], 28.vii.1955, P. F. 
Bruggemann, 1 macho [ZSM]; Ottawa, Menctishe, [75m], 21.vii.1955, T. N. Freemann, 1 macho [ZSM]; Bells 
Corner, [91m], 5.viii.1965, K. Sattler, 1 fêmea [ZSM]; Bells Corner, [91m], 5.viii.1965, K. Sattler, 1 macho 
[ZSM]; Mer Bleue, [72m], 15.vi.1965, K. Sattler, 1 fêmea [ZSM]. CHILE. J.J Walker, 1 macho [BMNH]; 
Edmons, 1 fêmea [BMNH]; Edmons, 1 fêmea [BMNH]; Edmons, 1 macho [BMNH]; W.B. Calvert, 1 macho 
[BMNH]; W.B. Calvert, 1 macho [BMNH]; W.B. Calvert, 1 fêmea [BMNH]; fêmea [BMNH]; Antumapu, La 
Pintana, vii.1992, 4 machos [UCCC]; Caracautín, [536m], ii.1950, 1 macho [UCCC]; Caracautín, [536m], 
ii.1951, 1 macho [UCCC]; Chillán, [129m], xii.1959, 1 macho [UCCC]; Chillán, [129m], i.1956, 1 macho 
[UCCC]; Chillán, [129m], ii.1959, 1 macho [UCCC]; Chillán, [129m], v.1960, 5 machos [UCCC]; Chillán, 
[129m], xi.1959, 7 machos [UCCC]; Chillán, [129m], x.1959, 1 macho [UCCC]; Chillán, [129m], x.2001, 1 
macho [UCCC]; Chillán, [129m], ix.1959, 6 machos [UCCC]; Cobquecura, i.1972, 1 macho [UCCC]; 
Concepción, [471m], iv.1959, 2 machos [UCCC]; Concepción, [471m], iv.1960, 2 machos [UCCC]; 
Concepción, [471m], iv.1961, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], iv.1961, 1 macho [UCCC]; Concepción, 
[471m], viii.1961, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], xii.1958, 5 machos [UCCC]; Concepción, [471m], 
xii.1960, 2 machos [UCCC]; Concepción, [471m], i.1950, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], i.1959, 24 
machos [UCCC]; Concepción, [471m], i.1960, 4 machos [UCCC]; Concepción, [471m], i.1961, 2 machos 
[UCCC]; Concepción, [471m], ii.1959, 5 machos [UCCC]; Concepción, [471m], ii.1960, 11 machos [UCCC]; 
Concepción, [471m], ii.1961, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], iii.1959, 4 machos [UCCC]; Concepción, 
[471m], iii.1960, 4 machos [UCCC]; Concepción, [471m], iii.1961, 8 machos [UCCC]; Concepción, [471m], 
iii.1972, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], v.1960, 3 machos [UCCC]; Concepción, [471m], v.1961, 2 
machos [UCCC]; Concepción, [471m], xi.1958, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], xi.1960, 2 machos 
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[UCCC]; Concepción, [471m], x.1959, 1 macho [UCCC]; Concepción, [471m], x.1960, 1 macho [UCCC]; 
Concepción, [471m], ix.1960, 2 machos [UCCC]; Galillo, iii.1972, 1 macho [UCCC]; Hualpéu, i.2001, 1 macho 
[UCCC]; Km. 32 Llunta Arica, Tarapaca, viii.1972, 1 macho [UCCC]; Llai-Llai, 1.i.1927, P&M Edwuards, 1 
fêmea [BMNH]; Los Lagos, ii.1973, 1 macho [UCCC]; Magallanes, R. Barnes, 1m, iv.1977, 1 macho [UCCC]; 
Manquimanda, v.1960, 2 machos [UCCC]; Mulchen, 1.1.1902, H.J. Elwes, 1 macho [BMNH]; Mulchen, 
1.1.1903, H.J. Elwes, 1 macho [BMNH]; Ñuble prov., Las Trancas, Cord Chillan, Andes, 17.23.i.1953, L.E 
Penna, 2 machos, AMNH; Atacama prov., Rio Conal, SE. Vallenar high área in vallenar valley, AMNH; 
2.xii.1967, L.E Penna, 2 fêmeas, AMNH; Malleco prov., 15km. W. Angol, 600m, 17.ii.1956, L.E Penna, 2 
machos, AMNH; Mulchen, 1.1.1904, H.J. Elwes, 1 fêmea [BMNH]; Ñuble, Coihueco, v.1988, 1 macho 
[UCCC]; R.N. El Bolson, 21.ii.1963, A. Kovacs, 1 macho 1 fêmea [BMNH]; R.N. El Bolson, 24.vi.1962, A. 
Kovacs, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; R.N. El Bolson, 21-22.vi.1962, A. Kovacs, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; 
R.N. El Bolson, 21.ii.1963, A. Kovacs, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; R.N. El Bolson, 27.ii.1963, A. Kovacs, 1 
fêmea [BMNH]; R.N. El Bolson, 27.vi.1962, A. Kovacs, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; R.N. El Bolson, 
5.ii.1963, A. Kovacs, 1 macho [BMNH]; Santiago, 1971, 1 macho [UCCC]; Santiago, xi.1959, 1 macho 
[UCCC]; Santiago, x.1949, 1 macho [UCCC]; Santiago, prov. Rinconada, Maipé, 33˚31’S 70˚47’W, 450m, 
xii.1966, 3 machos [UCCC]; Santiago, prov. Rinconada, Maipé, 33˚31’S 70˚47’ W, ii.1965, 2 machos [UCCC]; 
Santiago, prov. Rinconada, Maipé, 33˚31’S 70˚47’W, v.1963, 1 macho [UCCC]; Tobalaba, xii.1946, 3 machos 
[UCCC]; Tobalaba, xi.1946, 2 machos [UCCC]; Tobalaba, x.1946, 2 machos [UCCC]; VII región Constitución, 
iii.2002, 1 macho [UCCC]; VII región, Lag. Del Maule, Sector La Mina, iv.1999, 1 macho [UCCC]; VIII 
Región Chillán, [129m], 1.x.2011, Trampas, [BMNH]; VIII región, Chillán, [129m], v.2001, 2 machos [UCCC]; 
VIII región, Chillán, [129m], ix.2001, 13 machos [UCCC]; VIII región, Concepción, Reserva Natural Neuquen, 
iii.2005, 1 macho [UCCC]; VIII región, Hualqui, Fdo. Aguas, x.2001, 2 machos [UCCC]; VIII región Km 9. 
Santa Fé desde Los Angeles, iv.2001, 9 machos [UCCC]; VIII región, Km 9. Santa Fé desde Los Angeles, 
iii.2001, 4 machos [UCCC]; VIII región Km 9. Santa Fé desde Los Angeles, x.2001, 1 macho [UCCC]; VIII 
región Km 9. Santa Fé desde Los Angeles, ix.2001, 3 machos [UCCC]; X región, Prov. De Valdivia, cerca de 
Pailaco, fundo Porvenir, 1m, i.1997, 11 machos [UCCC]. COLÔMBIA. Valparaiso, 450m, viii. H.H. Smith, 1 
fêmea [BMNH]; Cundinamarca, Bogotá, 2600m, 9.ix.1945, 1 fêmea [BMNH]; Cundinamarca, Usaquen, 1800m, 
5.v.1949, L. Richter, 1 macho [ZSM]; Cundinamarca, Usaquen, 1800m, 5.v.1949, L. Richter, 1 macho [ZSM]; 
Cundinamarca, Bogotá, 2600m, 5.ix.1945, 1 macho [BMNH]. EUA. Bremer, 1 macho [SNM]; Bar Ledener, 31. 
1825, L, 1 fêmea [NHMW]; Cambridge, Ms, [8m], 1 fêmea [ZMHB]; Colorado, Morrison, 1 macho [ZMHB]; 
Morrison, 1 macho [ZMHB]; Morrison, 1 macho [ZMHB]; Morrison, 1 macho [ZMHB]; Morrison, 1 macho 
[ZMHB]; Morrison, 1 macho [ZMHB]; Morrison, 1 macho [ZMHB]; Morrison, 1 fêmea [ZMHB]; Morrison, 1 
fêmea [ZMHB]; Morrison, [1759m], i.1879, 1 macho [NHMW]; Morrison, [1759m], i.1879, 1 macho [NHMW]; 
Morrison, [1759m], i.1879, 1 fêmea [NHMW]; Morrison, [1759m], i.1879, 1 fêmea [NHMW]; KAN/ T.B.A, 1 
fêmea [BMNH]; Kansas, Sedgwick, H.H Walkden, 1 fêmea, USNM; Maine, Dryden, [153m], 20.v.1965, E. 
Deller, 1 macho [ZSM]; Dryden, [153m], 21.viii.1958, G. Heinrich, 1 fêmea [ZSM]; Dryden, [153m], 
21.viii.1958, G. Heinrich, 1 macho [ZSM]; New York. Albany, [38m], 17.vi.1887, J. Balley, 1 macho [ZMHB]; 
Albany, [38m], 17.vi.1887, J. Balley, 1 macho [ZMHB]; Albany, [38m], 17.vi.1887, J. Balley, 1 macho 
[ZMHB]; Albany, [38m], 17.vi.1887, J. Balley, 1 macho [ZMHB]; Albany, [38m], 17.vi.1887, J. Balley, 1 
macho [ZMHB]; Ithaca, [120m], 17.viii., 1 macho [NHMW]; Nebraska, Sidney, 21.vi.1919, 1 fêmea, USNM; 
Sidney, 20.vi.1919, 1 macho, USNM; Ames, Ta, 11.06.1922, C.J Drake, 1 fêmea, USNM; New Jersey, 1 macho 
[SNM]; Pasadena, Pittsburgh, [233m], 1.viii.1924, Henry Engel, 1 fêmea [ZSM]; Pittsburgh, [233m], 
1.viii.1926, Henry Engel, 1 fêmea [ZSM]; Tennessee, Tullahoma, [327m], 3.ix.1945, Wagener, 1 fêmea [ZSM]; 
Washington, Finteyvilh, 22-31.viii.1919, Penna, [ZSM]; Wisconsin, Chippewa, Eagle Point, [297m], 
13.viii.1957, F.R. Arnhold, 1 fêmea [ZSM]; Chippewa, Eagle Point, [297m], 24.v.1957, F.R. Arnhold, 1 fêmea 
[ZSM]. Wisconsin, Madison, Oslar, 1 fêmea [BMNH]. PARAGUAI. Central, Asunción, vii.ix, B. Podtiaguin, 1 
macho, AMNH; Cordillera, Santisima Trinidad, 25°15'S 57°33'W, viii, B. Podtiaguin, 1 macho, AMNH; 
Sapucay, 1.xii.1902, 1 fêmea [BMNH]; San Luís, [113m], Reimoser, 1 macho [NHMW]; Sapucay, [189m], 
1.vi.1905 W. Forster, 1 fêmea [BMNH]; Sapucay, [189m], 29.1.1904, W. Forster, 1 fêmea [BMNH]. PERU. 
Carabaya, Agualani, 2743m, 1.xii.1905, G.R. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]. URUGUAI. Dep. Colonia, La 
Estanzuela, 11.i.1953, C. Biezanko, 3 machos e 3 fêmeas, AMNH; Dep. Colonia, La Estanzuela, 18.i.1953, C. 
Biezanko, 1 macho e 6 fêmeas, AMNH; Dep. Colonia, La Estanzuela; 20.i.1953, C. Biezanko, 5 machos e 2 
fêmeas, AMNH; Santa Lucia, 2.i.1953, C. Biezanko, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; S.Luzia, 3.i.1953, C. 
Biezanko, 1 fêmea, AMNH;Montevideo, 1.ii.1889, 4 fêmeas [SNM]; Montevideo, W. Hofmanns, 1 fêmea 
[BMNH]. Montevideo, [50m], 21-23.i.1927, F&M Edwards, 1 macho [BMNH]; Colonia La Estasucla [La 
Estazuela], [84m], 14.i.1953, C. Biezanko, 2 fêmeas [ZSM]. Sem localidade: C-2501, 1 macho [BMNH]; Ribbe, 
1872, 1 macho [NHMW]; 5.xii.1905, 1 macho [SNM]; 2 machos e 2 fêmeas [SNM]; E.D. Jones, 2 machos 
[BMNH]; 1 macho [BMNH]. 
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Etimologia. O epíteto específico D. albilinea (do Latim albus = branco e linea = linha) 

refere-se às linhas longitudinais esbranquiçadas que a espécie apresenta no centro da asa 

anterior. 

 

 

Dargida aleada (Smith, 1908) 
(Figs. 32, 33, 162, 163, 164 e 312) 

 

Faronta aleada Smith, 1908: 107. Lectótipo, macho, ESTADOS UNIDOS, Texas, Brazos, 

USNM [examinado]; cinco etiquetas: Brazos, Tx.; Type No. 33853 U.S.N.M.; ♂ genitália on 

slide Jan-19-1942, J.F.G.C. 3912; Faronta aleada ♂ type, Sm.; Lectotype, Faronta aleada 

Sm. By E.L. Todd. 

 

Strigania aleada (Smith); Angulo et al., 1999: 68. 

Dargida aleada (Smith); Rodríguez & Angulo, 2005: 16. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, bege ou levemente escuro, asas anteriores com uma sombra 

longitudinal esbranquiçada abrangendo o tronco da Cu e as veias M3 e M1; asas posteriores 

esbranquiçadas. D. aleada e D. confundibilis (Köhler, 1973) são facilmente distinguidas das 

demais espécies por apresentarem o padrão de coloração mais claro do gênero; 

adicionalmente o processo da costa em D. aleada é curto (aproximadamente um terço do 

comprimento do cuculo) e dilatação do cuculo é proeminente quando comparada D. 

confundibilis. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 34-38mm. Cabeça. Fronte e vértice castanho-claros; 

antena bege; escapo e pedicelo com escamas castanho-claras; palpos labiais com escamas de 

coloração bege. Tórax com patágios de coloração bege, alguns indivíduos com uma faixa 

esbranquiçada transversal na área mediana; tégula com escamas de coloração bege, mesclada 

com escamas castanho-claras; noto com mesmo padrão de coloração. Asas anteriores 

castanho-claras, com algumas áreas mais claras; faixas sub-basal, antemediana e pós-mediana 

não visíveis; campo basal castanho-claro; campo medial podendo variar do bege ao castanho-

claro; mácula orbicular não evidente, quando evidente, sendo uma faixa fina, castanho-clara 

na porção proximal e esbranquiçada na distal; mácula reniforme, quando evidente 

subtriangular, esbranquiçada no centro e cercada por uma fina faixa castanho-clara; faixas 
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pós-mediana e terminal não evidentes; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, 

primeira série castanho-clara na área basal, bege na área distal, segunda série esbranquiçada; 

tronco da Cu, M3 e Cu1 com sombra esbranquiçada; veias com escamas castanho-escuras; 

face ventral bege, base da margem costal levemente mais escura; faixa terminal fina, 

castanho-clara, margem externa com escamas filiformes bege na área basal e esbranquiçadas 

na distal. Asas posteriores esbranquiçadas; área costal com escamas filiformes beges; margem 

externa com escamas filiformes esbranquiçadas; tórax com mescla de escamas filiformes 

beges e castanho-claras; pernas podendo ser beges ou levemente mais escuras; tíbias com 

escamas filiformes castanho-claras, garras tibiais podendo ser beges ou levemente mais 

escuras. Abdômen com tergitos, esternitos e área pleural castanho-claros e sombra levemente 

mais escura na área distal de cada segmento; terminália com um tufo de escamas beges ou 

levemente mais escuras. Genitália masculina com área basal do tegume distintamente dilatada 

e arredonda; vínculo levemente oblíquo, alongado e fino; saco em forma de V, curto, área 

apical arredondada; valva ampla, sem dilatações, estreitando-se fortemente antes do cuculo, 

porção distal da margem ventral levemente côncava com angulação estreita, arredondada; 

processo costal pouco desenvolvido; processo da costa espiniforme, alongado, ápice afilado, 

aproximadamente um terço do comprimento do cuculo; clasper alongado, margem dorsal 

côncava com aproximadamente metade do comprimento da valva; processo basal 

proeminente, triangular com ápice arredondado; harpe alongada e estreita, ápice afilado, 

aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; cuculo, falciforme, triangular, 

ângulo anal afilado com quatro espinhos; unco curto, área médio-distal ovóide e ápice 

levemente afilado; edeago com carina provida de pequenos espinhos dispostos 

longitudinalmente na face ventral; vésica lisa, com divertículo na área mediana. Genitália 

feminina com apófise anterior alongada, estreita e com ápice arredondado; óstio pequeno e 

arqueado; antro distintamente convexo, esclerotizado; duto da bolsa achatado, alongado, com 

estrias longitudinais indo da área mediana à junção com corpo da bolsa; este, globular, 

relativamente menor que o comprimento do duto da bolsa, signos dispostos em quatro grupos 

de cinco ou seis pares de placas arredondadas; apêndice alongado e curvado na área mediana; 

papila anal subtrapezoidal em vista lateral; apófise posterior semelhante à anterior, porém 

pouco mais longa e com uma dilatação rombóide na base. 

 

Biologia. Com base nos registros das coleções estudadas, D. aleada é mais frequentemente 

coletadas entre os meses de junho e outubro em áreas litorâneas secas, com vegetações baixas 

formadas principalmente por plantas herbáceas. 
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Distribuição geográfica. Dargida aleada é conhecida atualmente somente para o estado de 

Texas, nos Estados Unidos. O único registro encontrado para o estado da Carolina do Norte 

parece ser um erro.  

 

Material examinado. (39♂♂ e 24♀♀). ESTADOS UNIDOS. Carolina do Norte, Atlantic Beach, 
22.v.1971, H.H Neunzig, 1 macho, USNM; Texas, Padre Island. Nat. Seashore, v.1976, 4 machos [UCCC]; Gulf 
of México, Padre Island, 19.vii.1976, 2 machos e 1 fêmea (BNHMW); Brazos, 1 macho, USNM; Brazos, 
A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Brazos, 1 fêmea, USNM; Brazos, 1 fêmea, USNM; Brazos, 1 fêmea, 
USNM; Brazos, 1 fêmea, AMNH; Kleberc Co., Padre Island Nat'l seashore, 19.vii.1976, A&M.E Blanchard, 2 
machos, AMNH; Kleberg Co., Padre Is. N. Seashore, 7.x.1974, Gillaspy & Party, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 
North Padre Island, 1.x.1973; E.C Knudson, 1 macho, USNM; Nueces Co., N. Padre Island, 21.vii.1977, 
A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Nueces Co., N. Padre Island, 19.vi.1977, A&M.E Blanchard, 2 machos, 
USNM; Nueces Co., N. Padre Island, 13.x.1979, A&M.E Blanchard, 2 fêmeas, USNM; Nueces Co., N. Padre 
Island, 24.ix.1979, A&M.E Blanchard, 1 macho e 3 fêmeas, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 18.vi.1977, 
A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 18.vii.1977, A&M.E Blanchard, 3 machos, 
USNM; Padre Island Nat. Seashore, 19.vii.1976, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Padre Island Nat. 
Seashore, 16.viii.1976, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 24.ix.1979, A&M.E 
Blanchard, 2 machos e 4 fêmeas, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 29.ix.1975, A&M.E Blanchard, 2 machos 
e 2 fêmeas, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 24.vi.1976, A&M.E Blanchard, 6 machos e 1 fêmea, USNM; 
Padre Island Nat. Seashore, 7.vii.1975, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 
29.ix.1975, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 2-x-1975, A&M.E Blanchard, 2 
machos, USNM; Padre Island Nat. Seashore, 16.viii.1976, A&M.E Blanchard, 3 machos e 1 fêmea, USNM; 
Padre Island Nat. Seashore, 19.vii.1976, A&M.E Blanchard, 2 machos e 3 fêmeas, USNM. 
 

Etimologia. Provavelmente, o epiteto especifico D. aleada refere-se ao descrito por Smith 

(1907) “The tendency is for the leaden gray disk to become rubbed so as to give a uniform 

creamy appearance”. 

 

 

Dargida amoena (Draudt, 1924) 
(Figs. 34, 35, 165, 166, 167 e 312) 

 

Neleucania amoena Draudt in Seitz, 1924: 170, pl. 24. Figura examinada “1 ♂ von Songo 

(Bolivien)”. Tipo não examinado. 

Faronta amoena (Draudt); Poole, 1989: 447. 

Dargida amoena (Draudt); Rodriguez & Angulo, 2005: 16. 

 

Diagnose. Noctuideo mediano, semelhante a D. albilinea embora com maior presença de 

cinza entre a base da asa, célula discal e margem externa; asas posteriores esbranquiçadas; 

genitália masculina com processo costal falciforme; cuculo mais longo que em D. albilinea e 

dilatação mais angulosa; unco romboide, embora um pouco mais arredondado se comparado 
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com D. albilinea; valva retilineaa; carina com uma fileira de espinhos longitudinais; só um 

divertículo evidente, cornutos ausentes.  

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 40-45mm. Cabeça. Fronte e vértice com escamas de 

coloração castanho-claras; antena bege; escapo com escamas castanho-claras; palpos labiais, 

castanho-escuros; terceiro palpômero mais claro. Tórax com patágios cobertos por escamas 

castanho-claras ou castanho-escuras; tégula com escamas castano-escuras com tons mais 

claros próximos da área distal, margens externa e interna com faixa longitudinal 

esbranquiçada; noto com escamas castanho-escuras podendo apresentar uma faixa 

longitudinal, esbranquiçada; Asas anteriores, coloração de fundo bege com proporções 

variáveis de castanho-escuro e acinzentado nas áreas costal, mediana e distal; faixas sub-

basal, antemediana e pós-mediana, não evidentes; campo basal com escamas cinza e uma 

listra preta da base da asa até a base da célula discal; campo medial cinzento, com uma listra 

preta abaixo do final do tronco da Cu; máculas orbicular e reniforme não evidentes ou 

podendo ser representadas por um ponto castanho-escuro; mácula claviforme, fina e alongada, 

castanho-escura, área interior cinzenta; faixa submarginal não evidente, mas, em alguns 

indivíduos formada por seis pontos escuros; faixa terminal fina, descontinua castanho-escura, 

sombra da terminal cinzenta, mais larga antes da célula discal; margem externa com escamas 

filiformes bisseriadas, primeira e segunda series beges, área mediana castanho-escura; 

margem interna bege; entre M1 e M2 uma sombra triangular castanho-escura levemente 

acinzentada que abrange desde a margem externa da célula discal até amargem externa; área 

costal bege; face ventral bege com pontos escuros nas áreas costal e externa; área costal 

castanho-clara podendo apresentar tons acinzentados; mancha discal e sombra transversal não 

evidentes; faixa terminal fina, descontinua, castanho escura, margem externa com escamas 

filiformes bege na área basal com tons escuros na área distal; Asas posteriores 

esbranquiçadas; margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas; face ventral 

esbranquiçada; sem pontos ou faixas. Tórax face ventral com escamas filiformes castanho-

claras; perna protorácica com fêmur castanho-claro; tíbia castanho-clara ou castanho-escura; 

tarso castanho-claro com escamas filiformes, três últimos tarsômeros mais escuros que os 

demais; perna mesotorácica com fêmur castanho-claro; tíbia castanho-clara, com escamas 

filiformes; garra tibial mais longa bege mesclada com castanho-claro; garra tibial mais curta 

bege com centro castanho-escuro; tarso bege ou castanho escuro; perna metatorácica iguais às 

mesotorácicas. Abdômen com tergitos e esternitos e área pleural castanho-claros, margem 

posterior de cada segmento com faixa mais escura; terminália com um tufo de escamas 



 

 102 

castanho-claras. Genitália masculina com área basal do tegume alargada e arredondada; 

vínculo obliquo e alongado; saco em forma de U; valva ampla, sem alargamentos, 

estreitando-se antes do cuculo, margem ventral convexa e proeminente; costa côncava; clavus 

subtriangular, arredondado, com um pequeno número de microespinhos; processo costal 

falciforme, área basal mais larga que a distal, ápice arredondado; processo da costa alongado 

e estreito, ápice arredondado com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo; 

clasper mais longo que largo, com aproximadamente dois terços o comprimento da valva; 

harpe alongada e estreita, levemente curvada na área basal e inclinada distalmente, ápice 

arredondado com aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; processo basal 

pouco evidente, embora alargado e arredondado; cuculo alongado e estreito, área médio-distal 

falciforme alargada; ângulo anal afilado com espinhos pouco diferenciados; unco curto, área 

meio-distal romboide, alargada, ápice arredondado; carina do edeago com uma série de 

espinhos esclerotizados dispostos longitudinalmente na área ventral; vesica com um 

divertículo alongado e liso; Genitália feminina com apófise anterior alongada e estreita, ápice 

arredondado; óstio pequeno; antro membranoso e pouco desenvolvido; duto da bolsa liso; 

corpo da bolsa, globular, com estrias longitudinais; signos arredondados, ordenados em quatro 

pares; apêndice da bolsa alongado, uma curva proeminente na área medial com comprimento 

maior que o do corpo da bolsa; papilas anais subretangulares em vista lateral; apófises 

posteriores semelhantes às anteriores, embora, com uma dilatação triangular na base. 

 

Biologia. Não há dados sobre a biologia de D. amoena. No material estudado, foram 

encontrados registros para o mês de junho (Guatemala, Chejel) e outubro (Brasil, Goiás).  

 

Distribuição geográfica. Segundo os dados de Poole (1989) e Rodriguez & Angulo (2005) o 

tipo é da Bolívia, da localidade de Songo, mas não foi possível ter acesso ao espécime; além 

do anterior foram encontrados registros nos estados de Paraná e Santa Catarina com altitudes 

aproximadas entre 500 e 900 metros. Também foi encontrado um exemplar para o estado de 

Goiás no centro do Brasil, se tornando a espécie registrada mais ao norte do Brasil. O registro 

da Guatemala foi obtido numa área provavelmente húmida-tropical com no mais do que 300 

metros de altitude. Entre para o registro obtido no Peru não foi possível definir com exatidão 

o ponto de amostragem.  

 
Material examinado (5♂♂ e 3♀♀). BRASIL. Goiás, Alto Paraiso, 1350m, 1 macho, VOB; Alto Paraiso, 
1400m, 3.x.1985, V.O Becker, 1 macho, USNM; Paraná, Castro, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Santa Catarina, 
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Nova Teutônia, Fritz Plaumann, 1 fêmea, USNM. GUATEMALA. Chejel, vi, 1 macho, USNM. PERU. 
Singuri, Carabaya, S.E, 4-7-w, 1 macho, USNM; 
 

Etimologia. o epiteto especifico D. amoena vem do Latim amoenus que significa agradável 

ou prazenteiro. 

 

Notas. Segundo Poole (1989), o tipo encontrasse na Bolívia, mas, não foi encontrada a 

instituição onde o está depositado. Localidade tipo Bolívia, Songo (Poole, 1989). 

 

 

Dargida confundibilis (Köhler, 1973) 
(Fig. 42, 43, 176, 177 e 313) 

 

Faronta confundibilis Köhler, 1973: 21. Tipo não examinado. 

Faronta confundibilis (Köhler); Poole, 1989, 447. 

Dargida confundibilis (Köhler); Angulo & Olivares, 1999: 56. 

 

Diagnose. Noctuideo mediano, bege (quase branco), asas sem faixas, sombras ou máculas; 

asas anteriores levemente mais escuras que as posteriores; D. confundibilis e D. aleada são 

facilmente distinguidas das demais espécies por apresentarem o padrão de coloração mais 

claro do gênero que por sua vez são facilmente diferenciáveis quando suas genitalias são 

comparadas. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 32-35mm. Cabeça. Fronte e vértice com escamas 

esbranquiçadas; antena esbranquiçada; escapo e pedicelo esbranquiçados; palpo labial com 

escamas esbranquiçadas, mescladas com castanho-escuras abaixo dos olhos. Tórax com 

patágios, tégula e noto cobertos com escamas esbranquiçadas; Asas anteriores beges (quase 

brancas), sem faixas, sombras ou máculas evidentes; margem externa com escamas filiformes 

bisseriadas, esbranquiçadas; margem interna esbranquiçada; face ventral com o mesmo 

padrão que a dorsal, mas, área costal mesclada com pequenos pontos escuros; Asas 

posteriores esbranquiçadas, podendo ser levemente mais escuras na área costal; margem 

externa levemente crenulada; face ventral esbranquiçada; noto com escamas beges; pernas e 

garras tibiais esbranquiçadas. Abdômen, tergitos, esternitos e área pleural esbranquiçados, 

uma faixa pouco mais escura na área distal de cada segmento; terminália bege, levemente 
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mais escura que o resto do abdômen. Genitália masculina com área distal do tegume 

formando uns “ombros” pequenos na junção com o unco; vinculo com margens paralelas, 

estreitas e alongadas; saco em forma de U, ápice arredondado; valva estreita, sem dilatações, 

estreitando-se antes do cuculo; angulação arredondada e alargada; processo costal formado 

por uma pequena dilatação afilada na base do cuculo; processo da costa espiniforme, 

alongado e reto, aproximadamente o mesmo comprimento do cuculo; clasper estreito, 

levemente alargado na área distal, com aproximadamente dois terços do comprimento da 

valva; processo basal subtriangular, ápice afilado; harpe alongada, digitiforme, com 

aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; cuculo estreito, dilatação da área 

medial-distal pequena, subtrapezoidal, corona levemente côncava; angulo anal afilado, sem 

espinhos; unco alongado, área meio-distal com dilatação ovalada e ápice arredondado; a única 

lamina disponível para anlaise tinha o edeago incompleto, no entanto, foi possível analisar 

algumas das estruturas: carina do edeago sem espinhos, um divertículo visível, com um 

conjunto central de espinho esclerotizados. Genitália feminina com ápice da apófise anterior 

levemente espatulado; ostio arqueado e estreito; antro formado por uma estrutura fina, 

esclerotizada e convexa; duto da bolsa levemente estriado na junção com o corpo da bolsa, 

este globular, com comprimento maior que o do duto da bolsa; signos arredondados, 

ordenados em quatro pares; apêndice da bolsa alongado, área basal alargada e levemente 

esclerotizada, área medial com uma curva conspícua, comprimento menor em comparação 

com o corpo da bolsa; papila anal subpentagonal em vista lateral, arredondada e com uma 

proeminência leve na porção ventral; apófises posteriores maiores que as anteriores e com 

uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Não foram encontrados dados de comportamento, épocas de maior abundância, 

plantas hospedeiras ou preferências de habitat para D. confundibilis. 

 

Distribuição geográfica. Segundo os dados obtidos, D. confundibilis está restrita ao noroeste 

da Argentina, em uma altitude de aproximadamente 1800m. No entanto, é necessário obter 

novo material que permita ter uma ideia mais clara da distribuição desta espécie. 

 

Material examinado. (4♂♂ e 1♀♀). ARGENTINA , San Juan, Las Flores, 1800m, i.1995, 4 machos e 1 
fêmea [UCCC].  
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Etimologia. Provavelmente, o epiteto específico D. confundibilis refere-se à dificuldade da 

espécies ser separada de D. aleada pelo do padrão de coloração alar. 

 

Notas. O holótipo de D. confundibilis deveria estar no ZSM (Poole, 1989), mas não o 

encontramos em nenhuma das coleções visitadas na Europa e nos Estados Unidos. Segundo o 

curador do ZSM o tipo desta espécie poderia ter sido perdido  durante a segunda guerra 

mudial. 

Embora a genitália masculina de D. confundibilis apresente diferenças morfológicas 

quando comparada com a espécie-tipo de Dargida, a espécie será mantida no gênero por dois 

motivos: 1. os resultados da análise filogenética corroboram o posicionamento da espécie no 

grupo denominado sensu stricto; 2) embora a genitália masculina apresente diferenças em 

relação à espécie-tipo do géenero, a genitália feminina tem os signos dispostos em quatro 

grupos de quatro pares de placas arredondadas, o que representa um caráter determinante para 

a definição do gênero. 

 

 

Dargida diffusa (Walker, 1856) 
(Figs. 44, 45, 178, 179, 180 e 314) 

 

Leucania diffusa Walker, 1856: 94. Holótipo, fêmea, CANADÁ, Nova Escócia, Pedman, 

BMNH [examinado], quatro etiquetas: holotype; Nova Scotia, Pedman; 35. Leucania diffusa; 

BMNH (E) 1403823. 

 

Leucania moderata Walker, 1856: 114. Holótipo, macho, sem localidade, BMNH 

[examinado], quatro etiquetas: holotype; 82.; 86. Leucania Moderata; BMNH (E) 1403824. 

 

Leucania harveyi Grote, 1873: 9. Holótipo, fêmea, EUA, Grote Coll., BMNH [examinado], 

cinco etiquetas: Type; Grote Coll., 81-116.; U.S. América.; Leucania harveyi Grote; BMNH 

(E) 1403825. 

 

Leucania limitata Smith, 1902: 187. Tipo não examinado 

Leucania neptis Smith, 1902: 188. Tipo não examinado 
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Leucania obscurior Smith, 1902: 185. Cotipo, macho, CANADÁ, Manitoba, BMNH 

[examinado], cinco etiquetas, Heath; Cartwright, Manitoba; Manitoba, 1904-17; Leucania 

obscurior, ♂ co-type, Smith; BMNH (E) 1403827. 

 

Faronta diffusa (Walker); Poole, 1989: 447 

Strigania diffusa (Walker); Angulo & Olivares, 1999: 68. 

Dargida diffusa (Walker); Rodriguez & Angulo, 2005: 16. 

 

Diagnose. Noctuideo de tamanho médio; asas anteriores de coloração bege; área costal 

geralmente lilás claro com pequenos pontos castanho-escuros; uma sombra longitudinal 

castanho escuro embaixo do tronco da Cu; tronco da Cu, M3 e Cu1 destacadas com uma 

sombra esbranquiçada; sombra da terminal com uma faixa transversal da mesma cor que da 

área costal ou levemente mais escura. Genitália masculina com cuculo alongado, falciforme e 

arredondado; espinhos anais pouco diferenciados; processo costal proeminente, levemente 

curvo na porção distal e com ápice arredondado; processo da costa lobulado, podendo ser oval 

com ápice arredondado o levemente afilado; carina com um espinho apical proeminente e 

uma fileira de espinhos menores; papilas anais subtriangulares em vista lateral; apófises 

posteriores com base romboide. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 29-37mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-escuras ou castanho-claras; vértice com escamas castanho-claras ou escuras; antena 

bege; escapo com escamas de coloração bege ou castanho-claras; palpos labiais, face ventral 

com escamas beges mescladas com escamas castanho-escuras; área externa bege mesclada 

com escamas escuras. Tórax com patágios com escamas castanho-escuras mescladas com 

castanho-claras; tégula com escamas castanho-claras ou escuras com tons mais claros 

próximos à área distal; noto com escamas variando do bege ao castanho-claro; Asas anteriores 

com coloração de fundo bege ou castanho-clara e proporções variáveis de escamas castanho-

escuras abaixo do tronco da Cu; faixas sub-basal, antemediana e pós-mediana não evidentes; 

campo basal castanho-escuro, com uma listra preta desde a base da asa até a base da célula 

discal; área medial castanho--escura mesclada com cinza e lilás, uma listra preta abaixo da 

margem posterior da célula discal; mácula orbicular evidente como uma faixa longitudinal 

castanho-escura acima do tronco da Cu; mácula reniforme pequena, arredondada castanho-

escura; mácula claviforme fina, alongada, castanho-escura, área anterior castanho-escura ou 

acinzentada; faixa submarginal geralmente não evidente, mas em alguns indivíduos formada 
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por seis pontos castanho-escuros; faixa terminal fina, descontinua, castanho-escura; sombra 

da terminal mais larga antes da célula discal, mesclada com escamas castanho escuro, cinza e 

brancas; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira e segunda series com 

área basal bege tornando-se castanho-escura distalmente; margem interna, bege; troco da Cu, 

metade de M3 e Cu1 apresentando uma sombra esbranquiçada; entre R5 e M3 uma sombra 

triangular castanho-escura; área costal mesclada com cinza e lilás; face ventral bege, áreas 

costal e externa com pontos escuros; faixa terminal fina, descontinua, castanho-escura, 

margem externa com escamas filiformes bege na área basal e escuras na distal. Asas 

posteriores com coloração de fundo esbranquiçada, exceto por uma área castanho-escura na 

área distal; margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas; face ventral 

esbranquiçada, áreas costal e externa apresentando escamas com tons mais escuros. Tórax, 

face ventral com escamas filiformes castanho-claras. Perna protorácica com fêmur bege ou 

castanho-claro; tíbia castanho-clara ou castanho-escura; tarso bege com escamas filiformes; 

três últimos tarsômeros mais escuros que os demais. Perna mesotorácica com fêmur bege ou 

castanho-claro; tíbia bege ou castanho-clara, com escamas filiformes; garra tibial mais longa 

de coloração bege, mesclada levemente mesclada com castanho claro; garra mais curta de 

coloração bege com centro castanho-escuro; tarso bege ou castanho-escuro; perna 

metatorácica igual à mesotorácica. Abdômen com tergitos e esternitos bege, mesclados com 

cinza-claro, margem posterior de cada segmento com faixa mais clara; área pleural com 

escamas castanho-claras; terminália com um tufo de escamas beges. Genitália masculina com 

área basal do tegume levemente alargada e arredondada; vínculo obliquo e alongado; saco 

com formato de U; valva ampla, levemente alargada na porção meio-distal, estreitando-se 

antes do cuculo, margem ventral aproximadamente retilínea; porção distal alongada e obliqua, 

com angulação arredondada e ampla; clavus subtriangular, proeminente com ápice afilado e 

apresentando microespinhos; processo costal alongado, área apical levemente dilatada e ápice 

arredondado; processo da costa lobulado, com aproximadamente dois terços o comprimento 

do cuculo; clasper alongado, mais alargado na porção proximal, com aproximadamente dois 

terços o comprimento da valva; processo basal pouco desenvolvido, embora, afilado; harpe 

digitiforme (alongada e estreita), base côncava na sua margem dorsal, ápice afilado, com 

aproximadamente dois terços o mesmo comprimento do cuculo; cuculo falciforme, alongado, 

estreito e arredondado, embora, um pouco mas anguloso se compado com D. albilinea; 

ângulo anal arredondado com espinhos pouco diferenciados; unco curto, área médio-distal 

romboide, ápice arredondado; carina do edeago com uma série de espinhos destacando-se o 

apical pelo seu comprimento nitidamente maior em relação aos demais; vesica com um 
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divertículo alongado com microespinhos na maior parte da sua estrutura. Genitália feminina 

com ápice da apófise anterior arredondado; óstio arqueado e estreito; antro pouco 

desenvolvido; duto da bolsa curto, alargado na área proximal, estreitando-se distalmente; 

corpo da bolsa, ovoide com comprimento menor o duto da bolsa; arredondados, ordenados em 

quatro pares; apêndice da bolsa alongado, alargado na porção basal e com uma curva na 

porção distal, com comprimento maior que o do corpo da bolsa; papilas anais subtriangulares 

em vista lateral; apófises posteriores semelhantes às anteriores, embora, apresentando uma 

dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Os dados obtidos sugerem que D. diffusa pode ser coletada entre maio e outubro, 

principalmente entre maio e agosto que corresponde aos meses mais quentes do hemisfério 

norte. O registro do Chile não tem dados de coleta. Os registros do Paraguai tem apenas o ano 

de coleta e os do México foram coletados em agosto.  

Segundo Reddy & Antwi (2016), D. diffusa alimenta-se de um amplo grupo de 

gramíneas e cereais e aparentemente prefere suas sementes, tornando-se uma praga dos grãos 

dos cereais em todo o centro-oeste e as planícies dos Estados Unidos. Sua gama de 

hospedeiros ainda não foi bem definida, mas aparentemente pode causar prejuízos no campo e 

durante o armazenamento dos grãos. As larvas de D. diffusa empupam e hibernam no solo. Os 

adultos acasalam-se apenas alguns dias após a emergência e as fêmeas ovipositam logo após o 

acasalamento no trigo ou na cevada. As larvas tipicamente podem ser encontradas nas 

culturas no mês de junho. Nas regiões mais septentrionais podem ocorrer duas gerações por 

ano e as revoadas acontecem em agosto. 

 

Distribuição geográfica. Dargida diffusa tem sido amplamente coletada na América do 

Norte, sendo que já foi registrada em 34 dos 50 estados desta nação, e em sete estados do 

Canadá. Embora tenham sido obtidos registros para a América Central e América do Sul, 

devem ser analisados com precaução devido à grande semelhança com D. albilinea. Os 

espécimes dessas regiões do contimente americano não puderam ser dissecados, sendo, assim, 

mantidos como D. diffusa. A espécie pode ser coletada em altitudes que compreende de 760 a 

2900 metros, com presença em uma ampla variedade de ambientes, mas com aparente 

preferência pelas áreas com gramíneas e cereais.  

 

Material examinado (686♂♂ e 515♀♀). CANADÁ : Alberta, Lethbridge Alta, vii.1945, G.A Hobbs, 1 macho e 
1 fêmea, AMNH; Lethbridge Alta, viii.1948, G.A Hobbs, 1 macho, AMNH; Sunnydale, Lloydminster Alta, 
19.vi.1943, P.F Bruggemann, 1 macho, AMNH; Sunnydale, Lloydminster Alta, 2.vi.1941, P.F Bruggemann, 1 
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macho, AMNH; Manitoba, Aweme, 5.viii.1909, 2 fêmeas, USNM; Carfind, 1 macho, AMNH; Forest Hill, 
31.viii.1912, William Reiff, 1 fêmea, USNM; Kelwood, 9.viii.1928, 1 macho, AMNH; Winnigeg, 1 macho, 
USNM; 1 fêmea, USNM; Manitoba Mc. Creary, [303m], 10.vi.1929, A.T Harper, 1 macho [BMNH]; Montreal, 
[39m], 1 macho [BMNH]; Renfrew Co., 1 macho [BMNH]; New Brunswick, Fredericton, 11.vi.1935, 1 macho, 
3 fêmeas, AMNH; Fredericton, 19.vi.1935, 1 macho, 1 fêmea, AMNH; Newfoundland, Deer Lake, 17.vi.1985, 
Grey, 1 fêmea, AMNH; Deer Lake, 28.vi.1985, Grey, 1 male, AMNH; Grand Lake, 1 fêmea, AMNH; Nova 
Scotia, Bog E. ofbig Indian L. halifax watershed, Halifax Co., 12.vi.1963, Douglas Ferguson, 1 macho, USNM; 
Bog E. ofbig Indian L. halifax watershed, halifax Co., 21.vii.1918, Douglas Ferguson, 1 fêmea, USNM; 
Boulderwood, halifax N.S, 5.vi.1959, Douglas Ferguson, 1 fêmea, USNM; Brierly Brook, Antig. Co., N.S, 
19.vi.1955, Douglas Ferguson, 1 fêmea, USNM; Cape Breton Island, 12.vi.1931, Baddeck, 1 macho, USNM; 
Cape Breton Island, 17.vi.1931, Baddeck, 1 macho, USNM; Colchester Co., Debert, [51m], 25.vii.1956, 1 
macho [ZSM]; Goodwood, 14.vi.1950, Douglas Ferguson, 1 macho, USNM; Hatchet L., halifax Co., 20.vi.1976, 
Douglas Ferguson, 3 machos, USNM; Parrsboro, N.S, 11.vii.1955, Douglas Ferguson, 2 machos, USNM; 
Parrsboro, N.S, 22.vii.1954, Douglas Ferguson, 1 macho, USNM; Peggy's cove, halifax Co., N.S, 1.vii.1961, 
Douglas Ferguson, 1 macho, USNM; Queens Co., Lake Kejimukujik, 30.v.1958, Douglas Ferguson, 1 macho, 
USNM; Top of North Mt., near Garland, Kings Co., N.S, 2.vi.19554, Douglas Ferguson, 1 macho, USNM; 
Truro N.S, 25.vii.1925, 1 fêmea, USNM; West Dover, hfx. Co., N.S, 1.vii.1981, Douglas Ferguson, 1 macho, 
USNM; Ontario, Chatham, 2.viii.1958, J.C.E Riotte, 1 fêmea, AMNH; Dunnville, 10.vi.1961, J.C.E Riotte, 2 
machos e 1 fêmea, AMNH; Dunnville, 20.vi.1959, J.C.E Riotte, 1 fêmea, AMNH; Geraldton, 10.vi.1955, J.C.E 
Riotte, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Geraldton, 9.vi.1957, J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Nipigon, 16.vi.1957, 
J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Nipigon, 18.vi.1951, J.C.E Riotte, 1 fêmea, AMNH; Sudbury, 12.vi.1958, J.C.E 
Riotte, 1 macho, AMNH; Sudbury, 13.vii.1958, J.C.E Riotte, 1 macho e 1 Fêmea, AMNH; Sudbury, 1.vi.1958, 
J.C.E Riotte, 1 machom AMNH; Sudbury, 22.vi.1961, J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Sudbury, 25.vi.1960, 
J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Sudbury, 3.vi.1958, J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Sudbury, 4.vi.1959, J.C.E 
Riotte, 1 fêmea, AMNH; Sudbury, 5.vi.1959, J.C.E Riotte, 1 macho, AMNH; Sudbury, 6.vi.1959, J.C.E Riotte, 1 
macho, AMNH; Ontario, N Toronto, [91m], 21-24.vi.1923, L. Lacey, 1 macho [BMNH]; Ontario, Ottawa, 
[111m], 31.vii.1889, H.S. Saunders, 1 macho [BMNH]; Ontario, Ottawa, [111m], 25.vii.1899, H.S. Saunders, 1 
fêmea [BMNH]; Otawa Co., Chelsea, 24.v.1931, 3 machos, USNM; Quebec, Montmorency Co., Mare du Sault, 
Laurentides Park, 2550ft, 12.vii.1954, Klots, F & P. Rindge, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Montmorency Co., 
Mare du Sault, Laurentides Park, 2550ft, 1.vii.1954, Klots, F & P. Rindge, 1 fêmea, AMNH; Montreal, P.Q, A.C 
Sheppard, 10.viii.1940, 1 macho, USNM; Montreal, P.Q, A.C Sheppard, 1 fêmea, USNM; Quebec Ovarean 
Lake, 16.viii.1935, E. Tyler, 1 macho [BMNH]; Quebec, Ovarean Lake, 19.viii.1935, E. Tyler, 1 fêmea 
[BMNH]; Quebec Ovarean Lake, 20.viii.1935, E. Tyler, 1 fêmea [BMNH]; Saskatchewan Lloydminster. Alta, 
[653m], 29.v.1944, Paul Bruggemann, 1 macho [ZSM]; Saskatchewan Lloydminster. Alta, [653m], 29.v.1944, 
Paul Bruggemann, 1 fêmea [ZSM]. Saskatchewan, Indian head, vi.15, 1 macho, AMNH; Indian head, vi.25, 1 
fêmea, AMNH; RedverSask, 1962, A.J Croker, 1 fêmea, USNM; RedverSask, 1.iv.1904, 1 fêmea, USNM; 
RedverSask, 27.vi.1927, J.D Ritchie, 1 macho, USNM; RedverSask, A.J Croker, 1 macho, USNM; RedverSask, 
A.J Croker, 1 macho, 1 fêmea, USNM; RedverSask, A.J Croker, 1 fêmea, USNM; Sask, 26.vi.1906, A.J Croker, 
USNM; 27.vi.1907; A.J Croker, 1 fêmea, USNM; 28.viii.1919, 1 fêmea, AMNH; Renfrew Co., 1 fêmea 
[BMNH]; Renfrew Co., 1 macho [BMNH]; Renfrew Co., 1 fêmea [BMNH]; Renfrew Co., 1 fêmea [BMNH]; 
Renfrew Co., 1 macho [BMNH]; Renfrew Co., 1 macho [BMNH]; Renfrew Co., 1 fêmea [BMNH]; 1 fêmea 
[BMNH]; Nova Scotia, Antig, Co., Brierly Brook, [61m], 19.vi.1955, Ferguson, 1 fêmea [ZSM]. CHILE : W.B. 
Calvert, 1 macho [BMNH]. EE.UU: Decatur III, 8.v.1915, 1 macho [BMNH]; Durango, Oslar, 1 fêmea 
[BMNH]; Durango, Oslar, 1 fêmea [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vii.1891, 1 macho [BMNH]; Larima Co., 
1.vi.1891, 1 macho [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vi.1891, 1 fêmea [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vii.1891, 
1 macho [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vii.1891, 1 macho [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vii.1891, 1 macho 
[BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vii.1891, 1 macho [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.viii.1891, 1 fêmea 
[BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.viii.1891, 1 macho [BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.viii.1891, 1 fêmea 
[BMNH]; Larima Co., 1524m, 1.vi.1891, 1 fêmea [BMNH]; Larima Co., 1829m, 1.vii.1890, 1 macho [BMNH]; 
Larima Co., 2134m, 1.vii.1891, 1 fêmea [BMNH]; Larima Co., 1.vii.1891, 1 macho [BMNH]; N.Y N.A, 1 
macho [BMNH]; N.Y N.A, 1 fêmea [BMNH]; [Colorado]: New Castle Co., 24.v.1895, F.M. Jones, 1 fêmea 
[BMNH]; [ Texas]: Clear Creek, Oslar, 1 fêmea [BMNH]; Arizona, So. Arizona, 1904., 1 fêmea [BMNH]; 
Huachuca mts, 1904, 1 macho [BMNH]; Huachuca, 1.viii.1903, E.J. Oslar, 1 macho [BMNH]; Huachuca, 
1.viii.1903, E.J. Oslar, 1 fêmea [BMNH]; Huachuca, 25.viii.1903, Oslar, 1 macho [BMNH]; Huachuca, 
30.viii.1903, Oslar, 1 macho [BMNH]; Jerome, 1.vi.1902, E.J. Oslar, 1 macho [BMNH]; Palmerie, Biedermann, 
1 fêmea [BMNH]; Palmerie, Biedermann, 1 fêmea [BMNH]; Palmerie, Biedermann, 1 fêmea [BMNH]; 
Palmerie, Biedermann, 1 fêmea [BMNH]; Prescot, 6.iv.1902, Oslar, 1 macho [BMNH]; Colorado, 1 macho 
[BMNH]; Smith, 1 fêmea [BMNH]; Smith, 1 fêmea [BMNH]; Smith, 1 macho [BMNH]; Boulder, 1910., T.D.A 
Cockerell, 1 macho [BMNH]; Boulder, 1914., T.D.A Cockerell, 1 macho [BMNH]; Boulder, 1919., T.D.A 
Cockerell, 1 macho [BMNH]; Durango, Oslar, 1 macho [BMNH]; Durango, Oslar, 1 fêmea [BMNH]; Durango, 
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Oslar, 1 macho [BMNH]; Illinois, 1934., 1 macho [BMNH]; Illinois, 1 macho [BMNH]; Kansas, 1 macho 
[BMNH]; N. Carolina, H.K. Morrison, 1 macho [BMNH]; H.K. Morrison, 1 macho [BMNH]; New México, 
Gallinas Cañon, 30.i.1902, Oslar, 1 macho [BMNH]; Gallinas Cañon, viii.1902, E.J. Oslar, 1 macho [BMNH]; 
Gallinas Cañon, viii.1902, E.J. Oslar, 1 macho [BMNH]; Gallinas Cañon, viii.1902, E.J. Oslar, 1 macho 
[BMNH]; High Rolls, 15.viii-01-ix.1919, 1 fêmea [BMNH]; High Rolls, 15.viii-01.ix.1919, 1 fêmea [BMNH]; 
Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 1-15.vii.1927, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 
1-15.vii.1927, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 1-15.vii.1927, Poling, 1 macho 
[BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 1-15.vii.1927, Poling, 1 macho [BMNH]; Otero Co., Mescarelo 
Res, 2134m, 1-15.vii.1927, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 1-15.vii.1927, Poling, 
1 fêmea [BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 5-30.vi.1927, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Otero Co., 
Mescarelo Res, 2134m, 15-30.vii.1927, Poling, 1 macho [BMNH]; Otero Co., Mescarelo Res, 2134m, 1-
15.vii.1927, Poling, 1 macho [BMNH]; Pensilvânia, Pittsburgh, 1914., 1 fêmea [BMNH]; Philadelphia 
Cheyney, [92m], 31.v.1927, K. Jordan, 1 macho [BMNH]; Texas, 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 
macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-8.ix.1928, 
Poling, 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-8.ix.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis 
Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-8.ix.1928, Poling, 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-
8.x.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-15.ix.1928, Poling, 1 fêmea 
[BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-15.ix.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort 
Davis, 1524m, 8-11.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-15.ix.1928, 
Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-15.ix.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis 
Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-15.x.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-
15.x.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-15.x.1928, Poling, 1 macho 
[BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 8-15.x.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort 
Davis, 1524m, 1-15.vii.1927, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 1-15.x.1928, 
Poling, 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 11-14.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; 
Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 11-14.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 
1524m, 15-18.vii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 15-18.vii.1928, Poling, 1 
fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 15-30.vi.1928, Poling, 5 fêmeas [BMNH]; Davis Mts, near 
Fort Davis, 1524m, 15-30.ix.1928, Poling, 1macho e 3 fêmeas [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 
15-30.x.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 15-30.x.1928, Poling, 1 macho 
[BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 15.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort 
Davis, 1524m, 20-25.vii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 20-25.vii.1928, 
Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 22-30/09/1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis 
Mts, near Fort Davis, 1524m, 22.viii.1928, Poling, 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 
22.viii.1928, Poling, 1 macho [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 23.ix.1928, Poling, 1 fêmea 
[BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 25.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort 
Davis, 1524m, 6-8.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 5-6.viii.1928, 
Poling, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 1524m, 21.viii.1928, 1 fêmea [BMNH]; Davis 
Mts, near Fort Davis, 1524m, 21.viii.1928, Poling, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 
[1500m], 11-14.viii.1928, Poling, 1 fêmea [BMNH]; Davis Mts, near Fort Davis, 21.viii.1928, Poling, 1 fêmea 
[BMNH]. EE.UU. Alabama, Butler Co., Greenville, 23.vi.1973, R. Zweipel, 1 fêmea, AMNH; Arizona, 
Cochise Co., huachuca Mountains, 2.3mi. Up carr Cyn Rd., 3-5.viii.2005, J. Brown, 1 macho, USNM; Palmerly, 
vii, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Portal 4mi. W, Chiracahua Mts., 5300ft, 3-6.viii.1964, D.R Davis, 1 fêmea, 
USNM; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 18.ix.1969, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, 
huachuca Mts., 7.ix.1968, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 10.x.1968, R.F 
Steritzky, 1 fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 6.vii.1957, M. Statham, 1 fêmea, AMNH; Coconino Co., 
T23N, RBE, sec 18, 7490ft, 3.vii.1987, Eric h. Metzler, 1 fêmea, USNM; T23N, RBE, sec 20, Bonito park el., 
7080ft, 2.vii.1987, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; Huacachuca Mts., 24.viii.1903, Oslar, 1 fêmea, USNM; 
Carr Ch., viii, 1 macho, USNM; Ash Canyon, 5100ft, 15.viii.1987, Ron Leuschner, 1 fêmea, AMNH; 
Palmerlee, 4 fêmeas e 1 macho, USNM; [358m], 1 fêmea [BMNH]; Pima Co., Sta. Rita Mts., Madera Canyon, 
28.vii.1949, W.J & J.W Gertsch, 1 macho, AMNH; Baboquivari Mts, 15-30.viii.1924, O.C Poling, 1 fêmea, 
USNM; Redington, 1 macho, USNM; 1 fêmea, USNM; Santa Cruz Co., Madera Canyon, 5000ft, 9.viii.1987, 
Ron Leuschener, 3 machos e 2 fêmeas, USNM; So, Poling, 1 fêmea, USNM; Localidade desconhecida, 2 fêmea, 
USNM; Arkansas, Madison Co., Blue Springs campground, south arm of Beaver Lake, 12.iv.1968, J.R 
heitzman, 1 fêmea, AMNH; Califórnia, Modoc Co., Davis Creek, 14.21.vi.1922, A.W Lindsey, 1 macho, 
USNM; Inya Co., Olancha, 8.v.1915, 1 macho, USNM; Colorado, Boulder, [1642m], 1910., T.D.A Cockerell, 1 
macho [BMNH]; Boulder, 24.viii.1908, T.D.A Cockerell, 1 fêmea [BMNH]; Almosa Co., Great sand dunes 
Natl. Mon., 8200ft, 22.vi.1982, D.C Ferguson, 1 macho, USNM; Aurora , 18.22.vii.1987, Richard S. Peigler, 1 
macho, AMNH; Baca Co., Comanche Natl. Grassld sw campo, picture Cyn., 37°00.349'N 102°44.928'W, 
4290ft, 24.vii.2004, M.G Pogue, 2 machos e 3 fêmeas, USNM; Comanche Natl. Grassld sw campo, picture Cyn., 
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37°00.66'N 102°44.64W, 25.viii.2002, M.G Pogue & C.E harp, 15 machos e 5 fêmeas, USNM; Chevy Chase 
Md, 1 fêmea, USNM, Jeff Co., Clear Creek, 6-7000ft, 29.vi.1928, 1 macho, USNM; Custer Co., 10mi SW of 
Wetmore, 10.viii.1911, Gary F. hevel, 1 macho, USNM; Davenport Camp, 36mi. S. Florence, 8500ft, 1.vii.1967, 
F.P & B. Rindge, 2 machos, AMNH; Denver Co, Denver, 6 machos e 10 fêmeas, USNM; 5800ft, 30.viii.1946, 
Rindge, 1 macho e 2 fêmeas, AMNH; El Paso Co., Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 14.vii.1959, M. 
May, 1 macho, AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 14.viii.1957, M. May, 1 fêmea, AMNH; Rock 
Creek Park, nr. Colorado Springs, 15.v.1959, 1 macho, AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 
15.vii.1963, M. May, 1 fêmea, AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 18.v.1964, M. May, 1 macho, 
AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 19.v.1964, M. May, 1 fêmea, AMNH; Rock Creek Park, nr. 
Colorado Springs, 25.vi.1964, M. May, 1 fêmea, AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 26.v.1964, M. 
May, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 26.vi.1964, M. May, 1 macho, 
AMNH; Rock Creek Park, nr. Colorado Springs, 4.vii.1963, M. May, 1 macho, AMNH; Fountain Valley School, 
on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 14.vii.1958, F. Martin Brown, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Fountain 
Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 15.vii.1958, F. Martin Brown, 1 macho, AMNH; 
Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 16.vii.1958, F.M Brown, 1 fêmea, AMNH; 
Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 18.vii.1958, F.M Brown, 1 fêmea, AMNH; 
Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 19.v.1958, F. Martin Brown, 1 macho e 2 
fêmeas, AMNH; Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 1.viii.1958, F.M Brown, 
fêmea, AMNH; Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 20.v.1958, F. Martin 
Brown, 6 machos, AMNH; Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 21.v.1958, F. 
Martin Brown, 3 machos, AMNH; Fountain Valley School, on plains, near to Colorado Springs, 5800ft, 
2.vi.1958, F. Martin Brown, 2 fêmeas, AMNH; Fountain Valley, near to Colorado Springs, 5800ft, 13.v.1948, F. 
Martin Brown, 1 macho, AMNH; Fountain Valley, near to Colorado Springs, 5800ft, 14.v.1947, F. Martin 
Brown, 3 machos, 3 fêmeas, AMNH; Fountain Valley, near to Colorado Springs, 5800ft, 29.vii.1959, F. Martin 
Brown, 1 macho, AMNH; Fountain Valley, near to Colorado Springs, 5800ft, 7.v.1948, F. Martin Brown, 1 
macho, AMNH; Monument, Woodmoor, 35.09483N 104.85043W, 7070ft, 24.vii.2012, M. Pogue, 1 fêmea, 
USNM; Estes Park, Grace h. & John L. Sperry, 1 macho, AMNH; Grace h. & John L. Sperry, 1 fêmea, AMNH; 
Fremont Co., hayden Cr., Coaldale, 6800ft, 9.vii.1982, D.C Ferguson, 3 machos, USNM; Canon city, 
10.viii.1913, 3 machos, USNM; Canon city, 10.viii.1913, Gary F. hevel, 1 macho, USNM; Fremont Pass., 
11500-12000ft, 3.viii.1902, h.h Newcomb, fêmea, AMNH; Ft. Collins, 13.viii.1895, 2 fêmeas, USNM; 
13.viii.1895, W.D Rearfott, 2 machos e 2 fêmeas, AMNH; 8.vii.1898, 1 macho, USNM; Glenwood Springs, 
18.viii.1892, W. Barnes, 1 macho, USNM; 1.vi.1907, 2 machos, USNM; Grand Co., Deaver Ck., 8000ft, 
18.vi.1989, Jack Odor, 1 fêmea, AMNH; Jeff. Co., Lookout Mtn., 7000ft, 3.vii.1922, 1 fêmea, AMNH; Lookout 
Mtn., 7000ft, 13.vii.1922, 1 macho, USNM; Larimer Co ., Estes Park, 7800ft, 3.viii.1967, A&M.E Blanchard, 1 
macho, 1 fêmea, USNM; Red Feather Lakes, 25.vi.1991, J. Glaser, 1 macho, USNM; Leolo Springs, vii., 2 
fêmeas AMNH; Maritbu , 1 macho, USNM; Morgan o., Muir Springs, So. Platte Valley, 4320ft, 17.vii.1987, 1 
macho, AMNH; Muir Springs, So. Platte Valley, 14.viii.1989, Jack Odor, 1 fêmea, AMNH; Rio Blanco, 1 
macho, USNM; Salida, 25.viii.1939, Grace h. & John L. Sperry, 1 fêmea, AMNH; Taller Co., Florissant fissil 
beds, R71W T138 sec13, 8400ft, 1 macho, AMNH; Florissant fissil beds, R71W T138 sec14, 8400ft, 1 fêmea, 
AMNH; Localidade desconhecida, 24.vi.1904, 1 macho, USNM; 2 machos, USNM; 1 fêmea, AMNH; 
Connecticut, East River, 12.viii.1907, Chas. R. Ely, 1 macho, USNM; 5.ix.1901, Chas. R. Ely, 1 fêmea, 
USNM; Hamden, New haven, 9.vi.1961, D.C Ferguson, 3 machos e 1 fêmea, USNM; Jork , 1 macho, AMNH; 
New Canaan, 21.v.1951, 1 macho, AMNH; 8.viii.1953, M. Statham, 1 macho, AMNH; 20.v.1951, 1 macho, 
AMNH; Pleasant valley, Litgh fiel Co. conn, 19.vi.1916, 1 fêmea, USNM; Widham, Putman, 26.viii.1951, 1 
macho, AMNH; Putnam, 28-30.v.1960, A.B Klots, 1 macho, AMNH; Putnam, 25-30.vii.1961, A.B Klots, 1 
macho e 1 fêmea, AMNH; Putnam, 6-9.viii.1961, A.B Klots, 3 machos e 1 fêmea, AMNH; Putnam, 9-
12.viii.1961, A.B Klots, 2 fêmeas, AMNH; Putnam, 20.viii.1968, A.B Klots, 1 fêmea, AMNH; Putnam, 
1.viii.1963, A.B Klots, 1 macho, AMNH; Putnam, 7.viii.1971, A.B Klots, 1 fêmea, AMNH; Illinois , Chicago, 
1.vi.1915, 1 macho, USNM; Decatur, 15.viii.1890, W. Barnes, 1 macho, USNM; 16.v.1923, 2 machos e 3 
fêmeas, USNM; 1.v.1907, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 24.iv.1930, 1 macho, USNM; 6.viii.1890, W. Barnes, 1 
macho, USNM; 8.iv.1915, 1 fêmea, USNM; 8.v.1915, 1 macho e 5 fêmeas, USNM; 8.vi.1915, 1 fêmea, USNM; 
8.viii.1915, 1 macho, USNM; 2 fêmeas, USNM; Lacon, 28.vii.1932, R.A Barnes, 1 fêmea, AMNH; Lhicasu, 
20.viii.1904, Schleite, 1 macho, AMNH; Quincy hill, 15.iv.1930, Poling, 2 machos e 2 fêmeas, AMNH; 
Quiney, Poling, 1 fêmea, USNM; Indiana, Newton Co., 41°02.9'N 87°27.4'W, 23.v.1997, Eric h. Metzler, 3 
machos, USNM; 41°04.7'N 87°26.8'W, 23.v.1998, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; Iowa, Gityla , 17.v.1917, 1 
macho, USNM; Ames, 11.iv.1922, 1 fêmea, USNM; Iowa City , 5.vii.1898, 1 macho, AMNH; Kansas, 
Crawford Co ., 4mi. E. Pittsburg, 1-15.ix.1972, E. L Todd, 2 fêmeas, USNM; El. Co., Ellsworth, 11.viii.1973, 
G. F. hevel, 2 fêmeas, USNM; Kans. Univ., i.1928, Fritz Forbes, 1 macho, USNM; Labette Co., Oswego, 
7.iv.1967, Gary F. hevel, 1 fêmea, USNM; Rawlins Co., 12.8mi. N of Colby, 39°34.65'N 101°03.24'W, 3162ft, 
24.viii.2002, M.G Pogue & C.E harp, 1 fêmea, USNM; Sumner Co., Motel 3mi east of Wellington, 28.iv.1981, 
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G. Balogh, 1 fêmea, AMNH; Trego Co., Cedar Bluff dam, 38°46.6'N 99°43.1'W, 28.vii.1999, Eric h. Metzler, 5 
fêmeas, USNM; Maine, Augusta, 2.vi.1972, 1 macho, USNM; 4.vi.1940, A.E Brower, 1 fêmea, USNM; 
25.viii.1948, A.E Brower, 1 macho, USNM; 22.v.1941, A.E Brower, 1 macho, USNM; E. Vassalboro, 
16.vi.1970, L. haywood, 1 macho, USNM; Penobscot Co., Endfield, 18.viii.1987, L.P Grey, 1 fêmea, AMNH; 
2-4.iv.1985, L.P Grey, 1 macho, AMNH; 5.vi.1986, L.P Grey, 1 macho, AMNH; 7.vi.1984, L.P Grey, 1 macho, 
AMNH; 7.viii.1984, L.P Grey, 1 fêmea, AMNH; 9.vi.1979, L.P Grey, 1 fêmea, AMNH; 9.vi.1986, L.P Grey, 1 
macho, AMNH; 16.vi.1953, L.P Grey, 1 macho, AMNH; 19.vi.1953, L.P Grey, 1 macho, AMNH; 20.vi.1953, 
L.P Grey, 3machos e 1 fêmea, AMNH; 21.vi.1969, L.P Grey, 1 macho, AMNH; 22.vi.1953, L.P Grey, 1 fêmea, 
AMNH; Greenville, 11.vii, 1 fêmea, USNM; 6.vii, 1 fêmea, USNM; Rangeley, 11.vi.1938, V.h dos Passos, 1 
fêmea, AMNH; 12.vi.1938, V.h dos Passos, 1 fêmea, AMNH; 16.viii.1938, V.h dos Passos, 1 macho, AMNH; 
17.vi.1938, V.h dos Passos, 2 machos e 1 fêmea, AMNH; 24.vi.1938, V.h dos Passos, 3 machos, AMNH; 
25.vi.1936, V.h dos Passos, 1 macho, AMNH; Sebec Lake, 24.vi.1930, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 3-
5.vii.1901, L.P Grey, 1 fêmea, AMNH; Maryland, AACO Southaven, 38°58'N 76°35'W, 20.viii.1992, h. 
Godwin Stevenson, 1 macho, USNM; AACO Southaven, 38°57.55'N 76°34.56'W, 24.viii.1989, h. Godwin 
Stevenson, 1 macho, USNM; AACO Southaven, 38°57.55'N 76°35.26'W. 5.v.1986, h. Godwin Stevenson, 1 
fêmea, USNM; AACO Southaven, 38°57.55N 76°34.56'W, 11.v.1986, h. Godwin Stevenson, 1 macho, USNM; 
AACO Southaven, 5.v.1986, h. Godwin Stevenson, 1 fêmea, USNM; Baltimore Co., Soldiers Delight, 
30.viii.1997, J. Glaser, 1 macho, USNM; Dorchester Co., 3m E. Nurlock, 22.viii.1904, J. Glaser, 1 fêmea, 
USNM; Garrett Co., Meadow Mt. RunBog, 14.vi.1988, J. Glaser, 1 macho, USNM; Meadow Mt. RunBog, 
13.vi.1988, J. Glaser, 1 fêmea, USNM; Hagerstown, 10.viii.1915, W.E Pennington, 1 macho, USNM; 
16.vii.1915, W.E Pennington, 4 fêmeas, USNM; 17.viii.1915, W.E Pennington, 1 macho, USNM; 19.viii.1915, 
W.E Pennington, 1 macho, USNM; 20.viii.1915, W.E Pennington, 2 fêmeas, USNM; Hardford Co ., Edgewood, 
26.viii.1989, J. Glaser, 1 fêmea, USNM; Hipsley's Mill, Patuxent St. Pk., howard, 22.v.1981, D.C Ferguson, 1 
macho, USNM; Keco QKR NK LOG, 5.ix.1991, T.G Stevenson, 1 macho, USNM; Knt Co . Qkr Nck Lndg, 
39°07.50'N 76°05.48'W, 12.vii.1985, h. Godwin Stevenson, 1 fêmea, USNM; Moco Clear Sprg. Mda., 042 site: 
Mocs, 39°38'N 77°66'W, 16.viii.1992, h. Godwin Stevenson, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Talbot Co., Pickering 
Creek Audubon Center, 9.5mi NW Easton, 38°51.652'N 076°7.543'W, 4.ix.2008, M.G Pogue, 1 macho, USNM; 
Worcester Co., Vaughn WMA, 16.ix.1995, R. Androw, 1 macho, USNM; sem localidade: 21.v, 1 macho, 
USNM; 2 machos, USNM; Massachusetts, Agawam, 1 macho, USNM; 22.viii.1915, h.E Smith, 1 fêmea, 
USNM; Agr. Exp. Stn. E. Wareham, 8.viii.1965, 1 macho, AMNH; Agr. Exp. Stn. E. Wareham, 16.viii.1965, 1 
fêmea, AMNH; Agr. Exp. Stn. E. Wareham, 2.vi.1963, 1 macho, AMNH; Agr. Exp. Stn. E. Wareham, 
9.viii.1965, 2 machos, AMNH; Agr. Exp. Stn. E. Wareham, 15.vi.1967, 1 fêmea, AMNH; Agr. Exp. Stn. E. 
Wareham, 3.vi.1964, 1 macho, AMNH; Berkshife Co., Tyringham, 11.viii.1953, A.E Treat, 1 macho, AMNH; 
Tyringham, 4.viii.1953, A.E Treat, 1 macho, AMNH; Cohasset, viii.1906, 1 fêmea, AMNH; vi.1908, 1 macho, 
AMNH; E. Wareham, Agr. Exp. Sta., 23.v.1975, W.E Tomlison, 1 fêmea, AMNH; Agr. Exp. Sta., 3.vii.1972, 
W.E Tomlison, 1 fêmea, AMNH; Agr. Exp. Sta., 5.vi.1972, W.E Tomlison, 2 fêmeas, AMNH; Agr. Exp. Sta., 
29.vii.1921, W.E Tomlison, 1 fêmea, AMNH; Framingham, [51m], 15.vii.1908, C.A. Frost, 1 macho [BMNH]; 
Agr. Exp. Sta., 8.vi.1972, W.E Tomlison, 1 macho, AMNH; Agr. Exp. Sta., 29.vii.1970, W.E Tomlison, 1 
fêmea, AMNH; Lenox, 19.vi.1891, Bradford, 1 macho, AMNH; Marblckead, vii.1951, harrison, 1 macho, 
AMNH; Newton highlands, 1918, 2 machos, USNM; Princeton, 10.vi.1919, 1 fêmea, USNM; Springfield, Geo. 
Dimmock, 1 macho, USNM; Tyringham , 1.vi.1957, A.E Treat, 1 fêmea, AMNH; 24.vi.1956, A.E Treat, 1 
fêmea, AMNH; 10.vi.1955, A.E Treat, 1 fêmea, AMNH; 12.viii.1955, A.E Treat, 1 fêmea, AMNH; 10.viii.1955, 
A.E Treat, 1 fêmea, AMNH; W Springfield, 9.vi.1915, 1 fêmea, USNM; WestPort, 9.vii.1932, 1 macho, 
AMNH; Michigan, Bakland Co., Bogie Lahe Res. Union Lake, 9.viii.1961, W.S McAlpine, 1 macho, USNM; 
Chippewa Co., Drummand, Maxton Plains, 24.viii.1999, G. Balogh, 1 macho, AMNH; Drummand, Maxton 
Plains, 25.viii.1999, G. Balogh, 1 macho, AMNH; Maxton Plains, T43NR6ES34, 24.v.1991, 1 macho, AMNH; 
Maxton Plains, T43NR6ES34, 25.v.1991, 1 fêmea, AMNH; Okland Co., Franklin , 6.viii.1934, W.S McAlpine, 
1 macho e 1 fêmea, USNM; 2.vi.1934, W.S McAlpine, 1 macho, 1 fêmea, USNM; 9.viii.1934, W.S McAlpine, 1 
macho, USNM; 20.v.1932, W.S McAlpine, 1 macho, USNM; 6.viii.1934, W.S McAlpine, 2 machos, USNM; 
2.vi.1934, W.S McAlpine, 1 macho, USNM;. 44°38'N 86°14'W, 25.v.1937, W.S McAlpine, 2 fêmeas, USNM; 
Rochester, 12.vii.1935, G.W Rawson, 1 macho, USNM; 11.viii.1935, G.W Rawson, 1 macho, USNM; sem 
localidade: x.1934, 1 macho, USNM; 4 machos, USNM; Minnesota, 10.viii.1990, 1 fêmea, AMNH; Missouri, 
Benton Co., 5 miles N. of Warsaw, along state highway 65, original virgin prairie, 8.viii.1975, J.R heitzman, 1 
macho, AMNH; C., 1 fêmea, USNM; Clay Co., Near Missouri River, east of Birminham, 10.v.1975, J.R 
heitzman, 1 macho, AMNH; Coolie Lake, 27.viii.1966, Roger L. heitzman, 1 macho, AMNH; Jefferson Co., 
Barnhart, 26.viii.1933, E.P Meiners, 1 macho, AMNH; Barnhart, 20.viii.1934, E.P Meiners, 2 fêmeas, AMNH; 
Barnhart, 16.viii.1934, E.P Meiners, 1 fêmea, AMNH; St. Luis Co., Greensfelder Co., Pk., 29.viii.1980, G. 
Balogh, 1 macho, AMNH; Willard , 10.v.1920, A.E Brower, 1 macho, USNM; Willard, 13.viii.1920, A.E 
Brower, 1 macho, USNM; Montana, Richel Lodge, 16.viii.1942, Grace h. & John L. Sperry, 1 macho, AMNH; 
Richel Lodge, 2.viii.1941, Grace h. & John L. Sperry, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Missoula Co., near 
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Missoula, 19.vi.1986, S. Kohler, 1 macho, AMNH; Missoula, 4.viii.1989, S. Kohler, 1 fêmea, AMNH; New 
Jersey, Avalon, 6.ix.1947, A. Nocolay, 1 macho, USNM; Nebraska, Cherry Co., Valentine N.W.R, hackberry 
Lake, 14.vi.1983, D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Columbus, 10.vi.1963, E.A Froemel, 2 fêmeas, USNM; 
2.vi.1963, E.A Froemel, 1 fêmea, USNM; Saline Co., Crete, 14.25.v.1949, W.F Rapp, 1 fêmea, AMNH; 
Plattsmouth, 2.viii.1937, Grace h. & John L. Sperry, 1 macho, AMNH; 23.x.1935, R.A Leussier, 1 fêmea, 
AMNH; New Hampshaire, Hampton, 14.v.1934, Albert Shaw, 1 fêmea, USNM; 3.ix.1907, Albert Shaw, 2 
fêmeas, USNM; 6.vi.1909, Albert Shaw, 1 macho, USNM; 31.v.1937, Albert Shaw, 1 fêmea, USNM; Mt. 
Washington N.h, 30.vii.1951, Douglas Ferguson, 1 fêmea, USNM; New hampton, 1-5.viii.1921, L.W Swett, 1 
macho, USNM; Randolph, 10.viii.1935, 2 fêmeas, AMNH; 13.viii.1932, U.L Sperry, 1 macho, AMNH; 
14.viii.1932, 1 macho, AMNH; 16.vi.1932, U.L Sperry, 3 machos, AMNH; Randolph, 16.viii.1935, 1 fêmea, 
AMNH; 16.viii.1936, 2 fêmeas, AMNH; 18.viii.1932, U.L Sperry, 1 macho, AMNH; 20.vi.1932, U.L Sperry, 1 
macho, AMNH; 20.viii.1935, 1 macho, AMNH; 21.ix.1935, 1 macho, AMNH; 22.viii.1936, 1 macho, AMNH; 
24.viii.1926, 1 macho, AMNH; 8.ix.1935, 1 macho, AMNH; Withe Mts., 21-27.vi.1947, 1 fêmea, AMNH; sem 
localidade: 1 macho e 1 fêmea, USNM; New Jersey, Anglesea, viii.25, 1 fêmea, AMNH; Brown's Mills , 
16.v.1947, J.W Cadbury, 1 macho, AMNH; Chester, viii.17, 1 macho, 1 fêmea, AMNH; Elizabeth, 1 macho, 
AMNH; v.14, 1 fêmea, AMNH; Elizabeth, v.15, 2 machos e 3 fêmeas, AMNH; v.17, 1 macho, AMNH; v.6, 1 
macho, AMNH; v.7, 1 fêmea, AMNH; v.8, 1 macho, AMNH; Elizabeth, vii.30, 1 fêmea, AMNH; viii.19, 1 
fêmea, AMNH; viii.24, 1 fêmea, AMNH; viii.29, 1 fêmea, AMNH; viii.4, 1 fêmea, AMNH; viii.5, 1 macho, 
AMNH; viii.9, 1 fêmea, AMNH; 3 machos, AMNH; Gledola, 20.viii.1911, J. Muller, 1 fêmea, AMNH; 
Hunterdon Co., 31.v.1963, Joseph Muller, 1 macho, AMNH; 19.viii.1969, Joseph Muller, 1 macho, AMNH; 
15.ix.1969, Joseph Muller, 1 macho, AMNH; Irv , vi.8, Fred'K Lemmer, 1 fêmea, AMNH; v.26, 1 macho, 
AMNH; vi.6, 1 fêmea, AMNH; Irvington , iv.1925, Fredk Lemmer, 1 macho, USNM; Jamesbgh, 1 macho, 
AMNH; Lakehurst, 11.v.1920, Frdk. Lemmer, 2 machos e 2 fêmeas AMNH; 11.viii.1923, Frdk. Lemmer, 1 
macho e 2 fêmeas, AMNH; Lakehurst, 16.v.1947, J.W Cadbury, 1 fêmea, AMNH; Lakehurst, 17.v.1947, J.W 
Cadbury, 1 macho, AMNH; Lakehurst, 1.v.1910, Frdk. Lemmer, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; 1.vi.1910, Frdk. 
Lemmer, 1 macho, AMNH; 1.viii.1910, Frdk. Lemmer, 1 fêmea, AMNH; 21.v.1931, Frdk. Lemmer, 2 fêmeas, 
AMNH; 21.viii.1931, Frdk. Lemmer, 1 macho e 2 fêmeas, AMNH; 22.iv.1952, Joseph Muller, 1 macho, 
AMNH; v, Fred'K Lemmer, 1 fêmea, AMNH; vi.20, Frdk. Lemmer, 1 macho, AMNH; Frdk. Lemmer, 1 fêmea, 
AMNH; Mendham, 18.viii.1932, 1 macho, AMNH; 1 macho, AMNH; Moorestown, 17.v.1947, J.W Cadbury, 
1 macho, AMNH; NBrnswck, viii.3, 1 macho, AMNH; v.5, 1 macho, AMNH; viii.3, 1 fêmea, AMNH; 
Newark, v.18, 1 macho, AMNH; vi.1, 1 fêmea, AMNH; 6.vi.1905, 1 fêmea, AMNH; Nutley, 1 fêmea, AMNH; 
Oakland, 23.viii.1945, C.P Kimball, 1 macho, AMNH; Ocean Co., 5.vi.1951, Otto Buchhotz, 1 fêmea, AMNH; 
11.v.1953, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 6.v.1952, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 29.v.1952, Otto 
Buchhotz, 1 fêmea, AMNH; 13.v.1953, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 5.v.1952, Otto Buchhotz, 1 macho, 
AMNH; 15.v.1952, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 20.v.1953, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 
20.viii.1951, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; 23.v.1952, Otto Buchhotz, 1 macho, AMNH; Otto Buchhotz, 1 
fêmea, AMNH; 8.v.1951, Otto Buchholz, 1 fêmea, AMNH; 13.v.1953, Otto Buchholz, 1 fêmea, AMNH; 
26.viii.1952, 1 fêmea, AMNH; Paterson, v.17, 1 macho, AMNH; Short hills, viii.17, J. Muller, 1 macho e 1 
fêmea, AMNH; v.10, J. Muller, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; v.31, J. Muller, 1 macho, AMNH; v.20, J. Muller, 1 
macho, AMNH; v.2, J. Muller, 1 macho, AMNH; viii.17, J. Muller, 1 fêmea, AMNH; Union Co., 22.v.1913, 1 
fêmea, AMNH; sem localidade: 1 fêmea, AMNH; viii.24, 1 macho, AMNH; 22.viii.1902, 1 fêmea, AMNH; New 
Mexico, Roswell, [1092m], 1.viii.1923, T.D.A Cockerell, 1 fêmea [BMNH]; Bernal Co., Sandia Park, 6400ft, 
6.vii.1988, Ron Leuschener, 1 macho, USNM; Bernalillo Co., Sandia Mts., Cedar Crest, 7500ft, 5.vii.1976, J. 
Schmeltzer, 1 macho, AMNH; Catron Co., Bursum Camp, 18 miles E. Alma, 9000ft, 15.vii.1961, F.P & B. 
Rindge, 1 fêmea, AMNH; Bursum Camp, 18 miles E. Alma, 9000ft, 16.vii.1961, F.P & B. Rindge, 2 fêmeas, 
AMNH; Colfax Co., 2mi. E. Ute Park, 15.18.vii.1974, E. L Todd, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Dona Ana Co., 
Organ Mts., Finley Canyon, 5200ft, 21.iv.1979, R. holland, 1 fêmea, AMNH; Eddy Co., Sitting Bull Falls, 
42mi. SW Carlsbad, 4800ft, 28.vi.1964, F.P & B. Rindge, 3 machos, AMNH; Sitting Bull Falls, 42mi. SW 
Carlsbad, 4800ft, 27.vi.1964, F.P & B. Rindge, 2 machos, AMNH; Eddy Co., Sitting Bull Falls, 42mi. SW 
Carlsbad, 4800ft, 26.vi.1964, F.P & B. Rindge, 2 fêmeas, AMNH; Frijoles Can., 21.vi.1942, Grace h. & John L. 
Sperry, 1 macho, AMNH; 11.vii.1942, C.A Thomas, 2 machos e 1 fêmea, AMNH; Guadalupe Co., Santa Rosa, 
25.vii.2000, 1 macho, USNM; Jemes Spr's, 2.vii.1929, 1 macho, AMNH; 1 fêmea, USNM; 24.vii.1931, 1 
fêmea, USNM; 16.viii.1923, 1 macho, USNM; Lea Co., Carlsbad, 3100ft, 25.vi.1964, F.P & B. Rindge, 2 
machos, AMNH; Lincon Co., Cedar Creek camp, 2 miles N. Ruidoso, 7000ft, 2.vii.1961, F.P & B. Rindge, 1 
macho e 1 fêmea, AMNH; Cedar Creek camp, 2 miles N. Ruidoso, 7000ft, 3.vii.1961, F.P & B. Rindge 14, 1 
fêmea, AMNH; Cedar Creek camp, 2 miles N. Ruidoso, 7000ft, 4.vii.1961, F.P & B. Rindge, 6 machos, AMNH; 
Cedar Creek camp, 2 miles N. Ruidoso, 7000ft, 5.vii.1961, F.P & B. Rindge, 2 macho e 1 fêmea, AMNH; Cedar 
Creek, 5 miles N. Ruidoso, 7500ft, 4.vii.1961, F.P & B. Rindge, 1 macho, AMNH; Monjeau Lookout, 5 mile 
NW Alto, 9500ft, 5.vii.1961, F.P & B. Rindge, 1 macho, AMNH; Mesilla Park, iv.1920, 1 macho, USNM; 
Otero Co., Pine Camp, 2mi. NE. Clouderoft, 8600ft, 2.vii.1964, F.P & B. Rindge, 2 machos, AMNH; Pine 
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Camp, 2mi. NE. Clouderoft, 8600ft, 1.vii.1964, F.P & B. Rindge, 1 macho, AMNH; Sandoval Co., Valles 
Caldera Nat. Pres., 0.8mi NE. Of first gate to Sulphur Canyon, 35.9097N 106.6107W, 8450ft, 19.vii.2009, M.G 
Pogue & C.E harp, 2 fêmeas, USNM; Valles Caldera Nat. Pres., 1.5mi W jct VC01 & VC02 on VC02, 
35.84690N 106.53168W, 8835ft, 31.vii.2013, M. Pogue, 1 macho, USNM; Valles Caldera Nat. Pres., Redondo 
Meadow, 1.6mi SE of gate on VC03, 35.8620N 106.6010W, 8120ft, 18.vii.2009, M.G Pogue & C.E harp, 1 
macho e 1 fêmea, USNM; Sandoval, Valles Caldera Nat. Pres. Valle grande, 2.3mi NW. Of main entrance, 
35.8580N 106.4999W, 8566ft, 18.vii.2009, M.G Pogue & C.E harp, 2 machos, e 1 fêmea, USNM; VCNP, 
Obsidian valley, 1.1mi jct Vc02 & VC05 on VC05, 35.9178N 106.4680W, 8854ft, 18.viii.2010, M. Pogue, M. 
Metz, R. Watkins, 1 macho, USNM; Taos Co., Taos, 17.ix.1947, A.h & S.K Rindge, 1 fêmea, AMNH; 
Tucumcari, A.424.5 W24492, 8.v.1924, J.R horton, 1 fêmea, USNM; Union Co., Capulin Mt., Natl., 
21.vi.1971, 1 fêmea, AMNH; Capulin Mt., Natl., 15.viii.1971, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Clayton, 4.4mi S of 
hwy. 87 on 402, 36°23.717'N 103°10.90'W, 4855ft, 23.viii.2004, M.G Pogue, 1 fêmea, USNM; Clayton, 4.4mi S 
of hwy. 87 on 417, 36°23.717'N 103°10.90'W, 4855ft, 23.viii.2004, M.G Pogue, 1 fêmea, USNM; Clayton, 
5.3mi NW of hwy. 87, 36°30.55'N 103°14.567'W, 5214ft, 22.viii.2004, M. G Pogue, 6 machos e 9 fêmeas, 
USNM; New York, Albany, 1.vi.1877, Dr. J.S Bailey, 1 fêmea, AMNH; Allegany St. Pk, 28.i.1939, A.R Shadle, 
1 macho, USNM; Amagansett, 10.viii.1911, L.I Coram, 1 macho, USNM; Bear Mt., 11.vi.1948, 1 macho, 
AMNH; 24.v.1947, 1 macho, AMNH; 8.viii.1945, 1 fêmea, AMNH; 22.viii.1948, 1 fêmea, AMNH; 28.vii.1946, 
1 fêmea, AMNH; Big Indian V'y Catskill Mts , 25.vi.1906, R.F Pearsali, 1 macho, USNM; 18.vi.1909, R.F 
Pearsali, 1 fêmea, USNM; 9.viii.1910, R.F Pearsali, 1 macho, USNM; 16.viii.1908, R.F Pearsali, 1 macho, 
USNM; Broklyn , 1959, USNM; 1 fêmea, USNM; Bruce, 1 macho, USNM; Cambridge, 16.v.1987, Romack, 1 
fêmea, AMNH; Clayton, 27.viii.1908, 1 macho, AMNH; Picton Island, 11.viii.1956, B. heineman, 1 fêmea, 
AMNH; Gravesend, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Greenpoint, L.I 3-viii-1928, 1 macho, AMNH; Ithaca, 
22.v.1965, Douglas C. Ferguson, 1 fêmea, USNM; Lewis, 8.viii.1911, W.W hill, 1 fêmea, AMNH; 8.viii.1916, 
W.W hill, 1 fêmea, AMNH; Monroe Co., 20.viii.1949, C.P Kimball, 1 macho, AMNH; 3.viii.1949, C.P 
Kimball, 2 machos, AMNH; 29.vii.1949, C.P Kimball, 2 machos, AMNH; 7.viii.1949, C.P Kimball, 1 macho, 
AMNH; New Windsor, 1 macho, AMNH; 1 macho, AMNH; 20.v.1904, Ed. Maton, 1 fêmea, AMNH; 
24.v.1895, 1 fêmea, AMNH; 18.v.1900, Ed. Maton, 1 fêmea, AMNH; 15.v.1900, Ed. Maton, 1 fêmea, AMNH; 
10.v.1895, Ed. Matos, 1 fêmea, AMNH; 12.xii.1892, 1 fêmea, AMNH; New York, 1 macho, AMNH; 1 macho, 
AMNH; 1 fêmea, AMNH; 1 fêmea, AMNH; New York City & Vicinity, S.L Elliot, 2 machos e 2 fêmeas, 
AMNH; New York City, Bronx Park, W. BeutenMuller, 3 machos e 1 fêmea, AMNH; Niskayuna, 15.i.1920, 
E.W searis, 2 machos, USNM; Orient  L.I, 10.ix.1934, Roy Latham, 1 macho, AMNH; 11.v.1937, Roy Latham, 
1 macho, AMNH; 28.x.1932, 1 macho, AMNH; 8.vii.1949, Roy Latham, 1 fêmea, AMNH; Oyster Bay, L.I, 
8.vii.1949, harold Weekes, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Penniquid Barrens, 20.viii.1920, L.I Coram, 1 fêmea, 
USNM; Pine Island, 30.v.1914, USNM; Riverhead L.I, 8.ix.1961, P.h Arnaud Jr., 1 fêmea, AMNH; Rye, 
5.ix.1930, V. Ghika, 1 macho, AMNH; 22.v.1932, V. Ghika, 1 fêmea, AMNH; 21.v.1939, V. Ghika, 2 machos, 
AMNH; 16.vi.1935, V. Ghika, 1 macho, AMNH; Staten Isld, 27.vi.1901, A.B Marks, 1 macho, USNM; Ulster 
Co., 27.viii.1916, A. Nicolay, 1 macho, USNM; Wayne Co., 11.vii.1950, Shoemaker, 1 fêmea, USNM; 
18.vii.1950, Shoemaker, 1 macho, USNM; 9.vii.1950, Shoemaker, 1 macho, USNM; 3.vii.1950, Shoemaker, 2 
machos, USNM; 22.vii.1951, Shoemaker, 1 fêmea, USNM; 30.vii.1950, 1 macho USNM; Yaphank, 1.i.1905, 
L.I Coram, 1 macho, USNM; sem localidade: 2 machos, USNM; North Carolina, Tryon, 5.vi.1904, Fiske, 1 
macho, USNM; North Dakota, Cass Co., Fargo, Red River of North, 9.v.1963, Robert W. Poole, 1 macho, 
USNM; Slope Co., 20m No. Of Bowman, 18.v.1963, Robert W. Poole, 1 macho, USNM; T136N, R102W. Sec 
10, flood plain of little Missouri River, 21.vii.1982, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; T136N, R102W. Section 
11, burning coal veins, pine ridge, 2500ft., 21.vii.1982, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; T136N, R102W. 
Section 12, burning coal veins, camp grnd prairie habitat, 2500ft., 21.vii.1982, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; 
Stark Co., Belfield, 29.vii.1955, F & P. Rindge, 1 fêmea, AMNH; USDA NDAC Fargo, ND, 8.vii.1956, 1 
fêmea, USNM; Ohio, Cleveland, 5.v.1998, W.D Rearfott, 1 macho, USNM; Cleveland, W.D Kearfott, 3 
machos, AMNH; Greene Co., Bath Twp. Wright-Patterson, A.F.B huffman prairie G-5, 39°48.4'N 84°3.5'W, 
21.vi.1996, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; Luces Co., Spencer Townshp. Sec 11, 41°37.4'N 83°47.2'W, 
17.v.1996, Eric h. Metzler, 1 fêmea, USNM; Oklahomma, Cimarron Co., Black mesa, St. Park, east, end of 
primitive area, 30°50.733'N102°50.596'W, 4312ft, 24.viii.2004, M.G Pogue, 6 machos e 3 fêmeas, USNM; 
Comanche Co. Wichita Mts. Nat. W. Ref. The Narrows, 10.18.vii.1984, Don & Mignon Davis, 2 machos, 
USNM; Garfield Co., 28.v.1958, John F. Reinert, 1 fêmea, USNM; Paine Co., 11.v.1965, John F. Reinert, 1 
fêmea, USNM; Oregon, Baker, Spring Creek, 10.vii.1958, J.h Baker, 1 fêmea, USNM; Pennsylvania, 
Armstrong Co., 1mi. S of Salina, 25.vii.1976, F.R Bodman, 1 fêmea, AMNH; Bedford Co., 4mi NW Cessna, 
27.viii.1971, E.L Todd, 1 fêmea, USNM; Butler Co., Butler, 12.viii.1945, G.E Pollard, 1 macho, AMNH; 
Butler, 1.viii.1945, G.E Pollard, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Butler, 9.vii.1945, G.E Pollard, 1 macho e 1 fêmea, 
AMNH; Butler, 20.vi.1946, G.E Pollard, 1 macho, AMNH; Butler, 30.vi.1945, G.E Pollard, 1 macho, AMNH; 
Butler, 28.vi.1945, G.E Pollard, 1 fêmea, AMNH; Chester Co., Phoenixville, 12.viii.1944, 1 fêmea, AMNH; 
New Brighton, 10.viii.1905, h.D Merrick, 1 macho, USNM; 14.viii.1901, h.D Merrick, 1 fêmea, USNM; 



 

 115 

17.v.1903, h.D Merrick, 1 fêmea, USNM; 18.viii.1903, h.D Merrick, 1 fêmea, AMNH; 19.v.1903, h.D Merrick, 
1 fêmea, USNM; 1.viii.1901, h.D Merrick, 1 macho, USNM; 20.viii.1901, h.D Merrick, 1 macho, AMNH; 
21.v.1901, h.D Merrick, 1 macho, AMNH; 24.viii.1903, h.D Merrick, 1 fêmea, AMNH; 25.ix.1903, h.D 
Merrick, 1 macho, AMNH; 25.v.1903, h.D Merrick, 1 fêmea, AMNH; 27.viii.1902, h.D Merrick, 1 fêmea, 
USNM; 30.viii.1902, h.D Merrick, 1 fêmea, USNM; 4.viii.1905, h.D Merrick, 1 macho, USNM; 4.viii.1908, h.D 
Merrick, 2 fêmeas, USNM; 17.ix.1914, Nell McMurray, 1 macho, USNM; 8.vi.1914, Nell McMurray, 1 fêmea, 
USNM; Phoenixville, 5.v.1942, 1 fêmea, USNM; Reading, 3.vi.1932, W.P Seiberl, 1 macho, USNM; 
29.v.1931, W.P Seiberl, 1 macho, USNM; 21.v.1932, W.P Seiberl, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Twin Lakes, 
8.viii.1947, A. Nicolay, 1 macho, USNM; Vicinity of Pittsburg , 14.viii.1908, F.W. Friday, 1 macho, USNM; 
1.vii.1908, F.W. Friday, 1 fêmea, USNM; 18.viii.1907, F.W. Friday, 1 macho, USNM; 15.viii.1904, F.W. 
Friday, 1 fêmea, USNM; 30.v.1909, F.W. Friday, 1 fêmea, USNM; York Co ., Glen Rock, 10.viii.1957, George 
Werschow, 1 fêmea, USNM; Glen Rock, 14.viii.1956, George Werschow, 1 fêmea, USNM; Glen Rock, 
23.viii.1956, George Werschow, 1 macho, USNM; York, 20.v.1951, George Werschow, 1 macho, USNM; York, 
19.viii.1951, George Werschow, 1 fêmea, USNM; sem localidade: 1 macho, USNM; Rhode Island, 1 fêmea, 
AMNH; N. Scituate, 1923, 1 fêmea, AMNH; Oak Warrm, 1910, 1 macho, AMNH; South Dakota, Day Co., 
Section 4 Racine Twnsp, 8.viii.1969, John S. Nordin, 1 fêmea, AMNH; Section 4 Racine Twnsp, 11.viii.1969, 
John S. Nordin, 1 macho, AMNH; Elkpoint, 20.v.1913, C.N Ainslie, 1 macho, USNM; Fairfax, W.G Stevenson, 
1 fêmea, USNM; hardy W.C T3N, R1E, S30, 30.vi.1965, R.W hodges, 1 fêmea USNM; hardy W.C T3N, R1E, 
S30, 19.vi.1965, R.W hodges, 1 macho, USNM; hardy W.C T3N, R1E, S30, 21.vi.1965, R.W hodges, 1 fêmea, 
USNM; Joe Dollar Gulch, hill city, Black hills, 18.vii.1964, D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Pennington Co., 
hill city, 20.vii.1964, D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Pennington Co., hill city, 20.vii.1965, D.C Ferguson, 1 
fêmea, USNM; Volga, 1 macho, AMNH; Texas, Alpine, 15.21.iv.1926, O.C Poling, 1 macho, USNM; 
1.7.iv.1926, O.C Poling, 1 macho, USNM; 1.7.ix.1926, O.C Poling, 2 fêmeas, USNM; 1.7.v.1926, O.C Poling, 1 
macho, USNM; 1.9.ix.1926, O.C Poling, 1 fêmea, USNM; 22.30.v.1926, O.C Poling, 1 macho e 1 fêmea, 
USNM; 8.14.iv.1926, O.C Poling, 5 machos e 1 fêmea, USNM; Bosque Co., Laguna Park, 26.iii.1973, A&M.E 
Blanchard, 1 macho, USNM; Laguna Park, 16.iii.1971, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Laguna Park, 
28.iii.1973, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Brazos Co., 22.ix.1977, Richard S. Peigler, 1 macho, AMNH; 
Brewster Co., Alpine, 9.ix.1963, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Dugout Wells, Big Bend Nat'l. Pk., 
13.ix.1971, A & M.E Blanchard, 1 fêmea, AMNH; Dugout Wells, Big Bend Nat'l. Pk., 12.ix.1964, A & M.E 
Blanchard, 1 fêmea, AMNH; Panther Pass., Chisos Mountains, 6000ft, 2.vi.1973, Douglas, C. Ferguson, 1 
macho, USNM; Browns Ville, 14.ii.1929, 1 fêmea, AMNH; 18.ix.1939, 2 fêmeas, AMNH; 19.ix.1939, 1 fêmea, 
AMNH; Burnet Co., vi, 1 macho, USNM; Burnet Co., 1 macho, AMNH; Cottle Co., Paducah, 9.vii.1967, 
A&M.E Blanchard, 4 machos e 1 fêmea, USNM; Paducah, Wildlife Mgt. Área, 11.vii.1967, A. Blanchard, 1 
fêmea, AMNH; Culbenson Co., Guadalupe Mts. Natl. Pk., Smith Canyon, 22.v.1973, A. Blanchard, 1 macho, 
AMNH; McKirrrick cn., Guadalupe Mountains, 5000ft, 23.v.1973, Douglas C. Ferguson, 1 macho, USNM; 
Smith any., Guadalupe Mountains, 22.v.1973, Douglas C. Ferguson, 1 macho, USNM; Dallas Co., Vic. Irving, 
29.v.1981, Rusell A. Rahn, 1 macho, USNM; Vic. Irving, 11. Dallas, [137m], 1884., 1 fêmea [BMNH]; vi.1982, 
Rusell A. Rahn, 1 macho, USNM; Earth Co., Stephenville, 14.iv.1961, Rozen & Schrammel, 2 fêmeas, AMNH; 
Forestburg, 19.viii.1941, L.h Bridwell, 1 macho, AMNH; Forestburg, 15.vii.1941, L.h Bridwell, 1 macho, 
AMNH; Guadalupe Mtns., Smith Canyon, 16.iii.1971, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Harris Co., 
8.viii.1915, 1 macho, USNM; Harris Co., 8.viii.1915, 1 macho, USNM; Hemphill Co., LakeMarvin, 3.vii.1979, 
E.C Knudson, 1 fêmea, USNM; Hemphill Co., LakeMarvin, 23.vi.1984, E.C Knudson, 1 fêmea, USNM; J. 
Davis Co., Crowsnest Cp., Davis Mts., 6000ft, 13.viii.1987, R.h Leuschner, 3 machos e 1 fêmea, AMNH; 
Limpia Crk., Davis Mts., 5000ft, 11.viii.1987, R.h Leuschner, 1 fêmea, AMNH; Fort Davis, 13.vii.1964, 
A&M.E Blanchard, 3 machos e 1 fêmea, USNM; Fort Davis, 30.vii.1964, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; 
Fort Davis, 31.vii.1964, A. Blanchard, 1 fêmea, AMNH; Kenedy Co., 27°10'N 97°40W, 18.ix.1976, J.E 
Gallapsy, 1 fêmea, USNM; Kerr Co ., Kerr Wildlife Mgmt. Área (Kerr), 23.iii.1965, A&M.E Blanchard, 3 
machos, USNM; 10mi W of hunt, 22.viii.1981, E.C Knudson, 1 fêmea, USNM; Kerrville, 1 fêmea, USNM; 
Kerrville, 1 macho, USNM; Kerrville, 1.vi.1906, 1 fêmea, USNM; Kerrville, 12.iv.1907, F.C Pratt, 1 macho, 
USNM; Kimble Co., Junction, 22.iv.1965, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Junction, 23.viii.1973, A. 
Blanchard, 7 machos e 1 fêmea, AMNH; Junction, 24.viii.1973, A. Blanchard, 1 macho, AMNH; Junction, 
3.iv.1968, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Lampasas Co., 6 1/2mi E Lampasas, 12.iii.1982, R.W Poole, 2 
machos, USNM; Montague Co., 30.viii.1940, L.h Bridwell, 1 fêmea, USNM; 15.viii.1941, 1 fêmea, AMNH; 
16.viii.1941, 1 fêmea, AMNH; 8 miles so., of Forestburg, 18.ix.1950, AMNH; 8 miles so., of Forestburg, 
24.ix.1950, 1 macho, AMNH; 8 miles so., of Forestburg, 21.ix.1950, 1 fêmea, AMNH; 8mi SO. Of Forestburg, 
18.19.ix.1950, 1 fêmea, USNM; 8mi SO. Of Forestburg, 24.ix.1950, 2 machos, USNM; 8mi SO. Of Forestburg, 
25.ix.1950, 1 macho, USNM; Montgomery Co., Conroe, 28.iii.1974, A&M.E Blanchard, 1 macho e 1 fêmea, 
USNM; Potter Co., Amarillo, 19.ix.1947, A.h. & S.K Rindge, 1 fêmea AMNH; San Antonio, 1 fêmea, USNM; 
Shovel Mt., 16.iv.1923, 4 machos e 1 fêmea, USNM; 1.vi.1907, 1 macho, USNM; 8.iv.1915, 2 fêmeas, USNM; 
8.v.1915, 1 macho, USNM; 1 macho, USNM; State Park, Lake Brownwood, 22.iv.1965, A&M.E Blanchard, 1 
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fêmea, USNM; Texas, 2 fêmeas, AMNH; White Deer, 11.iv.1942, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; White Deer, 
16.iv.1942, 1 macho, AMNH; Wichita Co., Wichita Falls, 29.ix.1943, Fred. H. Rindge, 1 macho, AMNH; 
Wichita Falls, 29.ix.1943, 2 fêmeas, AMNH; Wildlf Mgt Área, canadian hemphil Co., 11.12.vii.1974, E.L Todd, 
1 macho e 1 fêmea, USNM; Wildlf Mgt Área, canadian hemphil Co., 11.12.vii.1975, E.L Todd, 1 fêmea, 
USNM; sem localidade: 4 machos e 3 fêmeas, USNM; Utah, Callao, 7.vi.1922, Tom Spalding, 1 macho, 
USNM; Eureka, 24.vi.1924, Tom Spalding, 1 fêmea, USNM; 12.vi.1909, Tom Spalding, 1 macho, USNM; 
Garfield Co., Blue Spruce Camp, 18mi. N Escalante, 8000ft, 29.vii.1965, F.P & B. Rindge, 1 macho, AMNH; 
Richfield, 15.vii.1929, 1 fêmea, USNM; 15.vii.1930, 1 macho, USNM; 28.v.1930, 1 macho, USNM; Vineyard, 
14.v.1918, Tom Spalding, 1 macho, USNM; 11.viii.1917, Tom Spalding, 1 fêmea, USNM; 14.viii.1917, Tom 
Spalding, 2 machos, USNM; 7.vii.1917, Tom Spalding, 1 macho, USNM; Vermont, Bennington Co., West 
Sandgate, 2.vi.1951, 1 macho, AMNH; West Sandgate, 10.vi.1954, Klots, P. & F. Rindge, 1 macho, AMNH; 
sem localidade: 1 macho, USNM; Virginia , Fairfax Co., Alexandria (Rose hill), 14.iv.1976, P.A Opler, 1 
macho, USNM; Alexandria (Rose hill), 15.iv.1976, P.A Opler, 2 machos, USNM; Alexandria (Rose hill), 
16.iv.1976, P.A Opler, 1 fêmea, USNM; Alexandria (Rose hill), 23.iv.1976, P.A Opler, 1 macho, USNM; 
Alexandria (Rose hill), 29.iv.1976, P.A Opler, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Hewes, 1 macho, AMNH; 
Mongtomery Co., 2 machos e 1 fêmea, USNM; Washington D.C., 19.iv.1941, 1 macho, AMNH; Brooklin, 
13.v.1900, 1 macho, USNM; 1 fêmea, USNM; Wichita, 20.ii.1909, h.h Walkden, 1 fêmea, USNM; Wisconsin, 
Cranmoor, 26.viii.1909, O.B hardenberg, 1 fêmea, USNM; Dane County,5.vi.1961, W.E Sieker, 1 macho 
[BMNH]; Dane Co., Madison, [269m], 13.viii.1960, W.E Sieker, 1 macho [BMNH]; Dane Co., Madison, 
[269m], 22.viii.1963, M.A Seiker, 1 macho [BMNH]; Dane Co., Madison, [269m], 22.viii.1963, M.A Seiker, 1 
macho [BMNH]; Dane County, Madison, [269m], 24.viii.1963, M.A Seiker, 1 fêmea [BMNH]; Dane County, 
Madison, [269m], 3.vi.1963, W.E Sieker, 1 macho [BMNH]; Dane County, Madison, [269m], 4.vi.1963, M.A 
Seiker, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Dane County, Madison, [269m], 5.viii.1963, M.A Seiker, 1 macho 
[BMNH]; Marathon Co., Township of Stettin, 11.viii.1915, Rusell A. Rahn, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 
Township of Stettin, 21.v.1975, Rusell A. Rahn, 1 fêmea, USNM; Township of Stettin, 23.v.1975, Rusell A. 
Rahn, 1 macho, USNM; Township of Stettin, 23.vi.1976, Rusell A. Rahn, 1 macho, USNM; Township of 
Stettin, 25.v.1975, Rusell A. Rahn, 2 machos e 1 fêmea, USNM; Township of Stettin, 26.vi.1975, Rusell A. 
Rahn, 1 macho, USNM; Marathon Co., Township of Stettin, 4.vi.175, Rusell A. Rahn, 1 fêmea, USNM; 
Township of Stettin, 9.vi.1974, Rusell A. Rahn, 1 macho, USNM; Township of Stettin, 9.vi.1975, Rusell A. 
Rahn, 1 macho, USNM; Milwaukee, 25.vi.1903, V.T, 1 fêmea, USNM; Monroe Co., Mill Bluffss, 
21.22.v.1978, G. Balogh, 1 fêmea, AMNH; Muralt Prairie, Nera Albany, 30.vii.1982, G. Balogh, 1 macho, 
AMNH; Rock Co., Janesville, 26.vii.1979, D. Ritland, 1 macho, AMNH; Waukesha Co., Silver Lake, N of 
Ottawa Lake, 23.v.1980, G. Balogh, 1 macho, AMNH; Wyiming, Converse Co., 0.3 mi S of glenrock, Momon 
Canyon Rd., 42°51.43'N 105°51.75'W, 7.viii.2002, M.G Pogue, 1 macho, USNM; Crook Co., Reuter Canyon 
Camp, 5mi. N. Sundance, 6100ft, 13.vii.1959, F.P & B. Rindge, 1 macho, AMNH; Localidade desconhecida, 21 
machos e 11 fêmeas, USNM. Sem localidade 1884., 1 fêmea [BMNH]; 1947., D.H. Wild, 1 macho [BMNH]; 
1947., D.H. Wild, 1 macho [BMNH]; 1947., D.H. Wild, 1 macho [BMNH]; 1.ii.1866, Pack, 1 macho [BMNH]; 
1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; Smith, 1 macho [BMNH]; Corwell. S.E. Penn, [191m], 1.vii.1920, 1 
macho [BMNH]; Corwell. S.E. Penn, [191m], 1.vii.1920, 1 macho [BMNH]; Putman, Conn, 25.vii-15.ix.1977, 
S.N.A Jacobs, 1 macho [BMNH]; Putman, Conn, 25.vii-15.ix.1977, S.N.A Jacobs, 1 macho [BMNH]; Putman, 
Conn, 25.vii-15.ix.1977, S.N.A Jacobs, 1 macho [BMNH]; Putman, Conn, 25.vii-15.ix.1977, S.N.A Jacobs, 1 
macho [BMNH]; Alley Co. Wapearce, [216m], 10.viii.1891, 1 macho [BMNH]. MÉXICO : México city, 
[2232m], 1953., 1 fêmea [BMNH]; Durango, Palos Colorados, 6.viii.1947, 1 macho, AMNH; San Angel D.F, 
2.viii.1913, C.C hoffman, 1 macho, AMNH. PARAGUAI : Paraguai Central, 1885., P. Germain, 1 fêmea 
[BMNH]; Paraguai Central, 1885., P. Germain, 1 fêmea [BMNH]; Paraguai Central, 1885., P. Germain, 1 macho 
[BMNH]; Paraguai Central, 1885., P. Germain, 1 fêmea [BMNH]; Sem localidade: C. Creek, Oslar, 1 macho e 1 
fêmea [BMNH]; Clear Creek, Oslar, 1 fêmea [BMNH]. Sem País: Tucumán, J. Steinbach, 1 fêmea [BMNH]; 
Calgary, Alta, Head of pine Creek, [994m], 30.iv.1891, F.H. Wolley, 1 macho [BMNH]; Manitoba, 1 macho 
[BMNH]; Nova Scotia, Pedman, 1 fêmea [BMNH]; Toronto, 19.viii.1907, L.B. Pinct, 1 fêmea [BMNH]; 
Toronto, 28.viii.1907, L.B. Pinct, 1 macho [BMNH]. 
 

Etimologia. O epiteto específico D. diffusa tem origem no Latim diffusus, effusus, profusus 

esignifica disperso, estendido.  

 

Notas. Dargida difusa é uma espécie com características morfológicas similares às de D. 

albilinea. Considerando tais semelhanças e os resultados da análise filogenética, estas 
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espécies permanecerão separadas no aguardo de novos dados que possam corroborar ou não 

esta posição. Pelo anterior a analise das duas espécies deve ser feita com precaução e deve-se 

levar em consideração a distribuição de cada uma, sendo que D. diffusa ocorre em América 

do Norte e D. albilinea na América do sul e centro América. 

 

 

Dargida disticta (Druce, 1908) 
(Figs. 48, 49, 184, 185, 186 e 313) 

 

Meliana disticta Druce, 1908: 295. Holótipo, macho, PERU, Quinton, G. Ockenden, BMNH 

[examinado]; cinco etiquetas: Type, Quinton, Carabaya, Peru, 5000ft., i.1905, G. Ockenden; 

Brit. Mus., 1930-75; Meliana disticta type Druce; BMNH (E) 1403858. 

 

Faronta disticta (Druce); Poole, 1989: 448. 

Strigania disticta (Druce); Angulo, Rodríguez & Olivares, 1999: 68. 

Dargida disticta (Druce); Rodríguez & Angulo, 2005: 16. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores de coloração castanho-claras, levemente 

alaranjadas, sombra da terminal cinza-clara misturada com lilás-claro; área basal da asa com 

faixa escura abaixo do tronco da Cu; faixa submarginal descontinua, formada for seis 

manchas brancas que têm margens castanho-escuras; se comparada com D. albilinea, D. 

disticta apresenta coloração mais escura; valva alargada, processo da costa curto, espiniforme; 

cuculo com dilatação falciforme angulosa e no mínimo com metade do comprimento da 

valva; corona convexa, angulo anal alongado e estreito; área basal do tegume com dilatação 

proeminente e arredondada; unco, com dilatação lanceolada; ducto da bolsa com 

aproximadamente duas vezes o comprimento do corpo da bolsa; signos ordenados quatro 

pares de placas. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 29-39mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-clara ou castanho-escura mescladas com preto; vértice castanho-escuro ou castanho-

claro, uma faixa mais clara entre as antenas; antena bege; escapo com escamas bege; pedicelo 

com escamas de coloração bege mescladas com escamas castanho-claras; palpo labial, face 

ventral castanho-clara, face externa castanho-clara ou preta mesclada com castanho-clara. 

Tórax com patágios cobertos por escamas bege, duas faixas transversais nas áreas medial e 
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pós-mediana, área distal castanho-escuro; tégula com escamas castanho-claras levemente 

alaranjadas com tons mais claros próximos à área distal, com faixa longitudinal esbranquiçada 

na área medial; noto castanho claro levemente alaranjado. Asas anteriores, coloração de fundo 

castanho-clara mesclada com castanho alaranjado; espaços entre veias M1 e M3 apresentando 

tons com mescla de lilás e cinza; tronco da Cu com faixa fina castanho-escuro na face 

anterior; entre a porção medial do trocnco da Cu e a porção distal da M3, uma sombra com 

tons cinza e lilás claros; faixas sub-basal, antemediana e pós-mediana não evidentes; campo 

basal com fina listra preta da base da asa até a base da célula discal; campo medial com fina 

faixa castanho-escura abaixo da porção distal do tronco da Cu; mácula orbicular sendo una 

faixa longitudinal castanho escura; mácula reniforme pequena, ovalada, castanho-escura; 

mácula claviforme não evidente; faixa subterminal formada por seis manchas escuras 

pequenas sendo que as duas maiores estão entre M1 e M3; faixa terminal descontinua, 

levemente crenulada, castanho-escura, sombra da terminal cinza mesclada com lilás-claro; 

margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira serie bege na base castanho-

escuro ou liláceo distalmente, segunda serie bege com faixa medial escura; margem interna 

castanho-alaranjada, margem com faixa castanho-escura que parece continuação da terminal; 

tronco da Cu, M3 e Cu1 com sombra esbranquiçada; área costal com coloração castanho-

alaranjada; face ventral bege com pequenos pontos castanho-escuros, observando-se um matiz 

liláceo próximo do ápice; faixa terminal fina, crenulada, castanho-escura; margem externa 

com escamas filiformes bege na área basal e castanho-escuras ou liláceas na distal. Asa 

posterior esbranquiçada; margem externa levemente crenulada, margem externa com escamas 

filiformes esbranquiçadas; face ventral esbranquiçada; margem externa com escamas 

filiformes esbranquiçadas. Pernas com escamas castanho-claras mescladas com preto e bege; 

tíbia com escamas filiformes castanho-claras mescladas com preto e bege; meso e meta tarsos 

castanho-escuros mesclados com castanho-claro. Abdômen, tergitos e esternitos castanho-

claros, mesclados com castanho-escuro; esternitos com uma faixa longitudinal preta no 

centro; área pleural castanho clara; terminália com tufo de escamas castanho alaranjadas. 

Genitália masculina, tegume com uma dilatação arredondada proeminente; vinculo com 

margens paralelas e levemente curvadas; saco curto, com formato de V, ápice arredondado; 

valva ampla sem dilatações, estreitando-se antes do cuculo, margem ventral levemente 

convexa, porção distal côncava com angulação arredondada; clavus pequeno embora 

alongado e subtriangular, ápice arredondado; processo costal vestigial; processo da costa 

espiniforme, estreito, base dilatada e ápice levemente afilado; clasper alongado e estreito, com 

aproximadamente um terço do comprimento da valva; processo basal pequeno, afilado; harpe 
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alongada e estreita, ápice afilado e com aproximadamente a metade do comprimento do 

cuculo; cuculo falciforme, alongado e estreito; angulo anal alongado, afilado e estrito, com 

dois espinhos diferenciados e aproximadamente dois terços do comprimento da valva; unco 

alongado, área médio-distal lanceolada e ápice afilado; edeago com carina sem espinhos; 

vesica com microespinhos em toda sua estrutura; um divertículo arredondado, sem cornutos. 

Genitália feminina, ápice das apófises anteriores evemente afilado; ostio arredondado; antro 

esclerotizado, convexo e estreito; duto da bolsa alongado e estriado desde a área mediana até 

a junção com a bolsa; corpo da bolsa globular; signos arredondados, ordenados quatro pares; 

apêndice da bolsa alongado, uma curva proeminente na área basal e outra menor na distal, 

comprimento maior que o corpo da bolsa; papila anal subretangular, alongada e truncada em 

vista lateral, apresentando uma proeminência leve na porção ventral; apófises anteriores 

similares que as anteriores, embora um pouco mais longas e com uma dilatação arredondada 

na base. 

 

Biologia. Com base nos registros de coleta, nota-se que D. disticta é encontrada em voo 

principalmente nos meses mais quentes.  

 

Distribuição geográfica. Dargida distica é a terceira espécie com maior distribuição do 

gênero, com presença em oito países. Sua distribuição abrange desde Argentina na região de 

Entre Rios, até Punta Gorda no sul de Honduras; embora ainda não tenha sido registrada, 

poderia ser encontrada no Equador, Uruguai, na América Central e América do Norte. A 

menor altitude de coleta foi registrada em Honduras a 24m, sendo o único registro para 

América Central. A maior altitude de coleta já registrada é no norte da Colômbia a 2200m, 

Sierra Nevada de Santa Marta. No Brasil, a espécie ocorre do Paraná até Minas Gerais.  

 

Material examinado (18♂♂ e 24♀♀). BOLÍVIA , Rio Songo, 750m, Fassl, 1 macho e 1 fêmea [NHMW]. 
BRASIL : Minas Gerais, Campo de murro, 1910, 6.vii.1923, J.F. Zikán, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; 6.ii.1923, 
J.F. Zikán, 1 macho [BMNH]. COLÔMBIA : Cauca, Popayán, Lehmann, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Onaca, 
Sta. Marta, 2200, Engelke, 1 fêmea [BMNH]. PERU: Carabaya, Oconeque, 2134m, 1.ii.1905, G. Ockenden, 2 
machos e 2 fêmeas [BMNH]; Carabaya, Quinton, 1524m, 1.i.1905, G. Ockenden, 3 machos e 2 fêmeas 
[BMNH]; Quiton, S.E Perú, 1524m, 1.vi.1905, G. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]; Singuri, carabaya, S.E, 1 fêmea, 
USNM; Singuri, carabaya, S.E, 1 fêmea, USNM; Carabaya, Singuri, 1.vi.1908, 1 fêmea [BMNH]; Carabaya, 
Singuri, 1524m, 1.viii.1904, G. Ockenden 1 macho e 1 fêmea [BMNH]. PARAGUAY : Sapucay, [172m], 
1.x.1905, W. Foster, 1 fêmea [BMNH]. Sem localidade: Entre Rios, Paraná, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Entre 
Rios, la Soledad, 4.x.1901, Britton, 1 macho [BMNH]; Paraná, Castro, 950m, E.D. Jones, 2 machos e 1 fêmea 
[BMNH]; Maripa, Caura R., 1.vii.1901, Klages, 1 fêmea [BMNH]; Brit. Honduras, Punta Gorda, [24m], 
1.ix.1933, J.J. White, 1 macho [BMNH]; Punta Gorda, [24m], 1.vi.1933, J.J. White, 2 machos e 3 fêmeas 
[BMNH]; Punta Gorda, [24m], 1.vii.1933, J.J. White, 2 machos e 2 fêmeas [BMNH]; Punta Gorda, [24m], 1984, 
J.J. White, 1 fêmea [BMNH]; Punta Gorda, J.J. White, 1 macho [BMNH]. 
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Etimologia. O epiteto específico D. disticta provavelmente faz referência ao vocábulo 

distinctus que, em Latim, significa diferente ou separada. 

 

Notas. Alguns espécimes mais claros de D. disticta podem ser confundidos com D. albilinea. 

Para diferenciação, nesse caso, a dissecção das genitálias é fortemente recomendada, pois elas 

apresentam variações importantes que permitem uma identificação fácil e assertiva.  

 

 

Dargida exoul (Walker, 1856) 
(Figs. 54, 55, 193, 194 e 316) 

 

Leucania exoul Walker, 1856: 109. Holótipo, macho, TRISTÃO DA CUNHA, BMNH 

[examinado], cinco etiquetas: etiqueta vermelha type; etiqueta verde type; Tristan d’Acunha; 

74. Leucania exoul; BMNH (E) 1403799. 

 

Leucania tenebrifera Walker, 1856: 113. Holótipo, macho, sem localidade, BMNH 

[examinado], quatro etiquetas: etiqueta vermelha type; etiqueta verde type; 84. Leucania 

tenebrifera; BMNH (E) 1403798. 

 

Faronta exoul (Walker); Poole, 1989: 448. 

Strigania exoul (Walker); Angulo et al., 1999: 68. 

Dargida exoul (Walker); Rodriguez & angulo, 2005: 17.  

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, similar a D. albilinea, mas, coloração das asas anteriores mais 

escuras; sombra longitudinal castanho-escura. Carina do edeago com um espinho na margem 

distal desta estrutura. Vesica apresntando um divertículo com um agrupamento de espinhos na 

área central da estrutura. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 28-32mm. Cabeça. Fronte e vértice com escamas de 

coloração castanho-clara ou castanho-escura; antenas e escapo castanho-claros; palpos labiais 

castanho-claros ou castanho-escuros. Tórax com patágios cobertos om escamas castanho-

claros, uma faixa escura na porção distal; tégulas castanho-claras; noto com escamas 

castanho-claras. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-claro, área mediana da asa 

com escamas castanho-escuras; faixas sub-basal, antemediana e pós-mediana não evidentes; 
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área basal castanho-escura; área mediana castanho-escura; mácula orbicular ovalada, margem 

interna castanho-escura e margem externa bege; mácula reniforme arredondada, margem 

interna bege e margem externa castanho escura; mácula claviforme não evidente; faixa 

submarginal formada por seis pontos castanho-escuros; faixa terminal fina, descontinua, 

castanho-escura; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira e segunda 

series de coloração bege, área mediana castanho-escura; margem interna castanho-clara; 

tronco da Cu, M3 e Cu1 apresentando uma sombra esbranquiçada; entre R5 e M3 uma sombra 

triangular castanho-escura; face ventral bege, áreas costal e externa com pontos escuros; faixa 

terminal fina, descontinua, castanho-escura, margem externa com escamas filiformes 

castanho-claras, área central castanho-escura. Asas posteriores com coloração de fundo bege, 

exceto pelas escamas castanho escuras que cobrem as áreas externa e costal; margem externa 

com escamas filiformes bege; face ventral com a mesma coloração que a face dorsal; ponto 

discal não evidente; faixa terminal não evidente. Tórax, face ventral com escamas castanho-

escuras. Pernas com fêmur, tíbia e tarsos castanho-escuros; garras tibiais castanho-claras. 

Abdômen com tergitos e esternitos castanho-claros; terminália com um tufo de escamas 

castanho-claras. Genitália masculina com área proximal do tegume levemente alargada e 

arredondada; vínculo oblíquo e alongado; saco em forma de U; valva ampla, sem 

alargamentos, estreitando-se antes do cuculo, margem ventral retilínea, porção distal alongada 

oblíqua e arredondada; clavus pouco desenvolvido, embora alargado, com ápice arredondado 

e microespinhos; processo costal falciforme alongado com área apical afilada; processo da 

costa mais longo que largo, área apical dilatada e truncada com aproximadamente um terço do 

comprimento do cuculo; clasper alongado, com aproximadamente dois terços o comprimento 

da valva; processo basal pouco desenvolvido; harpe digitiforme, ápice afilado, com 

aproximadamente o mesmo comprimento do cuculo; cuculo falciforme arredondado, ângulo 

anal arredondado, com espinhos pouco diferenciados; unco curto, área médio-distal ovalada, 

levemente romboide, ápice arredondado; carina do edeago com um espinhos apical; vesica 

com um divertículo com uma serie de cornutos na área medial. As fêmeas não foram 

disponibilizadas para a dissecção. 

 

Biologia. Dargida exoul pode ser encontrada em voo entre os meses de janeiro e julho. As 

ilhas de Santa Helena ao apresentarem clima seco, subtropical e estar coberta na sua maioria 

por grama e plantas introduzidas, oferece um ambiente adequado para o desenvolvimento de 

D. exoul, a qual consideramos que também foi uma espécie introduzida.  
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As larvas de D. exoul, D. albilinea e D. diffusa alimentam-se de trigo (Triticum sp.) e 

arroz (Oriza sativa L., Lolium multiflorum Lam) (Biezanko et al., 1957). Essas espécies 

apresentam grande similaridade no padrão de coloração das asas. Com base nas variações 

morfológicas observadas durante o estudo, consideramos pertinente manter as três espécies 

separadas pelo menos até obter novos dados que permitam confirmar ou não tal afirmação.  

 

Distribuição geográfica. Dargida exoul está restrita ao arquipélago de Santa Helena, 

território Britânico localizado no Atlântico sul. É provável que um navio mercante tenha 

levado uma carga contaminada com larvas ou pupas de D. exoul para o arquipélago, 

permitindo a colonização e estabelecimento da espécie nesta área remota. 

 

Material examinado (35♂♂ e 7♀♀). SANTA HELENA : Inaccessible Island, NE Shores, 7.iii.1951, 7 
machos [BMNH]; Nightungale, 10.iv.1950, Turrock slopes, 1 macho [BMNH]; Nightungale, 3.iv.1950, Turrock 
slopes, 1 macho [BMNH]; Nightungale, 6.vii.1950, Turrock slopes, 1 macho [BMNH]; Tristan da cunha, 
1.i.1946, J. kirby, 3 machos e duas fêmeas, [BMNH]; Tristan da cunha, 1.ii.1951, 4 machos e 1 fêmea [BMNH]; 
Tristan da cunha, 1.iv.1944, S.J. Wooley, 10 machos 2 fêmeas [BMNH]; Tristan da cunha, 16.ii.1952, Helliot, 1 
macho [BMNH]; Tristan da cunha, 24.i.1909, 1 macho [BMNH]; Tristan da cunha, 24.iv.1955, M. Holdgate, 2 
machos e 1 fêmea [BMNH]; Tristan da cunha, 24.vii.1908, 1 fêmea [BMNH]; Tristan da cunha, 25.xi.1908, 1 
macho [BMNH]; Tristan da cunha, 30.v.1922, G.H. Wilkins, 1 macho [BMNH]; Tristan da cunha, 24.iv.1955, 
M. Holdgate, 1 macho [BMNH]. Tristan da cunha, 1 macho [BMNH]. 
 

Etimologia. o epíteto específico D. exoul poderia ter origem no vocablo έξούλης (exoulis) ou 

na palavra latina exul que significam banido, exiliado ou expulso que se refere ao fato de ser a 

única espécie do gênero presente numa área tão remota como o arquipélago de Santa Elena. 

 

 

Dargida graminea Schaus, 1894 
(Figs. 62, 63, 203, 204, 205 e 317) 

 

Dargida graminea Schaus, 1894: 231. Holótipo, macho, BRASIL, Paraná, castro W. Schaus 

Coll, USNM [examinado]; quatro etiquetas: Castro Paraná., Collection W m Schaus; Type, 

No. 11160, U.S.N.M.; Dargida gramínea, type. Schs. 

 

Hadena graminea (Schaus); Hampson, 1905: 209 pl. 84. fig. 8.  

Dargida graminea (Schaus); Poole, 1989: 308 

Dargida graminea (Schaus); Rodriguez & Ângulo, 2005: 17 
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Diagnose. Noctuídeo mediano; Similar a D. grammivora, embora menor; asas anteriores com 

tons liláceos, asas posteriores esbranquiçadas; faixas ante-mediana e pós-mediana conectadas 

na porção mediana de A2; faixa subterminal continua e levemente crenulada; cuculo com 

dilatação pequena, falciforme-triangular; processo da costa espiniforme, alongado com o 

mesmo comprimento do cuculo; processo basal alongado e afilado; clavus subtriangular, com 

ápice arredondado; unco alongado, ovalado; vesica com cornutos alongados dos quais três ou 

quatro são mais esclerotizados; antro proeminente, esclerotizado, convexo, com ápice 

arredondado e ultrapassando o oitavo segmento, signos ordenados em quarto grupos de seis 

pares de placas arredondadas; duto da bolsa menor que o corpo da bolsa. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 30-35mm. Cabeça. Fronte castanho-escura, área 

mediana com uma faixa transversal mais clara; vértice com escamas castanho-escuras 

mesclada com escamas beges, na área mediana uma pequena mancha com tons mais claros; 

antena com área basal castanho-lilácea com tons mais claros na área distal; escapo coberto 

com escamas castanhas e pretas; palpo labial com escamas castanho-escuras, lilás e preto; 

face ventral mais clara, área distal do segundo palpômero com uma mancha bege; terceiro 

palpômero geralmente com escamas castanho claras. Tórax: patágios castanho-claros com três 

faixas transversais: duas castanho escuro nas porções ante- e pós-mediana e uma lilácea na 

porção central; tégula com escamas avermelhadas ou castanho-escuras; internamente duas 

faixas longitudinais: na área interna uma fina e preta e na área medial uma lilás; noto com 

escamas variando entre castanho-escuro e avermelhado. Asas anteriores, coloração de fundo 

castanho-escura com proporções variáveis de manchas lilás-cinzentas; faixa sub-basal 

obliqua, do tronco da Cu até A2, algumas vezes convexa entre a Sc e A2, área interna bege, 

área externa preta; campo basal subtriangular, área externa com uma sombra lilácea que 

conecta a sombra da pós-mediana naporção  mediana de A2; faixa antemediana truncada 

pelas veias, projetando-se à área interna desde R até a célula discal, depois à área externa, 

abaixo da célula discal orientada a A2 onde se une com a faixa pós-mediana, área interna 

bege e externa castanho-escura; campo medial triangular, com uma listra preta abaixo do 

tronco da Cu; mácula orbicular obliqua, oval, alongada, área interna castanho-avermelhada, 

área externa bege, margem preta; mácula reniformemaior que a anterior, obliqua, oval, 

alongada, com as mesmas cores da orbicular, mas, com uma fina faixa bege no meio; mácula 

claviforme curta, fina, preta; faixa pós-mediana fina, convexa, projetada à área externa desde 

R até M2, depois à área interna até A2 onde se une com a antemediana, área interna bege, 

área externa castanho-escura; sombra da pós-mediana obliqua, lilácea, do ápice até A2, com 
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escamas beges entre o ápice e M1; entre a faixa pós-mediana e sua sombra, uma área 

subtriangular com uma mancha lilás-cinzenta na porção anterior; faixa submarginal de 

coloração bege, fina, levemente crenulada e convexa na área mediana, do ápice até A2; entre 

a sombra pós-mediana e a faixa subterminal, uma área triangular com quatro listras pretas; 

faixa terminal fina, levemente crenulada, castanho-escura ou avermelhada, desde o ápice até o 

torno; sombra da terminal lilás-cinzenta ou avermelhada; margem externa com escamas 

filiformes bisseriadas, primeira serie castanho-clara tornando-se escura distalmente; segunda 

serie com área basal lilás-cinzenta tornando-se escura distalmente; margem interna, 

avermelhada ou castanho-escura, área basal com uma listra bege e preta; tronco da Cu, M3 e 

Cu1 com uma sombra esbranquiçada; face ventral, castanho avermelhada mesclada com bege; 

faixa terminal castanho-avermelhada, margem externa com escamas filiformes de coloração 

bege na área basal, castanho-escura na mediana e lilás na área distal. Asas posteriores 

esbranquiçadas, alguns espécimes com uma área triangular escura; margem externa levemente 

crenulada; margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas; face ventral com o 

mesmo padrão que na face dorsal, mas apresentando mescla de castanho avermelhado nas 

áreas costal e externa; margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas. Tórax face 

ventral com escamas filiformes castanho-avermelhadas. Perna protorácica com fêmur, 

castanho-avermelhado mesclado com castanho-claro; tíbia castanho-lilácea mesclada com 

bege; tarso bege com últimos tarsômeros castanho avermelhados; perna mesotorácica com 

fêmur castanho-liláceo ou castanho-escuro; tíbia bege mesclada com castanho-liláceo; 

machos com longas escamas filiformes; tarso bege mesclado com castanho-escuro, últimos 

tarsômeros mais escuros; pernas metatorácicas iguais às mesotorácicas; garras tibiais bege 

com uma faixa transversal castanho-escura. Abdômen, tergitos bege mesclados com castanho-

cinzento, esternitos castanho-liláceo; área pleural com o mesmo padrão de coloração que os 

tergitos; terminália com tufo de escamas castanho-liláceas. Genitália masculina com área 

distal do tegume formando uns “ombros” na junção com o unco; vinculo com margens 

levemente obliquas e alargadas no sentido do saco; saco com formato de V; valva ampla sem 

alargamentos, margem ventral aproximadamente retilínea, estreitando-se antes do cuculo, 

porção distal alongada, reta, com angulação estreita e levemente afilada; clavus conspícuo, 

subtriangular, alongado, ápice arredondado; processo costal pouco desenvolvido; processo da 

costa espiniforme, levemente curvado na área distal, e com o mesmo comprimento do cuculo; 

clasper alongado, levemente alargado na porção distal, com aproximadamente um terço do 

comprimento da valva; processo basal subtriangular, alongado embora, estreito, ápice afilado; 

harpe estreita, digitiforme, ápice arredondada, com aproximadamente dois terços do 
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comprimento do cuculo; cuculo estreito, área basal levemente alargada, com dilatação 

falciforme pequena; angulo anal afilado, com quatro espinhos esclerotizados; unco alongado, 

área meio-distal oval, ápice arredondado; edeago com carina sem espinhos, vesica 

apresentando um divertículo lateral arredondado; cornutos alongados, esclerotizados, 

cobrindo toda o divertículo, destacando-se três ou quatro que são mais esclerotizados. 

Genitália feminina com apide das apófises anteriores arredondado; óstio arqueado e alargado; 

antro proeminente, esclerotizado, alargado e convexo; duto da bolsa, estriado; corpo da bolsa, 

ovoide, com estrias longitudinais pouco evidentes; signos arredondados ordenados em seis 

pares; apêndice da bolsa alongado, com uma curva proeminente na área mediana, com 

comprimento maior ao do corpo da bolsa; papilas anais sub-pentagonais em vista lateral, 

porção ventral apresentando uma pequena proeminência; área apical arredondada; apófises 

posteriores similares com as anteriores mas, com uma dilatação arredondada na base. 

 

Biologia. No material revisado, foram encontrados regsitros para abril e setembro, em áreas 

de altitudes elevadas no sudeste do Brasil, onde há predominância de plantas arbustivas e 

herbáceas (com destaque para as gramíneas). 

 

Distribuição geográfica. Dargida graminea possui encontra-se somente no Brasil. Com 

registros para os Estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A menor altitude registrada 

foi no Estado do Paraná em Banhado, Quatro Barras a 800m, a maior altitude foi no no 

Estado do Rio de Janeiro, no Parque Nacional do Itatiaia, abrigo Rebouças a 2410m de 

altitude.  

 

Material examinado (10♂♂ e 9♀♀) BRASIL, E. D Jones, 1 macho [BMNH]; E. D Jones, 1 fêmea 
[BMNH]; Paraná, Banhado, Quatro Barras, 800m, V. Becker, 1 macho [VOB]; 950m, E. D Jones, 1 fêmea 
[BMNH]; Castro, 3 machos, USNM; 950m, E. D Jones, 1 fêmea [BMNH]; 950m, E.D Jones, 1 fêmea [BMNH]; 
1.ix.1897, E. D Jones, 1 fêmea [BMNH]; 1.iv.1902, E. D Jones, 1 macho (BMHN); E. D Jones, 1 fêmea 
[BMNH]; E. D Jones, 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH] Rio de Janeiro, Parque Nacional do Itatiaia, Abrigo 
Rebouças, 2410m. A. Muñoz, 1 macho e 1 fêmea [MZUSP]; São Paulo, Alto da Serra, [782], viii.1924, B. Poli, 
1 macho [MZUSP]; Alto da Serra, [782], 1 macho e 1 fêmea [MZUSP] 
 

Etimologia. O epiteto específico de D. graminea (do vocábulo em Latim gramem ou 

graminhes) significa grama ou que esta na grama, fazendo referência portanto ao habito de 

voar baixo aoa qie se alimente de gramineas .  

 

Notas. Durante o estudo morfológico foram identificados espécimes com o padrão de 

coloração típico de D. graminea, mas, com variações no formato da genitália masculina. Tais 
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espécimes foram analisados separadamente na matriz de dados. A analise filogenética 

corroborou a proximidade entre os espécimes, no entanto, será necessário o estudo de um 

número maior de espécimes para corroborar a hipótese e descartar uma variação 

intraespecífica. Os espécimes que apresentaram estas variações foram denominados Dargida 

prox. graminea (Figs. 127, 128, 284, 285 e 325). 

 

 

Dargida grammivora (Walker, 1856) 
(Figs. 64, 65, 206, 207, 208 e 318) 

 

Dargida grammivora Walker, 1856: 202. Holótipo, macho, VENEZUELA, BMNH 

[examinado]; quatro etiquetas: Type; Venezuela, 47-9; 1. Dargida grammivora; BMNH (E) 

1376916. 

 

Hadena graminivora [sic]; Hampson, 1905: 210, pl. 84. 

Dargida grammivora (Walker); Poole, 1989: 307. 

Dargida grammivora (Walker); Rodriguez & Angulo, 2005: 17 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores castanho-escuras com tons liláceos; faixa 

antemediana em forma de “S” indo até a base da asa abaixo da A2, claviforme com sombra 

esbranquiçada na margem anterior; genitália masculina com clavus subtriangular 

proeminente; cuculo falciforme triangular, com aproximadamente dois terços do comprimento 

da valva; unco, alongado e estreito, área meio-distal pouco dilatada; divertículo distal da 

vesica com serie de cornutos esclerotizados, que cobrem a área central da estrutura; apêndice 

da bolsa alargado na área basal, e com uma curva proeminente na área medial. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura 34-42mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-clara, áreas basal e distal com faixa transversal escura; vértice castanho-escuro 

mesclado com lilás, uma faixa castanho-liláceo entre as antenas; antena castanho-clara 

mesclada com lilás; escapo bege; palpos labiais, face ventral castanho-clara mesclada com 

preto; face externa com mescla de castanho-escuro, preto e castanho-claro; uma mancha clara 

na área distal do segundo palpômero; terceiro palpômero com mescla castanho-escuro, preto e 

lilás. Tórax, patágios com escamas de coloração castanho-clara ou castanho-cinzenta, duas 

faixas transversais pretas nas áreas ante- e pós-mediana; área distal castanho-escura e ápice 
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claro; tégula com escamas castanho ou lilás-claras; área interna com faixa longitudinal 

castanho-escura ou preta, área externa castanho-escura; noto com mescla de escamas bege e 

castanho-claras. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escura e mescla de 

castanho-cinzento e bege; faixa sub-basal obliqua, indo do tronco da Cu até A2, área interna 

bege e externa castanho-escura; campo basal subtriangular com área interna lilás-escura 

levemente acinzentada, internamente uma mancha escura; faixa antemediana bege com 

mergens castanho-escuras, dividida pelas veias, projetada à área interna desde R até o tronco 

da Cu, depois à área externa desde a célula discal até A2, por fim à base da asa embaixo da 

veia anal; campo medial trapezoidal; mácula orbicular alongada, obliqua, castanho escura na 

área central, castanho-clara na área externa e com margens pretas; mácula reniforme obliqua, 

alongada e com o mesmo padrão de coloração da orbicular; mácula claviforme larga, preta 

com uma macha esbranquiçada na margem anterior; faixa pós-mediana projetada à área 

externa desde R até M2, depois à área interna até A2, área interna bege e externa escura; 

sombra da pós-mediana obliqua, indo desde o ápice até A2, escamas liláceas entre A2 e Cu1; 

entre a faixa pós-mediana e sua sombra, uma área triangular, com uma mancha lilás-cinzenta 

ou castanho-avermelhada; faixa submarginal formada por seis pontos bege situados no meio 

de manchas pretas maiores; faixa terminal crenulada, fina, castanho-escura; sombra da 

terminal lilás-cinzenta; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira serie 

com área basal castanho-clara, área distal castanho-escura; segunda serie com área basal 

castanho-cinzenta e área distal castanho-escura; escamas esbranquiçadas ou liláceas de maior 

comprimento em correspondência com as veias; margem interna, castanho-clara desde a base 

até a área medial, depois bege; tronco da Cu, M3 e metade de Cu1 esbranquiçadas; face 

ventral com escamas castanho claras, área costal castanho-clara com tons liláceos; mancha 

discal oval, castanho-escura; qundo visível sombra transversal castanho-escura; faixa terminal 

castanho-escura; margem externa com escamas filiformes beges, área mediana cinzenta. Asas 

posteriores castanho-escuras, exceto por uma área triangular esbranquiçada que abrange desde 

a base até a célula discal; margem externa levemente crenulada, faixa terminal castanho-

escura; margem externa com escamas filiformes beges, embora, área medial castanho-escura; 

face ventral com o mesmo padrão da face dorsal, exceto na área escura pode estar mesclada 

com lilás escuro e bege; mancha discal oval, castanho-escura; sombra transversal castanho-

escura, convexa, projetada entre a margem costal e A1; faixa terminal castanho-escura; 

margem externa com escamas filiformes castanhas e ápice esbranquiçado. Tórax, face ventral 

com escamas filiformes com base bege e tons castanho-claros ou avermelhados próximos da 

área distal. Fêmur da perna protorácica com escamas filiformes castanho-claras ou 
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acinzentadas; tíbia castanho-escura mesclada com preto; tarso castanho-escuro mesclado com 

preto ou lilás-escuro; fêmur da perna mesotorácica com escamas beges e castanho-claras; tíbia 

com escamas filiformes castanho-escuras mescladas com bege; garras tibiais beges com uma 

faixa castanho-escura ou preta na área mediana; tarso castanho-claro mesclado com lilás, 

margem posterior de cada tarsômero com uma mancha esbranquiçada; pernas metatorácicas 

iguais às mesotorácicas. Abdômen, esternitos castanho-acinzentados, tergitos levemente mais 

escuros ou castanho-avermelhados; área pleural castanho-clara, um ponto escuro na margem 

posterior de cada segmento; terminália com um tufo de escamas variando entre lilás e 

castanho-claras. Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e 

arredondada, distalmente formando uns pequenos “ombros” na junção com o unco; vinculo, 

levemente obliquo, estreito e alongado; saco com formato de U um pouco mais largo que o 

vinculo; valva ampla, sem alargamentos, margem ventral, estreitando-se antes do cuculo, área 

mediana levemente convexa, porção distal retilínea, angulação arredondada; costa côncava, 

área distal com proeminência pequena e levemente angulosa; clavus subtriangular, 

proeminente, alargado e com ápice arredondado; processo costal pouco desenvolvido; 

processo da costa lobulado, alongado com ápice arredondado, com aproximadamente dois 

terços o comprimento do cuculo; clasper alongado, alargado na área basal, com 

aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal proeminente e 

arredondado; harpe espiniforme, estreito, com aproximadamente um terço do comprimento do 

cuculo; cuculo, área médio-distal falciforme com aproximadamente um terço do comprimento 

da valva; angulo anal afilado, com dois espinhos esclerotizados; unco estreito, 

aproximadamente uniforme, embora com área meio-distal levemente dilatada, ápice 

arredondado; edeago com carina sem espinhos, vesica com microespinhos na área distal; dois 

divertículos visíveis, o proximal, dorsal e globular, o distal, ventral e globular embora, pouco 

menor que o anterior e com cornutos esclerotizados, alongados, normalmente posicionados na 

área basal. Genitália feminina com ápice das apófises anteriores levemente espatulado; óstio 

arqueado e estreito; antro formado por uma fina membrana; duto da bolsa estreito, estriado na 

junção com o apêndice da bolsa; corpo da bolsa ovoide, signos arredondados, ordenados seis 

pares; apêndice da bolsa alongado, com uma curva forte na área medial e com maior 

comprimento que o corpo da bolsa; papilas anais sub-trapezoidais em vista lateral, área 

ventral com uma proeminência pequena; apófises posteriores similares às anteriores, mas, 

com uma dilatação subtriangular na base. 
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Biologia. Dargida grammivora pode ser coletada no meses de janeiro – agosto – novembro, o 

que significa que é uma espécie multivoltina. no entanto, nas regiões com maior influencia 

estacional é tipicamente coletada nos meses mais quentes. Algumas plantas hospedeiras são 

milho (Zea mays L., Poaceae) na Colômbia e no Equador e “African bermuda grass” 

(Cynodon nlemfuensis Vanderyst, Poaceae), na Costa Rica (Pogue 2009). 

 

Distribuição geográfica. Dargida grammivora tem ampla distribuição geográfica, tendo sido 

coletada do Chile (Santiago) até os Estados Unidos (Canyon Madera, Arizona). Na América 

do Sul quase todos os registros correspondem a áreas localizadas na cordilheira dos Andes, 

acima de 1200m de altitude, exceto pelas coletas realizadas em Santiago (Chile), onde a 

altitude media é 545m. Não foram encontrados registros para Argentina, Uruguai, Paraguai ou 

Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. A maior altitude registrada foi no Equador a 3500m. O 

menor registro de altitude foi no Chile. 

 

Material examinado. (87♂♂ 3 69♀♀). BOLIVIA , 1 macho [BMNH]; [Cochabamba] Cochabamba, Piojo, 
Km 13, 2600m, 8.x.2001, P. Schmit, 1 macho [MNHN]. CHILE , I Región, Iquique, Parca, [500m], i.1912, 1 
macho [UCCC]; [Huánuco] Huánuco, [2100] iv.1984, 1 macho [UCCC]; Huánuco, [2100], 11.1982, 1 macho 
[UCCC]. COLOMBIA , Tovar, 1 macho [NHMW]; 1 macho [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 macho [ZMHB]; 1 
fêmea [ZMHB]; 1 macho [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 macho [ZMHB]; Rio Aguacatal, 1 macho [BMNH]; S. 
Antonio, West Cordillera, 2000m, 3.iv.1868, A.H. Fassl, 1 macho [BMNH]; Antioquia, Sonson, vi.1952, 
Gallego, 1 macho, USNM; Paramo del Quindiu, 3800m, 1 fêmea, USNM; S. America, 2 fêmeas, USNM; 
Cundinamarca, Bogotá, 1 fêmea [BMNH]; Bogotá, 1 fêmea [BMNH]; Bogotá, 1 fêmea [BMNH]; Bogotá, 1 
fêmea [BMNH]; Bogotá, 1 macho [BMNH]; Risaralda [Antioquia], Medellín, La estrella, 1700m, 1-15.xi.1963, 
Pater B. Schneble, 1 fêmea [ZSM]. COSTA RICA , Alajuela, Parque Nacional Volcan Poas, 10°10.27'N 
84°14.159W, 2500m, 7.8.viii.2007, J. Bolling Sullivan, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Heredia, Refugio Vara 
Blanca, 6km. ENE Vara Blanca, 10°11'N 84°07'W, 1900m, 10.iv.2002, D&M Davis, 1 macho, USNM; Juan 
Vinas, ii, 1 macho, USNM; Juan Vinas, vi, 1 fêmea, USNM; Puntarenas, Est. Biológica Monte Verde, 10°19.3'N 
84°48.32'W, 1540m, 23.27.viii.2003, J. Bolling Sullivan, 4 machos, USNM; Puntarenas, Monte Verde, 
16.iii.1960, C.W Palmer, 1 fêmea, AMNH; Puntarenas Monte Verde, 4600ft, 2.i.1962, C.W Palmer, 1 macho, 
AMNH; San Jose, San Gerardo de Dota QERC, 09 33'' 07.00''N 83 48' 30.00''W, 2230m, 16.27.iii.2004, J. 
Bolling Sullivan & J.D Lafontaine, 2 fêmeas, USNM; San Jose 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; San José, 
26.v.2008, Brade, 1 fêmea [NHMW]; San Jose, Villa Mills, 3100m, 18-19.vi.1974, A. Watson, 1 fêmea 
[BMNH]; San Jose, Villa Mills, 3100m, 18-19.vi.1974, A. Watson, 1 macho [BMNH]; [Cartago] Orosi, Volkan 
Irazu, 1200m, Fassl & Teblitz, 1 fêmea [BMNH]; Volkan Irazu, 1200m, Fassl & Teblitz, 1 fêmea [BMNH]; 
Volkan Irazu, 1200m, Fassl & Teblitz, 1 fêmea [BMNH]; Juan Vinas, February, 1 fêmea [BMNH]; Juan Vinas, 
February 1 fêmea [BMNH]. EQUADOR, Riobamba, San Antonio, 2770m, vi.1999, F. Ponce, 1 macho, USNM; 
Imbaura, iv.1989, 2 macho [UCCC]; iv.1988, 1 macho [UCCC]; Napo, Baeza-Papallacta, km 5, 17-
18.viii.1997, B. Vincent, 1 fêmea [MNHN]; Cotopaxi, Rte Salcedo (San Miguel) Napo, km 49, 3500m, 05-
07.i.1975, P. Thiacourt, 1 macho [BMNH]; Cotopaxi, Napo, Rte Salcedo (San Miguel) Napo, km 53, 3300m, 
07.i.1975, P. Thiacourt, 1 fêmea [BMNH]. EE. UU, Arizona, Cochise Co., Chiricahua mts, upper camp, 
july.9.1956, Lloyd M. Martin. John A. Comstock, 2 machos e 2 fêmeas, USNM; Chiricahua mts. Turkey flat, 8-
9000 ft, July.22.1927, J. A. Kusche, 1 macho, USNM; Carr Canyon, Huachuca Mts., 30.v.1968, R.F Steritzky, 1 
macho, AMNH; Chirazahua Mts., dohn hands Cpg, 30.vii.1989, 1 macho, AMNH; Miller Canyon, huachuca 
Mts., 6.viii.1968, R.F Steritzky, 2 fêmeas, AMNH; Miller Canyon, huachuca Mts., 2.viii.1970, R.F Steritzky, 1 
fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 10.x.1968, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, 
huachuca Mts., 14.x.1968, R.F Steritzky, 3 machos e 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts. 
17.ii.1968, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 18.ix.1968, R.F Steritzky, 1 
fêmea, AMNH; huachuca Mts.; 19.v.1968, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 
23.iii.1968, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 24.ii.1968, 1 fêmea, AMNH; 
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Ramsey Canyon, huachuca Mts., 25.v.1968 R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 
25.v.1968, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 28.vi.1968, R.F Steritzky, 3 macho e 1 fêmea, 
AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 31.vii.1956, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, 
huachuca Mts., 3.viii.1968, R.F Steritzky, 1 macho e 1 fêmea; AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 
5.ii.1968, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 7.iv.1968, R.F Steritzky, 1 macho, 
AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 7.x.1968, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 
9.viii.1968, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 14.vii.1956, Cazier & Ordway, 1 
fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 24.vii.1956, E. Ordway, 1 macho, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. 
Portal, 5400ft, 28.vii.1957, M. Statham, 1 macho, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 28.vii.1958, M.A 
Cazier, 1 macho, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 2.vii.1956, C & M Cazier, 1 fêmea, AMNH; 
S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 31.vii.1956, E. Ordway, 1 fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 
24.vii.1956, E. Ordway, 1 fêmea, AMNH; Hereford, C.R. Biederman, 2 machos e 3 fêmeas, USNM; New 
Mexico, Socorro Co., Bear trap Camp., 28mi. SW Magdalena, 8500ft, 20.vii.1964, F.P & J. Rindge, 2 machos, 
AMNH; Bear trap Camp., 28mi. SW Magdalena, 8500ft, 4.vii.1965, F.P & J. Rindge, 1 fêmea, AMNH; Grant 
Co., McMillan camp., 13 milles N. Silver city, 6800ft, 20.vii.1961, F.P & J. Rindge, 1 macho, AMNH; 
McMillan camp., 13 milles N. Silver city, 6800ft, 21.vii.1961, F.P & J. Rindge, 2 machos, AMNH; McMillan 
camp., 14 milles N. Silver city, 7000ft, 16.vii.1964, F.P & J. Rindge, macho, AMNH; McMillan camp., 14 
milles N. Silver city, 7000ft, 17.vii.1964, F.P & J. Rindge, 2 machos, AMNH; Otero Co., Pine camp., 2mi. NE 
Cloudcroft, 8600ft, 3.vii.1964, F.P & J. Rindge, 1 fêmea, AMNH. GUATEMALA , Jalapa, Pino dulce 8 km E. 
of Mataquescuintla, 14°32.20N 90°09.30'W, 2400m, 16.ix.2009, P.J Landolt, 1 macho, USNM; Volcan Sta. 
Maria, 2 machos, USNM; Molino Helvetia, 16.xi.1936, G.Brückner, 1 fêmea (MNB). MÉXICO , Chiapas, San 
Cristobal, Las Casas, 1.5.viii.1966, J. Emmel & D.E Breedlove, 1 macho, USNM; Dist. Federal, 1 macho, 
USNM; Mexico, ii.1914, 1 fêmea, USNM; Mexico D.F., Lomas de Chapultepec, 12.vii.1939, T. Escalante, 2 
machos, USNM; Puebla, 7.x.1920, hoffmann, 1 macho, AMNH; 1 fêmea [MNHN]; 1 fêmea [MNHN]; Jalapa, 
9.i.1914, Joh Laue, 1 fêmea [ZSM]; 1 macho (MNB); [Veracruz] Orizaba, 1.iii.1896, W. Schaus, 1 fêmea 
[BMNH]; Orizaba, 1.iii.1896, W. Schaus, 1 macho [BMNH]; Milpas, 5900Feet, Forrer, 1 fêmea [BMNH]; 
Milpas, 5900Feet, Forrer, 1 fêmea [BMNH]; Hidalgo, Guerrero, Guerrero Mill, 9000Feet, Mann & Skewes, 1 
fêmea [BMNH]. PERÚ, Huancabamba, Cerro de pasco, E. Boettger, 1 macho [BMNH]; Junín, V.O Becker, 1 
fêmea [VOB]; Amazonas, Achupas, 3100m, 4.v.1999, 1 fêmea [MNHN]. Huanuco, Cushi, 1900m, W. 
Hoffmanns, 1 fêmea [BMNH]; River Tabaconas, N. Peru, 6000Feet, 1912, A.E. Pratt & F. Pratt, 1 macho 
[BMNH]; U.S.A, Arizona, Santa Rita, Madera Canyon, 5000Feet, 24-25.vii.1971, A. Wasson, 1 macho 
[BMNH]. VENEZUELA , Merida, La Carbonera forest, 25km SE. La azulita, 7100ft, 20.ii.1978, 1 macho, 
USNM; Tachira, Paramo el Rosal, 23.x.1968, J. Requena & J. Dedordy, 1 fêmea, USNM; T.F. Amaz. Cerro de 
la Neblina, camp II, 0°49'41''N 65°58'56''W, 2085m, 15.22.ii.1984, T. McCabe, 1 macho, USNM; 1894, 1 fêmea 
[NHMW]; 1874, Xad. 1 macho [NHMW]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea 
[BMNH]; Mérida, 1 fêmea [BMNH]; Aragua, La Victoria, 1700m, 18.v.1974, W. Gatz, 1 macho [ZSM]; La 
Victoria, 1700m, 24.v.1974, W. Gatz, 1 macho [ZSM]; La Victoria, 1700m, 25.v.1974, W. Gatz, 1 macho 
[ZSM]; La Victoria, 1700m, 22.v.1974, W. Gatz, 1 macho [ZSM]; Sem localidade: 1.iii.1868, 1 macho 
[BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 
fêmea [BMNH]. 
 

Etimologia. O epiteto especifico D. grammivora (das palavras latinas gramem = grama e 

voro ou voratus = comer com avidez) provavelmente faz referência ao hábito alimentar das 

larvas.  

 

Notas. Considerável número de espécimes estudados nas coleções não tem localidade, outros, 

como aqueles coletados na Colômbia, México e Venezuela têm somente etiqueta com o nome 

do País. 
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Dargida juxta Pogue, 2009 
(Figs. 76, 77, 209, 210, 211 e 317) 

 

Dargida juxta Pogue, 2009: 694, holótipo, macho, MÉXICO, Schaus Coll., USNM 

[examinado], cinco etiquetas: Vera Cruz, Mex; Collection W m Schaus; Dargida grammivora 

Mk; Genitália slide ♂, MG Pogue, USNM 49950; Holotype, Dargida juxta, Pogue 2008. 

 

Diagnose. Noctuídeo médiano; asas anteriores com faixas antemediana e pós-mediana 

separadas por uma sombra lilácea em A2; claviforme pouco visível; sombra da pós-mediana 

levemente curvada depois da Cu2; porção mediano do unco com uma dilatação proeminente; 

processo da costa alongado e com um pequeno lóbulo na porção distal; cuculo falciforme, 

triangular, estreito e alongado; edeago sem espinhos, duto da bolsa maior que o corpo da 

bolsa; apêndice da bolsa curvado na porção distal, antro proeminente, esclerotizado e 

alargado.  

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 37-42mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-escura, uma faixa transversal bege na área distal; vértice com mescla de castanho-

escuro e bege; antena castanho-clara com tons liláceos; escapo bege; pedicelo castanho-

escuro; palpos labiais, face ventral com escamas castanho-escuras mescladas com pretas; face 

externa castanho-escura; área distal do primeiro palpômero com tons liláceos, área distal do 

segundo palpômero bege; terceiro palpômero bege. Tórax com patágios castanho-claros, com 

três faixas transversais: duas mais escuras nas áreas ante- e pós-mediana e uma lilás na área 

central; tégulas bege, área interna com faixa longitudinal castanho-escura ou preta, área 

externa castanho-escura mesclada com preto; noto com escamas variando entre bege e 

castanho-escuro. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escuro e manchas beges 

ou lilás-cinzentas; faixa sub-basal obliqua, visível entre o tronco da Cu e A2, área interna 

bege e externa castanho-escura; campo basal subtriangular, área interna castanho-escura; 

faixa antemediana dividida pelas veias, projetada à área interna desde R até o tronco da Cu, 

depois à área externa até A2, por fim à área interna em direção à base da asa abaixo da veia 

anal, área interna castanho-escura ou castanho-clara e área externae bege; área medial 

subtriangular, castanho-escura; mácula orbicular estreita, alongada, área interna castanho-

escura e área externa castanho-clara, margem preta; mácula reniforme obliqua, alongada, com 

o mesmo padrão de coloração da orbicular, mas, podendo apresentar uma faixa escura no 

meio; mácula claviforme convexa, fina, preta; faixa pós-mediana fina, projetada à área 
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externa desde R até M2, depois à área interna até A2, área interna bege e externa castanho-

escura; faixas antemediana e pós-mediana separadas por uma sombra cinzenta ou lilácea; 

sombra da pós-mediana obliqua, bege, indo desde o ápice até A2; entre a pós-mediana e sua 

sombra, uma área triangular com três faixas castanho escuras; faixa submarginal fina, 

descontinua, formada por manchas beges alongadas; faixa terminal castanho-escura; sombra 

da terminal lilás-acinzentada; margem externa com escamas filiformes bege na área basal com 

tons que tornam-se escuros distalmente; escamas alongadas bege que se correspondem com as 

veias; margem interna castanho clara; Cu, M3 e Cu1 esbranquiçadas; face ventral bege 

levemente avermelhada, mesclada com castanho-cinzento; área costal com proporções 

variáveis de bege; mancha discal e sombra transversal não evidentes; faixa terminal castanho-

escura, margem externa com escamas filiformes castanho-claras, área medial escura e ápice 

liláceo. Asas posteriores, castanho-escuras, com uma área triangular esbranquiçada desde a 

base até o meio da área discal; veias castanho-escuras; margem externa levemente crenulada; 

faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes beges, área medial 

castanho-escura; face ventral, com o mesmo padrão de coloração que a face dorsal, exceto 

porque a área escura que pode estar mesclada com lilás; mancha discal côncava, castanho-

escura; sombra transversal não evidente; faixa terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes bege, área medial castanho-escura. Tórax face ventral com escamas 

castanho-avermelhadas. Fêmur da perna protorácica com escamas filiformes castanho-

avermelhadas; tíbia castanho-avermelhada mesclada com preto nas margens; tarso lilás-claro 

mesclado com castanho-claro; fêmur da perna mesotorácica com escamas filiformes beges 

mescladas com lilás; tíbia castanho-escura mesclada com lilás e bege; garras tibiais beges, 

área medial com uma faixa escura; tarso bege mesclado com lilás; perna metatorácica iguais 

às mesotorácicas. Abdômen com tergitos e esternitos levemente avermelhados; área pleural 

castanho-escura; terminália com um tufo de escamas castanho-avermelhadas ou castanho-

claras. Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e arredondada; área 

distal alongada na junção com o unco; vinculo com margens levemente obliquas e estreitas; 

saco curto, com formato de V, pouco mais alargado que o vinculo; valva sem alargamentos, 

margem ventral aproximadamente retilínea; estreitando-se antes do cuculo, porção distal 

aproximadamente retilínea e angulação arredondada; clavus pequeno, subtriangular, estreito e 

ápice arredondado; processo costal vestigial; processo da costa alongado, se estreitando 

distalmente, porção distal com um pequeno lóbulo membranoso, ápice afilado, com 

aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; clasper alongado, com 

aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal arredondado; harpe 
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alongada, digitiforme, côncava, com aproximadamente dois terços do comprimento do 

cuculo; cuculo falciforme triangular, alongado, estreito, área basal pouco mais alargada, 

dilatação alongada e estreita; angulo anal arredondado, com três espinhos diferenciados, área 

meio-distal com aproximadamente dois terços do comprimento da valva; unco alongado e 

alargado, com uma proeminência ou dilatação arredondada na área medial; área medial distal 

lanceolada, ápice afilado; edeago com carina lisa, vesica se estreitando distalmente com 

microespinhos na área medial-distal, um divertículo evidente, alongado e sem cornutos. 

Genitália feminina com ápice das apófises anteriores levemente afilado; óstio pequeno; antro 

convexo, esclerotizado, grosso e alongado; duto da bolsa estriado na junção com o corpo da 

bolsa; corpo da bolsa pequeno, ovoide; signos arredondados, ordenados em quatro ou cinco 

pares; apêndice da bolsa alongado, curvado na área distal, com o mesmo comprimento que o 

corpo da bolsa, levemente estriado na junção com essa estrutura, papilas anais sub-

trapezoidais em vista lateral, ápice truncado; apófises posteriores similares com as anteriores, 

mas, apresentando uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Foram obtidos registros de coleta para quase todos os meses do ano. Nas áreas 

temperadas D. juxta pode ser coletada nos meses mais quentes; nas áreas com clima tropical 

ou subtropical pode ser coletada durante maior número de meses. 

 

Distribuição geográfica. O material revisado fornece informações sobre as coletas realizadas 

na América Central, mas, aparecem somente dois países: Costa Rica e México. Nos demais 

países da América central continental é possível que D. juxta também esteja presente, 

considerando que as características climáticas e ambientais desses países são similares com as 

dos outros dois países. Entre o material estudado, somente um espécime tinha informação de 

altitude de coleta na etiqueta (Costa Rica, Irazu, altitude entre 1829 e 2134m). Com na 

totalidade dos exemplares estudados, pode-se inferir que a distribuição altitudinal de D. juxta 

pode variar de 1160m (Juan Vinas, Costa Rica) a 2134m (Irazu, costa Rica). 

 

Material examinado. (4♂♂ e 15♀♀). COSTA RICA,  Alajuela, Parque Nacional Volcan Poas, 2500m, 7-
8.viii.2007, J. Bolling Sullivan, 2 fêmea, USNM; Alajuela, Parque Nacional Volcan Poas, Heredia, Refugio Vara 
Blanca, 6km. ENE Vara Blanca, 10°11'N 84°07'W, 1900m, 14.iv.2002, D&M Davis, 1 fêmea, USNM; Juan 
Vinas, v, 1 fêmea e 1 macho, USNM; localidade desconhecida 1 fêmea USNM; M.F 2692, 10.x.1932, 1 fêmea, 
USNM; Candelária Mts., Underwood, 1 fêmea [BMNH]; sem país: Irazu, 1829-2134m, H. Rogers, 1 fêmea 
[BMNH]; Juan Vinas, 1 fêmea [BMNH]; Juan Vinas, ii., 1 fêmea [BMNH]; Juan Vinas, i., 1 macho [BMNH]; 
MÉXICO,  Mexico 1 fêmea, USNM; Mexico city, R. Muller, 1 fêmea, USNM; Vera Cruz, 1 fêmea e 1 macho, 
USNM; sem localidade: 1 fêmea, USNM; Región de Córdoba, 1901-3, L. Conradt, 1 macho [BMNH]; 
[MÉXICO ], Orizaba, 1.iii.1896, W. Schaus, 1 fêmea [BMNH]. 
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Etimologia. Segundo Pogue (2009), o epiteto especifico D. juxta que significa próximo de faz 

referência à angulação formada pelas faixas antemediana e pós-mediana na área medial da 

veia A2. 

 

 

Dargida lilium Pogue, 2009 
(Figs. 80, 81, 212, 213, 214 e 313) 

 

Dargida lilium Pogue, 2009: 695, holótipo, macho, BOLÍVIA, Incachaca, USNM 

[examinado]; quatro etiquetas: Holotype, Dargida lilium, Pogue, 2008; Photo; Incachaca, 

Cochabamba, Bolívia, J Steinbach; Collection W m Schaus. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores com faixas antemediana e pós-mediana 

separadas por uma sombra lilácea em A2; claviforme pouco visível; sombra pós-mediana 

levemente curvada depois da Cu2; porção mediana do unco com uma dilatação arredondada e 

proeminente, característica desta espécie; edeago sem espinhos, duto da bolsa maior que o 

corpo da bolsa; apêndice da bolsa curvado na porção distal, antro proeminente, esclerotizado 

e alargado.  

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 38-45mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-escura mescladas com escamas beges, área distal com faixa transversal bege; vértice 

com mescla de escamas castanho-escuras e beges; antena castanho-clara; escapo e pedicelo 

com escamas de coloração castanho-escura; palpos labiais beges, mesclados com castanho-

escuro; área distal do terceiro palpômero um pouco mais clara. Tórax com patágios castanho-

claros, duas faixas transversais escuras nas áreas ante- e pós-mediana; tégula com escamas 

beges, área interna com uma faixa longitudinal pretas, margens castanho-escuras com mescla 

de escamas claras; noto variand entre bege e castanho-escuro. Asas anteriores, coloração de 

fundo castanho-escuro mescalda com bege; faixa sub-basal bege, obliqua, visível entre o 

tronco da Cu e A2; campo basal subtriangular alargado, castanho-escuro com margens claras; 

faixa antemediana bege com margens pretas, dividida pelas veias, projetada à área interna 

desde R até o tronco da Cu, depois à área externa até A2, por fim à área interna em direção à 

base da asa embaixo da veia anal; área mediana subtrapezoidal, castanho-escura; mácula 

orbicular obliqua, estreita e alongada, área mediana castanho-escura, área externa castanho-

clara e margem preta; mácula reniforme obliqua e com a mesma coloração da orbicular, 



 

 135 

embora, podendo apresentar uma faixa clara no centro; mácula claviforme pouco visível; 

faixa pós-mediana bege com margens escuras, projetada à área externa desde R até M2, 

depois à área interna até A2; faixas antemediana e pós-mediana disjuntas; sombra da pós-

mediana obliqua, bege, indo desde o ápice até A2; entre a pós-mediana e sua sombra, uma 

área triangular com mancha castanho-cinzenta ou lilácea; faixa submarginal descontinua, 

formada por seis manchas bege; faixa terminal crenulada, castanho-escura; sombra da 

terminal lilás-acinzentada; margem externa com escamas filiformes com base castanho-escura 

e tons beges na porção distal; com escamas alongadas bege ou castanho-claras em 

correspondência com as veias; margem interna castanho-clara; Cu, M3 e metade de Cu1 com 

sombra esbranquiçada; face ventral castanho-avermelhada ou lilácea, área costal castanho-

escura; sombra transversal castanho-escura; faixa terminal bege, crenulada, margem externa 

com escamas filiformes castanho-escuras. Asas posteriores, castanho-escuras, uma área 

triangular esbranquiçada desde a base até o meio da área discal; veias castanho-escuras, 

margem externa levemente crenulada; faixa terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes bege; face ventral com o mesmo padrão de coloração que a face dorsal, 

exceto que a área costal apresenta pontos castanho-escuros; mancha discal ovalada, castanho-

escura; sombra transversal castanho-escura; faixa terminal crenulada, castanho-escura; 

margem externa com escamas filiformes beges. Tórax face ventral castanho avermelhado. 

Fêmur da perna protorácica com escamas filiformes castanho avermelhadas; tíbia castanho-

avermelhada mesclada com preto nas margens; tarso castanho-avermelhado; fêmur da perna 

mesotorácica com escamas filiformes castanho-avermelhadas mescladas com bege; tíbia 

castanho-escura mesclada com lilás; garras tibiais bege, área mediana com uma faixa escura; 

tarso castanho-avermelhado, porção distal de cada tarsômero com uma faixa mais clara; 

pernas metatorácicas iguais as mesotorácicas. Abdômen com esternitos-castanho 

avermelhados, tergitos beges; área pleural castanho-escura; terminália com tufos de escamas 

castanho-avermelhadas. Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e 

arredondada; vinculo obliquo; saco em forma de V, um pouco mais alargado que o vinculo; 

valva sem alargamentos; margem ventral levemente convexa, estreitando-se antes do cuculo; 

porção distal com angulação arredondada; costa côncava; clavus pouco desenvolvido, 

embora, subtriangular; processo costal vestigial; processo da costa digitiforme, alongado, 

podendo apresentar uma membrana na porção distal, ápice arredondado com 

aproximadamente a metade do comprimento do cuculo; clasper alongado e estreito com 

aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal alongado, pequeno e 

afilado; harpe digitiforme, alongada, estreita, inclinada à área dorsal, com aproximadamente 
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um terço do comprimento do cuculo; cuculo falciforme triangular, alongado; angulo anal 

arredondado e sem espinhos diferenciados, dilatação com aproximadamente dois terços do 

comprimento da valva; unco alongado; levemente alargado na área medial, dilatação da 

porção meio-distal pouco evidente, ápice afilado; edeago com carina lisa, vesica lisa com um 

divertículo. Genitália feminina, apófises anteriores com ápice levemente afilado; óstio 

pequeno; antro proeminente, levemente esclerotizado, convexo; duto da bolsa estreito; corpo 

da bolsa, ovoide; signos arredondados, ordenados em três pares; apêndice da bolsa ovoide, 

curvado na área distal e com aproximadamente o mesmo comprimento do corpo da bolsa; 

papilas anais trapezoidais em vista lateral, ápice truncado; apófises posteriores similares às 

anteriores, mas, apresentando uma dilatação romboide na base. 

 

Distribuição geográfica. Foram encontrados registros somente para Brasil e Bolívia, no 

primeiro caso, no sul do País, no Estado do Paraná, a 920 metros de altitude, e no segundo 

caso, no centro da Bolívia, em uma área seca sobre a cordilheira dos Andes, a 

aproximadamente 2700 metros de altitude. 

 

Material examinado. (3♂♂ e 3♀♀). BOLIVIA , Incachaca, Cochabamba, J. Steinbach, 3 machos e 2 
fêmeas, USNM. BRASIL , Paraná, Curitiba, 920m, 27-xii-1974, V.O Becker, 1 fêmea, USNM. 
 

Etimologia. Segundo Pogue (2009), o epiteto especifico D. lilium refere-se à forma de lírio 

do duto da bolsa da genitália feminina. 

 

 

Dargida lithophilus (Butler, 1882) 
(Figs. 82, 83, 225, 226, 227 e 319) 

 

Heliophobus lithophilus Butler, 1882: 119, síntipo, macho, CHILE, BMNH [examinado]; seis 

etiquetas: Syntype; Chili., Edmons, 82-101; Heliophobus lithophilus, von – Butler; N.B. 

HAD, 6; Strigania lithophilus, BMNH (E) 1403777. 

 

Strigania lithophilus (Butler) Hampson, 1905: 466 
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Meliana atrifera Hampson, 1905: 580, holótipo, fêmea, CHILE, Valparaiso, BMNH 

[examinado]; seis etiquetas: Holotype; 22.; Chili., Valparaiso, J.J Walker, 93-162; 1950, 342; 

Meliana atrifera, type ♀. Hmpsn; BMNH (E) 1403778. 

 

Neleucania multistria Koehler, 1947: 1902, holótipo, fêmea, ARGENTINA, Schratov, ZSM 

[examinado]; quatro etiquetas: Neleucania multistria, Klhr, Det Koehler; Holotypus, ♀, 

Neleucania multistria, Koehler; Coll. P. Koehler, ARGENTINA, Prov. Tucuman, Siambón, 

II.1933, Schratov lg.; Siambón, II/933. 

 

Faronta atrifera (Hampson); Parra & Angulo, 1988: 263. 

Faronta multistria (Koehler); Poole, 1989: 448. 

Leucania atrifera (Hampson); Poole, 1989: 577. 

Dargida lithophilus (Butler); Rodríguez & Angulo, 2005: 17. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; machos com antenas serrilhadas; asas anteriores castanho-

escuras mescladas com castanho-claro; campo basal com uma listra longitudinal preta abaixo 

do tronco da Cu e outra abaixo da A2; A2 bege em todo seu comprimento; Cu, M3 e Cu1 

bege; processo da costa subtrapezoidal; processo costal triangular; cuculo falciforme 

arredondado; carina com grupo de pontos alinhados; cornutos esclerotizados, ordenados em 

três fileiras de espinhos. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 29-31mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-claro podendo apresentam o ápice escuro; vértice castanho-claro, levemente mais 

claro na área posterior; antena dos machos serrilhada, bege, mesclada com castanho-escuro, 

flagelômeros sub-trapezoidais, beges, com microsetas em cada um; fêmeas com antenas 

filiformes de coloração bege; escapo castanho-escuro ou preto; pedicelo castanho-claro; palpo 

labial castanho-claro mesclado com castanho-escuro ou preto. Tórax com patágios bege ou 

castanho-claros, duas faixas transversais escuras nas áreas ante- e pós-mediana, área distal 

mais escura; tégulas castanho-claras, face externa esbranquiçada. noto com o mesmo padrão 

de coloração que a tégula. Asa anterior com coloração de fundo castanho-escuro com mescla 

de castanho-claro; faixas sub-basal e antemediana não evidentes; campo basal romboide 

alongado com escamas castanho-escuras, uma listra preta abaixo da Cu; campo medial 

subtriangular com escamas castanho-escuras e uma pequena listra preta abaixo da porção 

distal do  tronco da Cu; mácula orbicular arredondada castanho-escura no centro e clara ou 
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castanho-clara na área externa; mácula reniforme obliqua, alongada e estreita, com o mesmo 

padrão de coloração que a orbicular, embora, menor; mácula claviforme preta com área 

interna bege; faixa pós-mediana parcialmente fundida com sua sombra, com coloração bege, 

projetada à área externa desde a base até R5, depois à área interna até A2; sombra da pós-

mediana bege, obliqua e retilínea, indo desde o ápice até A2; faixa submarginal descontinua, 

formada por cinco manchas pretas cujo centro é castanho claro; faixa terminal levemente 

crenulada, castanho-escura; sombra da terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes bisseriadas, primeira serie bege na área na área basal, área distal castanho-

escura, segunda serie bege com uma faixa mediana castanho-escura; margem interna 

castanho-clara mesclada com castanho escuro, área basal com listra longitudinal preta; face 

ventral ccom escamas beges mescladas com castanho-escuras ou avermelhadas; mancha 

discal oval, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura; área basal da margem externa 

com escamas filiformes beges, área distal com escamas castanho-escuras. Asas posteriores, 

castanho-escuras exceto por um área triangular esbranquiçada indo desde a base até a metade 

da área discal; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes bege, 

uma faixa mediana castanho-escura; face ventral com o mesmo padrão de coloração da face 

ventral, exceto que a área escura está formada por pequenos pontos castanho-escuros; mancha 

discal oval, castanho-escura; margem externa com escamas filiformes bege. Tórax, face 

ventral castanho claro. Perna protorácica com fêmur castanho escuro ou preto, mesclado com 

escamas bege; tíbia castanho-escura mesclada com preto; tarso castanho-escuro ou preto; 

perna mesotorácica com fêmur castanho escuro ou preto; tíbia castanho-escura com escamas 

filiformes; garras tibiais castanho-claras mescladas com escamas castanho-escuras; tarso bege 

ou castanho-claro; pernas metatorácicas iguais às mesotorácicas; fêmures com escamas 

filiformes. Abdômen com tergitos castanho-claros o cinzentos, faixas claras na porção distal 

de cada segmento; esternitos castanho-claros mesclados com escamas escuras; área pleural 

com o mesmo padrão de cor dos tergitos; terminália com um tufo de escamas castanho-claras. 

Genitália masculina com área basal do tegume alargada e arredondada, área distal formando 

uns “ombros” na junção com o unco; vinculo alongado e levemente obliquo; saco em forma 

de V, curto, pouco mais alargado que o vinculo; valva ampla sem alargamentos, margem 

ventral aproximadamente retilínea, estreitando-se antes do cuculo; porção distal alongada, 

levemente côncava, angulação ampla e arredondada; clavus pouco desenvolvido, embora, 

subtriangular; processo costal alongado, subtriangular com ápice arredondado e 

aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; processo da costa subtrapezoidal, 

ápice truncado, com aproximadamente o mesmo comprimento do processo da costa; clasper 
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alongado, área basal alargada, área distal estreita, com aproximadamente um terço do 

comprimento da valva; processo basal pouco evidente; harpe digitiforme, alongada e 

estreitando-se distalmente, ápice afilado, com mairo comprimento quando coparada com o 

cuculo; cuculo alongado na base, falciforme arredondado; angulo anal arredondado, sem 

espinhos diferenciados; unco curto; área meio-distal lanceolada, ápice afilado; edeago com 

área dorsal da carina apresentando um conjunto de pequenos pontos alinhados 

longitudinalmente; vesica com microespinhos; dois divertículos evidentes, tanto proximal 

quanto ventral posicionados na área ventral, cornutos presentes no divertículo proximal, 

esclerotizados e ordenados em três fileiras das que a central se destaca por serem nitidamente 

mais longos. Genitália feminina com ápice das apófises anteriores levemente espatulado; ostio 

arqueado e estreito; antro esclerotizado, alongado e convexo; duto da bolsa curto, alargado na 

área proximal e estriado na junção com o apêndice da bolsa; corpo da bolsa, globular com 

signos arredondados, ordenados em quatro grupos de quatro pares; apêndice da bolsa 

alongado, alargado na área basal e se estreitando à distal, curvado na porção distal e com 

maior comprimento que o corpo da bolsa; papilas anais trapezoidais em vista in lateral, com 

uma pequena proeminência arredondada na face ventral; apófises posteriores similares às 

anteriores, embora, com uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Dargida lithophilus tem maior probabilidade de ser coletada entre outubro e maio. 

Não foram encontrados dados de plantas hospedeiras ou preferência de habitat, mas, com os 

registros obtidos é possível notar uma predominância de D. lithophilus em áreas com 

vegetação perene, áreas cultivadas ou de pastagem, com árvores baixas, gramíneas, e também 

em áreas rochosas com vegetação baixa. 

 

Distribuição geográfica. Dargida lithophilus tem ocorrência confirmada para a Argentina e o 

Chile, da Tierra del Fuego até Valparaiso no Centro do Chile. A maior altitude registrada foi 

2150m, na localidade Laguna el Maule, paso internacional Pehuenche, Chile. A menor 

altitude foi em “Isla Tierra del Fuego” no sul da Argentina, ao nível do mar. 

 

Material examinado. (66♂♂ e 14♀♀). CHILE , Bio-Bio prov. Lag. El Barco, Guallali. Sta Barbara, 
1200m, 25-28-ii-1981, L. Peña, 1 macho, USNM; Edmons, 1 macho [BMNH]; Edmons, 1 fêmea [BMNH]; 
Edmons, 1 macho [BMNH]; La igulia, iii.1982, 1 macho [UCCC]; Alto Igulia, iii.1982, 1 macho [UCCC]; 
Andelien, iii.1961, 1 macho [UCCC]; Mauquitanda, vi.1962, Angulo, 2 macho [UCCC]; Novara, 1857-59m, 
Cap, 1 macho [NHMW]; VII región, Laguna el Maule, P.I. Pehuenche, i.1997, Angulo, 1 fêmea [UCCC]; 
Laguna el Maule, P.I. Pehuenche, i.1997, Angulo, 6 macho [UCCC]; Laguna el Maule, P.I Pehuenche, i.1997, 2 
macho [UCCC]; Laguna del Maule, i.1948, 1 macho e 1 fêmea [UCCC]; [Valparaiso] Valparaiso, J.J Walker, 1 
fêmea [BMNH]; La Palma, Quillota, iv.1974, R. Ripa S, 1 macho [UCCC]; La Palma, Quillota, iv.1972, 1 
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macho [UCCC]; Quilpue, La Poza azul, iv.1952, 1 macho [UCCC]; Viña del Mar, v.1961, 1 macho [UCCC]; 
Viña del Mar, 15.iv.1953, W. Heinlich, 1 macho [ZSM]; Viña del Mar, 15.iv.1953, W. Heinlich, 1 macho 
[ZSM]; [Bio Bio] Ñuble, Coihueco, v.1988, Angulo, 1 macho [UCCC]; Chillán, iv.1960, 2 macho [UCCC]; 
Rinconada, Santiago, Maipé, 450m, v.1967, Angulo, 1 macho [UCCC]; Maipé, 450m, iv.1963, e macho 
[UCCC]; Maipé, 33˚31'S 70˚47'W, 450m, x.1966, 1 macho [UCCC]; Magallanes, Pto. Natales, ii.1991, 4 macho 
[UCCC]; Pto. Natales, ii.1953, 6 macho [UCCC]; Pta. Arenas, iii.1946, 2 macho [UCCC]; [Punta Arenas] Pta. 
Arenas, ii.1960, 2 macho [UCCC]; Monte alto, i.1953, 1 macho [UCCC]; [Aysen] Pto. Aysen, ii.1990, 1 macho 
[UCCC]; [XII Región] T. del Fuego, xii.1953, 1 macho e 1 fêmea [UCCC]; ARGENTINA , Buenos Aires, 
Tandil, 5.iii.1953, 1 macho [ZSM]; Tierra del Fuego, Isla, 1953, 1 fêmea [ZSM]; Tierra del Fuego, Isla, 1953, 1 
macho, [ZSM]; Tierra del Fuego, Isla, 1953, 1 fêmea [ZSM]; [Neuquén], San Martin de los Andes, 2.vii.1947, 1 
macho [ZSM]; San Martin de los Andes, 2.vii.1941, 1 macho [ZSM]; San Martin Andes, 640m, iii.1984, 1 
macho [UCCC]; Pucara, P. Nac. Lanín, 1200m, 1.iii.1954, 1 fêmea [ZSM]; Pucara, P. Nac. Lanín, 1200m, 
1.ii.1952, Schajovkoi, 1 fêmea [ZSM]; Currhué, terr. Neuquen, 1000m, 1.xi.1952, Schajovkoi, 1 macho [ZSM]; 
[Rio Negro], Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 fêmea [ZSM]; 
Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. 
Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho 
[ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, 9.iii.1961, E. Fleiss, 1 fêmea [ZSM]; 
Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, E. Fleiss, 1 macho [ZSM]; Bariloche, 850m, 
9.iii.1961, E. Fleiss, 1 fêmea [ZSM]; Bariloche, 850m, 9.iii.1961, E. Fleiss, 1 fêmea [ZSM]; El Bolson, Arroyo 
Negro, 350m, 9.iii.1961, G. Tapál, 1 macho [ZSM]. 
 
Etimologia. O epiteto especifico D. lithophilus vem do grego lithos, que significa pedra ou 

rocha, e phila ou philos, que significa “que gosta” ou “com afinidade”, possivelmente 

referindo-se ao padrão de coloração da espécie, semelhante ao substrato onde é comumente 

encontrada. 

 

 

Dargida meridionalis (Hampson, 1905) 
(Figs. 86, 87, 231, 232, 233 e 319) 

 

Hadena meridionalis Hampson, 1905: 211, pl. 94, fig. 11. Holótipo, fêmea, BRASIL, Rio de 

Janeiro, BMNH [examinado]; quatro etiquetas: type, Rio Janeiro, Dargida graminivora; 

Hadena meridionalis, type ♀., Hmpsn; BMNH (E) 1376890. 

 

Dargida meridionalis (Hampson); Poole, 1989: 307 

Dargida meridionalis (Hampson); Rodriguez & Angulo, 2005: 18 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores com coloração de fundo e padrão de 

distribuição de faixas e sombras similar a D. grammivora, embora, sem a mancha posterior 

clara da claviforme; dilatação do cuculo alongada e estreita, corona com dois espinhos anais; 

processo da costa assimétrico; carina com três pequenos espinhos esclerotizados; vesica com 

dois espinhos alongados e esclerotizados; apêndice da bolsa notavelmente alongado; signos 

dispostos em quatro grupos de cinco pares de placas arredondadas. 
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Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 36-44mm. Cabeça. Fronte com escamas de ccoloração 

lilás mescladas com bege; vértice com mescla de escamas castanho-escuras e castanho-claras, 

na área anterior uma faixa em forma de V; antena castanho-clara mesclada com lilás; escapo 

com escamas beges; pedicelo castanho-liláceo; palpo labial castanho-escuro mesclado com 

lilás e bege; segundo palpômero com mancha clara na área apical. Tórax com patágios lilás 

mesclados com castanho-claro, duas faixas transversais escuras nas áreas ante- e pós-

mediana; área distal castanho-escura; tégulas com escamas castanho-escuras, duas faixas 

longitudinais: uma interna, preta, outra na área medial, bege mesclada com lilás; noto 

variando entre bege e lilás; Asa anterior com coloração de fundo castanho-escura mesclada 

com lilás-cinzento; faixa sub-basal bege, obliqua, projetada desde o tronco da Cu até A2; 

campo basal subtriangular, com sombra lilás-cinzenta; faixa antemediana bege ou castanho-

clara, dividida pelas veias, projetada à área interna desde R até o tronco da Cu, depois à área 

externa desde o tronco da Cu até A2, por fim à área interna em direção à base, abaixo da A2; 

campo medial trapezoidal, com sombra sinuosa posterior à claviforme; mácula orbicular 

arredondada, castanho-escura no centro, esbranquiçada na área externa e margem preta; 

mácula reniforme obliqua, alongada, com o mesmo padrão de coloração da orbicular; mácula 

claviforme fina, curta e preta; faixa pós-mediana bege, projetada à área externa desde R até 

M2, depois à área interna até A2; sombra da pós-mediana bege com tons liláceos entre M2 e 

A2, obliqua, desde o ápice até A2; entre pós-mediana e sua sombra, uma área triangular com 

mancha lilás cinzenta; faixa submarginal descontinua formada por seis manchas bege; faixa 

terminal crenulada, castanho-escura; sombra da terminal alargada, lilás-cinzenta; margem 

externa com escamas filiformes beges na área basal e castanho-escuras na distal; escamas 

alongadas bege mescladas com liláceas em correspondência com as veias; margem interna 

bege ou castanho-clara; área costal apresentando tons liláceos; tronco da Cu, M3 e metade de 

Cu1 esbranquiçadas; face ventral, castanho-clara mesclada com castanho-escuro; áreas costal 

e externa variando entre lilás-claro e lilás-avermelhado; sombra transversal castanho-escura; 

faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes beges na área basal e 

tons castanho-escuros distalmente. Asa posterior castanho-escura exceto por uma área 

triangular esbranquiçada que abrange desde a base até a metade da área discal; margem 

externa levemente crenulada, faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas 

filiformes beges; veias castanho-escuras; face ventral com o mesmo padrão de coloração da 

dorsal, exceto porque a área escura pode apresentar tons liláceos; mancha discal oval, 

castanho-escura; sombra transversal convexa, castanho-escura; faixa terminal castanho-

escura; margem externa com escamas filiformes beges. Tórax face ventral com mescla de 
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escamas castanho-claras e castanho-liláceas. Perna protorácica, fêmur castanho claro ou lilás, 

com escamas filiformes; tíbia castanho-escura mesclada com lilás-escuro e bege; tarso 

castanho-cinzento; perna mesotorácica, fêmur com escamas filiformes de base bege variando 

entre castanho-claro e escuro na área distal; tíbia castanho-escura,  porção distal bege; garras 

tibiais beges com área medial castanho escuro ou preto; tarso lilás-escuro mesclado com 

preto; área apical de cada tarsômero com uma mancha esbranquiçada; pernas metatorácicas 

iguais ás mesotorácicas. Abdômen com esternitos e tergitos castanho claros mesclados com 

castanho-cinzento; área pleural com escamas filiformes beges mescladas com castanho-

escuro, margem posterior de cada sgmento com uma mancha escura; terminália com um tufo 

de escamas castanho-liláceo. Genitália masculina com base do tegume arredondado; vinculo 

obliquo e alongado; saco em forma de V com ápice arredondado e um pouco mais alargado 

que o vinculo; valva ampla, sem alargamentos, margem ventral levemente convexa na área 

medial e estreitando-se antes do cuculo, porção distal da margem ventral levemente côncava, 

angulação arredondada; clavus subtriangular, proeminente; processo costal vestigial; processo 

da costa assimétrico, um lado arredondado ou lobulado e outro subtrapezoidal com margem 

dorsal afilada, margem ventral arredondada e ápice truncado, aproximadamente um terço do 

comprimento do cuculo; clasper alongado, alargado na área basal, com aproximadamente a 

metade do comprimento da valva; processo basal poudo desenvolvido; harpe espiniforme, 

alongada, curvada na área medial e inclinada à área dorsal, com aproximadamente dois terços 

do comprimento do cuculo; cuculo falciforme, dilatação estreita e alongada, com 

aproximadamente um terço do comprimento da valva; angulo anal afilado com dois espinhos 

diferenciados; unco alongado, estreito, área meio-distal com dilatação oval embora pouco 

proeminente, ápice arredondado; carina do edeago com três espinhos posicionados na face 

ventral; vesica com microespinhos na área meio-distal; um divertículo evidente, pequeno e 

arredondado, posicionado na face ventral; cornutos sendo dois espinhos esclerotizados, um 

longo e um curto. Apofices posteriores da genitália feminina com ápice levemente espatulado; 

óstio arqueado e estreito; antro formado por uma fina membrana convexa; duto da bolsa 

alongado; corpo da bolsa menor que o duto da bolsa, globular; signos arredondados, 

ordenados em cinco pares; apêndice da bolsa notavelmente alongado com aproximadamente 

duas vezes o comprimento do corpo da bolsa; papilas anais pequenas, sub-trapezoidais em 

vista lateral, ápice truncado; apófises posteriores similares às anteriores embora, maiores e 

com uma dilatação romboide na base. 
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Biologia. O período mais favorável para a coleta de D. meridionalis é entre outubro e maio, 

principalmente dezembro e março. Fonseca (2006) menciona que esta é uma praga de maçã. 

Specht & Corseuil (2002) registraram D. meridionalis em azevém, e Carraro (2009) em soja. 

 

Distribuição geográfica. A espécie encontra-se distribuída do norte da Argentina, na 

província de Córdoba, até a República Dominicana, na localidade de Valle Nuevo. Não foram 

encontrados registros para Chile, Peru, Equador e Venezuela, e para os países da América 

central foi encontrado somente o registro da República Dominicana. O Brasil foi o país com 

maior número de registros, todos eles dos Estados do sul e sudeste. A menor altitude de coleta 

foi registrada no Uruguai a 40m, e a maior foi de 2817m, na Bolívia. 

 

Material examinado. (31♂♂ e 59♀♀). ARGENTINA : 1 fêmea [ZSM]; Córdoba, Huerta Grande, 1000m, 
11-12.xi.1958, H. Forester, 1 macho e 1 fêmea [ZSM]; BOLIVIA , Santa Cruz, Pucara - Vallegrande km 23 
"16˚36'19"S 64˚07'42"W., 2817, 30.x.2007, J. Barbout, 1 macho [MNHN]; BRASIL , 1 fêmea [BMNH]; 
1.xi.1922, R. Spitz, 1 macho [BMNH]; 1884., P. Germain, 1 fêmea [BMNH]; Minas Gerais, 29.xi1918, J.F. 
Zikan, 1 fêmea [BMNH]; 4.i.1918, J.F. Zikan, 1 fêmea [BMNH]; Serra da caraça, 27.xi-5.xii.1972, Exp. Mus. 
Zool., 1 macho [MZUSP]; Serra do Cipó, 1400m, 2 fêmea [VOB]; [Paraná] Curitiba; 1 fêmea [VOB]; Curitiba; 
1 macho [VOB]; Paraná, Castro, 4 fêmeas, USNM, Curitiba, 920m, 20.iv.1975, V.O Becker, 1 fêmea, USNM; 
Curitiba, 920m, 8.v.1975, V.O Becker, 1 fêmea, USNM; Banhado, Quatro Barras, 800m, 5.vi.1970, V.O Becker, 
1 fêmea, USNM; Banhado, Quatro Barras, 800m, 29.viii.1970, V.O Becker, 1 fêmea, USNM; Banhado, Quatro 
Barras, 800m, 30.x.1970, V.O Becker, 1 fêmea, USNM; Banhado, Quatro Barras, 800m. 1.viii.1970, V.O 
Becker, 1 macho, USNM; Rio Nergro, 800m, 24.viii.1970, 1 macho, USNM; Castro, 950m, E.D. Jones, 1 fêmea 
[BMNH]; Castro, 950m, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; Morro do Meio, Morretes, 1000m, 1 fêmea [VOB]; 
[Santa Catarina], Nova Teutônia, 27˚11'S 52˚23'W, 300-500m, 18.x.1948, Fritz Plaumann, 1 macho [MZUSP]; 
Nova Teutônia, 27˚11'S 52˚23'W, 300-500m, v.1953, Fritz Plaumann, 1 macho [MZUSP]; Nova Teutônia, 300-
500m, x.1954, Fritz Plaumann, 1 macho [MZUSP]; Santa Catarina, R. Winkler, 1 macho [BMNH]; 1.x.1934, F. 
Hoffman, 1 fêmea [BMNH]; São Bento do Sul, 650m 13.xi.1905, R. Foerster, 1 macho [MNHN]; Neu Bremer, 
2.iii.1931, Fr. Hoffmann, 1 fêmea [NHMW]; Rio Vermelho, 830m, 1.vi.1936, A. Maller, 2 fêmea [BMNH]; 
Neu-Bremen, 9.1937, B. Poli, 1 fêmea [MZUSP]; Harmonia, x.1938, B. Poli, 1 macho [MZUSP]; Neu-Bremen, 
iv.1937. B. Poli, 1 macho [MZUSP]; S. Iraquim, 1400m, 1 fêmea [VOB]; [São Paulo], Alto da Serra, 3.xi.1927, 
R. Spitz, 1 fêmea [MZUSP]; São Paulo, xi.1950, 1 fêmea [MZUSP]; Ipiranga, 19.vi.1932, R. Spitz, [MZUSP]; 
Ipiranga, 7.xi.27, R. Spitz, 1 fêmea [MZUSP]; Santo Amaro, 21.10.1949, Maria, 1 fêmea [MZUSP]; São Paulo, 
1.xi.1922, R. Spitz, 1 fêmea [BMNH]; São Paulo, Trianão, xi.1924, B. Poli, 1 macho [MZUSP]; Alto da Serra, 
27.ix.1924, R. Spitz, 2 fêmea [NHMW]; Alto da Serra, 1.ix.1934, R. Spitz, 2 macho [BMNH]; Alto da Serra, 
1.xii.1922, R. Spitz, 1 fêmea [BMNH]; Alto da Serra, 1.ix.1922, R. Spitz, 1 macho [BMNH]; Alto da Serra, 
1.xi.1922, R. Spitz, 1 macho [BMNH]; Alto da Serra, 1.v.1923, R. Spitz, 1 fêmea [BMNH]; Salesopolis, 
Boraceia, 850m, 8-15.ii.1959, Pearsons, Travassos & E.P Wiltshire, 1 macho [BMNH]; Rio Grande do Sul, 
Pelotas, 19.xii.1952, C. Biezanko, 1 macho, AMNH; Pelotas, 2.xii.1953, C. Biezanko, 1 fêmea, AMNH; Pelotas, 
27.ii.1954, C. Biezanko, 1 macho, AMNH; Santa Catarina, São Joaquim, 1400m, 22.24.i.1983, V.O Becker; 1 
fêmea, USNM; St. Catherines, 1 fêmea, USNM; Neuva Teutônia, 1.vii.1942, Plaumann, 1 fêmea, AMNH; ix., 
Stieglmayr, 1 fêmea [NHMW]; ix., Stieglmayr, 1 fêmea [NHMW]; Hamburgo velho, 4.v.1905, Sheljuzhko, 1 
fêmea [ZSM]; Pelotas, 6.xii.1956, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM];Rio de Janeiro, J.G. Fötterle, 1 macho 
[NHMW]; 1 macho [BMNH]; Petrópolis 24.v.1876, 1 fêmea [BMNH]; Petrópolis, 9.xi.1875, [BMNH]; Itatiaia, 
Parque Nacional do Itatiaia, 22˚22'46''S 44˚41'25''W, 2410m, 16-17.iii.2013, R.O. Silva, L.R. Pinheiro, A. 
Muñoz, leg, 1 macho [MZUSP]; Itatiaia, Abrigo Rebouças, 7.xi.2012, Expedição Lab. Lep. MZUSP, 1 macho 
[MZUSP]; COLÔMBIA , Fassl, 1 fêmea, USNM; 1 fêmea [ZMHB]; 1 macho [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 
macho [ZMHB]. MÈXICO, Puebla, 8.x.1920, Hoffmann, 1 fêmea, AMNH; PARAGUAI , Alto Paraná, Estancia 
Dimas, 25˚32,8' S 55˚13,4'W, 211m, 4-8.i.2005, U. Drechsel, 1 fêmea [MNHN]; REPÙBLICA 
DOMINICANA , La veja Rte Valle Nuevo - San Jose de Ocoa km 18, 2100, 15.v.2004, J. Barbout, 1 macho 
[MNHN]; URUGUAI , Montevideo, 21-23.i.1927, F. Edwards & M. Edwards, 1 fêmea [BMNH]; Sem 
localidade: 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]. Sem País: Santa Cruz, 
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[418m], 1 fêmea [SNM]; [418m], 1 fêmea [SNM]; [418m], 1 fêmea [SNM]; [418m], 1 fêmea [SNM]; [418m], 1 
macho [SNM]; [418m], 1 fêmea [SNM]; 1 fêmea [SNM]; 
 

Etimologia. o epiteto especifico D. meridionalis vem do latim e significa do sul ou no sul e 

provavelmente faz  referencia à distribuição da espécie na América do Sul. No presente 

trabalho ampliasse a distribuição da espécie para América Central. 

 

 

Dargida mesotoma (Hampson, 1909) 
(Figs. 88, 89, 234, 235, 236 e 320) 

 

Hadena mesotoma Hampson, 1909: 378. Sintipo, macho, PERU, Agualani, BMNH 

[examinado], cinco etiquetas: Type; Agualani SE Peru, 9000ft, April ’05, G Ockenden; 1908-

159, Hadena mesotoma, type ♂ Hmpsn; BMNH (E) 1377038. 

 

Hadena boliviana Köhler, 1968: 11. Holótipo, macho, BOLÍVIA, Songotal, ZSM 

[examinado]; cino etiquetas : Holotypus, ♂, Hadena boliviana Khlr.; ZSN, Genitalprp., ♂, 

No. 10; 21; Staatssamml. München., Bolívia, Songotal, Cuticucho, ca 3700m, 4.xii.1953., leg. 

W. Forster; Abgebildet, Köhler, 1968, Veröh, znol., Staatssamml., Munchen, XII, t, II, f.21. 

 

Dargida mesotoma (Hampson) Poole, 1989: 307  

Dargida mesotoma (Hampson) Rodriguez & Angulo, 2005: 18 

 

Diagnose. Noctuídeo pequeno, castanho-escuro com tons avermelhados; harpe alongada, 

alargada desde a base até a área medial e estreita depois; cuculo curto e alargado, dilatação 

corona com dilatação triangular levemente côncava na área ventral; porção distal da margem 

ventral alongada, aproximadamente retilínea e com uma pequena angulação afilada; processo 

da costa convexo, ápice arredondado; cornutos formados por uma placa esclerotizada no 

segundo divertículo; corpo da bolsa fundido com o apêndice da bolsa. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 24-28mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-clara com mescla de escamas castanho-escuras na área posterior, porções laterais 

laterais com faixas pretas; vértice castanho-escuro mesclado com castanho-claro; antena 

castanho-clara, uma faixa escura em cada flagelômero; escapo castanho-claro; pedicelo bege; 
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palpo labial com face ventral castanho-clara mesclada com preta, face externa castanho-

escura mesclada com preto; na área distal do segundo palpômero uma mancha clara. Tórax 

com patágios castanho-escuros mesclados  com castanho-claro e preto, duas faixas 

transversais pretas nas áreas ante- e pós-mediana; área distal esbranquiçada; tégula castanho-

escura, uma faixa medial longitudinal, bege com margens escuras; noto castanho-escuro; nos 

machos pronoto com tufos de escamas castanho-escuras mescladas com pretas. Asas 

anteriores com coloração de fundo castanho-escura; faixa sub-basal obliqua, desde o tronco 

da Cu até A2, bege; campo basal subtriangular, com uma faixa lilás-cinzenta e uma mancha 

preta acima da A2; faixa antemedial bege, projetada à área interna desde R até o tronco da Cu, 

depois à área externa até A2, finalmente orientada à área interna em direção à base abaixo da 

A2; campo medial trapezoidal, uma listra longitudinal abaixo de A2; mácula orbicular 

arredondada, castanho-escura no centro e clara na área externa, margem preta; mácula 

reniforme obliqua, alongada, com o mesmo padrão de coloração da orbicular, mas, com faixa 

clara no centro; mácula claviforme convexa, preta; faixa pós-mediana bege mesclada com 

pontos escuros, levemente crenulada, projetada à área externa desde R até M2, depois à área 

interna até A2; sombra da pós-mediana desde o ápice até A2, bege mesclada com escamas 

avermelhadas mais abundantes entre o ápice e M2; entre a faixa pós-mediana e sua sombra, 

uma área triangular com uma mancha lilás-cinzenta na porção anterior; faixa submarginal 

descontinua formada por seis manchas beges; faixa terminal crenulada, castanho-escura; 

sombra da terminal lilás-cinzenta; margem externa com escamas filiformes bisseriadas: 

primeira serie com área basal castanho-clara e castanho-escura na área distal, segunda serie 

castanho-clara com uma faixa medial escura; escamas alongadas bege ou castanho-claras em 

correspondência com as veias; margem interna castanho-avermelhada; área costal castanho-

avermelhada com um ponto claro acima da orbicular e outro acima da reiforme; tronco da Cu, 

e metades da M3 e Cu1 esbranquiçadas, levemente mescladas com escamas avermelhadas; 

face ventral, castanho-clara, áreas costal e externa com pontos castanho-avermelhados; 

sombra transversal levemente convexa, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura, 

margem externa com escamas filiformes castanho-claras, área medial castanho-escura. Asas 

posteriores castanho-escuras exceto por uma área triangular, esbranquiçada e estreita que 

abrange desde a base até o médio da área discal; margem externa crenulada; faixa terminal 

castanho-escura; margem externa com escamas filiformes castanho-claras, área medial escura 

e ápice claro; face ventral com o mesmo padrão de coloração da face anterior, mas, a área 

escura apresenta pontos castanho escuro e tons liláceos; mancha discal castanho-escura; 

sombra transversal convexa, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura; margem externa 
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com escamas filiformes castanho-claras com uma faixa medial castanho escura. Tórax face 

ventral castanho-claro mesclado com escamas filiformes castanho-cinzentas. Perna 

protorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-claras e proporções variáveis de 

castanho-cinzento; tíbia castanho-clara mesclada com castanho-escuro e preto; tarso castanho-

cinzento mesclado com bege; pernas meso e metatorácicas iguais as protorácicas; garras 

tibiais bege, área medial com uma faixa castanho-escura ou preta. Abdômen com tergitos, 

esternitos e área pleural castanho-claro ou avermelhado; terminália com tufo de escamas 

castanho-avermelhadas. Genitália masculina com área medial do tegume levemente curvada; 

vinculo, alargado e alongado com margens aproximadamente paralelas; saco com formato de 

V, curto e um pouco mais largo e vinculo; valva ampla sem alargamentos, margem ventral 

estreitando-se antes do cuculo, porção distal aproximadamente retilínea, angulação pequena e 

afilada; clavus pouco evidente, processo costal vestigial; processo da costa digitiforme, 

convexo e dorsalmetne inclinado, ápice arredondado, estrutura com aproximadamente a 

metade comprimento do cuculo; clasper alongado com aproximadamente um terço do 

comprimento da valva; processo basal pouco desenvolvido; harpe alongada, mais largo na 

porção basal-medial, depois estreito, com maior comprimento que o cuculo; cuculo curto, 

alargado, dilatação, falciforme com aproximadamente um quarto do comprimento da valva; 

corona levemente côncava na área distal; angulo anal afilado, com dois espinhos 

esclerotizados; unco alongado, área meio-distal levemente alargada, ápice afilado; edeago 

com carina sem espinhos, vesica com dois divertículos visíveis, o proximal menor, lateral e 

alongado, o distal na área dorsal, com cornutos formados por uma placa esclerotizada com 

pequenos espinhos na área central. Genitália feminina com ápice das apófises anteriores 

levemente espatulado; óstio arqueado e estreito; antro esclerotizado, convexo, embora, pouco 

desenvolvido; duto da bolsa curto, levemente curvado no meio; corpo da bolsa ovalado, 

alongado com estrias longitudinais pouco evidentes, signos arredondados, pouco definidos, 

embora, ordenados quatro ou cinco pares; apêndice da bolsa parcialmente fundido com o 

corpo da bolsa, papilas anais sub-retangulares em vista lateral, ápice truncado, embora com 

uma proeminência pequena na porção ventral; apófises posteriores maiores que as anteriores e 

apresentando uma dilatação subtriangular na base. 

 

Biologia. Dargida mesotoma é uma espécie multivoltina, não havendo registro somente para 

o mês de maio entre os exemplares estudados. 
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Distribuição geográfica. A distribuição de D. mesotoma inclui a extensão do sul da Bolívia 

até o sudeste da Venezuela sobre a cordilheira dos Andes. O maior registro altitudinal foi da 

Bolívia, na localidade de Cuticucho a 3700m; o menor foi no Peru na localidade Carabaya, 

Guacamayo River a 944m de altitude. 

 

Material examinado. (47♂♂ e 47♀♀): BOLÍVIA : Songotal, Cuticucho, 3700m, 4.xii.1953, W. Forster, 1 
macho [ZSM]; Songotal, Cuticucho, 3700m, 30.xi.1953, W. Forster, 1 macho [ZSM]; Songotal, Cuticucho, 
3700m, 2.xii.1953, W. Forster, 2 machos e 2 fêmeas [ZSM]; Songotal, Cuticucho, 3700m, 31.i.1954, W. Forster, 
1 fêmea [ZSM]; Songotal, Cuticucho, 3700m, 3.xii.1953, W. Forster, 1 fêmea [ZSM]; Santa Cruz, Pucara à 
Vallegrande, km 23, 18˚36'19"S, 64˚7'42"W, 2817m, 30.x.2007, J. Barbout, 1 macho [MNHN]. COLÔMBIA:  
Cundinamarca, Bogotá, near town, 27xii.1898, 1 macho [BMNH]; Bogotá, 1 macho [BMNH]; Bogotá, 1 fêmea 
[BMNH]; Bogotá, 1 fêmea [BMNH]; Bogotá, 1 macho [BMNH]. EQUADOR:  [Azuay], Parque nacional Cajas, 
Cuenca a Puerto Inca, km 21, 2.79750S, 79.19863W, 3640m, 27.ii.2006, J. Barbout, 1 macho [MNHN]; Sierra 
Prov., Cotopaxi, Sigchos, 00°42.7'S 78°53.5'W, 3035m, 6-viii-2001, S. Rab Green & M.Tapia, 1 macho e 1 
fêmea, AMNH; PERU: Pasco, Rte Junín à Huanuco, km 83, 3600m, 1.x.2003, J. Barbout, 3 macho e 2 fêmea 
[MNHN]; [ Puno], Carabaya, Limbani, 3 machos e 1 fêmea, USNM; Rio huacamaya, Carabaya, 1 macho e 1 
fêmea, USNM; 3100ft, 1.vi.1904, G. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]; R. Huacamayo, 3100ft, 1.vi.1904, G. 
Ockenden, 3 macho e 1 fêmea [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.iv.1905, G. Ockenden, 2 macho e 1 fêmea 
[BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.vi.1905, G. Ockenden, 5 macho e 5 fêmea [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.vi.1905, 
Ockenden, 3 fêmea [BMNH]; Agualani, 10000ft, G. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.x.1905, 
G.R. Ockenden, 2 macho e 2 fêmeas [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.vii.1905, Ockenden, 3 macho [BMNH]; 
Agualani, 10000ft, Ockenden, 1 macho [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.ix.1905, Ockenden, 1 macho [BMNH]; 
Agualani, 9000ft, 1.iii.1905, G. Ockenden, 1 macho e 3 fêmea [BMNH]; Agualani, 9000ft, 1.ix.1905, Ockenden, 
1 fêmea [BMNH]; Limbani, 9500ft, 1.iv.1904, G. Ockenden, 2 macho [BMNH]; Limbani, 9000ft, 2.iii.1904, G. 
Ockenden, 1 macho [BMNH]; Limbani, 9500ft, 1.iv.1904, G. Ockenden, 2 macho e 2 fêmeas [BMNH]; 
Limbani, 9500ft, 1.vi.1904, G. Ockenden, 2 macho e 1 fêmea [BMNH]; Limbani, 9500ft, 1.v.1904, G. 
Ockenden, 2 macho e 3 fêmea [BMNH]; Limbani, 9000ft, 1.v.1904, G. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]. 
VENEZUELA:  Trujillo , Tuñame à Niquitao, km 7, 3200m, 11.xi.2001, J. Barbout, 2 macho e 10 fêmea, 
[MNHN]; Mérida, Mérida à Barinas, km 68, 3000m, 15.xi.2001, J. Barbout, 1 macho [MNHN]. 
 

Etimologia. O epiteto especifico D. mesotoma vem do grego mesos ou messos que significa 

metade ou meio e tomos que significa parte ou divisão e provavelmente faz referencia ao 

tamanho da espécie que é aproximadamente a metade do tamanho da espécie-tipo do gênero. 

 

 

Dargida napali (Köhler, 1959) 
(Figs. 90, 91, 237, 238, 239 e 320) 

 

Protoleucania napali Kölher, 1959: 38. Holótipo, fêmea, ARGENTINA, Tandil, ZSM 

[examinado]; quatro etiquetas: Protoleucania napali; Khr., DET. Koehler; Holótipo, Tandil, 

15.11.53; Coll. P. Koehler., Argentina, prov. Buenos Aires, Tandil, 15.xi.1953. Andreas Lg. 

 

Faronta napali (Köhler) Poole, 1989: 448  

Strigania napali (Köhler) Angulo et al., 1999: 68 
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Dargida napali (Kölher) Rodriguez & Angulo, 2005: 18 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano. Asas anteriores castanho-claras, com listras longitudinais 

castanho escuras entre as veias após da célula discal; asa posterior esbranquiçada, castanho-

escura na área externa; tegume com uma dilatação basal triangular proeminente; processo da 

costa espiniforme alongado; unco levemente dilatado; carina com um conjunto de pontos 

esclerotizados alinhados longitudinalmente; cornutos esclerotizados, alongados, alinhados em 

uma fileira transversal; corpo da bolsa com formato de pera; apêndice da bolsa esclerotizada 

na área basal. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 37-40mm. Cabeça. Fronte vértice, antena, escapo e 

pedicelo castanho-claros; palpo labial castanho-claro, algumas vezes face externa com tons 

liláceos. Tórax com patágios e tégula castanho-claras, ocasionalmente mescladas com bege. 

Noto com o mesmo padrão de coloração da tégula; nos machos o pronoto apresenta um tufo 

de escamas claras. Asa anterior com coloração de fundo castanho-claro, veias castanho 

escuras; faixas sub-basal, antemediana e submarginal não evidentes; campo basal mesclado 

com escamas escuras; máculas orbicular e reniforme não-evidentes; mácula claviforme, 

quando visível representada por uma pequena macha castanho-escura; faixa pós-mediana 

descontinua, embora convexa, formada por sete pontos castanho escuros; faixa terminal 

castanho escura; entre as faixas pós-mediana e terminal, uma serie de listras longitudinais 

castanho escuras nos espaços entre as veias, normalmente duas listras em cada espaço; 

margem externa com escamas filiformes visseriadas, ambas series beges com uma faixa 

medial castanho-escura; margem interna castanho-clara com uma listra longitudinal castanho-

escura; face ventral bege; áreas costal e externa mescladas com lilás-claro e pontos castanho-

escuros; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes beges na 

área basal e escuras na distal. Asa posterior esbranquiçada; áreas costal e externa castanho 

escuro; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes beges com 

uma faixa medial escura; face ventral com o mesmo padrão de coloração da face dorsal, 

embora com a área escura formada por lilás claro e pontos castanho escuros; margem externa 

com escamas filiformes bege com área medial escura. Tórax face ventral castanho claro 

levemente mais escuras que na face dorsal. Pernas castanho-claras algumas vezes com tons 

castanho-avermelhados; garras tibiais bege. Abdômen com esternitos castanho-claros, tergitos 

levemente mais escuros e área pleural com escamas filiformes castanho-claras; terminália 

com um tufo de escamas castanho-avermelhadas. Genitália masculina, área basal do tegume 
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com uma dilatação triangular proeminente característica da espécie; vinculo com margens 

levemente obliquas; saco em forma de V, um pouco mais largo que o vinculo; valva, margem 

ventral alargada e levemente convexa na área medial, estreitando-se antes do unco, porção 

posterior oblíqua e retilínea, com a angulação arredondada; clavus subtriangular alargado com 

ápice arredondado; processo costal vestigial; processo da costa alongado, espiniforme, com 

aproximadamente a metade do comprimento do cuculo; clasper; estreito, com 

aproximadamente um terço do comprimento da valva; processo basal pouco desenvolvido, 

embora arredondado; harpe alongada, espiniforme, base alargada, ápice afilado e levemente 

convexo, com aproximadamente a metade do comprimento do cuculo; cuculo alargado na 

porção basal; falciforme triangular; corona levemente convexa, angulo anal estreito e anal 

afilado, com três espinhos diferenciados; angulo dorsal afilado; unco alongado, 

aproximadamente uniforme, base alargada; porção meio-distal pouco mais larga, cilíndrica e 

com ápice afilado; carina do edeago com um agrupamento de pequeno pontos dispostos 

longitudinalmente em toda a estrutura; vesica com microespinhos na área medial; dois 

divertículos visíveis, o primeiro lateral alongado e alargado, próximo do edeago; segundo na 

área ventral, arredondado e menor que o anterior; cornutos formados por uma fileira 

transversal de aproximadamente 12 espinhos esclerotizados e alongados. Genitália feminina 

com ápice das apófises anteriores levemente espatulado; ostio estreito; antro esclerotizado, 

proeminente, convexo; duto da bolsa alongado, esclerotizado, estriado na junção com o corpo 

da bolsa e com menor comprimento que esta; corpo da bolsa em forma de pera, sem estrias; 

signos arredondados, ordenados em quatro pares; apêndice da bolsa alongado, com uma curva 

na área medial, menor que o corpo da bolsa; papilas anais sub-trapezoidais em vista lateral, 

área apical truncada; apófises posteriores similares às anteriores, mas, com uma dilatação 

romboide alongada na base. 

 

Biologia. Dargia napali tem sido coletada nos meses de outubro e dezembro no sul da 

América do Sul, esses  meses correspondem aos períodos mais quentes desta região. 

 

Distribuição geográfica. Foram obtidos registros para duas localidades da Argentina (Tandil 

e Balcarce) do centro-leste do País. O maior registro de altitude corresponde a Tandil com 

aproximadamente 197m. Balcrace é a localidade mais baixa, com aproximadamente 119m de 

altitude.  
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Material revisado. (9♂♂ e 11♀♀). ARGENTINA : Buenos Aires, Balcarce, [119m], 10.xii.2010, Andreas, 
1 fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 1.xi.1953, Andreas, 1 macho [ZSM]; Tandil, [197m], 1.xi.1953, Andreas, 1 
macho [ZSM]; Tandil, [197m], 1.xi.1953, Andreas, 1 fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 12.xii.1953, Andreas, 1 
fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 15.xii.1953, Andreas, 3 machos e 2 fêmeas [ZSM]; Tandil, [197m], 2.xi.1954, 
Andreas, 1 fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 21.xii.1953, Andreas, 1 fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 24.xi.1951, 
Andreas, 1 macho [ZSM]; Tandil, [197m], 24.xii.1953, Andreas, 1 macho e 3 fêmeas [ZSM]; Tandil, [197m], 
30.x.1953, Andreas, 1 fêmea [ZSM]; Tandil, [197m], 4.xii.1953, Andreas, 1 macho [ZSM]; Tandil, [197m], 1 
macho [ZSM]. 
 

Etimologia. O epiteto especifico D. napali provavelmente foi dado como homenagem a uma 

pessoa de sobrenome Napal, mas, não foram encontrados dados que forneçam mais 

informações. 

 

 

Dargida oenistis (Druce, 1905) 
(Fig. 94, 95, 243, 244 e 317) 

 

Hadena oenistis Druce, 1905: 373. Holótipo, fêmea, PERU, Huancabamba, BMNH 

[examinado]; cinco etiquetas: Type, Huancabamba, N. Peru, 6-10000 feet; Joicey Coll., B.M. 

1930-75.; Hadena oenistis, type ♀. Druce.; BMNH (E) 1403720. 

 

Dargida oenistis (Druce); Poole, 1989: 307. 

Dargida oenistis (Druce); Rodriguez & Angulo, 2005: 18.  

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, similar a D. mesotoma, embora maior e mais avermelhado; 

processo da costa lobulado e côncavo, harpe alongada com comprimento maior que o do 

cuculo; cuculo falciforme, angulo anal estreito e alongado, unco estreito, área meio-distal 

levemente alargada e romboide; edeago com um divertículo e cornutos formados por um 

conjunto espinhos alongados e finos na área central da estrutura. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 31-36mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

bege com mescla de lilás; área anterior com uma faixa transversal estreita e escura; vértice, 

com área central bege levemente lilácea, áreas anterior e posterior com escamas castanho-

escuras ou pretas, mescladas com bege; antena bege; flagelômeros com uma faixa escura; 

escapo castanho-claro mesclado com preto; pedicelo castanho-escuro; palpo labial castanho-

escuro mesclado com castanho-claro, área frontal do segundo palpômero com escamas 

filiformes beges com tons liláceos; terceiro palpômero castanho-escuro, face dorsal com 
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mescla de liláceas. Tórax com patágios castanho-claros mesclado com bege, com duas faixas 

transversais pretas nas áreas ante- e pós-mediana, área distal preta ou castanho-escura 

mesclada com escamas claras; tégula castanho-escura levemente avermelhada, uma faixa 

longitudinal, obliqua, bege de margens pretas. Noto com escamas-castanho escuras; nos 

machos pronotocom um tufo de escamas filiformes castanho-escuras mescladas com bege. 

Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escura levemente avermelhada; faixa sub-

basal obliqua indo desde o tronco da Cu até A2, área interna bege; campo basal subtriangular, 

com sombra lilás-avermelhada próxima da sub-basal; faixa antemediana bege, dividida pelas 

veias, projetada à área interna desde R até o tronco da Cu, depois à área externa até A2, por 

fim à base da asa abaixo da A2; campo medial trapezoidal castanho-escuro mesclado com 

castanho-avermelhado e preto; mácula orbicular arredondada, castanho-escura no centro, 

castanho-clara na área externa e margem preta; mácula reniforme obliqua, ovalada, alongada 

com o mesmo padrão de coloração da orbicular, embora maior; mácula claviforme convexa, 

estreita e curta; faixa pós-mediana esbranquiçada, projetada à área externa desde R até M2, 

depois à área interna até A2; sombra da pós-mediana bege, obliqua, desde o ápice até A2; 

entre a faixa pós-mediana e sua sombra uma área triangular compacta, com mancha castanho-

avermelhada na porção anterior e acompanhada por três manchas pretas menores; faixa 

submarginal descontinua, formada por seis pontos bege; faixa terminal crenulada, castanho-

escura; sombra da terminal lilás-cinzenta e avermelhada; margem externa com escamas 

filiformes castanho-claras na área basal e castanho-escuras na distal; escamas alongadas beges 

em correspondência com as veias; margem interna castanho-clara mesclada com castanho-

avermelhado; tronco da Cu, metade de M3 e Cu1 esbranquiçadas; face ventral, castanho-

escura, áreas costal e externa castanho-avermelhadas; mancha discal côncava e mais escura 

que o resto da asa; sombra transversal convexa, castanho-escura; faixa terminal castanho-

escura; margem externa com escamas filiformes castanho-claras mescladas com lilá-claro. 

Asa posterior castanho-escura; margem externa crenulada; faixa terminal mais escura que o 

resto da asa; margem externa com escamas filiformes castanho-avermelhadas e uma faixa 

medial castanho-escura; face ventral com pequenos pontos castanho-escuros, castanho-claros 

e avermelhados, uma área triangular esbranquiça indo desde a base até a metade da área 

discal; mancha discal ovalada, castanho-escura; sombra transversal convexa, castanho-escura; 

faixa terminal castanho-scura; margem externa com escamas filiformes castanho-claras com 

área medial castanho-escura ou avermelhada; tórax com escamas filiformes castanho-

avermelhadas. Perna protorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-claras levemente 

avermelhadas; tíbia preta mesclada com castanho-escuro; tarso castanho-escuro com uma 
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faixa clara na porção distal; pernas mesotorácicas, fêmur bege mesclado com castanho-claro; 

tíbia castanho-clara mesclada com lilás, preto e castanho-escuro; área medial com uma faixa 

transversal castanho-escura; garras tibiais castanho-escuras com área apical bege; tarso com 

escamas pretas, castanho-escuras e liláceas, uma faixa bege em cada tarsômero; pernas 

metatorácicas iguais às mesotorácicas. Abdômen com esternitos, tergitos e área pleural 

castanho-claras ou avermelhadas; terminália com um tufo de escamas castanho-avermelhadas 

e castanho-claras. Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e 

arredondada; vinculo alargado e levemente côncavo; saco curto com formato de V, pouco 

mais largo que o vinculo; valva ampla, sem alargamentos, margem ventral levemente 

convexa, estreitando-se antes do cuculo; porção distal da margem ventral obliqua, retilínea, 

com angulação arredondada; clavus subtriangular, estreito; processo costal vestigial; processo 

da costa podendo ser espiniforme ou lobulado, no primeiro caso o comprimento é maior ao do 

cuculo; no segundo é dois terços o comprimento do cuculo; clasper alargado, com 

aproximadamente um terço do comprimento da valva; processo basal arredondado; harpe 

alongada, digitiforme, ápice arredondado, com comprimento maior que o do cuculo; cuculo 

falciforme triangular, embora, estreito e alargado na área basal; angulo anal alongado, afilado 

e com dois espinhos diferenciados; unco, com dilatação moderada e lanceolada, ápice afilado; 

edeago com carina lisa; um divertículo evidente na área ventral; cornutos formados por uma 

serie de espinhos esclerotizados, finos, na área centrl do divertículo.Fêmeas não foram 

disponibilizadas para dissecção. 

 

Biologia. Foram obtidos registros de coleta para janeiro e fevereiro. Com base na altitude dos 

locais de coleta inferimos que D. oenistis tem se adaptado os ambientes com vegetação baixa, 

arbustiva e com maior abundancia de plantas herbáceas. 

 

Distribuição geográfica. Seggundo os dados das coleções estudadas D. oenistis é uma 

espécie que ocorre somente em grandes altitudes, no entanto são necessários novos dados para 

corroborar ou não esta hipotese. Foram encontrados registros para Peru na localidade de 

Huancabamba com altitude de coleta de 1829-3048m e para Venezuela nas localidades de 

Loma Reonda e cordilheira de Mérida, La Culata a 4000m e 3300m de altitude 

respetivamente. 

 

Material examinado. (2♂♂ e 1♀♀). PERU: [Huancabamba], Huancabamba, 1829-3048m, 1 fêmea 
[BMNH]. VENEZUELA , Mérida , Loma Redonda, 4000m, 12.i.1983, Nils Ryrholm, 1 macho [BMNH]; 
Cordillera de Mérida, la Culata, 3300m, 16.ii.1996, J. Wojtusiak, 1 macho [BMNH]. 
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Etimologia. não foi possível obter dados etimológicos do epiteto especifico D.oenistis  

 

Notas. a espécie tipo é avermelhada, mas também podem ser encontrados espécimes 

castanho-escuros. 

 

 

Dargida procinctus (Grote, 1873) 
(Figs. 100, 101, 251, 252, 253 e 321) 

 

Eupsephopaectes procinctus Grote, 1873: 138, pl. 4. fig. 6. Sintipo, fêmea, CANADÁ, 

Vancouver, BMNH [examinado], cinco etiquetas: Syntype; 73.; Vancouver. I. Grote Coll. 82-

54; Eupsephopaectes procinctus, Grote; BMNH (E) 1376955. 

 

Hadena procincta (Grote); Hampson, 1905: 209, pl. 84. fig. 9. 

Dargida procinctus (Grote); Poole, 1989: 307. 

Dargida procinctus (Grote) Rodriguez & Angulo, 2005: 18. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, similar a D. grammivora, embora um pouco maior e 

levemente mais avermelhado; asass anteriores com faixas antemedial e pós-mediana 

formando uma área triangular, unidas na Viena A2; unco alongado com dilatação leve, ápice 

afilado; cuculo alongado, falciforme triangular, angulo anal arredondado; processo da costa 

espiniforme pouco desenvolvido; harpe estreita e côncava; processo basal arredondado; 

edeago sem cornutos; antro proeminente, esclerotizado, convexo com margem truncada. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 40-48mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-escura, uma faixa transversal bege na área medial; vértice com mescla de escamas 

castanho-escuro e beges, áreas anterior e posterior castanho-escuras; antena bege, uma 

mancha castanho-escura em cada flagelômero; escapo com escamas filiformes castanho-

claras mescladas com castanho-escuras; pedicelo castanho-escuro; palpo labial castanho-

escuro mesclado com bege na face ventral, face externa castanho-escuro mesclado com lilás, 

porção distal do segundo palpômero com uma mancha bege; terceiro palpômero com mescla 

de castanho-escuro e bege. Tórax com patágios beges mesclados com castanho-claro, áreas 

ante- e pós-mediana com duas faixas transversais escura, porção distal bege mesclada com 

castanho-claro e preto; tégula castanho escura, uma faixa longitudinal alargada bege com 
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margens pretas; noto castanho-claro mesclado com lilás-claro; pronoto no macho com tufo de 

escamas beges mescladas com lilás-claro. Asa anterior com coloração de fundo castanho-

escura mesclada com lilás-cinzento; faixa sub-basal obliqua indo desde Cu até A2, castanho-

clara com margem preta; campo basal subtriangular, com uma faixa lilás na área interna; faixa 

antemediana castanho-clara com margem preta, dividida pelas veias, projetada à área interna 

desde R até o tronco da Cu, depois à área externa até A2, por fim à base da asa abaixo da A2; 

campo medial triangular, com uma área lilás sobre o tronco da Cu; A2 com tons lilás-

cinzentos; mácula orbicular ovalada, alongada e estreita, área interna castanho-escura, área 

externa bege, margem preta; mácula reniforme obliqua, alongada, com o mesmo padrão de 

coloração da orbicular embora, maior; mácula claviforme convexa, estreita, preta, área 

anterior com uma sombra lilácea; faixa pós-mediana castanho clara com margens escuras, 

projetada à área externa desde R até M2, depois à área interna até A2; sombra da pós-mediana 

obliqua, bege ou castanho clara, desde o ápice até A2, com tons liláceos entre M3 e A2; entre 

a pós-mediana e sua sombra, uma área triangular com uma mancha lilácea na porção anterior; 

faixa submarginal descontinua, formada por cinco ou seis pequenas faixas beges; faixa 

terminal crenulada, castanho-escura; sombra da terminal lilás-cinzenta; margem externa com 

escamas filiformes bisseriadas, primeira serie com área basal castanho-clara e área distal 

castanho-escura, segunda serie com área basal lilás e área distal castanho-escura; escamas 

alongadas beges ou liláceas em correspondência com as veias; margem interna castanho-

clara; face ventral castanho-clara com pontos castanho-avermelhados nas áreas costal e 

externa; mancha discal ovalada, estreita, castanho-escura, área interna bege; faixa terminal 

castanho-escura; margem externa com escamas filiformes castanho-claras na área basal, 

castanho escuras na medial e lilás na distal. Asa posterior com escamas castanho-escuras 

exceto por uma área triangular esbranquiçadas que abrange desde a base até a metade da área 

discal; margem externa crenulada; faixa terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes beges e uma faixa medial castanho escura; face ventral com o mesmo 

padrão de coloração da face dorsal, mas, com mescla de pontos castanho-avermelhados e 

escuros; mancha discal ovalada, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura; margem 

externa com escamas filiformes castanho-claras na base, castanho-escuras no meio e 

castanho-claras na área distal. Tórax face ventral com escamas-filiformes castanho-

avermelhadas. Perna protorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-escuras na área 

basal a castanho-avermelhadas na distal; tíbia castanho-avermelhada mesclada com preto e 

bege, com faixa longitudinal bege na área medial; tarso castanho-avermelhado mesclado com 

bege, porção distal de cada tarsômero mais clara; primeiro tarsômero com sombra bege; perna 
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mesotorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-avermelhadas mescladas com 

castanho-claras; tíbia com escamas filiformes beges mescladas com castanho-avermelhado e 

castanho-claro; garras tibiais beges com mancha escura na área central; tarso castanho-escuro 

mesclado com castanho-avermelhado; porção distal de cada tarsômero com uma mancha 

clara; perna metatorácica igual à mesotorácica. Abdômen com tergitos castanho-claros 

mesclados com lilás-claro; esternitos castanho-avermelhados mesclados com bege; área 

pleural com escamas filiformes castanho-liláceas, uma mancha preta na margem de cada 

segmento; terminália com um tufo de escamas liláceas ou avermelhadas. Genitália masculina, 

com área basal do tegume arredondada e levemente côncava; vinculo estreito, alongado, com 

margens obliquas; saco com formato de V um pouco mais largo que o vinculo; valva ampla, 

sem alargamentos, estreitando-se antes do cuculo, margem ventral levemente convexa, porção 

distal retilínea, com angulação arredondada; clavus proeminente, triangular, alongado, ápice 

levemente afilado; processo costal vestigial; processo da costa espiniforme, curto e com ápice 

afilado, aproximadamente um quarto do comprimento do cuculo; clasper alongado, com área 

distal mais larga, aproximadamente com a metade do comprimento da valva; processo basal 

subtriangular arredondado; harpe digitiforme, estreita, com área medial côncava, 

aproximadamente a metade do comprimento do cuculo; cuculo falciforme triangular, 

alongado, dilatação com aproximadamente a metade do comprimento da valva; angulo anal 

arredondado, com um agrupamento de espinhos diferenciados; unco alongado 

aproximadamente uniforme com base pouco mais alargada, dilatação leve, ápice afilado; 

edeago com carina sem espinhos; vesica sem cornutos, com dois divertículos, o proximal 

ventral, arredondado; o distal lateral, subtriangular. Genitália feminina com ápice das apófises 

anteriores afilado; ostio arqueado e alargado; antro proeminente, esclerotizado, convexo, com 

área apical truncada; duto da bolsa estreito e estriado; corpo da bolsa globular com menor 

comprimento que o duto da bolsa; signos arredondados, ordenados em sete pares; apêndice da 

bolsa arredondado, área distal com uma pequena curva, comprimento aproximadamente igual 

ao do corpo da bolsa; papilas anais pentagonais em vista lateral, porção ventral apresentando 

uma pequena proeminência; apófises posteriores mais longas que as anteriores e com uma 

dilatação romboide na base. 

 

Biologia. No material revisado foram encontrados registros para os meses de maio, 

novembro, janeiro e fevereiro. Nas áreas com menor influencia sazonal do hemisfério norte 

esta espécie pode ser coletada inclusive nos meses mais frios (outubro a janeiro). Segundo 

Pogue (2009), D. procinctus é uma espécies de importância econômica que se alimenta de 
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gramíneas, sendo uma praga importante de azévem no estado de Oregon. Também foi 

registada em outros hospedeiros nos que se incluem “Ciperáceas, rushes, trigo, lupine, vetch, 

e clover”. 

 

Distribuição geográfica. A distribuição de D. procinctus inclui Costa Rica, Republica 

Dominicana, México, Estados Unidos e Canada, mais exatamente desde a área central de 

Puerto Rico até o sul de Canada (Alberta). Segundo Pogue (2009) está espécie também pode 

ser encontrada em Bolívia, mas não foram encontrados registros para essa localidade. O maior 

registro de altitude foi na Costa Rica, no local Irazu a 3200m, o menor registro foi no Canadá 

na local Vancouver, a aproximadamente 33m de altitude. 

 

Material examinado. (166♂♂ e 395♀♀). CANADÁ:  A. N Manham, 1 macho [BMNH]; Selkirk Mts, 
Revelstone, 500-700m, 10.ix1981, Reichel, 1 fêmea [ZSM]; Alberta, Dorothy, 1.ix.1921, W. G Hodgson, 1 
macho [BMNH]; Dorothy, 1.viii.1921, W. G. Hodgson, 1 macho [BMNH]; Dorothy, 1921, W. G. Hodgson, 1 
fêmea [BMNH]; Alberta Kananaskis Road, Rocky Mountains, 1600m, 15.viii.1983, John Reichel, 1 macho, 
[ZSM];  [British Columbia], Vancouver, 1 fêmea [BMNH]; Vancouver, Vancouver Isd. B. C., 19.x.1919, 
Duncan, 1 fêmea [BMNH]; Vancouver, Duncans, C. Livingston, 1 fêmea [BMNH]; Vancouver, C. Livingston, 1 
fêmea [BMNH]; British Columbia, Victoria, A.N. Manham, 1 fêmea [BMNH]; Revelstone, Duncans district, 
5.ix.1901, Hanham, 1 fêmea, USNM; 30.iv.1913, Hanham, 1 fêmea, USNM; 5.ix.1901, Hanham, 1 fêmea, 
USNM; Vancouver, 16.ix.1923, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 20.viii.1910, Hanham, 1 fêmea, USNM; 
Vancouver, 25.ix.1911, Hanham, 1 macho, USNM; Vancouver, 19.ix.1911, Hanham, 1 macho, USNM; 
Vancouver, 25.ix.1911, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 31.v.1910, Hanham, 1 macho, USNM; 
Vancouver, 1910, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 25.i.1910, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 
24.ix.1930, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 8.viii.1915, Hanham, 1 macho, USNM; Vancouver, 8.i.1902, 
Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, ix., Hanham, 1 macho, USNM; Vancouver, 16.vi.1925, Hanham, 1 
macho, USNM; Vancouver, 24.ix.1930, Hanham, 1 macho, USNM; Vancouver, 25.viii.1913, Hanham, 1 macho, 
USNM; Vancouver, 21.vii.1910, Hanham, 1 fêmea, USNM; Vancouver, 20.ix.1904, B.J, 1 fêmea, USNM; 
Vancouver, 9.iii.1996, 1fêmea, AMNH; Vancouver, 1 fêmea, AMNH; Goldstream, 16.ix.1920, 1 fêmea, USNM; 
5.ix.1917, E. H Blackmore, 1 fêmea, USNM; Kaslo, 18.vi.1909, 1 fêmea, USNM; 29.vii.1906, 1 macho, USNM, 
19.vii.1918, 1 fêmea, USNM; H.G Dyar, 1 fêmea, AMNH; Penticton district 21.ix.1923, 1 fêmea, USNM; 
Robson, 5.viii.1936, H.R Foxiee, 1 fêmea, AMNH; Victoria, 1927, USNM; A.J. Crocker, 1 macho, USNM; 1 
fêmea, USNM; 28.v.1910, 1 macho, USNM; 26.viii.1917, E.h Blackmore, 1 fêmea, USNM; Manitoba, Alberta, 
Calgany, 16.ix.1923, 1 fêmea, USNM; Alberta, Calgany, 16.ix.1923, 1 fêmea, USNM; Alberta, Calgary, Alta, 
19.ix.1899, F.h Wolley Dod, 1 macho, AMNH; Calgary, Alta, F.h Wolley Dod, 1 macho, AMNH; Cartwright, 
2.viii.1910, 1 macho, USNM; Cartwright, 28.ix.1905, 1 fêmea, USNM; sem localidade: ix.10, 1 macho, AMNH; 
ix.18, 1 fêmea, AMNH; ix.25, 1 macho, AMNH; ix.22, 2 fêmeas, AMNH; ix.20, 1 fêmea, AMNH; Columbia 
Mountains, 500-800m 31.viii,1983, John Reichel, 1 macho [ZSM]; Revelstone, area, 500-700m, 21.ix.1982, 
John Reichel, 1 fêmea [ZSM]; New Westminister, 21.vi.1900, C. Dmt, 1 fêmea [BMNH]; New Westminister, 
21.vi.1900, C. Dmt, 1 fêmea [BMNH]; Wellington, G. W Taylor, 1 fêmea [BMNH]; Mission, 30.viii.1905, Mrs. 
Nicholl, 2 macho e 2 fêmea [BMNH]; Victoria, 21.ix.1903, A. N Manham, 1 macho [BMNH]; EE.UU: 
Walsingham, west U.S.A, 1 fêmea [BMNH]; Oregon, E. T. Owen, 1 macho [BMNH]; Eugene, 19.vii.1972, E. 
C. Zimmerman, 1 macho [BMNH]; Califórnia, Alamade Co., 1 macho, USNM, iii., 1 fêmea, USNM; viii., 1 
fêmea, USNM; Armador Co., Jackson (Wells), 29.viii.1986, 1 fêmea, AMNH; Beln, Loseif, 1 fêmea, AMNH; 
Berkeley, 15.iv.1931, Don Meadows, 1 fêmea, USNM; Berkeley, vi.25.1931, Don Meadows, 1 fêmea, USNM; 
Berkeley, 20.vi.1931, 1 fêmea, USNM; Berkeley, 30.v.1931, Don Meadows, 1 fêmea, USNM; Berkeley, 
20.iv.1941, Fred h. Rindge, 1 macho, AMNH; Berkeley, 22.iii.1939, Fred h. Rindge, 1 fêmea, AMNH; 
Califórnia, 4 machos, 2 fêmeas, AMNH; Del norteCo., Rowdy Cr. Rd., 6mi E simth River, 2000m, 27.vii.1990, 
D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Eagle Rock 30-iii-1950, 1 macho, USNM; Etats Unis, 1 fêmea, USNM; Fresno, 
E.A Schwarz, 2 fêmeas, USNM; From Dept. Agrculture, 1 fêmea, USNM; Glen Ivy, 1.v.1937, D. Bulgrin; 1 
fêmea, AMNH; Glendora, v.1937, L. hulbirt, 1 fêmea, AMNH; Hayward 15.iv.1941, 1 macho, AMNH; 
Hayward, 2.vii.1941, 1 macho, AMNH; Hayward, 11.vi.1941, 1 fêmea; AMNH; Hayward, 2.v.1940, 1 macho, 
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AMNH; Holliwood, 20.v.1928, 1 fêmea, AMNH; Inyo Co. 15.30.viii.1922, O.C Poling, 1 macho e 2 fêmeas, 
USNM; Laguna Beach, 25.iii.1936, Don Meadows, 1 fêmea, USNM; Lake Co., Anderson Springs, 30.iv.1955, 
Leuschner, 1 fêmea, AMNH; Anderson Springs, 7.v.1955, Leuschner, 1 macho, AMNH; Los Angeles Co., Los 
Angeles, 2.ii.1940, 1 fêmea, AMNH; Los Angeles, 26.v.1941, 1 fêmea, AMNH; Los Angeles, 9.iv.1940, 1 
macho, AMNH; 1 fêmea, USNM, C.V Riley, 1 fêmea, USNM; Los Angeles, highland park, 1 macho, USNM; 
Mendocino, 3.xi.1920; H.C Nichols, 1 fêmea, USNM, Mendocino, H.C Nichols, 1 fêmea, USNM; Modoc Co., 
Dana, 18.vii.1936, E.C.J, 1 fêmea, USNM; David Creek, 16-24.vi.1922, A.W Lindsey, 1 fêmea, USNM; 
Monterey Co., 1 fêmea, USNM, Napa Co., Napa, 17.v.1926, 1 macho, AMNH; neumaegen, 1 fêmea, USNM; 
Petaluma, 9.x.1936, E.C.J, 1 macho, USNM; Petaluma, 23.vi.1938, E.C.J, 1 fêmea, USNM; Petaluma, 
25.v.1930, E.C.J, 1 fêmea, USNM; Placer Co., 1 fêmea, USNM; Plumas Co., 1 macho, USNM; Recu de Herman 
Strecker, iv.1884, 1 macho, USNM; Red Blinff, 6.xii.1896, 1 fêmea, AMNH; Riverside Co., Riverside, 
30.iii.1937, 1 fêmea, AMNH; Riverside, 15.iv.1931, 1 fêmea, AMNH; Riverside, 12.iii.1937, 1 fêmea, AMNH; 
Palm Springs, 24.iv.1955, A. H, Rindge, 1 fêmea, AMNH; Rancho La Sierra, 21.v.1940, 1 macho, AMNH; 
Rancho La Sierra, 22.iv.1938, 1 macho, AMNH, Rosco, 4.iv.1946, 1 fêmea; USNM; San Bern. Co., Grace 
Valley Campground, nr. Big Bear, 27.vi.1998, J. Brown, 1 fêmea, USNM; San Francisco, 14.vii.1937, 1 fêmea, 
AMNH; San Francisco, 15.iv.1939, 1 fêmea, AMNH; San Jose, 28.iv.1960, D.M Fanapa, 1 fêmea, USNM; San 
Jose, 29.viii.1914, 1 macho, USNM; San Jose, 1.viii.1914, 1 fêmea, USNM; San Jose, 14.viii.1914, 1 fêmea, 
USNM; San Jose, 21.viii.1914, 1 macho, USNM; San Jose, 1.viii.1914, 1 fêmea, USNM; San jose, 30.iv.1914, 1 
fêmea, USNM; San Jose, 18.viii.1914, 1 fêmea, USNM; Santa Catalina Island, 17.iii.1939, Don Meadows, 1 
fêmea, USNM; Santa Catalina Island; 19.iii.1929; Don Meadows, 1 fêmea; USNM; Santa Clara County, 
5.vii.1910, 2 fêmeas, AMNH; Sonoma Co. vi. 3 fêmeas, USNM; Guerneville, 9.v.1927, 1 fêmea, AMNH; 
Guerneville, 7.vi.1904, 1 fêmea, AMNH; Guerneville, 2.iii.1928, 1 fêmea, AMNH; Sta Cruz, C.V Riley, 1 
macho e 1 fêmea, USNM; Sta Cruz; 14.xi.1920, E.A Dodge, 1 fêmea, USNM; Stanislaus Co., La Grange, 
17.vi.1985, R.P Allen, 2 machos, AMNH; Stanislaus Co., La Grange, 15.iii.1985, R.P Allen, 1 macho, AMNH; 
Sundland, 26.III.1946, 1 macho, USNM; Sundland, 24.v.1897, 1 macho, USNM; Truckee, 1.ix.1901, 5 machos e 
6 fêmeas, USNM; Truckee, 1.viii.1907, 1 macho, USNM; Truckee, 1.x.1907, 1 fêmea, USNM; Truckee, 
16.ix.1923, 3 machos e 29 fêmeas, USNM, Truckee, 16.viii.1923, 5 machos e 16 fêmeas, USNM; Truckee, 
24.ix.1930. 1 macho e 14 fêmeas, USNM; Truckee, 24.vii.1931, 1 macho e 6 fêmeas, USNM, Truckee, 
24.x.1930, 3 fêmeas, USNM; Truckee, 26.viii.1913, Ximena McGlashan, 1 fêmea, USNM; Truckee, 
31.viii.1931, 1 fêmea, USNM; Truckee, 8.ix.1915, 10 machos e 41 fêmeas, USNM; Truckee, 8.x.1915, 2 machos 
e 5 fêmeas, USNM; Truckee, 2 machos e 1 fêmea, USNM; Tulare Co., Smoky Valley, 6.28.1947, Chas. Ingham, 
1 macho, AMNH; Tuolumne Co., 4mi. W Pinecrest, 25.vi.1961, 1 fêmea, AMNH; View Mt., 9.v.1927, 1 fêmea, 
AMNH; sem localidade: 3 machos e 8 fêmeas, USNM; 30.v.1914, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 1 fêmea 
[ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 fêmea [ZMHB]; 1 macho [ZMHB]; 
1.x.1918, E. Piazza, 1 fêmea [BMNH]; 1.ii.1919, E. Piazza, 1 macho [BMNH]; 1.x.1918, E. Piazza, 2 machos 
[BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 1.x.1918, E. Piazza, 1 macho [BMNH]; 1.x.1918, E. Piazza, 1 
fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; W. D'Urban, 1 fêmea [BMNH]; W. D'Urban, 1 macho [BMNH]; 1.xi.1918, 
E. Piazza, 1 fêmea [BMNH]; 1884, Zell, 1 fêmea [BMNH]; 1.x.1870, 1 macho [NHMW]; U.C. Campus Berkley, 
01-05.vi.1965, J. A. Chemsak, 1 fêmea [ZSM]; Los Angeles, 1.x1918, E.P. Piazza, 2 macho e 2 fêmea [BMNH]; 
Los Angeles, 1.xi.1918, E. Piazza, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]; Los Angeles, 1.xii.1918, E. Piazza, 1 macho 
[BMNH]; Los Angeles, 1.x.1918, E. Piazza, 1 fêmea [BMNH]; San Diego, 1.vi.1920, E. Piazza, 1 fêmea 
[BMNH]; Colorado, Glenwood Springs, 1893, W. Barnes, 1 fêmea, AMNH; 1895, W. Barnes, 2 fêmeas, 
AMNH; 1.ix.1901, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 16.x.1923, 1 macho, USNM; 8.ix.1915, 2 machos e 1 fêmea, 
USNM; 8.x.1915, 1 fêmea, USNM; x.1895, W. Barnes, 2 fêmeas, USNM; Idaho, Sandpoint, 3.vii.1917, h.G 
Dyar, 1 fêmea, USNM; Wallace, 14.vii.1933, 1 fêmea, AMNH; 15.vii.1940, O. huelleman, 1 fêmea, AMNH; 
22.v.1938, O. huelleman, 1 fêmea, AMNH; 23.viii.1941, O. huelleman, 1 macho, AMNH; 25.vi.1934, 1 fêmea, 
AMNH; 26.viii.1923, O. huelleman, 1 macho, AMNH, 5.ix.1937, 1 fêmea, AMNH; 5.vii.1934, 1 macho; 
AMNH; 6.vi.1940, O. huelleman, 1 fêmea, AMNH; 8.vi.1934, 1 fêmea, AMNH; 4th of July Creek, N of 
Salmon, 8.viii.1962, Margot May, 1 fêmea, AMNH; ix.15, O. huelleman, 3 machos e 2 fêmeas, AMNH; ix.16, 
O. huelleman 2 machos, AMNH; viii.1940, O. huelleman, 1 fêmea, AMNH; sem localidade: 5 machos e 23 
fêmeas, USNM; Wallace, 29.x.1921, Marloff, 1 fêmea [ZSM]; Wallace, 20.vii.1931, Marloff, 1 fêmea [ZSM]; 
Montana, Missoula Co., Missoula,  3.ix.1986, S. Kohler, 1 macho, AMNH; Missoula, 7.ix.1989, S. Kohler, 1 
fêmea, AMNH; ar. Missoula, 26.ix.1989, S. Kohler, 1 fêmea, AMNH; Guanita, Bearm Onith, 23.ix.1982, H. 
Hacker, 1 macho [ZSM]; Nevada, Reno, 1.ix.1907, 1 macho e 3 fêmeas, USNM; 16.ix.1923, 1 fêmea, USNM; 
16.viii.1923, 2 machos, USNM; 17.viii.1915, 1 macho, USNM; 24.ix.1930, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 
24.vii.1931, 1 fêmea, USNM; 24.viii.1930, 1 macho e 7 fêmeas, USNM; 24.viii.1931; 2 fêmeas, USNM; 
8.vii.1915, 1 macho, USNM; Oregon, Albany, 31.viii.1915, L.P Rockkwood, 1 fêmea, USNM; Baker Co., 
Spring Creek, 24.viii.1958, J.h Baker, 1 fêmea, AMNH; Baker, 27.vi.1937, 1 fêmea, USNM, Corvalis, 
25.iii.1926, 1 fêmea, USNM; Corvalis, 1.ii.1891, 1 fêmea, AMNH; Clackamas Co., Vic. Firwood Rd., 4mi. W. 
Oregon City, 1.vi.1972, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 10.vi.1973, 
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S.G Jawett Jr. 1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 15.vi.1977, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, 
AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 19.vi.1972, S.G Jawett Jr., 1 macho, AMNH; Vic. Firwood 
Rd., 4mi. W. Oregon City, 2.ix.1973, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 
30.iv.1972, S.G Jawett Jr., 2 fêmeas, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 31.x.1972, S.G Jawett Jr., 
1 macho, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 5.iv.1940, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. 
Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 5.vi.1973, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. 
Oregon City, 7.v.1977, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 8.ix.1973, S.G 
Jawett Jr.,1 macho, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 8.x.1972, 1 macho, AMNH; Clatsop Co., 
Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 1.vii.1967, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 
14.x.1967, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 16.ix.1967, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, 
AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 16.x.1967, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. 
Elsie, 2.vii.1967, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 24.ix.1967, S.G Jawett Jr., 1 
fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 30.v.1964, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 
2mi. E. Elsie, 30.viii.1963, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 4-6.ix.1965, S.G 
Jawett Jr., 2 fêmeas, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 7.ix.1963, S.G Jawett Jr., 1 macho, AMNH; Vic. 
gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 8.x.1966, S.G Jawett Jr., 1 macho, AMNH; Vic. gronnel Rd., 2mi. E. Elsie, 9.x.1965, 
S.G Jawett Jr.,1 fêmea, AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 9.ix.1973, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, 
AMNH; Vic. Firwood Rd., 4mi. W. Oregon City, 9.vi.1972, S.G Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Corvalis, S.G 
Jawett Jr., 1 fêmea, AMNH; Eugen, 31.viii.1925, 1 fêmea, USNM; Forest Grove, 1921, 1 fêmea, USNM; Forest 
Grove, 10.viii.1928, 1 macho, USNM; Forest Grove, 15.viii.1922; 1 macho, USNM; Forest Grove, 2.vi.1922, 
SEKeen, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Forest Grove, 24.vii.1916, L.P Rockkwood, 1 macho, USNM; Forest 
Grove, 25.ix.1925, 1 fêmea, USNM; Forest Grove, 25.vii.1916, 1 macho, USNM; Forest Grove, 25.viii.1917, 
L.P Rockkwood, 1 macho, USNM; Forest Grove, iv.1929, 1 macho, USNM; Forest Grove, ix.1924, 2 fêmeas, 
USNM; Forest Grove, ix.1925, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Forest Grove, vi.1922, 2 machos, USNM; Forest 
Grove, vi.1922, 1 fêmea, USNM; Forest Grove, x.1925, 1 fêmea, USNM; Ft Klamat, 15.viii.1925, 1 macho, 
USNM; Klamath Co., Ft Klamth, 28.ix.1978, D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Lane Co., Eugene, 5.iv.1940, h.E 
Rice, 1 fêmea, AMNH; Mt Angel, 1 fêmea, USNM; sem localidade: 2 machos e 1 fêmea, USNM; Utah, Provo, 
11.viii.1909, Tom Spalding, 1 fêmea, USNM; Provo, 12.ix.1908, Tom Spalding, 2 fêmeas, USNM; Provo, 
21.viii.1909, Tom Spalding 1 fêmea, USNM; Provo, 22.ix.1908, Tom Spalding, 2 fêmeas, USNM; Provo, 
22.ix.1908, Tom Spalding, 2 fêmeas, USNM; Provo, 24.viii.1909, Tom Spalding, 1 macho e 1 fêmea, USNM; 
Provo, 27.viii.1909, Tom Spalding, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Provo, 28.ix.1908, Tom Spalding, 2 machos e 
1 fêmea, USNM; Provo, 9.ix.1908, Tom Spalding, 1 macho, USNM; Provo, 9.vii.1908, Tom Spalding, 3 
machos, USNM; Provo, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Rich Co., Pickleville, Swo Bear Lake, 2.4.ix.1989, R.W 
Mower, 1 macho, AMNH; St. Gerorge, 1 fêmea, AMNH; Stockton, 7.ix.1904, Tom Spalding,1 fêmea, USNM; 
Utah Co., Spanish Fork, 21.viii.1989, R. Mower, 1 fêmea, AMNH; Vineyard, Tom Spalding, 2 fêmeas, USNM; 
Vineyard, 22.viii.1909, Tom Spalding, 1 macho, USNM; vineyard, 8.viii.1908, Tom Spalding, 1 fêmea, USNM; 
Vineyard, 14.viii.1909, Tom Spalding, 1 fêmea, USNM; Vineyard, 28.viii.1909, Tom Spalding, 1 fêmea, 
USNM; Wash Co., Leed Canyon, 23.vii.1991, R.C Mower, 1 fêmea, AMNH; Leed Canyon, 14.ix.1990, R.C 
Mower, 1 fêmea, AMNH; Washington, Brewster, 16.ix.1948, J.C hopfinger, 1 fêmea, USNM; Hot Springs, 
green river, 24.vii.1881, 1 fêmea, USNM; Olga, 13.ix.1900, 1 macho, USNM; Pateros, 15.ix.1939, 1 fêmea, 
AMNH; Pateros, 6.ix.1939, 2 fêmeas, AMNH; Pateros, ii.viii.1939, 1 fêmea, AMNH; Pateros, 8.ix.1938, 2 
fêmeas, AMNH; Pullman, 14.v.1998, 1 fêmea, USNM; Pullman, 21.vi.1998, 1 fêmea, USNM; Pullman, 
6.v.1998, 1 fêmea, USNM; Puyallup, 8.vi.1928, W. Backer, 1 fêmea, USNM; Puyallup, 27.vi.1928, W. Backer, 
1 fêmea, USNM; Puyallup, 4.vii.1929, 1 fêmea, USNM; Seattle, 1 fêmea, USNM; T., fêmea, AMNH; Whatcom 
Co, Glacier, 16.v.1990, J.F.G & Nancy Clarke, 1 fêmea, USNM; sem localidade: 1.ix.1937, J.C hopfinger, 2 
fêmea, USNM. COSTA RICA:  [Cartago], Volcan Turrialba, 1 macho [VOB]; Irazu, 17-23.vii.1930, Reimoser, 
1 macho [NHMW]; Alajuela, Parc. National Juan Castro Blanco, Station Biologique Volcan Vieja, 1620m, 
7.v.2005, J. Barbout, 2 macho e a fêmea [MNHN]; [Dota], San José, San Gerardo de Dota, Trogon, 2400m, 
9.v.2005, J. Barbout, 1 macho [MNHN]; MEXICO, DF, [Parque Nacional Zoquiapan y Anexas] Parque. Nal. 
Rio Frio, 1 macho [VOB]; [Durango], Durango, Oslar, 1 fêmea [BMNH]; REPUBLICA DOMINICANA : La 
veja, Rte Constanza-Valle Nuevo Km 19 Reserve Scientifique, Valle Nuevo, 1940m, 10.v.2004, J. Barbout, 1 
macho [MNHN]; [U.S.A]: Utah, Vineyard Ut, 29.xi.1912, T. Spalding, 1 fêmea [BMNH]; [Colorado], 
Glenwood Spgs, 6.iv.1901, Oslar, 1 fêmea [BMNH]. Sem localidade: 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 
fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 23.ix.1944, 1 
fêmea [BMNH]; 1.v.1894, 1 macho [BMNH]. Shawnigan Dist. B. C., 11.ix.1931, J. R Jones, 1 fêmea [BMNH]; 
Shawnigan Dist. B. C., 9.ix..1931, J. R Jones, 1 fêmea [BMNH]; Shawnigan Dist. B. C., 11.ix.1931, J. R Jones, 
1 fêmea [BMNH]; Dorothy, Alta, 1921, W. G Hodgson, 1 macho [BMNH];  Dorothy, Alta, 1921, W. G 
Hodgson, 1 macho [BMNH]; Calagary, Alta, F. H. Wolley Dod, iv.1909, 1 fêmea [BMNH]; Calagary, Alta, F. 
H. Wolley Dod, 16.v.1933, 1 fêmea [BMNH]. 
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Etimologia. O epiteto especifico D. procinctus tem origem no Latim procinctus que significa 

“viga para batalha”, mas, não é claro como foi aplicado o no me na espécie. 

 

Notas. Foi encontrado o seguinte registro: Mazagan, Marocco, 1.vii.1903, Riggenbach, 1 

fêmea [BMNH], pensamos que representa um erro de etiquetado porque nenhuma das 

espécies do gênero ocorre fora da América. 

 

 

Dargida quadrannulata (Morrison, 1875) 
(Figs. 102, 103, 254, 255, 256 e 323) 

 

Mamestra quadrannulata Morrison, 1875: 430. Holótipo, macho, Morrison, EEUU, MSU 

[examinado]; quatro etiquetas: Tepper; Type; 38: Type of: Mamestra quadrannulata 

Morrison, 1875 [1876], Det: J. Wilterding 1995. [imagens examinadas] 

 

Cirphis quadrannulata (Morrison); Hampson, 1905: 555, Pl. 46, fig. 19. 

Faronta quadrannulata (Morrison); Poole, 1989: 448.  

Dargida quadrannulata (Morrison); Rodriguez & Angulo, 2005: 18. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, área cefálica preta; asa anterior castanho escuro com faixas 

claras amplas nas áreas costal e interna; valva alargada e convexa na área proximal, estreita 

em direção ao cuculo; dilatação do cuculo proeminente com pelo menos a metade do 

comprimento da valva; vesica com cornutos na área basal formando uma placa de pequenos 

espinhos; área distal da vesica com espinhos proeminentes sobre toda a estrutura; duto da 

bolsa proeminentemente alongado na área meio-basal, oval na distal; antro fino, esclerotizado 

área apical convexa.  

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 30-35mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

preta mesclada com castanho-escuras; vértice com escamas pretas, entre as antenas uma faixa 

clara; antena com escapo e pedicelo pretos; palpos labiais pretos, face ventral mesclada com 

escamas claras. Tórax com patágios castanho-escuros (quase preto), uma faixa transversal 

preta na área central; tégulas pretas na área anterior e castanho-escuras na posterior; noto com 

o mesmo padrão de coloração da tégula. Asa anterior com coloração de fundo castanho-

escura, exceto por uma sombra castanho-clara nas área costal e interna; faixas sub-basal, 
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antemedial e pós-mediana não evidentes; campo basal com uma listra longitudinal preta indo 

desde a base até a claviforme; mácula orbicular arredondada, pequena, área interna castanho-

escura e margem preta; mácula reniforme arredondada castanho-escura na centro, área externa 

castanho-clara e margem preta; mácula claviforme pequena, convexa, preta; faixa 

submarginal descontinua, forma por seis pontos esbranquiçados, dos quais são mais evidentes 

aqueles entre M1 e Cu1; faixa terminal crenulada, castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes bisseriadas, primeira serie castanho-escura na base e castanho-clara na 

área distal, segunda serie com a mesma coloração da primeira, ebora, inversa; face ventral 

castanho-clara mesclada com proporções variáveis de castanho-escuro; área costal levemente 

avermelhada; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes 

castanhoclaras, com faixa medial castanho escura. Asa posterior castanho-escura com uma 

área triangular mais clara indo desde a base até a metade da área discal; margem externa 

levemente crenulada; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes 

castanhoescuras na área basal e castanho-claras na distal; face ventral com o mesmo padrão 

de coloração da face dorsal; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas 

filiformes beges; noto com escamas filiformes de base preta que tornam-se claras distalmente. 

Perna protorácica com fêmur castanho-claro; tíbia castanho-escuro ou preto; tarso castanho-

escuro, cada tarsômero com uma faixa clara na porção distal; perna mesotorácica com fêmur 

castanho-escuro; tíbia com escamas filiformes castanho-escuras mescladas com escamas 

esbranquiçadas; garras tibiais beges com uma faixa preta; tarso castanho-escuro mesclado 

com bege, cada tarsômero com uma faixa apical clara; perna metatorácica igual à 

mesotorácica. Abdômen com tergitos castanho-claros mesclados com castanho-cinzento; 

pleuritos castanho-claros levemente avermelhados; área pleural, escamas filiformes, com o 

mesmo padrão de coloração dos tergitos; terminália com um tufo de escamas castanho-claras. 

Genitália masculina com área basal do tegume dilatada e subtriangular; vinculo obliquo; saco 

com formato de V, curto, um pouco mais largo que o vinculo; valva alargada na área 

proximal; margem ventral convexa, mais proeminente na área proximal e estreitando-se antes 

du cuculo; porção distal curta, obliqua, com angulação arredondada; clavus subtriangular, 

estreito, proeminente, ápice afiado; processo costal vestigial; processo da costa espiniforme, 

com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo, ápice afilado; clasper alongado e 

estreito, com aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal 

arredondado; harpe estreita, levemente curvada, com aproximadamente um terço do 

comprimento do cuculo, ápice afilado; cuculo estreito com dilatação falciforme triangular 

proeminente, com aproximadamente dois terços do comprimento da valva; angulo anal 
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estreito embora alongado, com dois espinhos esclerotizados; unco alongado, área meio-distal 

levemente dilatada, ápice afilado; edeago com carina sem espinhos; um divertículo evidente, 

pouco desenvolvido, coberto por cornutos que formam uma placa esclerotizada com pequenos 

espinhos; porção distal da vesica coberta de espinhos esclerotizados. Genitália feminina, com 

ápice das apófises anteriores afilado, ostio arqueado e estreito; antro pequeno embora 

esclerotizado, convexo; duto da bolsa, alongado; corpo da bolsa ovoide com estrias 

longitudinais pouco evidentes; signos arredondados, ordenadoss em cinco pares; apêndice da 

bolsa com porção meio-basal consideravelmente alongada, porção distal oval; papilas anais 

sub-pentagonais, porção apical levemente curva em vista lateral; apófises posteriores maiores 

que as anteriores e apresentando uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Dargida quadrannulata pode ser coletada principalmente nos meses de junho e 

dezembro, no entanto, foram encontrados  registros para março e abril. Não são conhecidos 

dados adicionais sobre a biologia desta espécie.  

 

Distribuição geográfica. Dargida quadrannulata foi registrada em sete países, cinco 

correspondentes a América do Sul (Argentina, Paraguai, Brasil, Bolívia e Colômbia) um a 

Centro américa (México) e a América do Norte (Estados Unidos). O maior registro altitudinal 

foi da Argentina no local Salta a aproximadamente 2030 metros, o menor registro foi no 

Brasil no local Pelotas com aproximadamente 6m de altitude. Pelo fato de ter distribuições 

altitudinal e latitudinal consideravelmente ampla, consideramos que esta espécie poderia 

ocorrer nos restantes países nomeados na tabela 2 (exceto Santa Elena), mas para corroborar o 

não está hipótese são necessários novos esforços de coleta. 

 

Material examinado. (47♂♂ e 54♀♀). BRASIL:  St. Catherines, F. Johnson, 3 machos, USNM. Paraná, 
Castro 1 macho, USNM; [Rio Grande do Sul], Pelotas, 1 fêmea [VOB]. Rio Grande do sul, Pelotas, 29.vi.1953, 
C. Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, 2.viii.1956, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 2.viii.1956, C. 
Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 28.viii.1956, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 28.viii.1956, C. 
Biezanko, 1 macho [ZSM]; Pelotas, 30.xii.1957, C. Biezanko, 1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 25.xi.1954, C. Biezanko, 
1 fêmea [ZSM]; Pelotas, 2.xi.1953, C.M. Biezanko, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]. [Brasília], DF, Planaltina, 1 
macho [VOB]; DF, Planaltina, 1 macho [VOB]. São Paulo, 1 macho, USNM; São Paulo, Ypiranga, xi.1920, 1 
macho, USNM; Ipiranga, vii.1953, B. Poli, 2 fêmea [MZUSP]; Ipiranga, viii.1953, B. Poli, 1 fêmea [MZUSP]; 
Ipiranga, 7.viii.1931, R. Spitz, 1 fêmea [MZUSP]; Ipiranga, 27.vii, R. Spitz, 1 macho [MZUSP]; Ipiranga, 
18.vi.1933, R. Spitz, 1 macho [MZUSP]; Ipiranga, x.1926, B. Poli, 1 macho [MZUSP]; Ipiranga, 4.vii.1928, 1 
macho [MZUSP]; Ipiranga, 27.viii.1924, R. Spitz, 1 fêmea [NHMW]; Ipiranga, 25.vi.1924, R. Spitz, 1 fêmea 
[NHMW]; Ipiranga, 9.vii.1922, R. Spitz, 1 fêmea [NHMW]; Ipiranga, 22.vi.1922, R. Spitz, 1 fêmea [NHMW]; 
Piquete, 600-900m, 20.iii.1901, Robert, 1 macho e 1 fêmea [BMNH]. [São Paulo], Alto da Serra, 22.vi.1924, R. 
Spitz, 1 macho [NHMW]; Alto da Serra, viii.1924, B. Poli, 1 fêmea [MZUSP]; Alto da Serra, 1925, R. Spitz, 1 
macho [MZUSP]; Alto da Serra, 7.viii.1926, R. Spitz, 1 fêmea [MZUSP]; Alto da Serra, 1.x.1923, R. Spitz, 1 
macho [BMNH]; Alto da Serra, 1.xi.1922, R. Spitz, 1 macho [BMNH]; Alto da Serra, 1.xi.1922, R. Spitz, 1 
macho [BMNH]; Alto da Serra, 1.x.1922, R. Spitz, 1 fêmea [BMNH]; Alto da Serra, 1.x.1922, R. Spitz, 1 fêmea 



 

 162 

[BMNH]. Santa Catarina, Jaraguá, 20.ix.1930, Fr. Hoffmann, 1 macho [NHMW]. COLOMBIA : 
Cundinamarca, Monterredondo, 1420, 14.vi.1961, Pater B. Schneble, 1 macho e 1 fêmea [ZSM]; Cauca, 
Popayán, Lehmann, 1 macho [BMNH]; Popayán, Lehmann, 1 fêmea [BMNH]. EE.UU, 1 macho e 1 fêmea 
[BMNH]. Arizona, Cochise Co., Miller Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 16.vii.1970, 1 macho, AMNH; Miller 
Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 23.vi.1972, 1 macho, AMNH; Miller Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 
12.vii.1972, 1 macho, AMNH; Miller Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 27.vi.1972, 1 macho, AMNH; Miller 
Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 23.vi.1972, 1 fêmea, AMNH; Miller Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 
23.vii.1970, 1 fêmea, AMNH; Miller Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 21.vi.1972, 1 fêmea, AMNH; Sunnyside, 
W, side huachuca Mt s., 17.vii.1958, Tom W. Davies, 1 macho, USNM; Colorado, Bruce, 1 macho, USNM; 
Denver, 16.ix.1923, 1 fêmea, USNM; Nebraska, Harrison, 17.vi.1929, 1 fêmea, AMNH; 1 fêmea, USNM; 
South Dakota, Volga, 1 fêmea, AMNH; Texas, 1 fêmea [BMNH]; 1 macho [BMNH]; 1 fêmea [BMNH]; 
Belfrage, 1 fêmea, USNM; Burnet, 1960, 1 macho, USNM; Hadkey, 1 macho, AMNH; Harrison Co., 1 fêmea, 
AMNH; Victoria, iii.1929, 1 macho, USNM; sem localidade: 1 macho, USNM; Stemper Fla., 1.ix.1902, 1 
macho e fêmea [BMNH]. BOLIVIA , Chiquitos, Rio Aniser, vi.1934, J. Steinbach, 1 fêmea [BMNH]; Santa 
Cruz, dep., Sara prov., 450m, x.1922, J. Steinbach, 2 fêmea [BMNH]. PARAGUAY , Paraguai Central, P. 
Germain, 1 fêmea [BMNH]. PERU, Angasmarca, 1 macho, USNM; Machu-Pichu, 2450m, 16.18.x.1981, D&M 
Davis, 1 fêmea, USNM. Sem localidade: Sapucay, 1.vi.1902, 1 fêmea [BMNH]. Sem País: Paraná, Castro, 
950m E.D Jones, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 1 macho [BMNH]; Castro, 1 fêmea [BMNH]; Castro, E.D. Jones, 1 
macho [BMNH]; Castro, 1919, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 1 macho [BMNH]; Castro, 1 macho, [BMNH]; 
Castro, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 2.iv.1905, E.D Jones, 1 macho [BMNH]; Castro, 
950m, 1919, E.D. Jones, 1 macho [BMNH]; acq Janson, 1905, 1 fêmea [BMNH]; acq Janson, 1905, 1 macho 
[BMNH]; Jalapa, 1 fêmea [BMNH]. Mexico, R. Muller, 1 macho, USNM; Orizaba, 4 fêmeas e 1 macho, 
USNM; Orizaba, 1.ix.1899, 1 fêmea, USNM; ARGENTINA : Salta, J. Steinbach, 1 fêmea [BMNH]. 
 

Etimologia. Não foram encontradas referencia etimológicas para o epiteto especifico D. 

quadrannulata, mas, a palavra provavelmente vem do Latim quadrans que significa quarto e 

annulus ou annulatus que significa arredondado ou circular o que poderia fazer referencia às 

máculas orbicular e reniforme que parecem ter uma mancha arredondada dentro da outra. 

 

Notas. Podem ser encontradas duas forma de D. quadrannulata: a forma norte-americana 

semelhante com a descrição original feita por Morrison; e forma sul-americana que apresenta 

escamas escuras sobre as veias, além de uma mácula claviforme maior e mais conspícua, 

faixa pós-mediana evidente, crenulada e sombra da terminal é alargada; asa posterior 

esbranquiçada. 

 

 

Dargida resputa (Draudt, 1924) 
(Figs. 104, 105, 257, 258, 259 e 324) 

 

Hadena resputa Draudt, 1924: 114. Tipo, COLÔMBIA, Monte Tolima, SNM [perdido] 

Dargida resputa (Draudt); Poole, 1989: 307 

Dargida resputa (Draudt); Rodriguez & Angulo, 2005: 18 
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Diagnose. Noctuídeo mediano, similar a D. oenistis; processo da costa lobulado e côncavo, 

harpe notavelmente alongada com comprimento maior que o do cuculo; cuculo falciforme, 

angulo anal estreito e alongado com dois espinhos anais; unco estreito, área meio-distal 

levemente alargada; edeago com um divertículo, cornutos formados por um conjunto espinhos 

alongados e finos na área central da estrutura. Fêmeas não disponíveis para analise. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 31-36mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-clara mescladas com castanho-escuro; área anterior com uma faixa transversal 

estreita e escura; vértice com área central castanho-clara mesclada com escuro, áreas anterior 

e posterior castanho-escuras ou pretas, mescladas com bege; antena castanho-clara; escapo 

castanho-claro mesclado com pretao na porção basal; pedicelo castanho-escuro; palpos labiais 

castanho-claros mesclados com castanho-escuro. Tórax com patágios castanho-claros 

mesclados com castanho-escuro, duas faixas transversais pretas nas áreas ante- e pós-

mediana; tégulas beges ou lilás, uma faixa longitudinal, na área interna; noto com escamas 

castanho-claras ou escuras; nos machos pronoto com tufo de escamas filiformes castanho-

claras. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escuro; faixa sub-basal bege, obliqua 

desde o tronco da Cu até A2; campo basal subtriangular, com uma sombra cinzenta; faixa 

antemediana bege, dividida pelas veias, projetada à área interna desde R até o tronco da Cu, 

depois à área externa até A2, por fim à base da asa abaixo da A2; campo medial trapezoidal 

com mescla de castanho-escuro e preto; mácula orbicular arredondada, castanho-escura no 

centro, clara na área externa e preta na margem; mácula reniforme ovalada, obliqua, alongada 

com o mesmo padrão de coloração da orbicular, embora de maior tamanho; mácula 

claviforme convexa, estreita e curta; faixa pós-mediana esbranquiçada, projetada à área 

externa desde R até M2, depois à área interna até A2; sombra da pós-mediana bege, obliqua, 

desde o ápice até A2; entre a faixa pós-mediana e sua sombra uma área triangular com 

mancha castanho-cinzenta ou lilás e três manchas pretas na porção anterior; faixa submarginal 

descontinua, formada por seis pontos beges; faixa terminal crenulada, castanho-escura; 

sombra da terminal lilás-cinzenta; margem externa com escamas filiformes castanho-claras na 

área basal e castanho-escuro na distal; escamas alongadas castanho claras em correspondência 

com as veias; margem interna bege; tronco da Cu, metade de M3 e Cu1 esbranquiçadas; na 

área medial do tronco da Cu uma listra esbranquiçada que torna-se mais larga na área 

anterior; face ventral castanho-escura, áreas costal e externa castanho-avermelhadas; sombra 

transversal pouco evidente, convexa, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura; 

margem externa com escamas filiformes castanho-claras e liláceas. Asa posterior castanho-
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escura; margem externa crenulada; faixa terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes castanho-escuras na base e castanho-claras na área distal; face ventral 

bege, após da célula discal uma faixa transversal castanho-avermelhada mesclada com pontos 

castanho-escuros; mancha discal arredondada, castanho-escura; sombra transversal castanho-

escura, convexa, pouco evidente; faixa terminal castanho-escura; margem externa com 

escamas filiformes castanho-claras na base, área apical bege, tórax face ventral com escamas 

filiformes castanho-avermelhadas. Perna protorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-

avermelhadas; tíbia castanho-clara mesclada com castanho-escuro; tarso castanho-escuro com 

faixa clara na porção distal; pernas mesotorácicas com fêmur castanho-claro mesclado com 

avermelhado; tíbia castanho-clara mesclada com castanho-escuro; garras tibiais beges com 

área medial escura; tarso castanho-claro; perna metatorácica igual à mesotorácica. Abdômen 

com tergitos, esternitos e área pleural castanho-escuras, mesclados com proporções variáveis 

de lilás; terminália com um tufo de escamas castanho-avermelhadas. Genitália masculina com 

área basal do tegume alargada e arredondada; vinculo levemente côncavo; saco curto em 

forma de U, um pouco mas largo que o vinculo; valva ampla e sem alargamentos, margem 

ventral retilínea, estreitando-se antes do cuculo, porção distal obliqua, retilínea, com 

angulação afilada; clavus não evidente; processo costal vestigial; processo da costa lobulado 

com dois terços do comprimento do cuculo; clasper estreito com aproximadamente um terço 

do comprimento da valva; processo basal arredondado; harpe alongada, digitiforme, com 

comprimento maior que o do cuculo, ápice arredondado; área basal do cuculo levemente 

alargada, falciforme triangular, estreita; angulo anal alongado, estreito, afilado e com dois 

espinhos diferenciados; unco com dilatação moderada e lanceolada, ápice afilado; edeago, 

carina lisa; vesica com um divertículo evidente na área ventral; cornutos formados por uma 

serie de espinhos esclerotizados, finos, na área central do divertículo. Não foi disponibilizada 

a fêmea para dissecção. 

 

Biologia. Segundo os dados das coleções visitadas, D. resputa pode ser coletada com maior 

frequência durante os meses de janeiro e fevereiro em áreas de clima frio na cordilhera dos 

Andes, as quais pela sua localização podem ter vegetação baixa, com predominância de 

arbustos e plantas herbáceas. 

 

Distribuição geográfica. Segundo os dados de coleta, D. resputa ocorre no Peru e na 

Venezuela entre altitudes que variam entre 1830m no local Huancabamba no Peru e 4000m 
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no local Loma Redonda, Venezuela. Esta espécies também pode ser Coletada na Colômbia, 

mas, neste caso não existe altitude de coleta. 

 

Material revisado (2♂♂, 3♀♀): COLÔMBIA, S. America, 1 fêmea, USNM; EQUADOR: Carchi, 
Maldonado, 3200m, 2 fêmeas [VOB]; VENEZUELA , Aragua, Rancho grande, La Aquado, prob 70ties, P. 
Wygodzinsky, 1 fêmea AMNH; Merida, 8km SE. Apartaderos, 22-ii-1976, C.M & O.S Flint, 1 macho, USNM. 
 

Etimologia. O epiteto especifico resputa provavelmente vem das palavras latinas re+spuo 

que significa rejeitar, recusar, cuspir ou vomitar. Não foi encontrada relação com o nome da 

espécie. 

 

Notas. Espécie semelhante a D oenistis e D. mesotoma, embora a distribuição de faixas, 

coloração e morfologia da genitália masculina apresenta maior similaridade com D. oenistis. 

serão mantidas como espécies separadas até obter novas evidencias que permitam corroborar 

ou não esta hipótese. 

Segundo informações pessoais do Curador do Museu de Historia Natural de Frankfurt 

(Alemanha) grande parte dos tipos de Draudt onde se inclie o tipo de D. oenistis foram 

perdidos durante a segunda guerra mundial,. Foram encontradas duas fêmeas do Equador da 

localidade Carchi, Maldonado a 3200m de altitude, mas, não foram disponibilizados para 

analise. 

 

 

Dargida rubripennis (Grote & Robinson, 1870) 
(Figs. 106, 107, 260, 261, 262 e 315) 

 

Leucania rubripennis Grote & Robinson, 1870: 179. Holótipo, fêmea, EE.UU, Texas, BMNH 

[examinado]; sete etiquetas: Type; Texas; Grote Coll. 81-116; Heliophilus rubripennis; G.tR; 

Leu. rubripennis; Type; BMNH (E) 1403767. 

 

Faronta rubripennis (Grote & Robinson); Franclemont, 1951:63. 

Dargida rubripennis (Grote & Robinson); Godfrey, 1972. 

Faronta rubripennis (Grote & Robinson); Poole, 1989: 448. 

Dargida rubripennis (Grote & Robinson); Rodriguez & Angulo, 2005:18. 
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Diagnose. Noctuídeo mediano; Asas anteriores beges com tons lilás-avermelhados desde a 

porção medial da área costal, na margem externa e abaixo do tronco da Cu. É a única espécie 

do gênero que apresenta esse padrão de coloração. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 38-39mm. Cabeça. Fronte e vértice castanho-escuros; 

antena bege; escapo e pedicelo bege; palpo labial castanho-claro, alguns espécimes castanho-

escuros. Tórax com patágios beges na área basal e castanho-escuras na área distal; tégulas 

castanho-claras na porção anterior, com tons claras na porção posterior; noto com o mesmo 

padrão de coloração das tégulas. Asa anterior, com coloração de fundo bege, três áreas 

liláceo-avermelhadas: 1. Área costal desde R1 até R4, veia R5 com escamas liláceo-

avermelhadas; 2. Abaixo do tronco da Cu desde a base até o ápice da Cu1; 3. Área triangular 

indo desde o final da R5 até a M3; na área basal do tronco da Cu uma listra castanho-escura 

indo até a base da célula discal; somente é evidente a faixa terminal lilácea; mácula orbicular 

não evidente; quando evidente mácula reniforme representada por um pequeno circulo 

liláceo; margem externa com escamas filiformes bisseriadas; primeira serie bege na área basal 

e lilás na área distal, segunda serie bege mesclada com lilás; tronco da Cu, M3 e Cu1 beges; 

face ventral bege mesclada com pontos liláceos; área costal lilás mesclada com castanho-

escuro; margem externa com escamas filiformes beges na área basal e tons lilás na área distal. 

Asa posterior esbranquiçada; margem externa com tons liláceos; margem externa com 

escamas filiformes esbranquiçadas; face ventral esbranquiçada; área costal com pontos lilás; 

margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas. Pernas com fêmur e tíbia castanho-

claras levemente alaranjadas; tarsos com uma mancha escura na área distal de cada tarsômero; 

garra tibial castanho-clara levemente avermelhada. Abdômen com Tergitos castanho-claros; 

pleuritos geralmente castanho-alaranjados; área pleural cos escamas filiformes castanho-

claras; terminália com um tufo de escamas castanho-claras. Genitália masculina com área 

basal do tegume notavelmente dilatada, arredondada; vinculo obliquo; saco em forma de V, 

um pouco mais largo que o vinculo; valva ampla, sem alargamentos; margem ventral 

convexa, estreitando-se antes du cuculo, porção distal alongada e levemente côncava, 

angulação afilada; clavus vestigial; processo costal vestigial; processo da costa espiniforme, 

com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo, ápice afilado; clasper alongado, 

alargado na porção distal, com aproximadamente a metade do comprimento da valva; 

processo basal afilado; harpe alongada e notavelmente estreita, levemente curvada á área 

dorsal, com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo, ápice afilado; cuculo 

estreito, com dilatação falciforme triangular proeminente e aproximadamente dois terços do 
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comprimento da valva; angulo anal estreito e alongado, com dois espinhos esclerotizados; 

unco curto, área meio-distal levemente dilatada, ápice afilado; edeago com carina lisa; vesica 

alongada, sem divertículos e sem cornutos. Genitália feminina com ápice das apófises 

anteriores reto, ostio arqueado e estreito; antro formado por uma membrana alongada e 

convexa; duto da bolsa, alongado e estriado; corpo da bolsa pequeno, ovoide, com estrias 

longitudinais pouco evidentes; signos arredondados, ordenados em quatro pares; apêndice da 

bolsa estreito e notavelmente alongado; papilas anais sub-trapezoidais com área apical 

truncada; apófises posteriores iguais às anteriores mas, com uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Segundo NatureServe (2015) D. rubripennis pode ser encontrada em campos de 

gramíneas ou de plantas herbáceas, “Old field, Sand/dune, Savana e Shrubland/chaparral”. As 

larvas alimentam-se de gramíneas, Godfrey (1972) alimentou as larvas com “crabgrass” 

(gênero Digitaria). Schweitzer observou uma grande quantidade de ovos em Panicum 

virgatum (Poaceae), depositados dentro do caule das flores das quais as larvas provavelmente 

se alimentam durante o primeiro instar; durante o último instar as larvas normalmente se 

alimentam das sementes que estão-se desenvolvendo; os instares intermédios possivelmente 

se alimentam de flores, folhas e sementes (NatureServe, 2015). 

 

Distribuição geográfica. Dargida rubripennis é uma espécie que ocorre nos Estados Unidos 

e Canadá. No caso dos Estados Unidos, foram obtidos registro para 18 estados. No sul, centro, 

sudeste e nordeste do País. No caso do Canadá foram obtidos registros para o sudeste do país.  

 

Material examinado. (67♂♂ e 92♀♀): CANADÁ, Ontario, hymers, 30.viii.1902, 1 fêmea, USNM; 
EE.UU. 1 macho [BMNH], Arizona, Cochise Co., 5131 Bannock St., Pueblo del Sol, huachuca Mts., 
31.vii.1986, 1 fêmea, USNM; Douglas, 8.viii.1915, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Douglas, 8.vi.1915, 1 fêmea, 
USNM; Phoenix, 1 macho, AMNH; Pima Co., Madera Canyon, 29.vii.1991, J. Glaser, 1 fêmea, USNM; 
Arkansas, Washington Co., near Fayetteville, 6.ix.1964, J.R heitzman, 1 fêmea, USNM; near Fayetteville, 
11.ix.1966, Robert Lee heitzman 1 macho, AMNH; Colorado, Baca Co., Comanche Natl. Grassld sw campo, 
picture Cyn., 37°00.66'N 102°44.64W, 25.viii.2002, M.G Pogue & C.E harp, 1 macho, USNM; Picture Canyon, 
SW of Campo, 37°00.394'N 102°44.928'W, 4290ft, 25.viii.2004, M.G Pogue, 1 fêmea, USNM; Florida, Florida 
city, 17.viii.1937, 1 fêmea, AMNH; Florida city, 22.viii.1941, 1 fêmea, AMNH; Pensacola. 12.ix.1961, Shirley 
hills, 1 fêmea, USNM; St. Petersburg, 1.ix.1907, 1 macho, USNM; St. Petersburg, 24.ix.1930, 1 fêmea, USNM; 
St. Petersburg, 28.ix.1914, 1 fêmea, USNM; St. Petersburg, ix., 4 machos e 2 fêmeas, USNM; St. Petersburg, 1 
fêmea, AMNH; Illinois , Chicago, 18.1983, 1 macho, USNM; Iowa, Dickinson Co., Lakeville Twp., Sec. 17 
Cayler Prairie, 42°22.7'N 95°14.9'W, 26.vii.1999, Eric h. Metzler, 1 fêmea, USNM; Kansas, Crawford Co., 
4mi. E. Pittsburg, 1.15.ix.1972, E.L Todd, 1 fêmea, USNM; Franklin Co ., 14.viii.1961, William h. howe, 1 
macho, AMNH; Manhattan, 13.ix.1934, h.h Walkden, 2 machos e 3 fêmeas, USNM; Trego County, Cedar 
Bluff dam, 38°46.6'N 99°43.1'W, 28.vii.1999, Eric h. Metzler, 2 machos e 2 fêmeas, USNM; Cedar Bluff, 
wildlife área, yucca dominant prairie, 38°46.6'N 99°45.8'W, 28.vii.1999, Eric h. Metzler, 1 macho e fêmea, 
USNM; Louisiana, St. Tam. Par 4.2mi. NE. Abita Springe, sec.24,T6 SR12E-V, 23.ix.1988, 2 machos AMNH; 
St. Tam. Par 4.2mi. NE. Abita Springe, sec.24,T6 SR12E-V, 27.ix.1988, 1 macho, AMNH; St. Tam. Par 4.2mi. 
NE. Abita Springe, sec.24,T6 SR12E-V, 28.ix.1988, 1 fêmea, AMNH, Maryland, Dorchester Co., Fishing Bay, 
WMA, 3.viii.1998, J. Glase, 3 fêmeas, USNM; 1 fêmea, USNM; Taylors Island (salt marsh), 14.viii.1997, 
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Queen Annes Co., Chino Farms, SW corner field 5, 5.7mi NE Chestertown, 39.23223N 076.00185W, 
28.vi.2012, M.G Pogue, 2 machos, USNM; Talbot Co., Pickering Creek Audubon Center, 9.5mi NW Easton, 
38°51.537'N 076°7.531'W, 31.vii.2008, M.G Pogue, 2 machos, USNM; Minnesota, 1.viii.1890, 1 fêmea, 
AMNH; Mississippi, FW Mally holly Sp., 12.viii.1908, 1 fêmea, USNM; Missouri, Benton Co., 4mi. NW of 
Warsaw, along Missouri state UU, 24.viii.1967, J.R heitzman, 1 macho, AMNH; near Warsaw, 21.viii.1965, 1 
macho, AMNH; near Warsaw, 3.ix.1966, Roger L. heitzman, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Warsaw, 21.viii.1965; 
J.R heitzman, 3 machos e 9 fêmeas, USNM; Warsaw, 25.viii.1963, J.R heitzman, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; 
Clay Co., Coolie Lake, 27.viii.1966, Roger L. heitzman, 1 macho; AMNH; Hattiesburg, 1.15.ix.1944, C.D 
Michener, 1 macho, AMNH; Hinds Co., Jackson, 10.ix.1960, Bryant Mather, 1 fêmea, AMNH; Jackson, 
15.ix.1962, Bryant Mather, 1 fêmea, AMNH; Kansas city, 17.viii.1898, F.J hall, 1 macho, AMNH; New Jersey, 
Cumberland Co., ca. 2.5km. S. Dividing Creek, Hansey Ck. Rd., 14.vii.1998, F. Schwertzer, 1 macho, USNM; 
ca. 2.5km. S. Dividing Creek, hansey Ck. Rd., 21.vii.1998, F. Schwertzer, 1 fêmea, USNM; vic Dividing Creek, 
16.vii.1998, Dale F. Scheweitzer, 1 macho e 1 fêmea, USNM; vic Dividing Creek, 2.viii.1998, Dale F. 
Scheweitzer, 1 macho, USNM; Falrion, 14.vii.1945, J. Muller, 1 fêmea, AMNH; Hunterdon Co., 18.vii.1973, 
Joseph Muller, 1 fêmea, AMNH; 22.vii.1973, Joseph Muller, 1 fêmea, AMNH; Indian hills, 15.viii.1979, J. 
Muller, 1 fêmea, AMNH; Marray hill, 15.viii.1951, GWR, 1 macho, USNM; Murray hill, 13.ix.1950, G.W 
Rawsok, 1 fêmea, USNM; Oakland, 13.iii.1948, C.P Kimnball, 1 macho, AMNH; Oakland, 13.viii.1948, C.P 
Kimnball, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Oakland, 14.viii.1948, C.P Kimball, 1 fêmea, USNM; Oakland, 
21.iii.1948, C.P Kimnball, 1 fêmea, AMNH; Oakland, 23.viii.1948, C.P Kimall, 1 macho, USNM; Oakland, 
24.viii.1949, C.P Kimnball, 1 macho, AMNH; Ocean Co., Lakehurst Naval, Air station, 5.vii.1988, Dale F. 
Scheweitzer, 1 macho, USNM; North Carolina, Carteret Co., Ft. Macon State Park, Mar. Dry grassland, 
3.ix.1996, J. Bolling Sullivan, 1 macho, AMNH; Ft. Macon State Park, Mar. Dry grassland, 13.ix.1996, J. 
Bolling Sullivan, 5 machos, AMNH; Ft. Macon State Park, Mar. Dry grassland, 3.ix.1996, J. Bolling Sullivan, 1 
macho, AMNH; Ft. Macon State Park, Mar. Dry grassland, 13.ix.1996, J. Bolling Sullivan, 1 fêmea, AMNH; Ft. 
Macon State Park, Maritime shrub, 13.ix.1996, J. Bolling Sullivan, 5 machos, AMNH; Moore Co., Niagara, 
28.viii.1953, R.R McElvare, 2 fêmeas, AMNH; Niagara, 2.ix.1953, R.R McElvare, 1 macho, AMNH; Niagara, 
7.ix.1953, R.R McElvare, 1 fêmea, AMNH; Niagara, 12.ix.1955, R.R McElvare, 1 fêmea, AMNH; Ohio, Erie 
Co., Margaretta Township, Resthaven WLA, 41°23.5'N 80°50.5'W, 19.viii.1996, Eric h. Metzler, 4 machos e 3 
fêmeas, USNM; Margaretta Township, Resthaven WLA, 18.vii.1988, Eric h. Metzler, 1 macho, USNM; 
Oklahomma, Cimarron Co., Black mesa, St. Park, east, end of primitive area, 36°50.733'N 102°52.596'W, 
4312ft, 24.viii.2004, M.G Pogue, 1 fêmea, USNM; Black mesa, St. Park, east, end of primitive área, nr Lake 
etling, 36°50.783'N 102°52.583'W, 4281ft, 24.viii.2004, M.G Pogue, 1 fêmea, USNM; Tennessee, Monteagle, 
2.ix.1929, Richards, 1 fêmea, AMNH, Texas, 1 fêmea [BMNH]. Anderson Co., Tennessee Colony, 6.ix.1966, 
A&M.E Blanchard, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Teunesse Colony, Wildlife Mgt.  Área, 6.ix.1966, A & M.E 
Blanchard, 2 fêmeas, AMNH; Be. Frage, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Belfrage, ix.12, 1 fêmea, AMNH; Burnet 
Co., 4.ix.1903, 1 fêmea, AMNH; Cameron Co., Laguna Atascosa, Nat. Wildlife ref., 3.x.1929, 1 fêmea, 
USNM; El Rancho Cima hays. Comal cos., 29.viii.1975, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Harris Co., 
Houston, 18.ix.1964, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Houston, 23.ix.1964, A&M.E Blanchard, 2 fêmeas, 
USNM; Houston, 24.ix.1964, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Houston, 25.ix.1964, A&M.E Blanchard, 2 
machos e 2 fêmeas, USNM; Houston, 26.ix.1964, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Houston, 28.ix.1964, 
A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Hemphill Co., Canadian, 13.viii.1971, A&M.E Blanchard, 2 machos, 
USNM; Jeff Davis Co., Fort Davis, 27.viii.1964, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Kimble Co., Junction, 
19.ix.1968, A&M.E Blanchard, 1 fêmea, USNM; Lake Brownwood State Park, 7.ix.1963, A&M.E Blanchard, 1 
fêmea, USNM, Nueces Co., N. Padre Island, 9.ix.1974, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; 1 macho e 3 
fêmeas, AMNH; sem localidade: 1 fêmea, USNM. 
 

Etimologia. O epiteto especifico D. rubripennis vem dos vocábulos Latinos ruber, rubra ou 

rubrum e penna ou pennula que respetivemente significam vermelho ou avermelhado e pena. 

O nome da espécie provavelmente faz referência à cor avermelhada característica de D. 

rubripennis. 
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Dargida semilunata Olivares & Angulo, 2010 
(Figs. 110, 265, 266 e 317) 

 

Dargida semilunata Angulo & Olivares, 2010: 143. Holótipo, macho, EQUADOR, Imbaura, 

UCCC [examinado]; três etiquetas: Holótipo; Equador, Imbaura, 5-iv-1988, ♂; Dargida 

semilunata, Angulo & Olivares, 2010. 

 

Dargida semilunata (Angulo & Olivares); Rodriguez & Ângulo, 2005: 18 

 

Diagnose. Noctuídeo com Envergadura alar de 32,5mm. Cabeça com escamas beges 

mesclada com algumas escamas castanho-escuras; tégulas e patágios begea com mescla de 

castanho-escuro; pernas bege; antena com cerdas de comprimento igual à metade do largo do 

segmento correspondente. Asa anterior bege com mescla de algumas escamas castanho 

avermelhadas; presença de uma faixa de escamas pretas em forma de medial lua, que percorre 

a borda discal interna até a região media; depois à base da asa, pelo centro da célula discal 

para depois subir ao tronco radial; acima, ésta faixa apresenta escamas esbranquiçadas e 

abaixo uma ampla área de escamas castanho avermelhadas. Asa posterior esbranquiçadas; 

com uma pequena mancha discal de escamas escuras. Genitália masculina, digitus (= 

processo da costa) desenvolvido à região ventral, sendo mais comprido que a valva, 

aproximadamente a metade do seu comprimento total, ponta arredondada; ampulla (=harpe) 

alongada, fina, com ponta arredondada, sem ultra passar a margem dorsal da valva; clasper 

pouco desenvolvido, quase vestigial; corona uniserial em toda sua extensão, margem ventral 

apresentando um cumulo de espinhos; unco arredondado; saco terminado em ponta; edeago 

com dois espinhos na base arredondada localizadas sobre a apófise dorsal da vesica.  

 

Etimologia. O epiteto especifico D. semilunata corresponde à forma da mancha escura da asa 

anterior, sem: media, a metade e lunata: com forma de lua.  

 

Distribuição geográfica. Só foram encontrado dos espécimes da mesma localidade, Equador, 

Imbaura. 

 

Material Examinado. EQUADOR: Imbaura, iv.1988, 2 machos [UCCC] 
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Notas. Para a descrição de D. semilunata foi usado o texto original de Olivares e Angulo 

(2010), a decisão foi tomada por vários motivos: 1) não foi disponivilizado material para 

dissecção, adicionalmente, a ilustração da genitália masculina (vesica e edeago) apresentada 

na publicação não fornece a informações necessária para realizar uma descrição; 2) somente 

foram analisados dois espécimes (um macho e uma fêmea), o macho que dissecado pelos 

autores não tinha a lâmina correspondente e a fêmea não foi disponibilizada para dissecção; 3) 

embora as analises realizadas dexam a D. semilunata dentro do grupo sensu stricto, os 

padrões de coloração alar não correspondem a nenhum dos analisados nas restantes espécies 

do gênero, da mesma forma, é importante a ausência da genitália feminina já que o corpo da 

bolsa fornece um dos caracteres indispensáveis para incluir ou excluir uma espécie do gênero 

Dargida. Pelo anterior consideramos que a inclusão de D. semilunata no grupo de estudo será 

temporia pelo menos  até obter novos dados que permitam manter o refutar esta hipótese. 

 

Dargida prox. napali Muñoz, sp n. 
(Figs. 129, 130, 286, 287 e 325) 

 

Dargida prox napali sp n. Muñoz. Holótipo, macho, BRASIL Rio de Janeiro. Itatiaia, Parque 

Nacional do Itatiaia. 2410m., 22˚22’46’’S 44˚41’25’’W., 16-17.iii.2013., R.O. Silva, L.R. 

Pinheiro, A. Muñoz, leg; MZUSP. Parátipo da mesma localidade e data. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano. Asas anteriores castanho-escuras, com listras longitudinais 

castanho claras entre as veias após da célula discal. Asas posteriores esbranquiçadas; áreas 

costal e externa castanho-escuras; tegume com uma dilatação basal triangular pequena (menor 

que em D. napali); processo da costa alongado, área basal alargada; unco levemente dilatado, 

ápice truncado; carina com um conjunto de pontos esclerotizados alinhados 

longitudinalmente; cornutos esclerotizados, alongados, com três ou quatro mais 

esclerotizados. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 32-35mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-escuro; vértice, antena, escapo e pedicelo castanho-claros; palpos labiais castanho-

escuros, face ventral castanho-escura mesclada com castanho-claro. Tórax com patágios e 

tégula castanho-cinzentas ou levemente avermelhadas; noto com escamas castanho-cinzentas 

ou levemente avermelhadas. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escuro; faixas 

sub-basal, antemediana, pós-mediana e submarginal não evidentes; área costal com tons 
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cinzentos, veia A2 com uma faixa lilás-escura que percorre tudo seu comprimento; tronco da 

Cu com uma faixa preta que percorre todo seu comprimento; após da célula discal entre as 

veias duas faixas longitudinais castanho-claras; máculas orbicular não evidente; reniforme 

pouco evidente mas, podendo ser representada por um ponto castanho-escuro; mácula 

claviforme quando evidente representada por uma pequena macha castanho-escura; faixa 

terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes bisseriadas: primeira serie 

castanho-clara com área distal castanho-escura; segunda serie castanho-clara com uma faixa 

medial castanho-escura; margem interna preta; face ventral, castanho-escura; áreas costal e 

externa mesclada com lilás-claro e pontos castanho-escuros; margem externa com escamas 

filiformes castanho-escuras na base variando a castanho-claras na área distal. Asas posteriores 

esbranquiçadas; áreas costal e externa castanho-escuras, veias castanho escuras; faixa 

terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes de coloração bege na base 

com ton escuros na área distal; face ventral com o mesmo padrão da face dorsal, embora, a 

área escura está formada por lilás-cinzento e pontos escuros; margem externa com escamas 

filiformes como na face dorsal. Tórax face ventral com escamas cinzentas ou levemente 

avermelhadas. Pernas castanho-claras, levemente avermelhadas; garras tibiais castanho-claras. 

Abdômen com esternitos castanho-avermelhados, tergitos castanho-escuros; área pleural com 

escamas filiformes castanho-avermelhadas; terminália com tufo de escamas castanho-

avermelhadas. Genitália masculina, área basal do tegume com uma dilatação triangular 

pequena (menor que em D. napali); vinculo com margens levemente obliquas; saco em forma 

de V, um pouco mais largo que o vinculo; margem ventral da valva alargada e sem 

alargamentos, levemente convexa e estreitando-se antes do unco, porção posterior da margem 

ventral oblíqua, retilínea, com a angulação levemente afilada; clavus subtriangular alargado, 

embora curto, ápice arredondado; costa côncava, processo costal vestigial; processo da costa 

alongado, digitiforme, curvado à área ventral, com aproximadamente um terço do 

comprimento do cuculo; clasper; estreito, alargado na porção proximal, aproximadamente um 

terço do comprimento da valva; processo basal arredondado; harpe espiniforme, com 

aproximadamente a metade do comprimento do cuculo, base alargada, ápice afilado e 

levemente convexo; cuculo alargado na porção basal, falciforme triangular; angulo anal 

afilado, com três espinhos diferenciados; angulo dorsal afilado; unco alongado, base alargada; 

porção meio-distal alargada e lanceolada, ápice truncado; edeago, carina com um 

agrupamento de pequeno pontos dispostos longitudinalmente em toda a estrutura; vesica com 

dois divertículos, o proximal lateral, alongado; o distal na área ventral, menor que o anterior 
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com cornutos ordenados em um agrupamento de espinhos dos quais três ou quatro são mais 

esclerotizados. Genitália feminina. Fêmeas ainda não formam coletadas. 

 

Biologia. Dargida prox. napali foi coletada no sudeste do Brasil, numa área de vegetação 

baixa caracterizada pela predominância de arbustos e plantas herbáceas.  

 

Distribuição geográfica. Dargida prox. napali foi Coletada no sudeste do Brasil no Parque 

Nacional de Itatiaia no mês de março que ainda corresponde a um dos meses mais quente do 

ano. A altitude de coleta foi 2410m. 

 

Material examinado.  (2♂♂). BRASIL , Rio de Janeiro. Itatiaia, Parque Nacional do Itatiaia. 2410m., 
22˚22’46’’S 44˚41’25’’W., 16-17.iii.2013., R.O. Silva, L.R. Pinheiro, A. Muñoz, leg; 2 machos, MZUSP. 
 

Etimologia. O nome foi escolhido de forma premilinar devido a similaridade que a especia 

apresenta com D. napali. 

 

 

Dargida spinicassida Pogue, 2009 
(Figs. 111, 112, 267, 268, 269 e 322) 

 

Dargida spinicassida Pogue, 2009: 690. Parátipo, fêmea, MÉXICO, El Salto, USNM, duas 

etiquetas: Paratype, Dargida spinicassida, Pogue; 10mi. W. El Salto, Dgo. México, 9000, 19-

vi-1964, J.E.H. Martin. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano. Asas anteriores com padrão de coloração similar a D. 

procinctus. Genitália masculina com harpe estreita e curta, processo basal proeminente e 

arredondado; processo da costa espiniforme, curto e ventralmente curvado; edeago com área 

ventral mais esclerotizada e uma serie de pequenos espinhos; genitália feminina com apêndice 

da bolsa alargado, distalmente curvado e com aproximadamente o mesmo tamanho que o 

corpo da bolsa. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 43mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-claras, áreas basal e distal com faixas transversais e escuras; vértice castanho-escuro 

com uma faixa longitudinal clara; antena castanho-clara; escapo castanho-claro com margem 
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distal preta; palpo com mescla de preto e cinza; face ventral preto ou cinza mesclada com 

castanho-claro. Tórax com patágios castanho-claros mesclados com branco; duas faixas 

transversais claras nas áreas ante- e pós-mediana, ápice claro; tégula bege; área interna com 

uma faixa longitudinal castanho-escura e outra preta medial; noto castanho-claro. Asas 

anteriores com coloração de fundo castanho-escuro e mescla de castanho-claro e bege; faixa 

sub-basal bege, obliqua, indo desde o tronco da Cu até A2; campo basal subtriangular, área 

interna castanho-escura mesclada com castanho-claro; faixa antemedial bege, dividida pelas 

veias, projetada à área interna desde o R até o tronco da Cu, depois à área externa desde a 

célula discal até A2, por fim, orientada à base da asa embaixo da A2; campo medial 

triangular, uma listra preta na porção posterior abaixo do troco da Cu; uma faixa clara na A2 

que une a antemedial e a pós-mediana; mácula orbicular alongada, estreita, obliqua, castanho 

escura no centro, castanho-clara na área externa e margem preta; mácula reniforme obliqua, 

alongada, com o mesmo padrão de coloração da orbicular; mácula claviforme preta; faixa 

pós-mediana projetada à área externa desde R até M2, depois à área interna até A2, área 

interna bege; sombra da pós-mediana bege, desde o ápice até A2; entre a pós-mediana e sua 

sombra uma área triangular, com mancha cinza clara na porção anterior; faixa submarginal 

descontinua formada por seis pontos beges; faixa terminal crenulada, castanho-escura; sombra 

da terminal fina cinza-clara; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira 

serie com área basal castanho-clara, área dista castanho-escura, segunda serie bege na área 

basal e castanho-escura no ápice; escamas beges de maior comprimento em correspondência 

com as veias; margem interna castanho-clara com escamas filiformes beges; Cu, M3 e Cu1 

com uma sombra esbranquiçada; face ventral castanho-claras, área costal com tons cinzentos; 

mancha discal oval, pouco evidente, castanho-escura; faixa terminal castanho-escura, margem 

externa com escamas filiformes castanho-escuras na área basal e castanho-claras na distal. 

Asas posteriores esbranquiçadas exceto pelas áreas costal e externa após da célula discal que 

são castanho-escuras; margem externa levemente crenulada, faixa terminal castanho-escura; 

margem externa com escamas filiformes castanho-escuras na área basal e castanho-claras na 

distal; face ventral com o mesmo padrão de coloração da dorsal; mancha discal oval, 

castanho-escura; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes 

castanho-escuras na área basal e castanho claras na área distal. Tórax face ventral com 

escamas filiformes castanho-claras. Perna protorácica, fêmur com escamas filiformes 

castanho-claras levemente avermelhadas; tíbia com escamas castanho-claras mescladas com 

castanho-avermelhado; tarso castanho-cinzento alguns espécimes com faixas claras na porção 

distal de cada tarsômero; perna mesotorácica, fêmur com escamas filiformes castanho-claras 
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mescladas com castanho-avermelhado; garras tibiais, castanho-escuras com área apical clara; 

tarso castanho-avermelhado, com faixas claras na área distal de cada tarsômero; perna 

metatorácica iguail à mesotorácica. Abdômen com tergitos castanho-claros e esternitos 

castanho-avermelhados; área pleural castanho-clara levemente avermelhada; terminália com 

tufo de escamas castanho-avermelhadas. Genitália masculina com área basal do tegume 

levemente dilatada, margem côncava; vinculo, obliquo; saco em forma de V, um pouco mais 

alargado que o vinculo; valva ampla, sem alargamentos, margem ventral levemente convexa; 

estreitando-se antes do cuculo, porção posterior levemente côncava, angulação ampla e 

arredondada; clavus subtriangular, estreito e proeminente; processo costal vestigial; processo 

da costa curto, espiniforme, curvado à área ventral, com aproximadamente um terço o 

comprimento do cuculo e com ápice afilado; clasper alongado, estreito, embora mais alargado 

na área proximal, com aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal 

alongado e arredondado; harpe estreita, levemente curvada na porção medial, com 

aproximadamente a metade do comprimento do cuculo; cuculo falciforme triangular, estreito, 

curto, dilatação com aproximadamente um terço do comprimento da valva; angulo anal com 

agrupamento de espinho pouco diferenciados; unco estreito, dilatação lanceolada, pouco 

desenvolvida, ápice afilado; edeago, face ventral da carina com uma área mais esclerotizada, e 

com pequenos espinhos; vesica lisa com um divertículo alongado e estreito. Genitália 

feminina com ápice  das apófises anteriores afilado; óstio arqueado; antro proeminente, 

formado por uma estrutura esclerotizada e convexa; duto da bolsa alargado na porção distal; 

corpo da bolsa ovoide com estrias longitudinais; junção com o apêndice da bolsa alargado; 

signos arredondados, ordenados em quatro pares; apêndice da bolsa arredondado, com uma 

pequena curva na porção distal e com aproximadamente o mesmo comprimento do corpo da 

bolsa; papilas anais subretangulares com margem truncada; apófises posteriores similares às 

anteriores embora, com uma dilatação romboide na área basal. 

 

Biologia. O conhecimento de aspectos biológicos de D. spinicassida é elementar, neste estudo 

apenas foi analisado um espécime do México, coletado no mês de junho.  

 

Distribuição geográfica. A distribuição conhecida de D. spinicassida é México, Durango, El 

Salto. 

 

Material examinado. (1♀♀). MÉXICO, 10mi. W. El Salto Dgo., 9000ft, 19-vi-1964, J.E.h Martin, 1 
fêmea, USNM. 
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Etimologia. o epiteto especifico D. spinicassida vem das palavras latinas spiny que significa 

espinho e cassida ou cassis que significa capacete e foi dado por Pogue (2009) devido à área 

esclerotizada que o edeago apresenta na carina. 

 

Notas. apenas foi revisado e dissecado o parátipo depositado no USNM que corresponde a 

uma fêmea, a descrição do macho foi feita com base nas ilustrações da publicação original 

(Pogue, 2009). 

 

 

Dargida suffusoides (Poole, 1989) n. comb 
(Figs. 113, 114, 270, 271 e 324) 

 

Leucania suffusa Shaus, 1894: 232 (nome preocupado). Holótipo, macho, BRASIL, Paraná, 

USNM [examinado]; seis etiquetas: Castro, Paraná; Collection WmSchaus; Type, No. 11177, 

U.S.N.M.; Leucania suffusa, Type. Schs; Genitália slide ♂ MS Adams, USNM 50178; 

USNMENT 00973221. 

  

Meliana suffusa (Shaus); Hampson, 1905:584. 

 

Leucania suffusoides (Shaus) Poole, 1989:586. Substituição objetiva para Leucania suffusa 

Shaus, 1894, um homônimo júnior para Leucania suffusa Stephens, 1829. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano; asas anteriores castanho-escuras com uma área triangular 

mais clara indo da base até as veias R4 e Cu1; mácula orbicular alongada longitudinalmente; 

valva com margem ventral valva aproximadamente retilínea, porção distal consideravelmente 

alongada, angulação arredondada e ampla, processo da costa assimétrico, lado direito 

falciforme, lado esquerdo ovalado; cuculo consideravelmente estreito e alongado, dilatação 

falciforme arredondada e estreita; unco curto com dilatação oblanceolada; divertículo 

proximal com um agrupamento de microespinhos que cobrem toda a estrutura. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 33-37mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

preta; vértice preto com uma faixa bege entre as antenas; antena bege, com uma faixa escura 

em cada flagelômero; escapo com escamas castanho-claras; pedicelo preto; palpos labiais 

com escamas pretas, face frontal mais clara. Tórax com patágios castanho-cinzentos, 
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mesclados com escamas claras, uma faixa transversal preta na área medial, área apical escura; 

tégula com escamas pretas na porção anterior que se tornam castanho-claro na porção 

posterior, área medial com faixa longitudinal esbranquiçada; noto com o mesmo padrão de 

coloração da tégula. Asas anteriores com coloração de fundo castanho-escura ou castanho-

clara, área costal com mesclada de escamas cinzas; desde a margem distal da célula discal até 

a faixa submarginal (ente M1 e M2) uma sombra triangular castanho escura; faixas sub-basal, 

antemediana e pós-mediana não evidentes; campo basal com mescla de cinza, uma listra preta 

indi da base à claviforme; campo medial com uma listra longitudinal preta abaixo da porção 

distal do tronco da Cu; mácula orbicular transversalmente alongada com área interna 

castanho-clara, área externa esbranquiçada e margem preta; mácula reniformeem forma de 

rim, castanho-clara no centro, bege na área externa e castanho-escura na margem; mácula 

claviforme alongada, preta com área interna cinza; faixa submarginal descontinua, formada 

por seis ou sete pontos castanho-escuro; faixa terminal crenulada, castanho-escura; sombra da 

terminal cinza mesclada com castanho-escuro; margem externa com escamas filiformes 

bisseriadas, primeira serie, bege na área basal e castanho-escuro na área distal, segunda serie 

com área basal castanho-clara e área distal bege; margem interna castanho-escura, indo desde 

a área medial ao torno; face ventral castanho-clara, áreas costal e externa com pontos 

castanho-escuros e tons avermelhados; faixa terminal crenulada, castanho-escura, com tons 

cinza-claros na área interna; margem externa com escamas filiformes beges, com faixa medial 

escura. Asas posteriores esbranquiçadas; margem externa com pequenos pontos castanho-

escuros; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas filiformes 

esbranquiçadas; face ventral com escamas esbranquiçadas; pontos castanhos-escuros nas 

áreas costal e externa; faixa terminal castanho-escura; margem externa com escamas 

filiformes esbranquiçadas. Tórax face ventral com escamas filiformes pretas e castanho-

escuras. Pernas protorácicas com fêmur castanho-escuro mesclado com escamas filiformes 

beges; tíbia bege mesclada com castanho-escuro; tarso mais escuro que a estrutura anterior; 

pernas mesotorácicas com fêmur castanho-escuro; tíbia castanho-escura levemente 

avermelhada; garras tibiais castanho-escuras com uma faixa bege na base; tarso castanho-

escuro; pernas metatorácicas iguais às mesotorácicas. Abdômen com tergitos castanho-claros 

mesclados com castanho-escuro, porção distal de cada segmento mais escura; pleuritos com o 

mesmo padrão de coloração dos tergitos mas, apresentando três sombras longitudinais pretas: 

duas externas e uma na área medial; área pleural com escamas filiformes castanho-claras 

mescladas com castanho-escuro; terminália com um tufo de escamas castanho-avermelhadas. 

Genitália masculina com área basal do tegume levemente alargada e arredondada; vinculo 
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alongado, levemente côncavo; saco em forma de V, um pouco mais largo que o vinculo; valva 

ampla, sem alargamentos, margem ventral aproximadamente retilínea, porção distal da 

margem ventral notavelmente alongada, angulação ampla e arredondada, estreitando-se antes 

do cuculo; clavus pequeno, subtriangular; processo da costa assimétrico, lado direito 

falciforme; lado esquerdo ovalado com área basal levemente constrita; processo costal 

côncavo com base alargada e ápice arredondado; clasper alongado com aproximadamente 

dois terços do comprimento da valva; processo basal pouco evidente, arredondado; harpe 

ampla, digitiforme e alongada, com maoir comprimento que o cuculo, levemente convexo e 

ápice arredondado; cuculo falciforme alongado, estreito; dilatação estreita e alongada; angulo 

anal arredondado, com espinhos pouco diferenciados; unco curto com dilatação oblanceolada 

e ápice arredondado; edeago com carina sem espinhos; vesica se estreitando de forma abrupta 

na porção distal, apresentando um grupo de microespinho antes do estreitamento; dois 

divertículos evidentes: proximal na área dorsal, arredondado e com um agrupamento de 

microespinhos que cobrem toda a estrutura; divertículo distal alongado, estreito e sem 

cornutos. Genitália feminina, fêmeas não disponibilizadas para a analise. 

 

Biologia. Não foram encontrados dados sobre dieta ou períodos de maior atividade desta 

espécies. Apenas dois dos registros apresentam mês de coletas: Peru no mês de fevereiro e 

Brasil no mês de maio. 

 

Distribuição geográfica. D. suffusoides foi coletada no sudeste do Brasil nos Estados de São 

Paulo e Paraná. No Peru foram obtidos registros da província de Carabaya. O maior registro 

de altitude foi Oconeque, Peru com aproximadamente 2133 metros; o menor registro de 

altitude foi Paranapaema no Estado de São Paulo a aproximadamente 600m. 

 

Material examinado. (9♂ e 18♀) BRASIL : São Paulo, Ipiranga, 25.v.1924, R. Spitz, 1 fêmea, [NHMW]. 
PERÚ: Carabaya, Oconeque, 7000ft, 1.ii.1905, G. Ockenden, 1 fêmea [BMNH]; Sem localidade: São Paulo, 1 
fêmea [BMNH]; Salto Grande, Paranapanema, E.D. Jones, 1 macho & 1 fêmea [BMNH]; Salto Grande, 
Paranapanema, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; Salto Grande, Paranapanema, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; São 
Paulo, D. Jones, 1 macho & 1 fêmea [BMNH]; São Paulo, D. Jones, 1 macho [BMNH]; São Paulo, D. Jones, 1 
macho & 1 fêmea [BMNH]; Paraná, Castro, 1 macho, USNM; Castro, 1 fêmea, AMNH; acq Janson, 1905, 1 
macho [BMNH]; acq Janson, 1905, 1 fêmea [BMNH]; acq Janson, 1905, 1 fêmea [BMNH]; Castro, E.D. Jones, 
1 fêmea [BMNH]; Castro, 950m, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 1919, 1 macho [BMNH]; Castro, 950m, 
E.D. Jones, 1 macho, [BMNH]; Castro, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 950, E.D. Jones, 1 macho 
[BMNH]; Castro, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 1 fêmea, [BMNH]; Castro, E.D. Jones, 1 fêmea [BMNH]; Castro, 
E.D. Jones, 1 fêmea, [BMNH]. 
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Etimologia. E provável que o epiteto especifico D. suffusoides tena origem nas palavras 

latinas sub que significa embaixo ou abaixo e funddere que significa derramar ou verter. O 

nome poderia ter sido dado devido a o padrão de coloração da asa anterior que parece 

manchado. 

 

 

Dargida terrapictalis Buckett, 1967 
(Figs. 115, 116, 272, 273, 274 e 322) 

 

Faronta terrapictalis Buckett, 1967: 268. Holótipo, Califórnia, Modoc Co., Alturas, UCD 

[não examinado]. 

 

Faronta terrapictalis (Bucket); Poole, 1989: 448. 

Dargida terrapictalis (Buckett); Rodriguez & Angulo, 2005: 18. 

 

Diagnose. Noctuídeo mediano, similar a D. albilinea; valva com margem ventral 

aproximadamente retilínea e porção distal alongada, obliqua e retilínea; angulação 

arredondada e ampla; cuculo estreito com dilatação falciforme alongada; angulo anal com 

grupo de espinhos pouco diferenciados; processo costal oval alongado, ápice arredondado 

levemente falciforme, processo da costa lobulado; carina do edeago com uma série de 

espinhos destacando-se o apical pelo seu comprimento nitidamente maior em relação aos 

demais. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 38-42mm. Cabeça. Fronte com escamas de coloração 

castanho-claras, uma faixa transversal clara na área medial; vértice com escamas filiformes 

castanho-claras; antena castanho-clara; escapo bege ou esbranquiçado; palpos labiais, 

variando entre beges e castanho-claros. Tórax com áreas basal dos patágios castanho-claros, 

cinzentos na área medial e esbranquiçado no ápice; tégulas castanho-claras, uma faixa 

longitudinal esbranquiçada na área medial; noto com o mesmo padrão de coloração das 

tégulas. Asas anteriores com coloração de fundo bege com mescla de castanho-escuro na área 

central de toda a asa; faixas sub-basal, antemediana, pós-mediana e submarginal não 

evidentes; desde a base até o final do tronco da Cu (abaixo do tronco da Cu) uma faixa 

castanho-escura; uma área bege entre Cu1 e a margem interna; mácula orbicular pouco 

evidente; mácula reniforme sendo um ponto castanho escuro; mácula claviforme não 
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evidente; faixa terminal castanho-escura, sombra da terminal com mescla de escamas 

castanho-escuras e cinzas; margem externa com escamas filiformes bisseriadas, primeira e 

segunda série com área basal bege e área distal castanho-escura; margem interna bege; tronco 

da Cu, M3 e Cu1 com uma sombra esbranquiçada; entre M1 e M2 uma sombra triangular 

alarga ao ápice das veias; área costal castanho-escura mesclada com cinza; face ventral 

castanho-escura, área costal mais clara e com uma faixa transversal clara entre R5 e M1. Asas 

posteriores castanho-escuras, face ventral bege com mescla de pontos castanho-escuros; faixa 

terminal não evidente. Tórax face ventral com escamas filiformes castanhoclaras. Perna 

protorácica com fêmur bege; tíbia bege mesclada com castanho-claro; tarso bege com uma 

faixa longitudinal clara; perna mesotorácica, fêmur e tíbia com escamas filiformes beges; 

garras tibiais beges; tarso castanho-avermelhado; perna metatorácica igual à mesotorácica, 

embora, alguns espécimes com tarsos mais claros. Abdômen com tergitos e pleuritos 

mesclados com escamas castanho-escuras, castanho-claro e cinza; área pleural castanho-

escura; terminália com tufos de escamas beges. Genitália masculina com tegume sem 

dilatações; vínculo paralelo; saco em forma de U; valva ampla levemente convexa na porção 

meio-distal, área distal estreitando-se antes do cuculo, margem ventral levemente convexa; 

porção distal alongada, obliqua e retilínea, angulação arredondada, afilada em alguns 

espécimes; clavus subtriangular, pouco evidente; processo costal alongado, podendo ser 

trapezoidal ou falciforme, com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo; 

processo da costa subtrapezoidal, ápice truncado; clasper estreito, digitiforme com 

aproximadamente a metade do comprimento da valva; processo basal levemente afilado; 

harpe alongada, estreita, com aproximadamente dois terços do comprimento do cuculo; 

cuculo falciforme arredondado, alongado e estreito; angulo anal arredondado com espinhos 

pouco diferenciados; unco curto, com dilatação lanceolada, ápice arredondado; edeago, área 

ventral da carina com uma série de espinhos pequenos e esclerotizados; vesica somente com 

um divertículo alongado, após do divertículo um agrupamento de microespinhos. Genitália 

feminina com apófises anteriores levemente alongadas; óstio arqueado e estrito; antro sendo 

uma pequena membrana convexa; duto da bolsa curto, mais alargo na área proximal; corpo da 

bolsa globular; signos arredondados, ordenados em quatro pares; apêndice da bolsa alongado 

embora, de menor comprimento que o corpo da bolsa, alargado na área basal e se estreitando 

distalmente, com uma curva na porção distal; papilas anais sub-trapezoidais em vista lateral, 

área apical truncada embora, porção ventral com uma pequena proeminência; apófises 

posteriores semelhantes às anteriores, embora mais longas e com uma dilatação romboide na 

base. 
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Biologia. Dargida terrapictalis pode ser coletada com maior frequência nos meses de abril e 

junho. Não tem sido reconhecida como praga embora, pela semelhaça que apresenta comos 

padroes de coloração de D. diffusa pode ser confundida. As plantas hospedeiras de D. 

terrapictalis são desconhecidas, no entanto, as larvas provavelmente se alimentam de 

gramíneas Landolt (2011).  

 

Distribuição geográfica. Dargida terrapictalis é um noctuídeo nativo das áreas temperadas 

principalmente do oeste dos Estados Unidos (Buckett, 1967). O maior registro de altitude foi 

no México no local “El Salta” a 2590m; o menor registro foi nos Estados Unido no estado de 

Oregon a 1180m.  

 

Material examinado. (29♂♂ e 11♀♀) EE.UU, Califórnia, Berkely, 20.iii.1941, H. Rindge, 1 macho, 
AMNH; Contra Costa County, Lafayette, 5.iv.1946, Fred. H. Rindge, 1 macho, AMNH; Lafayette, 14.x.1946, 
Fred. H. Rindge, 1 macho, AMNH; Lafayette, 20.iv.1946, Fred. H. Rindge, 1 fêmea, AMNH; Walnut Creek, 
20.iv.1946, Fred. H. Rindge, 2 machos, AMNH; Walnut Creek, 22.iv.1946, Fred. H. Rindge, 1 macho e 1 fêmea, 
AMNH; Walnut Creek, 22.vi.1946, H. Rindge, 1 macho, AMNH; Lassen Co., 7.v.1954, Otto Buchholz, 3 
machos e 1 fêmea, AMNH; Oregon, Harvey Co., S. of Burns, 43°09'N 110°55'N, 13.vi.1999, J. Troubridge, 1 
macho, USNM; Wright's Point, 43°26'N 118°59'N, 3900ft, 7.vi.1998, J. Troubridge, 1 fêmea, USNM; Lake Co., 
Alkali Lk., Dunes, 43°00'N 120°01'N, 4100ft, 24.v.2001, J. Troubridge, 5  machos 5 fêmeas, USNM; 
Washington, Okanogan Co., Brewster, 16.vi.1949, J.C Hopfinger, 1 macho, USNM; Brewster, 4.v.1932, J.C 
Hopfinger, 1 macho, USNM; Douglas Co., Jameson Rd., 9.vi.1996, J. Troubridge, 1 macho, USNM; Lincon Co., 
3mi., E. Reardan, WhAW, 14.vi.2010, Robin Garcia, 4 machos, USNM; 4mi. NW. Wilbur, WhAW, 10.vi.2010, 
D. Roberts, 1 macho, USNM; nr. Davenport, WhaW, 29.v.2009, D. Roberts, 1 macho, USNM; Spokane Co., 
5mi. E. of Medical Lake, WhAW, 16.24.vi.2009, D. Roberts, 2 macho, USNM; Wn, Withe Swan, 5.ix.1933, 1 
macho, USNM. MEXICO , Durango, Tepalcates forrest, Lookout, 30.2mi E. El Salta, 8500ft, 10.vii.1981, R. 
holland, 1 macho e 1 fêmea, AMNH. 
 

Etimologia. O epiteto especifico D. terrapictalis vem das palavras Latinas terra que significa 

terra e apex, apiculius ou apicalis que significa ápice. É provável que o nome tinha sido dado 

por causa da colloração castanha na área apical da asa anterior. 

 

Notas. D. Albilinea, D. terrapictalis, D. diffusa e D. exoul é um grupo de espécies cujas 

larvas se alimentam de trigo (triticum sp.) e arroz (Oriza sativa L., Lolium multiflorum Lam) 

(Biezanko et al., 1957). Normalmente confundidas quando realizada sua identificação, devido 

à semelhança nos padrões de coloração das asas. Por esse motivo é altamente recomendável a 

dissecção e comparação das genitalias cujas características morfológicas permitem uma 

identificação mais confiável. 
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Dargida tetera (Smith, 1902) 
(Figs. 117, 118, 275, 276, 277 e 322) 

 

Leucania tetera Smith, 1902: 187. Holótipo, macho, EE.UU, Arizona, Poling, AMNH 

[examinado]; três etiquetas: Só. Arizona, Polling; Collection J.B. Smith; Leucania tetera, ♂, 

type, Smith. 

 

Faronta tetera (Smith); Poole, 1989: 448. 

Dargida tetera (Smith); Rodriguez & Angulo, 2005: 19. 

 

Diagnose. Noctuídeo de tamanho médio; padrão de coloração das asas semelhante a D. 

albilinea embora com tons avermelhados no porção distal da margem costal e acima da 

porção medial da A2; asas posteriores esbranquiçadas; genitália masculina com cuculo 

alongado, dilatação falciforme triangular, alongada; angulo anal afilado e estrito, processo da 

costa digitiforme curto, edeago liso e sem divertículos; genitália feminina com apêndice da 

bolsa mais longo que largo, curvado no meio, corpo da bolsa ovalado, maior que o duto da 

bolsa; signos orndenados em quatro grupos de quatro pares de placas arredondadas. 

 

Redescrição. ♂ e ♀. Envergadura alar 34-37mm. Cabeça. Fronte e vértice com escamas de 

coloração castanho-claras; antena bege ou castanho-clara; escapo e pedicelo bege; palpos 

labiais castanho-claros levemente alaranjados. Tórax com patágios beges na área basal e 

castanho-claros na área distal; tégula com escamas castanho-claras na área basal e 

esbranquiçadas na área distal; noto com escamas beges ou castanho-claras. Asas anteriores 

com coloração de fundo bege mesclada com castanho-claro, cinza e castanho-escuro; faixas 

sub-basal, antemediana e pós-mediana não evidentes; áreas basal e medial com duas faixas: a 

primeira cinza mesclada com castanho-escuro indo desde a base até o ápice da Cu2 e a 

segunda lilás ou castanho-avermelhada abaixo da anterior; mácula orbicular não evidente; 

mácula reniforme quando evidente representada por um pequeno ponto castanho-escuro; 

mácula claviforme não evidente; faixa pós-mediana descontinua formada por seis pontos 

castanho-escuros dos que são mais visíveis aqueles entre M1 e M3; faixa terminal castanho-

escura; sombra da terminal cinza mesclada com branco e castanho-escuro; entre R5 e M3 uma 

área castanho-escura com formato de “L” invertido; margem externa com escamas filiformes 

beges, área medial escura; margem interna bege; área costal bege exceto na porção meio-

distal que apresenta um matiz avermelhado; tronco da Cu e metade de M3 e Cu1 
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esbranquiçadas; face ventral bege, área costal castanho-clara; margem externa com escamas 

filiformes castanho-escuras na área basal e castanho-claras na distal. Asas posteriores 

esbranquiçadas; margem externa com escamas filiformes esbranquiçadas; face ventral 

esbranquiçada; área costal com escamas castanho-claras; margem externa com escamas 

filiformes esbranquiçadas. Pernas, fêmur com escamas filiformes castanho-claras; tíbia com 

escamas filiformes castanho-claras mescladas com tons liláceos; tarsos castanho-claros 

mesclados com tons liláceos; garras tibiais castanho-claras. Abdômen com tergitos e 

esternitos castanho-claros com a área distal escura; área pleural com escamas castanho-

escuras mescladas com castanho-claras; terminália com um tufo de escamas castanho-claras 

levemente avermelhadas. Genitália masculina com área basal do tegume arredondada e 

levemente dilatada; vinculo obliquo; saco em forma de V pouco mais alargado que o vinculo; 

valva com porção proximal mais estreita; margem ventral levemente convexa, estreitando-se 

antes do cuculo, porção distal levemente côncava e angulação arredondada; clavus 

subtriangular, pequeno, estreito e arredondado; processo costal vestigial; processo da costa 

digitiforme, com  aproximadamente um terço do comprimento do cuculo, ápice arredondado; 

clasper alongado com aproximadamente a metade do comprimento da valva e alargado na 

área distal; processo basal subtriangular; harpe espiniforme, estreita, dorsalmente curvada, 

com aproximadamente um terço do comprimento do cuculo; cuculo falciforme triangular, 

alongado, com aproximadamente dois terços do comprimento da valva; corona levemente 

côncava na porção ventral; angulo anal afilado com dois espinhos diferenciados; unco curto, 

dilatação pouco desenvolvida, lanceolada, ápice afilado; edeago com carina lisa; vesica lisa e 

sem divertículos. Genitália feminina com ápice das apófises anteriores reto; óstio arqueado e 

estreito; antro esclerotizado, convexo, embora, pouco desenvolvido; duto da bolsa alongado, 

com maior comprimento que o corpo da bolsa; corpo da bolsa globular; signos arredondados, 

ordenados em quatro pares; apêndice da bolsa mais longo que largo, curvado na área medial, 

com comprimento menor ao do corpo da bolsa; papilas anais subretangulares em vista lateral, 

ápice truncado; apófises posteriores similares com as anteriores, embora, com comprimento 

maior e com uma dilatação romboide na base. 

 

Biologia. Segundo Godfrey (1972) as larvas de D. tetera podem-se alimentar de plantas 

herbáceas dos gêneros Digitaria sp. e Dactylis glomerata L.  

 

Distribuição geográfica. Dargida tetera tem distribuição no centro e sul dos Estados unidos 

e no centro do México. Devido a os registro obtidos, consideramos  que é provável que  esta 
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espécie também occorra no nordeste do México. O menor registro de altitude foi 156m. em 

Arizona no local Ash cânon. O maior registro de altitude foi obtivo também em Arizona, no 

local S.W.R.S 5mi. W. Porta. 

 

Material examinado. (123♂♂ e 152♀♀). EE.UU, Arizona, Ash Canyon, huachuca Mts., 15.viii.1987, Ron 
Leuschener, 1 macho, USNM; Cochice Co., Wilgus, 1 macho, USNM; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 
1.viii.1969, R.F Steritzky, 2 machos e 1 fêmea, AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 1.viii.1971, R.F 
Steritzky, 1 macho, AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 13.vii.1972, R.F Steritzky, 1 macho, 
AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 13.viii.1970, R.F Steritzky, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; 
huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 18.viii.1972, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; huachuca Mts., Miller 
Canyon, 5000ft, 23.viii.1968, R.F Steritzky, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 
29.vii.1973, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5000ft, 29.viii.1973, R.F Steritzky, 
1 fêmea, AMNH; huachuca Mts., Miller Canyon, 5.vii.1968, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; 1 fêmea, AMNH; 
Ash Canyon, huachuca Mtns., 31°23.1'N 110°14.3'W, 515ft, 4.viii.1991, Eric h. Metzler, 1 fêmea, USNM; Cave 
Creek Cyn., 29.vii.1986, R & J Robertson, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Chiricahua Mts., 1 fêmea, USNM, 
Cochise Stronghold, 29.vii.1985, J. Glaser, 1 macho, USNM; Coronado hF Rd. 51, Copper Canyon, 29.vii.1986, 
J.K Peacock, 1 fêmea, USNM; huachuca Mountains, Carr Canyon, 5000ft, 11.viii.1976, R. Wielgus, 1 fêmea, 
USNM; huachuca Mts., Ash Canyon, 17.viii.1972, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH;  huachuca Mts., Ash 
Canyon, 17.vii.1972, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Palmerlee, 1.7.viii, 1 fêmea, USNM; Palmerlee, 1 macho, 
AMNH; Palmerlee, viii, 1 macho, AMNH; Palmerlee, vii. 1 fêmea, AMNH, Palmerly, viii., 2 fêmeas, USNM; 
Paradise, vi., 1 fêmea, USNM; Paradise, vii., 3 fêmeas, USNM; Paradise, viii., 2 machos e 4 fêmeas, USNM; 
Paradise, 2 fêmeas, USNM; Paradise, O. Buchholz, 1 fêmea, AMNH; Pinery Canyon, 28.vii.1991, J. Glaser, 
macho, USNM; Portal, 9.viii.1965, W.J Gertsch, 1 macho, AMNH; Portal, 2.viii.1967, W.J Gertsch, 1 fêmea, 
AMNH; Cochise Co., Portal 4mi. W, Chiracahua Mts., 5300ft, 3.6.viii.1964, D.R Davis, 1 macho, USNM; 
Ramsey Canyon, huachuca Mts., 5200ft, 1.viii.1969, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, 
huachuca Mts., 5200ft, 15.viii.1968, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 5000ft, 
22.vii.1970, R.F Steritzky, 1 fêmea, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 5200ft, 24.viii.1968, R.F 
Steritzky, 1 macho, AMNH; Ramsey Canyon, huachuca Mts., 30.viii.1968, R.F Steritzky, 1 macho, AMNH; 
Rucker Cyn., 31.vii.19986, R & J Robertson, 1 fêmea, AMNH; Rucker Cyn., 25.viii.1985, R. Robertson, 1 
fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 10.viii.1956, C & M Cazier, 1 fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. 
W. Portal, 5400ft, 11.viii.1956, E. Ordway, 1 macho, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 21.viii.1956, 1 macho, 
AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 26.vii.1959, E. Ordway, 1 macho, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 
26.vii.3.viii.1959, A.B Klots, 3 machos e 2 fêmeas, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 5400ft, 4.viii.1959, M. 
Statham, 1 fêmea, AMNH; S.W.R.S., 5mi. W. Portal, 9.vii.1956, E. Ordway, 2 machos, AMNH; Turkey Creek, 
Chiric Mts., 5600ft, 1.2.viii.1986, R.h Leuschner, 1 fêmea, USNM; W Turkey Cr., 2.viii.1986, R&J Robertson, 1 
macho, USNM; W. Turkey Cr, 1.viii.1986, R & J Robertson, 1 macho, AMNH; W. Turkey Cr, i.viii.1986, R & J 
Robertson, 1 fêmea, AMNH; Portal, 28.vii.1965, W.J Gertsch, 1 fêmea, AMNH; Portal, 29.vii.1965, W.J 
Gertsch, 1 fêmea, AMNH; Portal, 6.viii.1965, W.J Gertsch, 1 fêmea, AMNH; Portal, 9.viii.1965, W.J Gertsch, 1 
fêmea, AMNH; Douglas, 1.vii.1907, 1 fêmea, USNM; Hereford, C.R Biederman, 1 fêmea, USNM; Huachuca 
Mts., 2 machos e 1 fêmea, USNM; Huachuca Mts., viii., 1 macho, AMNH; Huachuca Mts., vi.25, 1 fêmea, 
AMNH; Huachuca Mts., vii.30, 1 fêmea, AMNH; Huachuca Mts., vii.16, 1 fêmea, AMNH; Nogales, 
17.viii.1947, F.h Parker, 1 fêmea, AMNH; Palmerlee, 4 machos e 9 fêmeas, USNM; Paradise, Viii., 1 fêmea, 
AMNH; Pima Co., Babaquivera Mts, 1.15.viii.1924, O.C Poling, 3 machos e 3 fêmeas, USNM; Babaquivera 
Mts, 1.4.viii.1923, O.C Poling, 1 fêmea, USNM; Babaquivera Mts., 15.30.ix.1924, O.C Poling, 2 fêmeas, 
USNM; Babaquivera Mts., 15.30.viii.1924, O.C Poling, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Babaquivera Mts., 1 
macho, USNM; Baboquivari Mts., 15.30.ix.1924, O.C Poling, 1 fêmea, AMNH; Santa Catalina Mts., 
1.viii.1907, 3 machos e 4 fêmeas, USNM; Santa Catalina Mts., ix., 1 fêmea, USNM, Santa Catalina Mts., 1 
fêmea, USNM; Santa Rita Mts., Florida Canyon, 28.vii.1990, 2 fêmeas, AMNH; Sta. Rita Mts., Madera Canyon, 
28.vii.1949, W.J & J.W Gertsch, 1 macho, AMNH, Redington, 12 machos e 11 fêmeas, USNM; Redington, Dr. 
W. Barnes, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Redington, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Santa Cruz Co., PR 494mi. W 
Washington camp, Coronado NF., 5400ft, 31.vii.1988, C.D Perris, 1 macho e 1 fêmea, AMNH; Riverwash, 5mi 
S of Lake Pena Blanca, 28.vii.1986, J.K Peacock, 1 macho, USNM; So, Poling, 1 macho e 1 fêmea, USNM; So, 
3 machos e 3 fêmeas, USNM; So, Dr. W. Barnes, 1 macho, USNM; 3 fêmeas, USNM; Kansas, El. Co., 
Ellsworth, 11.viii.1973, G.F hevel, 1 fêmea, USNM; Maryland, Kent Co., Millington WMA, 12.vii.2001, J. 
Glaser, 1 fêmea, USNM; New Mexico, Bandelier Natl. Mon., Frijoles Canyon, 9.viii.1989, D.C Ferguson, 1 
fêmea, USNM; Eddy Co., Whites city, 1.x.1995, J. Glaser, 1 fêmea, USNM; North Dakota, Slope Co., T136N, 
R102W. Section 11, Burding coal veins pine ridge, 2500ft, 21.vii.1982, Eric h. Metzler, 3 machos, USNM; 
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T136N, R102W, Burning coal veins Camp grnd., prairie habit, 2500ft, 21.vii.1982, Eric h. Metzler, 1 macho, 1 
fêmea, USNM; T136N, R102W, Sec. 12, Burning coal veins Camp grnd. prairie habitat, 2500ft, 21.vii.1982, 
Eric h. Metzler, 4 machos, 1 fêmea, USNM; T136N, R102W, Section 11, Burning coal veins, pine ridge, 2500ft, 
21.vii.1982, Eric h. Metzler, 2 machos, 1 fêmea, USNM; South Dakota, Joe Dollar Gulch, hill city, Black hills, 
21.vii.1964, D.C Ferguson, 1 fêmea, USNM; Texas, Alpine, 1926, O.C Poling, 2 machos e 1 fêmea, USNM; 
Alpine, 1.7.iv.1926, O.C Poling, 1 macho e 1 fêmea, USNM; Alpine, 1.7.ix.1926, O.C Poling, 3 machos e 1 
fêmea, USNM; Alpine, 1.7.vi.1926, O.C Poling, 1 macho e 2 fêmeas, USNM; Alpine, 1.7.vii.1926, O.C Poling, 
1 fêmea, USNM; Alpine, 13.21.vii.1926, O.C Poling, 4 machos, USNM; Alpine, 22.30.viii.1926, O.C Poling, 1 
macho, USNM; Alpine, 22.31.vii.1926, O.C Poling, 5 machos e 3 fêmeas, USNM; Alpine, 8.14.ix.1926, O.C 
Poling, 1 fêmea, USNM; Alpine, 8.14.vii.1926, O.C Poling, 1 macho, USNM; Brewster Co., 1.7.viii.1926, O.C 
Poling, 2 fêmeas, USNM; Brewster Co., 15.30.viii.1926, O.C Poling, 6 machos e 8 fêmeas, USNM; Big Bend 
Natl. Pk. Chicos basin, 10.viii.1953, E.C Knudson, 1 fêmea, USNM; 6.5mi,  South Alpine, 30°17.4'N 
103°35.6'W, 9.viii.1991, Eric h. Metzler, 6 machos e 12 fêmeas, USNM; Hemphill Co., Cene WMA, 
25.vi.1987, E.C Knudson, 1 macho, USNM; Jeff Davis Co., Davis Mountains, Limpia Canyon, 30°30.0'N 
103°52.5'W, 8.viii.1991, Eric h. Metzler, 3 machos e 3 fêmeas, USNM; Davis Mt St. Pk., 23.viii.1929, E.C 
Knudson, 1 macho, USNM; Fort Davis, 1.viii.1964, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Fort Davis, 
12.vii.1964, A&M.E Blanchard, 1 macho, USNM; Fort Davis, 13.vii.1964, A&M.E, Blanchard, 3 machos, 
USNM; Oak Springs, Big Bend Nat. Park, 5.viii.1964, A&M.E, Blanchard, 1 macho, USNM; Trego Co., Cedar 
Bluff State Park, 38°48.8'N 99°44.3'W, 25.vii.1991, Eric h. Metzler, 1 fêmea, USNM; Wyoming, 6mi. NW New 
Castle, 28.vi.1965, R.W Dodges, macho, USNM; Plate Co., Fish Cany., Guernsey St. Park, 6.vii.1993, D.C 
Ferguson, 3 machos e 5 fêmeas; USNM; Guernsey St., Park, Fish Cany., 12.vii.1993, D.C Ferguson, 1 macho, 
USNM; sem localidade: 2 fêmeas, USNM. MEXICO, Agua del Obispo, viii.1932, C.C Hoffman, 1 fêmea, 
AMNH; Puebla, Puebla, C.C Hoffman, 1 fêmea, AMNH;  
 

Etimologia. Provavelmente o epiteto especifico D. tetera vem do Latim teter que significa 

ofensivo ou vergonhoso, no entanto, não foi encontrada uma relação com o nome da espécie. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 Foi realizada a revisão de todas as espécies arroladas ao no gênero Dargida Walker, 

1856 sensu Rodriguez & Angulo (2005) e Pogue (2009). Com base nos espécimes 

depositados nas 15 coleções estudadas (nacionais e estrangeiras), foram atualizados os 

dados de distribuição geográfica de cada espécie, elaboradas as ilustrações dos adultos de 

todas as espécies, assim como das genitálias masculinas e femininas, e por fim foi 

proposta a primeira hipótese de relacionamento filogenético das espécies do gênero 

Dargida. 

 

 Pela primeira vez foram analisadas as genitálias de todas as espécies arroladas no 

gênero. A revisão dos caracteres das genitálias masculinas e femininas demonstrou ser de 

grande importância na delimitação das espécies que compõem o gênero. As genitálias 

masculinas forneceram o maior número de caracteres para a inclusão ou exclusão de 

espécies no gênero, embora as genitálias femininas tenham fornecido menor número de 

caracteres para a análise morfológica, o formato e a disposição dos signos no corpo da 

bolsa são caracteres importantes para a delimitação do gênero. 

 

 De outro lado, a análise do padrão de coloração alar constituiu outra ferramenta para 

estabelecer o limite das espécies que compõem o gênero. Entre as 56 espécies atualmente 

arroladas em Dargida, foram identificados dois padrões de coloração alar: um castanho-

escuro com todas as faixas e sombras como na espécie-tipo (Dargida grammivora) e outro 

sem faixas ou sombras, geralmente mais claro que o padrão anterior (como o observado 

em Dargida aleada). 

 

 Foram analisados 136 caracteres morfológicos, dos quais 66 correspondem à genitália 

masculina, 28 à genitália feminina, 41 a padrões de coloração alar e um caráter à região 

proximal do abdômen. Os resultados das análises mostram que Dargida é um grupo 

polifilético, que pode ser divido no sensu lato, com todas as espécies sensu Rodriguez & 

Angulo (2005) e Pogue (2009), e no grupo sensu stricto que inclui as espécies 

morfologicamente mais próximas da espécie-tipo do gênero. 

 

 Neste trabalho, as espécies do grupo sensu stricto que correspondem a 27 das 56 

espécies que até hoje estavam arroladas no grupo de estudo, devem formar o gênero 
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Dargida Walker, 1856. As espécies do grupo sensu lato deverão eventualmente ser 

alocadas em outras unidades genéricas. 

 

São necessários ainda estudos taxonômicos com as espécies não pertencentes ao grupo 

sensu stricto, assim como dos tipos que não puderam ser estudados. 

 

 É necessária a busca de novos caracteres que, somados aos apresentados neste 

trabalho, permitam reconstruções filogenéticas melhor suportadas. 

 

 Por último, é necessário o desenvolvimento de estudos sobre a biologia das espécies 

de Dargida para uma melhor compreensão, não somente do estágio adulto, mas também 

das formas imaturas, cujo conhecimento, como destacado em várias partes do presente 

estudo, limita-se somente a algumas poucas espécies de importância econômica.  

 

É necessário o desenvolvimento de estudos ecológicos que ajudem com a conservação 

de Dargida, mas, dos Lepidópteros e também do conhecimento da biologia das espécies 

que compõem o grupo de estudo e da subfamília Hadeninae que embora seja 

relativamente grande o conhecimento das espécies que a compõem limita-se aos seus 

adultos. 
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Figuras 117-126
ventral. Figuras 117 e 118 
uncifera; figuras 123 e 124: 

126. Adultos gênero 
ventral. Figuras 117 e 118 

; figuras 123 e 124: 

Adultos gênero Dargida sensu lato
ventral. Figuras 117 e 118 D. tetera; figuras 119 e 120: 

; figuras 123 e 124: D. uncisigna
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D. uncisigna; figuras 

Dargida sensu lato. Esquerda vista dorsal, direita vista 
; figuras 119 e 120: D. tridens

figuras 125 e 126: 

. Esquerda vista dorsal, direita vista 
D. tridens; figuras 121 e 122: 

125 e 126: D. violascens

. Esquerda vista dorsal, direita vista 
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D. violascens. 
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; figuras 121 e 122: D. 
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. Esquerda vista dorsal, direita vista 
D. 
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Figuras 127-130. Adultos gênero Dargida sensu lato. Esquerda vista dorsal, direita vista 
ventral. Figuras 127 e 128: D. prox gramínea; figuras 129 e 130: Dargida prox. napali sp n. 
Figuras 131-136. Adultos grupo externo: figuras 131 e 132: Anarta myrtilli; fiuras 133 e 134: 
Eriopyga punctulum; 135 e 136: Hadena compta. 
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Figuras 137-146. Adultos grupo externo. Esquerda vista dorsal, direita vista ventral. Figuras 
137 e 138: Leucania imperfeccta; figuras 139 e 140: Nephelistis clauda; figuras 141 e 142: 
Peridroma saucia; fiuras143 e 144: Polia nebulosa; 145 e 146: Spodoptera mauritia 
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Figuras 147-152. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita, 
genitália feminina. Figuras 147, 148 e 149: D. acanthus; figuras 150, 151 e 152 D. acca.  
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Figuras 153-158. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 153, 154 e 155: D. albifluviata; figuras 156, 157 e 158: D. 
albilinea.  
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Figuras 159-164. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 159, 160 e 161: D. albomarginata; figuras 162, 163 e 1164: D. 
aleada.  
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Figuras 165-170. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 165, 166 e 167: D. amoena; figuras 168, 169 e 170: D. 
calographa.  
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Figuras 171-175. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 171 e 172: D. clavifera; figuras 173, 174 e 175: D. clavisigna 



219 

 

 

Figuras 176-180. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 176 e 177: D. confundibilis; figuras 178, 179 e 180: D. diffusa. 
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Figuras 181-186. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 181, 182 e 183: D. dissentanea; figuras 184, 185 e 186: D. 
disticta.  
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Figuras 187-192. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 187, 188 e 189: D. albostriata; figuras 190, 191 e 192: D. 

elaeistis.  
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Figura 193-197. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 193, 194: D. exoul; figuras 195, 196, 197: D. faeculenta. 
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Figuras 198-202. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 198, 199 e 200: D. fluminalis; figuras 201 e 202: D. ganeo. 
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Figuras 203-208. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 203, 204 e 205: D. graminea; figuras 206, 207 e 208: D. 
grammivora.  
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Figuras 209-214. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 209, 210 e 211: D. juxta; figuras 212, 213 e 214: D. lilium.  
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Figuras 215-218. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figura 215: D. gumia; figuras 216, 217 e 218: D. hieroglyphera.  
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Figuras 219-222. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 219, 220 e 221: D. imitata; figura 222: D. jucunda.  
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Figuras 223-227. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 223 e 224: D. jucundissima; figuras 225, 226 e 227: D. lithophilus. 
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Figuras 228-233. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 228, 229 e 230: D. melanoleuca; figuras 231, 232 e 233: D. 
meridionalis.  
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Figuras 234-239. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 234, 235 e 236: D. mesotoma; figuras 237, 238 e 239: D. napali. 
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Figuras 240-244. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 240, 241 e 242: D. nectaristis; figuras 243 e 244: D. oenistis. 
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Figuras 245-250. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 245, 246 e 247: D. permira; figuras 248, 249 e 250: D. polygona.  
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Figuras 251-256. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 251, 252 e 253: D. procinctus; figuras 254, 255 e 256: D. 
quadrannulata.   
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Figuras 257-262. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 257, 258 e 259: D. rtesputa; figuras 260, 261 e 262: D. 
rubripennis. 
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Figuras 263-266. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 263 e 264: D. scripta; figuras 265 e 266: D. semilunata (adaptado 
de Olivares & Angulo, 2010).  
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Figuras 267-271. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 267, 268 e 269: D. spinicassida (adaptado de Pogue, 2009); 
figuras 270 e 271 D. suffusoides.  
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Figuras 272-277. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 272, 273 e 274: D. terrapictalis; figuras 275, 276 e 277: D. tetera. 
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Figuraas 278-281. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 278 e 279: D. tridens; figuras 280 e 281: D. uncisigna. 
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Figuras 282-285. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 282 e 283: D. violascens; figuras 284 e 285: D. prox. graminea. 



240 

 

 

Figuras 286-290. Genitálias gênero Dargida sensu lato. Esquerda valva e edeago, direita 
genitália feminina. Figuras 286 e 287: Dargida prox. napali sp n.; grupo externo: figuras 288, 
289 e 290: Anarta myrtilli. 
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Figuras 291-296. Genitálias grupo externo. Esquerda valva e edeago, direita genitália 
feminina. Figuras 291, 292 e 293: Eriopyga punctulum; figuras 294, 295 e 296: Hadena 
compta.  
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Figuras 297-302. Genitálias grupo externo. Esquerda valva e edeago, direita genitália 
feminina. Figuras 297, 298 e 299: Leucania imperfecta; figuras 300, 301 e 302: Nephelistis 
clauda  
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Figuras 303-308. Genitálias grupo externo. Esquerda valva e edeago, direita genitália 
feminina. Figuras 303, 304 e 305: Peridroma saucia; figuras 306, 307 e 308: Polia nebulosa 
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Figuras 309-311. Genitálias grupo externo. Esquerda valva e edeago, direita genitália 
feminina. Figuras 309, 310 e 311: Spodoptera mauritia 



 

Figura 
aleada
Figura 312. Distribuição geográfica 
aleada;    : D. albilinea

istribuição geográfica 
albilinea. 
istribuição geográfica espéciesespécies Dargida sensu strictoDargida sensu stricto

 
Dargida sensu stricto: ��: D. amoena

245

D. amoena;    : D. 

245 

 

D. 



 

Figura 
disticta
Figura 313. Distribuição geográfica espécies 
disticta;     : D. confundibilis

istribuição geográfica espécies 
confundibilis
istribuição geográfica espécies 
confundibilis. 
istribuição geográfica espécies Dargida sensu strictoDargida sensu stricto

 
Dargida sensu stricto: : �: D. lilium

246

D. lilium;    : D. 

246 

 

D. 



 

Figura 314

 

 

Figura 315

Figura 314. Distribuição geográfica 

Figura 315. Distribuição geográfica 

istribuição geográfica 

istribuição geográfica 

istribuição geográfica D

istribuição geográfica D

D. diffusa 

D. rubripennis. rubripennis  

247247 
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