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RESUMO 

A subfamília Cylindrostethinae agrupa os gêneros Cylindrostethus, Platygerris e 

Potamobates, e está distribuída na região Neotropical e Paleotropical. A monofilia 

da subfamília e dos gêneros precisam ser avaliados, e muitas das relações entre os 

gêneros e espécies permanecem desconhecidas. Por exemplo, recentemente a 

monofilia de Cylindrostethinae foi testada, no entanto, não foi corroborada. Neste 

contexto, no presente trabalho propusemos filogenias morfológicas para a 

subfamília e para os gêneros; adicionalmente fizemos uma revisão taxonômica de 

Platygerris e Potamobates. A tese inclui filogenias; comentários, descrições e 

redescrições de espécies (com ilustrações, fotos, imagens de microscopia de 

varredura); chaves de identificação e mapas. Como resultado taxonômico, duas 

novas espécies de Platygerris e uma de Potamobates foram descritas, e três espécies 

foram sinonimizadas C. meloi Floriano & Cavichioli, 2013 = C. bassleri Drake, 1952 e 

P. tumaquensis Padilla-Gil & Damgaard, 2011 = P. horvathi Esaki, 1926 e P. sumaco 

Cognato 1998 = P. williamsi Hungerford 1932. Foram feitas adaptações nas chaves 

de identificação para as espécies válidas dos gêneros e análise filogenética para 

testar a monofilia da subfamília e gênero e compreender as relações 

interespecíficas. Com exceção de Potamobates, a monofilia de todos os táxons foi 

corroborada, adicionalmente, um novo gênero foi descrito.  

Palavras Chaves: Sistematica, Gerromorpha, Região Pantropical 
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ABSTRACT 

The subfamily Cylindrostethinae comprises the genera Cylindrostethus, Platygerris 

and Potamobates, and occurs on Neotropical and Paleotropical regions. The 

monophyly of the subfamily and genera need to be evaluated, and many of the 

relationships among genera and species remain unknown. For example, recently, 

the monophyly of Cylindrostethinae was tested and was not corroborated. Thus, in 

this thesis, we proposed morphological phylogenies to subfamily and to genera; in 

addition, we did the taxonomic review of Platygerris and Potamobates. The thesis 

included phylogenies; comments, descriptions, and redescroptions of the species 

(with illustrations, photos, and scanning microscopy images); identification keys, 

and maps. As taxonomic results, we described two news species of Platygerris and 

one of Potamobates, and three species were synonimized C. meloi Floriano & 

Cavichioli, 2013 = C. bassleri Drake, 1952, P. tumaquensis Padilla-Gil & Damgaard, 

2011 = P. horvathi Esaki, 1926 and P. sumaco Cognato 1998 = P. williamsi 

Hungerford 1932. We have adapted the identification Keys for valid species of 

genera, and we proposed phylogenies to test the monophyly of the subfamily and 

genera, and to understand interspecific relations. Except for Potamobates, the 

monophyly of all taxa was corroborated, in addition, we described a new genus. 

Keyworks: Systematic  Gerromorpha, Pantropical Region.  
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os heterópteros são distribuídos em sete infraordens: Enicocephalomorpha, 

Dipsocoromorpha, Gerromorpha, Nepomorpha, Leptopodomorpha, Cimicomorpha e 

Pentatomorpha (Schuh & Slater 1995). Espécimes dessas infraordens habitam diversos 

ambientes e apenas Nepomorpha, Gerromorpha, e Leptopodomorpha são encontrados nos 

ambientes aquáticos ou semiaquáticos (Schuh & Slater 1995, Nieser & Melo 1997). 

Os Gerromorpha usualmente são encontrados deslizando sobre a superfície de 

rios, riachos, lagos e oceanos. Algumas espécies são encontrados em ambientes 

específicos, tais como poças temporárias, fontes termais, pântanos, ambientes 

higropétricos, cavernas e até mesmo em líquens úmidos longe de corpos d’águas (Moreira 

2015). Atualmente essa infraordem agrupa mais de 100 gêneros e 2000 espécies 

(Polhemus & Polhemus 2008), as quais estão agrupadas em oito subfamílias: 

Cylindrostethinae, Charmatometrinae, Gerrinae, Eotrechinae Halobatinae, Ptilomerinae, 

Rhagadotarsinae e Trepobatinae (Andersen 1975, 1982). 

Espécimes de Cylindrostethinae ocorrem na região Neotropical e Paleotropical e 

inclui os gêneros Cylindrostethus Mayr, 1865 (18 espécies), Potamobates Champion, 

1898 (19 espécies) e Platygerris White, 1883 (três espécies) (Matsuda 1960, Polhemus 

& Polhemus 1995, Padilla-Gil & Damgaard 2011, Floriano et al. 2016). Damgaard (2008) 

realizou um análise filogenética e combinou dados morfológicos com dados moleculares, 

e adicionou três espécies de Cylindrostethinae (C. costalis Schmidt, 1915, C. palmaris e 

Potamobates sp.). Em seus resultados, Potamobates sp. apareceu como grupo irmão de 

Brachymetra unca Shaw, 1933 (Charmatometrinae), sugerindo que a monofilia de 

Cylindrostethinae e seus gêneros era duvidosa e que devia ser testada. 

Além das dúvidas referentes à monofilia da subfamília e dos gêneros, há a 

necessidade de estudar os tipos e rever os gêneros. Neste contexto, a presente tese 

apresenta os resultados referentes à análise taxonômica de espécimes da subfamília 

Cylindrostethinae. Este estudo permitiu testar a monofilia da subfamília e dos gêneros, 

entender as relações intragenéricas, revisar os gêneros e construir chaves de identificação. 

Neste contexto, a presente tese é dividida em quatro unidades, as quais são apresentadas 

a seguir:  

 

Unidade 1: Análise Filogenética de Cylindrostethinae (Insecta: Hemiptera: Gerridae); 
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Unidade 2: Filogenia de Cylindrostethus (Insecta: Hemiptera: Gerridae), com notas 

taxonômicas; 

Unidade 3: Revisão de Platygerris White, 1883 (Insecta: Hemiptera: Gerridae) com 

descrição de duas novas espécies; 

Unidade 4: Análise Filogenética e Revisão de Potamobates (Insecta: Hemiptera: 

Gerridae). 
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RESUMO 

Gerridae (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) contém sete subfamílias, sendo 

Cylindrostethinae diferenciada das demais pelo rostro curto, ausência da sutura clipeal, 

tíbias meso- e metatorácicas achatadas e fêmeas com gonopófises inteiramente 

esclerotizadas. A subfamília agrupa os gêneros Cylindrostethus, Platygerris e 

Potamobates. O primeiro gênero está distribuído por toda a região tropical, incluindo 

América, África e Ásia. Os dois últimos são restritos às Américas do Sul e Central, 

sendo mais diversos na Cordilheira dos Andes. Recentemente, estudo utilizando dados 

morfológicos combinados com dados moleculares e incluindo três terminais 

(Cylindrostethus palmaris, C. productus e Potamobates sp.), concluiu que 

Cylindrostethinae é parafilética, visto que Potamobates seria grupo irmão de 

Charmatometrinae. MedianNeste contexto, o presente trabalho teve como objetivo 

realizar uma análise filogenética da subfamília baseada em dados morfológicos, 

incluindo mais táxons terminais do grupo interno. Como grupo externo, foram 

utilizados espécimes de todas as subfamílias de Gerridae, exceto Ptilomerinae, e a 

árvore foi enraizada em Euvelia mazzucconiae (Veliidae). Utilizando-se pesagem igual 

dos caracteres, foram encontradas três árvores mais parcimoniosas com 190 passos, 

CI=70 e IR= 82. Utilizando o script setk.run, foi encontrado o melhor valor de ‘K’ (K= 

3.04) e a análise resultou em apenas uma árvore mais parcimoniosa. Em ambas as 

árvores encontradas, Cylindrostethinae foi recuperada como monofilética, sendo grupo 

irmão de Charmatometrinae. Potamobates thomasi apareceu como grupo irmão das 

demais espécies de ‘Potamobates’ + Platygerris, dessa forma contradizendo a monofilia 

do gênero. Essa espécie possui vários caracteres que são exceções dentro de 

‘Potamobates’sendo aqui alocada em um novo gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

Gerridae Leach, 1815 (Hemiptera: Heteroptera: Gerromorpha) compreende mais 

de 100 gêneros (Polhemus & Polhemus 2008) e mais de 700 espécies descritas 

(Damgaard et al. 2005, Polhemus & Polhemus 2008). Os gerrídeos são cosmopolitas 

(Kuitert 1942, Andersen & Weir 1998, Damgaard & Sperling 2001, Molano-Rendón & 

Morales-Castaño 2008), não ocorrendo apenas na Antártica (Andersen 1982). Esses 

insetos são ágeis e adaptados à patinação aquática (Nieser & Melo 1997), predam 

principalmente pequenos artrópodes (Usinger 1968, Andersen 1982) e habitam uma 
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grande variedade de ecossistemas aquáticos, como córregos, rios, poças, lagos, lagoas, 

pântanos, fontes termais e oceanos (Herring 1950, Calabrese & Tallerico 1982, 

Stonedahl & Lattin 1982, Nieser & Melo 1997).  

Matsuda (1960) classificou Gerridae em cinco subfamílias (Gerrinae, Halobatinae, 

Ptilomerinae, Rhagadotarsinae e Trepobatinae). Gerrinae foi dividida pelo mesmo autor 

nas tribos Charmatometrini, Cylindrostethini, Gerrini e Eotrechini. Subsequentemente, 

Andersen (1975) propôs uma reclassificação de Gerrinae levando em consideração 

caracteres não abordados anteriormente, tais como: quetotaxia da cabeça; estruturas 

prétarsais; glândula de cheiro metaesternal; e estruturas internas da genitália da fêmea 

(complexo ginatrial). De acordo com esse estudo, as tribos de Gerrinae sensu Matsuda 

(1960) foram elevadas à subfamílias (Cylindrostethinae, Charmatometrinae, 

Eotrechinae e Gerrinae). 

Cylindrostethinae diferencia-se das demais pela ausência da sutura clipeal; antena 

menor do que o comprimento do corpo; antenômero I quase tão longo quanto a soma 

dos outros três antenômeros; antenômero II mais longo ou subigual ao III; antenômero 

III com conspícuo pedúnculo basal (Matsuda 1960), antenômero IV curvado (Matsuda 

1960, Andersen 1982); margem interna do olho com reentrância; rostro curto e espesso, 

nunca se estendendo além do proesterno (Distant 1904, Kuitert 1942, Matsuda 1960); 

perna posterior sempre mais curta que a mediana (Matsuda 1960); tíbia e tarso 

medianos achatados (Andersen 1982); garras prétarsais mediana e posterior presentes 

somente nos espécimes paleotropicais; e macho com parâmero inconspícuo ou reduzido, 

endosoma alongado, e falo com placa dorsal bifurcada apicalmente, placa ventral longa 

e placas laterais em número reduzido ou ausentes (Matsuda 1960). 

Atualmente, a subfamília agrupa os gêneros Cylindrostethus Mayr, 1865; 

Potamobates Champion, 1898 e Platygerris White, 1883. Cylindrostethus ocorre na 

região pan-tropical (Matsuda 1960), sendo representado por 18 espécies (nove 

neotropicais e nove paleotropicais ou orientais) (Floriano et al. 2016). Platygerris 

ocorre na América Central e Norte da América do Sul (Matsuda 1960), possuindo três 

espécies. Já Potamobates se distribui do sul do México ao Peru (Hungerford 1936, 

Polhemus & Polhemus 1995, Padilla-Gil & Damgaard 2011) e é representado por 19 

espécies (Padilla-Gil & Damgaard 2011, Morales-Castaño et al. 2013).  

Um diagrama dos relacionamentos entre esses gêneros foi proposto por Matsuda 

(1960), no qual Potamobates e Platygerris formavam um clado, sendo esse grupo irmão 
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de Cylindrostethus. Posteriormente, Andersen (1982) realizou uma análise filogenética 

de Gerridae, incluindo as espécies C. palmaris Drake & Harris, 1934, C. productus 

(Spinola, 1840), C. scrutator (Kirkaldy, 1899), Pl. depressus White, 1883, Po. thomasi 

Hungerford, 1937, e Potamobates sp., e concluiu que a subfamília Cylindrostethinae 

seria monofilética e grupo irmão do clado constituído por Ptilomerinae e Halobatinae. 

No entanto, Damgaard (2008) combinou dados morfológicos e moleculares em uma 

análise filogenética de Gerromorpha que incluiu três espécies de Cylindrostethinae (C. 

costalis Schmidt, 1915, C. palmaris e Potamobates sp.). Em seus resultados, 

Potamobates sp. apareceu como grupo irmão de Brachymetra unca Shaw, 1933 

(Charmatometrinae), o qual é grupo irmão do clado constituído por Eyrygerris 

Hungerford & Matsuda, 1958, Gerris Fabricius, 1794 (Gerrinae) e Onychotrechus 

Kirkaldy, 1903 (Eotrechinae). Adicionalmente, as duas espécies de Cylindrostethus 

formavam o grupo irmão dos clados citados acima. De acordo com o exposto, a 

monofilia de Cylindrostethinae e seus gêneros é duvidosa e deve ser testada. 

 

OBJETIVO GERAL 

Realizar análise filogenética de Cylindrostethinae 

 

Objetivos específicos 

● Levantar caracteres morfológicos do adulto, principalmente das genitálias  

masculina e feminina; 

● Testar o monofiletismo de Cylindrostethinae; 

● Testar o monofiletismo dos gêneros de Cylindrostethinae; 

● Revelar o relacionamento filogenéticos entre os táxons contidos na 

subfamília. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Empréstimo do material biológico 

 A lista do material examinado, proveniente de empréstimo de coleções nacionais 

e internacionais, segue nos demais capítulos. 
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Ilustrações 

Fotos de microscopia eletrônica de varredura foram feitas utilizando o equipamento 

Zeiss EVO/MA15. Para tanto, os espécimes foram fixados em stubs, metalizados e 

posteriormente examinados. As imagens foram editados no programa Adobe Photoshop 

CS6 e as pranchas foram montadas no programa Adobe Illustrator CS6. 

 

Análise Cladística 

Definição dos táxons terminais: 

Para a construção da matriz de caracteres, foram utilizadas as espécies de 

Cylindrostethinae das quais foi possível obter imagens de microscopia de varredura. 

Para o grupo externo, foi utilizado um exemplar de cada subfamília, exceto de 

Ptilomerinae. Esta subfamília é estritamente oriental e não foi possível obter espécimes 

para as miscroscopias eletrônicas. 

 

Obtenção dos caracteres: 

Os caracteres foram obtidos a partir da análise da morfologia externa e das 

genitálias masculina e feminina. O estabelecimento de homologias primárias (de Pinna 

1991) seguiu o delineamento proposto por Brower & Schawaroch (1996), pelo qual 

primeiramente selecionam-se os caracteres e posteriormente atribuem-se os estados aos 

mesmos. Como sugerido por Patterson (1982), os caracteres foram tratados como 

hipóteses individuais de agrupamento (homologia táxica). Na obtenção de caracteres, 

foram seguidos os princípios de correspondência topológica e independência (Hawkins 

et al. 1997). 

 

Análise: 

A matriz de caracteres foi confeccionada com auxílio do programa Winclada 

1.00.08 (Nixon 1999-2002). Quando determinado caráter era inaplicável para uma dado 

táxon, foi utilizado hífem. (-). Os caracteres foram tratados como não-ordenados (ou não 

aditivos). Com auxílio do programa TNT versão 1.1 no taxon limit (Goloboff et al. 

2008), foi realizada a busca por árvores mais parcimoniosas utilizando “tradicional 

search” com 1000 replicações, 99 árvores salvas a cada replicação e o algoritmo TBR, 

sendo armazenadas na memória 99.000 árvores. Foram utilizados dois esquemas 

distintos de pesagem: pesagem igual e a pesagem implícita. Para a implícita, os 
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caracteres são tratados com a pesagem inversamente proporcional à homoplasia 

(Goloboff, 1993). O valor de ‘K’ utilizado foi encontrado com o script setk.run. 

O Índice de Bremer (Bremer 1994) foi utilizado para verificar o suporte dos 

ramos no TNT versão 1.1 no taxon limit (Goloboff et. al. 2008). Os valores da memória 

e de passos foram aumentados gradativamente para ser possível encontrar as árvores 

“menos sub-ótimas”, foram adicionados 10 passos adicionais. Os cladogramas foram 

visualizados no programa Winclada e editados no programa Adobe Photoshop CS6. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram levantados cento e dezenove caracteres morfológicos (Tabela 1), os quais 

são descritos e comentados abaixo. 

 

Forma geral e superfície do corpo 

 

1. Corpo, razão comprimento / largura: 

(0) De 1,5 a 2,5; 

(1) De 2,5 a 3,5; 

(2) De 3,5 a 5; 

(3) Aproximadamente 7. 

Comprimento do corpo de 2,5 a 3,5 vezes maior do que a largura é uma 

sinapomorfia de Amemboa+. Comprimento do corpo de 3,5 a 5 vezes maior do 

que a largura é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae. Comprimento do corpo 

7 vezes maior do que a largura é uma sinapomorfia de C. productus+. 

 

2. Superfície do corpo, microtríquias, forma: 

(0) Filiformes (Fig. 3A, D-L); 

(1) Arredondadas (Fig. 3B, C). 

Segundo Andersen (1982), grande parte da cabeça e do corpo da maioria dos 

gerrídeos é coberta por uma camada dupla de macro- e microtríquias. As 

macrotríquias são longas, agudas e flexíveis, e as microtríquias são robustas e 

usualmente filiformes. A presença de microtríquias arredondadas ocorre apenas 

em Halobates Eschscholtz, 1822. 
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3. Superfície do corpo, cerdas prateadas, forma: 

(0) Cilíndricas (Fig. 4A, B); 

(1) Achatadas (Fig. 4C-F). 

Vários gerrídeos possuem cerdas prateadas, no entanto, essas cerdas são 

achatadas somente em Platygerris, Potamobates (exceto Po. thomasi) e C. 

quadrivittatus Bergroth, 1916. 

 

4. Superfície do corpo, estruturas similares a placas com cavilhas: 

(0) Ausentes (Fig. 5A-G); 

(1) Presentes (Fig. 5H-L). 

Andersen (1982) relatou que placas com cavilhas (peg-plates sensu Andersen 

1977; = sieve pores sensu Cobben 1978; e.g. Euvelia mazzucconiae Aristizábal 

et al., 2015, Fig. 7A deste capítulo) são encontradas na superfície do corpo de 

gerromorfos, à exceção de Gerridae e Hermatobatidae. Segundo o mesmo autor, 

gerrídeos possuem estruturas superficialmente similares, as quais algumas vezes 

estão localizadas em depressões. Ele mencionou ainda que essas estruturas 

provavelmente estariam distribuídas em todos os gerrídeos, entretanto as 

presença das mesmas só foi confirmada em Cylindrostethinae até o momento. 

  

5. Superfície do corpo, projeções cuticulares em forma de taça: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes (Fig. 3D). 

A presença de projeções cuticulares em forma de taça ocorre em Rheumatobates 

Bergroth, 1892. 

 

6. Superfície do corpo, macrotríquias, forma: 

(0) Ramificadas (Fig. 5B); 

(1) Não ramificadas (Fig. 4; 5A, C-L). 

Macrotríquias ramificadas são ocorre em Halobates e principalmente na região 

ventral corpo. 

 

7. Superfície do corpo, depressões cuticulares, forma: 

(0) Côncavas (Fig. 5G-L); 
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(1) Planas (Fig. 5A-F). 

Depressões cuticulares rasas (cuticular pits sensu Andersen 1982) estão 

presentes na superfície do corpo de gerromorfos, geralmente restritas às áreas de 

inserção de músculos maiores. Depressões cuticulares côncavas são uma 

sinapomorfia de Charmatometrinae + Cylindrostethinae. Algumas áreas do 

corpo de Rheumatobates possuem depressões cuticulares convexas, mas trata-se 

de uma estrutura distinta. 

 

8. Superfície do corpo, depressões cuticulares, revestimento: 

(0) Glabras (Fig. 5A-D, F-L); 

(1) Hirsutas (Fig. 5E). 

Depressões cuticulares hirsutas ocorrem em Amemboa Esaki, 1925. 

 

9. Superfície do corpo, projeções cuticulares em forma de espinho: 

(0) Ausentes (Fig. 3B-L; 5); 

(1) Presentes (Fig. 3A). 

De acordo com Andersen (1982), essas estruturas estão presentes em Veliidae e 

em Rhagadotarsus Breddin, 1905 (Gerridae: Rhagadotarsinae). 

 

Cabeça 

10. Razão comprimento / largura: 

(0) Aproximadamente 0.5; 

(1) De 0.6 a 0.7; 

(2) Aproximadamente 0.8; 

(3) Subigual. 

Comprimento da cabeça subigual à largura é uma sinapomorfia de Platygerris. 

 

11. Entalhe dorsal: 

(0) Ausente (Fig. 6A, B); 

(1) Presente (Fig. 6C). 

Presença de entalhe dorsal na cabeça é uma sinapomorfia de Charmatometrinae. 

 

12. Região dorsal, linha mediana: 
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(0) Não impressa (Fig. 6A); 

(1) Impressa (Fig. 6C, D). 

Linha mediana dorsal da cabeça impressa é presente somente em Euvelia. Essa 

impressão nunca está presente em gerrídeos, mas podem haver finas pontuações 

que correspondem a inserções de músculos (Andersen 1982). 

 

13. Região dorsal, comprimento das microtríquias: 

(0) Muito alongadas, maior do que 15 vezes a largura (Fig. 3A, D; 7A); 

(1) Alongadas, no máximo, sete vezes maior do que a largura (Fig. 7B-D); 

(2) Arredondadas, comprimento subigual a largura (Fig. 3B, C). 

Microtríquias arredondadas no dorso da cabeça ocorre apenas em Holobates. 

 

14. Região dorsal, forma das microtríquias: 

(0) Achatada lateralmente; 

(1) Não achatadas, forma da base arredondado. 

Microtríquias achatadas são uma sinapomorfias de Cylindrostethinae. 

 

15. Região dorsal, distribuição das microtríquias: 

(0) Cobrindo toda a cabeça (Fig. 8A-C); 

(1) Ausente apenas no clípeo; 

(2) Ausente na região central; 

(3) Deixando alguma área glabra (Fig. 8D-I). 

Andersen (1982) relatou que C. palmaris parecia ter perdido a camada de 

microtríquias, no entanto, a mesma foi perdida em algumas áreas do corpo, mas 

não por todo ele. 

 

16. Região dorsal, distribuição das macrotíquias: 

(0) Dispersas por toda a cabeça (Fig. 8A-C, H-I); 

(1) Ausentes na região central, formando um “)(“ glabro (Fig. 8D-G). 

Dorso da cabeça sem macrotríquias na região central ocorre no clado de 

Cylindrostethus da América do Sul e em C. quadrivittatus. 

 

17. Região dorsal, número de tricobótrios: 
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(0) Três pares; 

(1) Quatro pares. 

Em todos os Gerromorpha são encontrados três pares de tricobótrios cefálicos 

dorsais, exceto quatro na maioria dos gerrídeos (Andersen 1975). Na presente 

análise, apenas Halobates e Euvelia possuem somente três pares de tricobótrios. 

 

18. Região dorsal, tricobótrios inseridos em domo cuticular com perfuração 

central: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Tricobótrios inseridos em domo cuticular com perturação central é uma 

sinapomorfias de H. platensis+. 

 

19. Região dorsal, tricobótrios inseridos em domo cuticular com perfuração 

central, localização: 

(0) Quarto par; 

(1) Terceiro par. 

Em Limnogonus Stål, 1868 e Cylindrostethinae a inserção do terceiro par de 

tricobótrios III é em um domo cuticular com perfuração central.  

 

20. Região dorsal, segundo par de tricobótrios, local de inserção em 

comparação com o olho: 

(0) Em frente à metade; 

(1) Em frente a aproximadamente o 1/3 anterior; 

(2) Em frente a aproximadamente o 1/5 anterior; 

(3) No limite anterior. 

Limnogonus aduncus e Cylindrostethinae possuem o segundo par de tricobótrios 

inserido aproximadamente no 1/5 anterior do olho.  

 

21. Razão largura do olho / largura interocular: 

(0) Aproximadamente 0,2; 

(1) Aproximadamente 0,5; 

(2) Aproximadamente 0,7; 
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(3) Aproximadamente 0,8; 

(4) Acima de 1. 

A largura interocular varia consideravelmente em Gerridae, mas usualmente é 

maior do que a largura do olho (Andersen 1982). A largura do olho 0.2 vezes 

menor do que a largura intraocular ocorre em Halobates. Largura do olho 

aproximadamente 0.7 vezes menor do que a largura interocular é uma ocorre em 

Halobatopsis. Largura do olho aproximadamente 0.8 vezes a largura interocular 

ocorrem em Charmatometrinae. Largura do olho maior do que a largura 

interocular ocorrem em Cylindrostethinae. 

 

22. Olho, margem ventral, espinhos: 

(0) Presentes (Fig. 9A); 

(1) Ausentes (Fig. 9B, C, E). 

Presença de espinhos na margem ventral do olho é uma sinapomorfia de C. 

palmaris+. 

 

23. Olho, omatídeos, forma: 

(0) Globular (Fig. 9C); 

(1) Plano (Fig. 9A-C, D-E); 

(2) Levemente deprimido ao centro. 

Olhos com omatídeos globulares ocorrem somente em Euvelia. 

Omatídeos levemente deprimidos ao centro é uma sinapomorfias de 

Cylindrostethinae. 

 

24. Olho, omatídeos, organização: 

(0) Aleatória (Fig. 9C); 

(1) Linear (Fig. 9A-B, D-E). 

Apenas Euvelia não possui os omatídeos organizados em linhas. 

 

25. Olho, linha mediana dorsal, quantidade de omatídeos: 

(0) 10 (Fig. 9C); 

(1) Mais de 20 (Fig. 9A-B, D-E). 
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A forma e quantidade de omatídeos nos olhos dos percevejos aquáticos é muito 

variável (Andersen 1982). Na presente análise, apenas Euvelia possui 10 

omatídeos, enquanto que nas demais espécies o número de omatídeos na linha 

mediana é maior do que 20. 

 

26. Olho, cerda ocular, comprimento: 

(0) Longa, cerda dorsal maior do que três vezes a largura do omatídeo (Fig. 9C, 

E); 

(1) Curta, não maior do que três vezes a largura do omatídeo (Fig. 9A-B, D). 

Cerdas oculares longas foram encontradas apenas em Euvelia e Rheumatobates. 

 

27. Olho, cerda ocular, posição: 

(0) Ventral (Fig. 9C); 

(1) Lateral (Fig. 9A-B, E). 

Cerda ocular inserida ventralmente ocorre somente em Euvelia. 

 

28. Antena, antenômero IV, forma: 

(0) Pedunculado; 

(1) Não pedunculado. 

Na presente análise antenômero IV não pedunculado foi encontrado somente em 

Rheumatobates.  

 

29. Antena, peça interarticular entre os antenômeros II e III  

(0) Fusionada com o III; 

(1) Não fusionada com o III. 

A peça interarticular na base do II antenômero é usualmente bem desenvolvida e 

distinta, no entanto, em Rhagadotarsinae e Trepobatinae ela está fusionada com 

o antenômero III (Andersem 1982). 

 

30. Clípeo, sutura basal: 

(0) Ausente; 

(1) Presente e bem definida (Fig. 10C). 

A ausência de sutura clipeal é uma sinapomorfias de H. platensis+. 
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31. Clípeo, superfície: 

(0) Lisa (Fig. 10D); 

(1) Ondulada (Fig. 10C). 

Superfície do clípeo com ondulações ocorre em Rheumatobates. 

 

32. Clípeo, angulação: 

(0) Plano; 

(1) Elevado (Fig. 10A-E). 

Clípeo elevado ocorre em Euvelia e Rheumatobates. 

 

33. Clípeo, forma: 

(0) Curto e arredondado (Fig. 10A-C); 

(1) Longo e retangular (Fig. 10D). 

Clípeo longo e retangular é uma sinapomorfias de H. platensis+. 

 

34. Labro, forma: 

(0) Triangular (Fig. 10D); 

(1) Quadrado (Fig. 10E). 

O labro é triangular na maioria dos gerrídeos (Andersen 1982), no entanto, ele é 

quadrado em Rheumatobates. 

 

35. Projeção epifaringeal, comprimento: 

(0) Curta, terminando no artículo I do rostro (Fig. 10E); 

(1) Longa, estendendo-se sobre o artículo II do rostro (Fig. 10B, E). 

Rheumatobates e Halobatopsis possuem a projeção epifaringeal longa, se 

estendendo sobre o artículo II. 

 

36. Rostro, artículos I e II: 

(0) Fusionados (Fig. 10B); 

(1) Com sutura nítida (Fig. 10A). 

Em Euvelia os artículos I e II do rostro são fusionados. 
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Tórax 

37. Forma áptera, pronoto, lobo posterior, comprimento: 

(0) Curto; 

(1) Alongado. 

O lobo posterior do pronoto é alongado nas formas ápteras de Limnogonus 

aduncus e Charmatometrinae. A redução do mesmo provavelmente ocorreu 

várias vezes na família Gerridae, assim como em Veliidae (Andersen 1982). 

 

38. Pronoto, ápteros, margem posterior, forma: 

(0) Arredondada; 

(1) Com lóbulos laterais. 

Lóbulos nas laterais na margem posterior do pronoto ocorrem em Halobates e 

em Rheumatobates. 

 

39. Espiráculo mesotorácico: 

(0) Não visível (Fig. 11A, B); 

(1) Visível (Fig. 11C-I). 

Em Euvelia e Halobates o espiráculo mesotorácico não é visível. 

 

40. Espiráculo mesotorácico visível, revestimento: 

(0) Cerdas dispersas (Fig. 11 C-D); 

(1) Pente formado por cerdas (Fig. 11E-I). 

Espiráculo mesotorácico com pente formado por cerdas é uma sinapomorfia de 

Charmatometrinae + Cylindrostethinae. 

 

41. Prosterno, tubérculo: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Tubérculo no prosterno é uma autapomorfia de C. quadrivittatus. 

 

42. Mesonoto, 1/3 posterior, faixa transversal semicurcular formada por 

cerdas: 

(0) Ausente; 
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(1) Presente. 

Faixa transversal formada por cerdas no 1/3 posterior do mesonoto é uma 

sinapomorfia de Platygerris. 

 

43. Fêmea, mesonoto, 1/3 lateroposterior, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Fêmea com uma projeção no 1/3 lateroposterior do mesonoto é uma 

autapomorfia de C. productus. 

 

44. Metatórax, aparato da glândula de cheiro: 

(0) Ausente (Fig. 12B); 

(1) Presente (Fig. 12A, C-I). 

Apenas em Rheumatobates e Halobatopsis o aparato da glândula de cheiro está 

ausente do metatórax. De acordo com Andersen (1982), o aparato pertenceria ao 

plano básico de Gerridae, no entanto, foi reduzido ou perdido secundariamente 

em vários táxons, tais como Rhagadotarsinae e alguns gêneros de Trepobatinae. 

 

45. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, abertura da glândula, 

angulação: 

(0) Elevada (Fig. 12B, C, D); 

(1) Plana (Fig. 12A, E-I). 

Halobates, Amemboa e Limnogonus possuem a abertura da glândula de cheiro 

formando uma elevação. 

 

46. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, canais laterais: 

(0) Ausentes (Fig. 12A, C, D, I); 

(1) Presentes (Fig. 12E-H). 

A presença desses canais laterais é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae + 

Charmatometrinae, havendo redução dos mesmos apenas em Platygerris 

(Matsuda 1960). Segundo Andersen (1982), Cylindrostethinae possui redução 

gradual dessa estrutura: em Cylindrostethus estão presentes tanto o canal lateral 

como um tufo de cerdas; em Potamobates, o canal lateral está presente e o tufo 
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de cerdas ausente; finalmente, em Platygerris o canal lateral e tufo de cerdas 

estão ausentes. 

 

47. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície evaporatória: 

(0) Ausente (Fig. 13B-D, O); 

(1) Presente (Fig. 13A, E-N). 

Euvelia, Charmatometrinae e Cylindrostethinae possuem uma área de 

evaporação no aparato da glândula de cheiro. 

 

48. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície evaporatória, tufo de 

cerdas: 

(0) Ausente (Fig. 13J); 

(1) Presente (Fig. 13A, E-I, K-N). 

Andersen (1982) relatou que Potamobates não possuiria tufo de cerdas na área 

de evaporação da glândula de cheiro, no entanto, com auxílio de microscopia 

eletrônica de varredura foi possível concluir que as espécies desse gênero 

possuem esta estrutura. A ausência de tufo de cerdas na área de evaporação é 

uma sinapomorfia de C. linearis (Erichson, 1848) + C. drakei Floriano, Paladini 

& Cavichioli, 2016. 

 

49.  Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície evaporatória, 

angulação: 

(0) Plana (Fig. 13A, E-G, I-N); 

(1) Elevada (Fig. 13H). 

A superfície de evaporação da glândula de cheiro elevada é uma autapomorfia 

de C. productus. 

 

50. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, forma: 

(0) Circular (Fig. 13E-K); 

(1) Em forma de gota (Fig. 13L-N). 

Potamobates horvathi+ possuem a superfície de evaporação da glândula de 

cheiro circular. 
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51. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, dorso, 

microtríquias: 

(0) Ausentes (Fig. 13A, E-K); 

(1) Presentes (Fig. 13L-N). 

A presença de microtríquias no dorso da superfície de evaporação da glândula de 

cheiro é uma sinapomorfia de Po. unidentatus+. 

 

52. Coxa metatorácica, comprimento em relação à coxa mesotorácica: 

(0) Subigual; 

(1) Aproximadamente 4 vezes maior. 

Coxa metatorácica aproximadamente 4 vezes mais longa do que a mesotorácica 

ocorrem em Halobates. 

 

53. Fêmur protorácico, comprimento em relação à tíbia protorácica: 

(0) Subigual; 

(1) 2,5 vezes maior; 

Comprimento do fêmur protorácico 2,5 vezes maior do que o da tíbia 

protorácica ocorre em Rheumatobates. 

 

54. Macho, fêmur protorácico, região anterior, dentículos: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Os dentículos na região anterior do fêmur protorácico podem ocorrer em 

Limnogonus e ocorrem em Brachymetra, C. linearis+ e Po. horvathi+. 

 

55. Macho, fêmur protorácico, região anterior, denículos, quantidade: 

(0) Menos de 10; 

(1) Mais de 10. 

Região anterior do fêmur protorácico com mais de 10 dentículos é uma 

sinapomorfia de C. palmaris+. 

 

56. Tarso protorácico, forma: 

(0) Oval; 
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(1) Linear. 

Apenas o gênero Euvelia possui o tarso protorácico oval. 

 

57. Trocânter mesotorácico, comprimento em relação ao trocânter 

metatorácico: 

(0) Menor; 

(1) Maior. 

Trocânter mesotorácico com comprimento menor do que o do metatorácico 

ocorre em Rheumatobates. 

 

58. Fêmur mesotorácico, comprimento em relação ao fêmur metatorácico: 

(0) Subigual; 

(1) Aproximadamente 1,5 vezes maior; 

(2) Aproximadamente 2,5 vezes maior. 

Em Euvelia e Halobates, o fêmur mesotorácico é aproximadamente 1.5 vezes 

mais longo do que o metatorácico. Fêmur mesotorácico aproximadamente 2,5 

vezes mais longo do que o metatorácico ocorrem em Rheumatobates. 

Comprimento do fêmur protorácico subigual ao comprimento do fêmur 

metatorácico é uma sinapomorfias de H. platensis+. 

 

59. Tíbias meso- e metatorácicas: 

(0) Cilíndricas; 

(1) Achatadas. 

A área distal das tíbias meso- e metatorácicas é usualmente cilíndrica em 

Gerromorpha, no entanto é achatada em Cylindrostethinae e alguns Halobatinae 

(Andersen 1982). Tíbias meso- e metatorácicas achatadas é uma sinapomorfias 

de Cylindrostethinae. 

 

60. Tarsos metatorácicos, garras prétarsais: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 
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As estruturas prétarsais são variáveis em Gerridae, havendo diversas 

modificações nas pernas metatorácicas (Andersen 1982). As garras foram 

perdidas em Cylindrostethinae neotropicais e Limnogonus (Matsdua 1960). 

 

61. Tarsos mesotorácicos, garras prétarsais, forma: 

(0) Agudas; 

(1) Laminares. 

Garras com forma laminar são uma característica de Euvelia (Drake 1957). 

 

62. Garras meso- e metatorácicas, forma: 

(0) Gancho; 

(1) Retas. 

Garras meso- e metatorácicas em forma é ganho é uma sinapomorfia de 

Amemboa+. 

 

63. Tarsos meso- e metatorácicos, fileira de cerdas: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Halobates e Limnogonus+ possuem uma fileira de cerdas nos tarso meso- e 

metatorácicos.  

 

64. Tarsos meso- e metatorácicos, região ventral, fileira de cerdas, 

comprimento: 

(0) Curtas, ligeiramente maiores do que as cerdas dorsais; 

(1) Longas, drasticamente maiores do que as cerdas dorsais. 

Apenas Halobates possui cerdas longas nos tarsos meso- e metatorácicos. 

 

65.  Tarsos meso- e metatorácicos, fileira de cerdas, organização [carácter 691]: 

(0) Todas as cerdas de mesmo comprimento ou diminuindo gradativamente; 

(1) Trechos de cerdas mais longas intercaladas com trechos de cerdas mais 

curtas. 
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Cylindrostethus e Po. horvathi possuem trechos de cerdas mais longas 

intercaladas com trechos de cerdas mais curtas, as quais podem estar 

relacionadas ao deslocamento rápido na superfície d’água (Andersen 1982). 

 

66. Asa mesotorácica, bifurcação na veia mediana: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A ausência de bifurcação na veia mediana da asa mesotorácica ocorre apenas em 

Rheumatobates. 

 

67. Asa mesotorácica, veia mediana, bifurcações, quantidade: 

(0) Uma; 

(1) Duas. 

A presença de apenas uma bifurcação na veia mediana da asa mesotorácia ocorre 

apenas em Halobatopsis. 

 

68. Asa mesotorácica, veia mediana, distância entre a primeira bifurcação e a 

segunda em comparação com a distância da segunda até o ápice da veia: 

(0) Menor; 

(1) Maior. 

Distância entre a primeira bifurcação e a segunda maior do que a distância da 

segunda até o ápice da veia é uma sinapomorfia de Platygerris. 

 

69. Asa mesotorácica, células fechadas, quantidade: 

(0) Menos de quatro; 

(1) Quatro. 

Usualmente os gerrídeos possuem quatro células fechadas nas asas 

mesotorácicas (Andersen 1982). Quatro células fechadas as asas mesotorácicas 

são uma sinapomorfias de Amemboa+. 

 

70. Asa mesotorácia, veia SC + R, largura: 

(0) Estreita, duas a três vezes mais larga do que as demais veias; 

(1) Larga, subigual a largura das demais veias. 
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A veia SC + R larga ocorre apenas em de H. platensis. 

 

71. Sutura intersegmentar dividindo completamente meso- e metatórax: 

(0) Ausente (Fig. 14D); 

(1) Presente (Fig. 14C). 

A presença da sutura intersegmentar entre o meso- e metatórax é uma 

sinapomorfia de Halobatopsis platensis+. A sutura intersegmentar entre o meso- 

e metatórax é difícil de ser visualizada em Gerridae, no entanto, a localização do 

espiráculo metatorácico pode ser utilizada como indicativo do limite entre esses 

dois segmentos, pois ele está posicionado na margem anterior do limite com o 

metatórax (Andersen 1982). 

 

72.  Sutura intersegmentar entre meso- e metatórax, forma: 

(0) Em forma de foice (Fig. 14C); 

(1) Reta; 

(2) Circular (Fig. 14D). 

Sutura intersegmentar entre o meso- e metatórax em forma de foice é uma 

sinapomorfia de Charmatometrinae. A sutura intersegmentar primária se 

distende através do espiráculo metatorácico e se estende até a base da asa em 

Charmatometrinae. Suturas descritas como circulares, juntando a margem 

posterior do mesonoto até o poço phragmatal, são um estado encontrado em 

Eotrechinae, Gerrinae, Cylindrostethinae e Ptilomerinae (Andersen 1982). 

 

73. Forma alada, sulco metacebular, região anterior: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de sulco metacebular completo nas formas aladas é uma 

sinapomorfia de Charmatometrinae. Esse sulco separa o meso- do metacetábulo. 

A parte anterior do sulco foi perdida na maioria dos gerrídeos alados, exceto em 

Charmatometrinae (Andersen 1982). 

 

74. Forma alada, sulco metacebular, extensão: 

(0) Conectado ao sulco longitudinal; 
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(1) Quase atingindo a margem posterior do metanoto. 

O sulco metacebular quase atingindo a margem posterior do metanoto noto é 

uma sinapomorfia de Cylindrostethinae. 

 

ABDÔMEN 

75. Comprimento em relação à largura entre os mesoacetábulos: 

(0) Subigual; 

(1) De 1,5 a 2.5 vezes; 

(2) Aproximadamente 4 vezes maior. 

Comprimento do abdômen de 1,5 a 2,5 vezes maior do que a largura entre os 

mesoacetábulos é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae. Comprimento do 

abdômen aproximadamente 4 vezes maior do que a largura entre os 

mesoacetábulos é uma sinapomorfia de C. productus+. O comprimento do 

abdômen é variável em Gerridae. Na condição plesiomórfica, ele é subigual ou 

maior do que a largura entre os mesoacetábulos. Essa tendência na redução do 

comprimento do abdômen ocorre particularmente nos machos. 

 

76. Macho, margens laterais do abdômen: 

(0) Convergindo posteriormente; 

(1) Paralelas; 

(2) Divergindo posteriormente. 

As margens laterais do abdômen paralelas são uma sinapomorfia de 

Cylindrostethus. Margens laterais divergindo posteriormente são uma 

sinapomorfia de C. linearis + C. drakei. 

 

77. Tergito abdominal I, sutura superficial secundária: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de uma sutura superficial secundária no tergito abdominal I é uma 

sinapomorfia de Charmatometrinae. Essa linha encontra-se em frente ao 

primeiro espiráculo abdominal, está ausente nas ninfas e não é um sutura 

intersegmentar verdadeira (Andersen 1982). 
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78. Tergito abdominal I, margem posterior: 

(0) Obliterada; 

(1) Contínua. 

Margem posterior do tergito abdominal I obliterada ocorre em vários táxons 

terminais, tais como: Halobates, Rheumatobates, Halobatopsis, Po. thomasi e 

Platygerris. 

 

79. Laterotergito I: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de laterotergito I ocorre em Rheumatobates, estando ele ausente na 

maioria dos adultos de Gerridae (Andersen 1982). 

 

80. Esternito abdominal I: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

O esternito abdominal I é reduzido na maioria dos gerrídeos, exceto 

Rhagadotarsinae, fazendo com que o primeiro esternito visível corresponda ao 

segundo segmento abdominal (Andersen 1982). 

 

81. Macho, esternito abdominais, dentículos pretos: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

A presença de dentículos pretos nos esternitos abdominais é uma sinapomorfia 

de Cylindrostethus. 

 

82.  Macho, esternitos abdominais, dentículos pretos, distribuição [carácter 

861]: 

(0) Dispersos; 

(1) Aglomerados. 

A presença de dentículos pretos aglomerados nos esternitos abdominais é uma 

sinapomorfia de C. linearis + C. drakei. 
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83. Macho, esternitos abdominais, depressões: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Esternitos abdominais com depressão ocorrem em C. linearis, C. drakei, Po. 

thomasi e Po. osborni Hungerford, 1937. 

 

84. Macho, tergito abdominal VII, metade posterior, depressão: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Cylindrostethus productus e C. regulus (White, 1879) possuem depressão na 

metade posterior do tergito abdominal VII. 

 

85. Macho, esternito abdominal VII, margem posterior, reentrância: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Segundo Matsuda (1960), a margem posterior do esternito abdominal VII em 

Cylindrostethinae possui um entalhe central. No entanto, essa estrutura está 

presente apenas em Potamobates, Platygerris e no grupo linearis de 

Cylindrostethus. Nas demais espécies desse último gênero, a margem posterior 

do esternito VII é arredondada, mas não possui reentrância. 

  

86. Fêmea, pleurito abdominal VII, placas laterais: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Fêmea com placas laterais no pleurito VII é uma sinapomorfia de Platygerris. 

 

87. Macho, último laterotergito abdominal, espinho: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Usualmente, a parte distal do último laterotergito abdominal é modificada em 

Gerridae, podendo haver uma projeção posterior em forma de espinho e 

Gerrinae, Cylindrostethinae e Ptilomerinae (especialmente nas espécies grandes) 
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(Andersen 1982). Halobatopsis, Limnogonus e Cylindrostethinae (exceto 

Platygerris) possuem essa projeção em forma de espinho. 

 

88. Macho, último laterotergito abdominal, espinho, ápice, forma: 

(0) Arredondado; 

(1) Pontiagudo. 

O ápice do espinho do último laterotergito abdominal em Limnogonus e 

Cylindrostethus é pontiagudo. 

 

89. Macho, último laterotergito abdominal, espinho, tamanho: 

(0) Curto, menor do que o comprimento do tergito VIII; 

(1) Médio, subigual ao comprimento do tergito VIII; 

(2) Longo, maior do que o comprimento do tergito VIII. 

O espinho do conexivo longo é uma autapomorfia de C. productus. 

 

90. Macho, tergito abdominal VIII, margens lateroposteriores: 

(0) Convergindo posteriormente; 

(1) Divergindo posteriormente. 

O tergito abdominal VIII com as margens lateroposteriores divergindo 

posteriormente é uma sinapomorfias de C. linearis + C. drakei. 

 

91. Macho, esternito abdominal VIII, margem posterior, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de projeção na margem posterior do esternito abdominal VIII do 

macho é uma sinapomorfia de Pl. asymmetricus+. 

 

92. Fêmea, esternito abdominal VII, margem posterior, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Segundo Andersen (1982), prolongações na parte ventral do esternito abdominal 

VII ocorrem em vários gerrídeos. A presença de projeção na margem posterior 

do esternito abdominal VII é uma sinapomorfia de Pl. asymmetricus+. 
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93. Fêmea, esternito abdominal VII, margem posterior, projeção, forma 

[carácter 971]: 

(0) Dobrada dorsalmente; 

(1) Plana. 

Projeção do esternitos VII com a margem posterior dobrada dorsalmente é uma 

sinapomorfia de Po. unidentatus+. 

 

94. Fêmea, esternito abdominal VII, margem posterior, projeção, lóbulo 

[carácter 981]: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de lóbulo na projeção do esternito abdominal VII é uma 

sinapomorfia de Po. shuar Buzzetti, 2006 + Po. sumaco Cognato, 1998. 

 

95. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, margem posterior, forma: 

(0) Arredondada; 

(1) Triangular; 

(2) Em forma de ‘Y’. 

A margem posterior do tergito VIII em forma de ‘Y’ ocorre apenas em 

Rheumatobates. 

 

96.  Macho, genitália, torção (próctiger e pigóforo): 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A torção da genitália é uma sinapomorfia de Pl. asymmetricus+. 

 

97.  Macho, genitália (próctiger e pigóforo), torção, grau [carácter 1011]: 

(0) Até 45º 

(1) Aproximadamente 90º. 

A torção de aproximadamente 90º é uma sinapomorfia de Po. shuar + Po. 

sumaco. 
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98.  Macho, próctiger, simetria: 

(0) Simétrico; 

(1) Assimétrico. 

A genitália dos machos de Gerridae é usualmente simétrica, mas algumas 

espécies de Cylindrostethinae (Potamobates e Platygerris) e a maioria dos 

Halobates possuem genitália assimétrica em grau variável (Andersen 1982). 

Próctiger assimétrico é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae, podendo haver 

projeções unilaterais em algumas espécies (Matsuda 1960). 

 

99.  Macho, próctiger, ápice, forma: 

(0) Pontiagudo; 

(1) Arredondado. 

O ápice do próctiger agudo é uma sinapomorfia de Cylindrostethus da América 

do Sul. 

 

100.  Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

O processo basolateral esquerdo do próctiger está presente em Halobates, 

Amemboa e Cylindrostethinae. 

 

101.  Macho, próctiger, processo basolateral direito: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

O processo basolateral direito esta´presente em Halobates, Amemboa, 

Cylindrostethus e em algumas espécies de Potamobates. 

 

102.  Macho, próctiger, processo basolateral direito, comprimento em relação ao 

processo basolateral esquerdo: 

(0) Muito menor; 

(1) Subigual. 
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Em C. quadrivittatus, Po. thomasi e Po. osborni, o comprimento do processo 

basolateral direto é drasticamente menor do que o comprimento do processo 

basolateral esquerdo. 

 

103.  Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo, margens laterais: 

(0) Convergindo distalmente; 

(1) Divergindo distalmente. 

Apenas C. quadrivittatus possui as margens laterais do processo basolateral 

esquerdo divergindo distalmente. 

 

104.  Macho, próctiger, comprimento: 

(0) Curto, menor do que o comprimento do pigóforo; 

(1) Longo, subigual ao comprimento do pigóforo; 

(2) Muito longo, maior do que o comprimento do pigóforo. 

Em C. linearis+ o proctiger é muito longo, em C. linearis + C. drakei o ele é 

longo. 

 

105.  Macho, falo, comprimento: 

(0) Curto, comprimento subigual a largura; 

(1) Longo, comprimento quase duas vezes maior do que a largura; 

(2) Muito longo, comprimento maior quase três vezes maior do que a largura. 

Falo curto é uma sinapomorfia de C. hungerfordi Drake & Harris, 1934 + C. 

regulus. Falo muito alongado é uma sinapomorfia de P. thomasi+. 

 

106.  Macho, parâmeros: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Segundo Andersen (1982), parâmeros estão ausentes em Halobates e 

Rhagadotarsinae. 

 

107.  Macho, parâmero, tamanho; 

(0) Pequeno, comprimento subigual a largura da base; 
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(1) Grande, comprimento, no mínimo, duas vezes maior do que a largura da 

base. 

O comprimento e forma do parâmero é muito variável em Gerridae. Em 

Ptilomerinae Trepobatinae, Charmatometrinae, Halobatinae e em Eotrechinae o 

parâmero é bem desenvolvido. Enquanto é pequeno e rudimentar em Gerrinae, 

Cylindrostethinae e na maioria de Eotrechinae (Andersen 1982). 

 

108.  Macho, falo, placa dorsal esclerotizada: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de placa dorsal esclerotizada é uma ocorre apenas em Limnogonus. 

 

109.  Macho, falo, esclerito ventro-transversal; 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de esclerito ventro-transversal é uma sinapomorfia de Po. thomasi+.  

 

110.  Macho, falo, esclerito ventral: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A ausência de esclerito ventral é uma autopomorfia de C. productus. 

 

111.  Macho, falo, esclerito dorsal: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A ausência de esclerito dorsal é uma sinapomorfia de Cylindrostethus da 

América do Sul. 

 

112.  Fêmea, comprimento da gonocoxa: 

(0) Curta; 

(1) Longa. 
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Gonocoxa longa ocorre em Rheumatobates. As fêmeas de Rhagaotarsinae 

possuem o ovipositor bem desenvolvido, o que pode estar associado com o 

hábito de depositar os ovos nos tecidos das plantas (Andersen 1982). 

 

113.  Fêmea, segunda gonocoxa: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A segunda gonocoxa está presente em Rhagadotarsinae, mas foi perdida nos 

demais gerrídeos (Andersen 1982). 

 

114.  Fêmea, segunda gonopófise: 

(0) Parte esclerotizada e o ápice membranoso; 

(1) Toda esclerotizada. 

Matsuda (1960) e Andersen (1982) relataram que em Cylindrostethinae a 

segunda gonopófise é inteiramente esclerotizada, o que foi recuperado aqui 

como uma sinapomorfia de Cylindrostethinae. 

 

A análise filogenética com pesagem igual resultou em três árvores mais 

parcimoniosas com 190 passos, índice de consistência 70 e índice de retenção 82 (Fig. 

1). Com a pesagem implícita e utilizando o script “setk.run” para encontrar o melhor 

valor de K (K= 3.04), foi encontrada apenas uma árvore (Fig. 2). 

Damgaard (2008) propôs uma filogenia para Gerromorpha e incluiu três táxons 

terminais de Cylindrostethinae (Cylindrostethus costalis, C. palmaris e Potamobates 

sp.). Em sua análise, Potamobates sp. foi recuperado como grupo irmão de 

Brachymetra unca (Charmatometrinae) e, portanto, Cylindrostethinae não seria 

monofilética. Nas árvores obtidas no presente trabalho, Charmatometrinae aparece 

como grupo irmão de Cylindrostethinae e é suportada por três sinapomorfias (Bremer = 

2): superfície do corpo com depressões cuticulares côncavas (caráter 70); espiráculo 

mesotorácico com um pente formado por cerdas (caráter 401) e canal lateral do aparato 

da glândula de cheiro presente (caráter 461). 

Cylindrostethinae foi recuperada como monofilética e suportada por 8 

sinapomorfias (Bremer = 8): comprimento do corpo de 3,5 a 5 vezes maior do que a 

largura entre os mesoacetábulos (caráter 12); superfície do corpo coberto por estruturas 
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similares a placa com cavilhas (caráter 41); dorso da cabeça coberto por microtríquias 

achatadas lateralmente (caráter 140); omatídeos levemente deprimido ao centro (caráter 

232); tíbias meso- e metatorácicas achatadas (caráter 591); sulco metacetabular quase 

atingindo a margem posterior do metanoto (caráter 741); comprimento do abdômen de 

1,5 a 2,5 vezes maior do que a largura entre os mesoacetábulos (caráter 751); e fêmea 

com a segunda gonopófise toda esclerotizada (caráter 1191). 

Andersen (1982) relatou que Cylindrostethus provavelmente não seria um 

agrupamento natural, devido ao fato de somente as espécies da América do Sul não 

terem as garras dos tarsos meso- e metatorácicos. No entanto, a monofilia de 

Cylindrostethus foi corroborada no presente estudo, sendo suportada por duas 

sinapomorfias (Bremer = 1): margens laterais do abdômen paralelas (caráter 761) e 

macho com dentículos nos esternitos abdominais (caráter 811). Tal fato corrobora as os 

resultados obtidos por Matsuda (1960), Polhemus (1994) e Damgaard (2008). Polhemus 

(1994) propôs uma filogenia para o gênero e concluiu que ele estaria divido em um 

clado constituído pelas espécies da América do Sul e outro pelas espécies 

Paleotropicais. Tal fato não foi corroborado aqui, pois Cylindrostethus quadrivittatus 

(oeste da África) aparece como grupo irmão de C. productus+ (América do Sul). 

O clado das espécies Neotropicais está suportado por duas sinapomorfias (Bremer = 

2): macho com o ápice do próctiger pontiagudo (caráter 990) e esclerito dorsal do falo 

ausente (caráter 1110). O grupo linearis sensu Drake foi recuperado como monofilético, 

suportado por quatro sinapomorfias (Bremer = 6): ausência de tufo de cerdas na 

superfície de evaporação da glândula de cheiro (caráter 480); macho com os dentículos 

pretos dos esternitos abdominais aglomerados (caráter 821); e margens lateroposteriores 

do tergito abdominal VIII divergindo posteriormente (caráter 901). O grupo regulus 

sensu Drake foi recuperado como monofilético, suportado por duas sinapomorfias 

(Bremer = 2): margem ventral dos olhos com espinhos (caráter 220) e base do fêmur 

protorácico com mais de 10 dentículos (caráter 551). Cylindrostethus palmaris aparece 

como grupo irmão de C. regulus + C. hungerfordi, corroborando com Floriano et al. 

(2016). 

Os gêneros “Potamobates” e Platygerris formaram um clado, posicionado como 

grupo irmão de Cylindrostethus, corroborando com o diagrama proposto por Matsuda 

(1960). Este clado está suportado por duas sinapomorfias (Bremer = 3): macho com o 
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falo muito alongado, com o comprimento quase três vezes maior do a largura (caráter 

1052) e esclerito ventro-transversal do falo presente (caráter 1091). 

Potamobates thomasi aparece como grupo irmão de ((Pl. asymmetricus + Pl. 

depressus) Po. horvathi+), e portanto “Potamobates” não é um grupo monofilético. Na 

descrição de Po. thomasi, o autor mencionou que essa espécie seria mais semelhante a 

Cylindrostethus do que a qualquer outra espécie de Potamobates, possuindo vários 

caracteres semelhantes ao primeiro gênero, tais como: 1) o abdômen mais alongado e 

mais uniformemente segmentado; 2) macho com a genitália externa menor; 3) padrão 

geral de coloração; 4) rostro mais longo; 5) corpo um pouco achatado; e 6) fêmures 

meso- e metatorácicos ultrapassando o ápice do abdômen. Por outro lado, apresenta o 

segundo segmento genital do macho assimétrico, sendo essa uma característica de 

“Potamobates” (Hungerford 1937). 

Segundo Matsuda (1960), Po. thomasi estaria posicionado entre Potamobates e 

Cylindrostethus, havendo vários caracteres que diferem Po. thomasi das demais 

espécies de Potamobates e a aproximam de Cylindrostethus, como: 1) espiráculos 

localizados próximos às margens anteriores dos pleuritos abdominais; 2) segmento 

abdominal VII tão longo quanto o segmento anterior; 3) genitália não girada 

sinistramente; e 4) antenômero II distintamente mais longo do que o III. 

Na hipótese de relacionamento filogenético para “Potamobates” proposta por 

Polhemus & Polhemus (1995), os autores criaram o grupo monotípico determinado 

thomasi, o qual caracteriza-se por possuir: 1) genitália do macho apenas ligeiramente 

modificada; 2) segmento abdominal VIII sem projeções; 3) genitália não girada; 4) 

próctiger com pequenas modificações; 5) fêmea com projeção posterior do último 

laterotergito abdominal curta; 6) macho, segmento abdominal VII com modificações 

laterais na margem posterior; e 7) segmentos abdominais VIII e IX não modificados. 

Em conformidade com esses dados e os resultados aqui obtidos, um novo gênero será 

descrito para alocar Po. thomasi. 

O gênero Platygerris foi recuperado como monofilético e suportado por quatro 

sinapomorfias (Bremer =8): comprimento da cabeça subigual à sua largura (caráter 103); 

presença de uma faixa transversal semicurcular no 1/3 posterior do mesonoto (caráter 

421); asa anterior com a distância entre a primeira bifurcação da veia mediana e a 

segunda maior do que a distância entre a segunda bifurcação a o ápice da asa (caráter 

681) e a fêmea com presença de placas laterais no pleurito VII (caráter 911). 
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Dentre as espécies de “Potamobates” (excluindo-se Po. thomasi), Po. horvathi 

aparece como grupo irmão de Po. osborni+. O clado ((Po. unidentatus (Po. shuar + Po. 

sumaco) está suportado por duas sinapomorfias (Bremer = 2): presença de microtríquias 

na região dorsal da superfície de evaporação da glândula de cheiro (caráter 511) e fêmea 

com a projeção do esternitos VII plana (caráter 931). O clado Po. shuar + Po. sumaco 

está mantido por duas sinapomorfias (Bremer = 2): fêmea com lóbulo na projeção da 

margem posterior do esternito VII (caráter 941) e macho com a genitália (próctiger e 

pigóforo) girada aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do corpo 

(caráter 971). 

Essa é a primeira análise filogenética a incluir vários terminais de 

Cylindrostethinae, tendo sido possível compreender melhor a relação entre 

Charmatometrinae e Cylindrostethinae e as relações entre os três gêneros dessa 

subfamília.  

 

Novo gênero 

(Fig. 15 e 16) 

 

Potamobates thomasi Hungerford, 1937: 63–65 (descrição). Hungerford 1937: 146, 147 

(figura). Kuitert 1942: 140, 142 (chave, nota). Matsuda 1960: 510–511, 514–515 

(figura). Polhemus & Polhemus 1995: 364, 366–368, 372 (chave, filogenia). 

Cognato 1998: 21, 22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 (filogenia). Padilla-Gil & 

Damgaard 2011: 44, 46 (chave, filogenia). 

 

Diagnose: Abdômen alongado, com comprimento maior do que o do mesotórax; 

espiráculos abdominais posicionados no centro dos segmentos. Macho: segmento 

abdominal VIII sem projeções; próctiger e pigóforo não girados em relação ao eixo 

longitudinal do corpo (Fig. 16A). Fêmea: mediotergito abdominal VIII com 

comprimento subigual à largura (Fig. 16B); esternito abdminal VII com duas projeções 

laterais na margem posterior (Fig. 16C); projeção na margem posterior do esternitos 

abdominal VII ausente. 

 

Distribuição geográfica: MÉXICO (Guerrero; Jalisco; México; Michoacán; Nayarit; 

Puebla). 
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Redescrição: Comprimento (♂: 11,8–13,6 mm; ♀: 12,2–14,0 mm); largura (♂: 3,4–3,7 

mm; ♀: 3,4–3,9 mm) (Fig. 2). Cabeça: antenômero I aproximadamente 1,3 vezes mais 

longo do que a largura da cabeça e aproximadamente 2,7 vezes mais longo do que o 

antenômero II; antenômero II aproximadamente 1,3 vezes mais longo do que o III; 

antenômero IV 1,4 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,2 vezes maior do 

que a largura interocular. Artículo III do rostro 1,5 a 1,8 vezes mais longo do que o IV. 

Antena negra; dorso da cabeça negro, vértice com uma mancha amarelada; base do 

tubérculo antenífero com uma mancha amarelada, ápice enegrecido; placas mandibular 

e maxilar amareladas; rostro com os artículos I e II amarelados, III e IV negros, base da 

região ventral pouco mais clara; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região 

proximal do fêmur protorácico sem dentículos. Pronoto com uma faixa longitudinal 

mediana amarelada, margem posterior não coberta por cerdas douradas; pleurito com 

uma faixa longitudinal coberta por cerdas douradas; proacetábulo amarelo, com margem 

apical enegrecida, sem mancha formada por cerdas douradas; coxa amarelada; trocânter 

com lateral interna, 2/3 ventrodistal e 1/3 basolateral externo amarelados, restante 

enegrecido; fêmur dorsalmente e ventralmente com uma faixa longitudinal enegrecida; 

tíbia e tarso enegrecidos. Mesonoto com uma faixa longitudinal mediana e duas faixas 

laterais paralelas amareladas, margem posterior com cerdas douradas; mesoespiráculo 

com uma mancha amarelada, margem posterior coberta por cerdas douradas; 

mesopleura com uma faixa longitudinal contínua e retilínea formada por cerdas 

douradas; mesosterno com uma mancha anterior enegrecida localizada abaixo da 

inserção da perna anterior; acetábulos meso- e metatorácicos negros,  com uma faixa 

formada por cerdas douradas na lateral externa cada; coxas meso- e metatorácicas 

amareladas, margem lateral externa com uma mancha negra; dorso do trocânter negro, 

ventre castanho; fêmures meso- e metatorácicos com a região ventrobasal marrom-clara, 

restante dos fêmures, tíbias e tarsos negros. Metanoto com uma faixa longitudinal 

mediana amarelada, margem posterior coberta por cerdas douradas; metapleura com 

uma faixa longitudinal formada por cerdas douradas; metasterno amarelado. Abdômen: 

mediotergitos I–VII negros, margens laterais com uma faixa inconspícua formada por 

cerdas douradas, região mediana com uma faixa amarelada; margem posterior do 

mediotergito VII podendo ser amarelada; laterotergitos com 1/3 dorsal amarelado; 

pleura negra; limite entre os esternitos com uma faixa transversal fina enegrecida que se 
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estende até próximo à região central; esternito amarelo-claro. Macho: esternitos 

abdominais V e VI com uma leve depressão longitudinal mediana, demais esternitos 

sem depressão. Margem posterior do mediotergito abdominal VII truncada. Projeção 

posterior do último laterotergito abdominal de arredondado a triangular. Esternito 

abdominal VII com uma reentrância retangular na margem posterior, com a largura 

quase três vezes maior que o comprimento. Segmento abdominal VIII quase tão longo 

quanto largo, em formato tubular, margens laterais levemente divergentes e com um 

leve abaulamento no 1/3 anterior, margem posterior arredondada dorsalmente, sem 

modificações. Próctiger e pigóforo não girados (Fig. 16A). Próctiger 1,3 vezes mais 

longo do que o segmento abdominal VII; margem anterior com uma reentrância com 

aproximadamente 1/5 do comprimento do próctiger; margem lateral direita não dobrada 

ventralmente; margem lateral esquerda dobrada apenas no processo basolateral; ápice 

do proctiger com muitos dentículos; processo basolateral direito do próctiger 

desenvolvido, oval, pouco mais curto que o esquerdo; processo basolateral esquerdo 

curto, com comprimento aproximadamente 2,4 vezes menor do que o do próctiger e 1,5 

vezes maior do que a largura deste, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 90º 

do eixo longitudinal do proctiger, margens laterais convergentes distalmente e ápice de 

arredondado a levemente pontiagudo (não bífido) (Fig. 16G). Comprimento do pigóforo 

1,8 vezes maior do que o do segmento abdominal VII, região ventroposterior com 

dentículos. Falo relativamente curto, com comprimento aproximadamente 4,3 vezes 

maior do que a menor largura (Fig. 16D); esclerito dorsal muito estreito e curto, com 

comprimento subigual ao do esclerito ventral, ápice chanfrado centralmente (Fig. 16E); 

esclerito lateral triangular; esclerito ventral muito largo (ápice com largura quase três 

vezes maior do que a largura central), margens laterais curvadas dorsalmente e base 

com um leve entalhe central (Fig. 16F); esclerito ventrotransversal abraçando 

centralmente o ventral. Mediotergito abdominal VIII negro, com uma faixa longitudinal 

basal e margens laterais castanhas; pleurito e esternito amarelados, margem 

posterolateral do esternito coberta por cerdas negras; pigóforo com uma mancha central 

basal amarelada, região posterior de amarronzada a enegrecida; próctiger negro. Fêmea: 

laterotergitos abdominais dobrados sobre os mediotergitos ao longo dos segmentos IV–

VII. Projeção posterior do último laterotergito abdominal presente, triangular, curta, 

com comprimento quatro vezes menor do que o do mediotergito VII e ápice pontiagudo. 

Margem posterior do esternito abdominal VII arredondada e com projeções laterais 
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triangulares. Esternito VIII não visível (Fig. 16C). Mediotergito abdominal VIII com as 

margens laterais levemente divergentes posteriormente, comprimento aproximadamente 

0,8 a 1,3 vezes a sua largura; margem posterior truncada (Fig. 16B). Cone anal curto, 

com 1/2 do comprimento do mediotergito abdominal VII. Mediotergito abdominal VIII 

negro com uma mancha longitudinal triangular levemente mais clara, margem lateral 

amarelada. Gonocoxa amarelada com a margem negra. Cone anal negro. Forma alada: 

margem posterolateral do pronoto amarelada, restante como nos ápteros. 

 

Variações: O protorácico fêmur pode ser negro com cerca da 1/2 basal interna 

amarelada e uma faixa longitudinal externa amarela se expandindo para a região dorsal 

no ápice. 

 

Comentários: O novo gênero diferencia-se facilmente das espécies de 

Potamobates pelos seguintes caracteres: 1) padrão de coloração geral distinto; 2) 

abdômen alongado e uniformemente segmentado (Fig. 15); 3) antenômero II 

distintamente mais longo do que o III; 4) rostro longo, atingindo a margem anterior do 

proesternito torácico; 5) macho com o segmento abdominal VIII com comprimento 

subigual à largura (Fig. 16A); 6) espiráculos abdominais localizados centralmente nos 

segmentos; 7) próctiger e pigóforo do macho não girados (Fig. 16A); 8) segmento 

abdominal VIII do macho sem projeções (Fig. 16A); 9) fêmea com projeção posterior 

do último laterotergito abdominal curta e com o ápice pontiagudo (Fig. 16B); 9) fêmea 

com o esternito abdominal VII com modificações laterais na margem posterior; 10) 

esternito VIII da fêmea oculto (Fig. 16B) (Hungerford 1937, Matsuda 1960, Polhemus 

& Polhemus 1995) e; 11) esclerito dorsal do falo largo. De acordo com todas essas 

diferenças morfológicas e a hipótese filogenética encontrada, nós estamos propondo a 

criação de um novo gênero para alocar a espécie que previamente está dentro de 

Potamobates (Potamobathes thomasi Hungerford, 1937). 

 

Material examinado: 1♀ PARÁTIPO (USNM): ‘El Sabino Uruap\ Mich. Mex. 7 25 

36\ H. D. Thomas’ ‘PARATYPE\ Potamobates\ thomasi\ H. B. Hungerford’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C. J.Drake Accession’. 1♀ e 1♂ (UCMC): ‘MEXICO, 

Guerrero\ Aguacotillo, km 40 on\ Mex. 134, NE Ixtapa\ CL 1893 I–27–85\ J. T. 

Polhemus’ ‘Potamobates\ thomasi\ Hungerford’. 1♀ (UCMC): ‘MEXICO, Guerrero\ 



39 

 

Aguacotillo, km 40 on\ Mex. 134, NE of Ixtapa\ CL 1893 I–27–85\ J. T. Polhemus’. 1♀ 

(USNM): ‘Tejupilco, Mex.\ Temescaltepec\ VI–16–33’ ‘H. E. Hinton,\ R. L. Usinger\ 

Collectors’ ‘C J. Drake\ Coll. 1956’ ‘Potamobates\ thomasi\ Drake, Hung.’. 4♀ e 11♂ 

(USNM): ‘‘MEXICO, Guerrero\ Aguacotillo, km 40 on\ Mex. 134, NE Ixtapa\ CL 1893 

I–27–85\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ 

e 3♂ (USNM): ‘MEX., Nayarit\ San Blas (Riv.)\ CL1233 XI–28–68\ J.T. Polhemus’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 4♀ e 2♂ (USNM): ‘MEX., Jal., 

1000’ S. of Mismaloya\ CL733, VI–9–1975\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 6♀ e 2♂ (USNM): ‘MEX., Nayarit\ 5 de 

Mayo\ CL1027 21April1964\ J.T.& M.S.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J. Drake Accession’. 2♀ e 4♂ (USNM): ‘MEX., Puebl: 8Miw of\ Izucar de 

Metamoros\ CL1051 27Apr1964\ J. T.&M.S.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 

2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘MEX., Nay., 2800\ El Refilio, km. 29\ 

CL729, VI–8–1975\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 2♀ e 1♂ (USNM): ‘MEXICO, Guerrero\ Terrenos, km. 21 on Mex.\ 134, 

NE of Ixtapa Cl 1896\ I–29–85 J.T.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. 

Drake Accession’. 
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Figura 1. Filogenia de Cylindrostethus. Consenso estrito das árvores mais parcimoniosas com a pesagem igual dos caracteres. Os números acima dos ramos se referem aos 

números dos caráteres; os números abaixo dos ramos referem aos estados dos caráteres e os número nos nós se referem aos suportes de Bremer. Os círculos preenchidos são 

sinapomorfias/autopomorfias. 
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Figura 2. Filogenia de Cylindrostethus. Árvore encontrada com pesagem implícita, valor de K = 3,04. 
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 Figura 3. Microtríquias. A. Euvelia mazzucconiae, vista dorsal, pronoto. B. Halobates micans, vista 

dorsal, mesonoto. C. Halobates micans, vista dorsal, mesonoto. D. Rheumatobates crassifemur, vista 

dorsal, pronoto. E. Amemboa, vista dorsal, cabeça. F. Halobatopsis platensis, vista lateral, propleura. G. 

Brachymetra, vista lateral, acetábulo protorácico. H. Charmatometra bakeri, vista dorsal, pronoto. I. 

Potamobates unidentatus, vista dorsal, pronoto. 
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Figura 4. Cerdas prateadas. A. Limnogonus aduncus, vista lateral, acetábulo metatorácico. B. 

Brachymetra, vista lateral, propleura. C. Cylindrostethus quadrivittatus, vista lateral, mesopleura. D. 

Potamobates osborni, vista lateral, acetábulo protorácico. E. Potamobates unidentatus, vista lateral, 

espiráculo mesotorácico. F. Platygerris asymmetricus, vista lateral, cabeça. 
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Figura 5. Depressões cuticulares. A. Euvelia mazzucconiae, vista dorsal, pronoto. B. Halobates micans, 

vista ventral, mesoesternito. C. Rheumatobates crassifemur, vista dorsal, pronoto. D. Halobatopsis 

platensis, vista lateral, propleura. E. Amemboa, vista dorsal, pronoto. F. Limnogonus aduncus, vista 

dorsal, pronoto. G. Brachymetra, vista dorsal, cabeça. H. Cylindrostethus quadrivittatus, vista lateral, 

propleura. I. Cylindrostethus linearis, vista dorsal, cabeça. J. Potamobates thomasi, vista dorsal, cabeça. 

K. Potamobates horvathi, vista lateral, propleura. L. Potamobates unidentatus, vista lateral, propleura. 
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Figura 6. Cabeça, vista dorsal. A. Brachymetra. B. Charmatometra bakeri. C. Euvelia mazzucconiae. D. 

Euvelia mazzucconiae. 
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Figura 7. Microtríquias. A. Euvelia mazzucconiae. B.  Amemboa. C. Cylindrostethus quadrivittatus. D. 

Cylindrostethus thomasi. 
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Figura 8. Microtríquias, cabeça, vista dorsal. A. Rheumatobates crassifemur. B. Halobatopsis platensis. 

C. Brachymetra. D. Cylindrostethus palmaris. E. Cylindrostehtus palmaris. F. Cylindrostethus linearis.  

G. Cylindrostethus linearis. H. Potamobates unidentatus. I. Potamobates unidentatus. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

Figura 9. Olho. A. Cylindrostethus palmaris. B. Potamobates sumaco. C.  Euvelia mazzucconiae. D. 

Cylindrostethus productus. E. Rheumatobates crassifemur. 
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Figura 10.  Ultraestruturas das peças bucais. A. Rheumatobates crassifemur, vista lateral. B. Euvelia 

mazzucconiae, vista lateral. C. Rheumatobates crassifemur, clípeo, vista dorsal. D. Potamobates sumaco, 

vista frontal. E. Rheumatobates crassifemur, vista ventral. 
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Figura 11.  Espiráculo mesotorácico, vista lateral. A. Euvelia mazzucconiae B. Halobates micans. C. 

Rheumatobates crassifemur. D. Halobatopsis platensis. E. Brachymetra. F. Limngonus aduncus. G. 

Cylindrostethus quadrivittatus. H. Cylindrostethus palmaris. I. Potamobates horvathi. 
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Figura 12. Omphalium. A. Halobates micans. B. Rheumatobates crassifemur. C. Amemboa. D. 

Limnogonus aduncus. E. Brachymetra.  F. Charmatometra bakeri. G. Cylindrostethus palmaris. H. 

Potamobates osborni.  I. Platygerris asymmetricus. 

 



55 

 

 Figura 13. Aparato de evaporação da glândula de cheiro. A. Euvelia mazzucconiae. B. Halobatopsis 

platensis. C. Limngonus aduncus. D. Amemboa. E. Brachymetra. F. Charmatometra bakeri. G. 

Cylindrostethus quadrivittatus.  H. Potamobates productus.  I. Cylindrostethus palmaris. J. 

Cylindrostethus linearis. K. Potamobates thomasi. L. Potamobates unidentatus. M. Potamobates 

horvathi. N. Potamobates shuar. O. Platygerris asymmetricus.  
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 Figura 14. Intersegmentar sutura entre o meso e metatórax. A. Halobates micans. B. Halobatopsis 

platensis. C. Charmatometra bakeri. D. Cylindrostethus palmaris. 
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Figura 15. Potamobates thomasi. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista 

dorsal; (D) fêmea, vista ventral. 
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Figura 16: Potamobates thomasi. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) fêmea, segmentos 

terminais, vista dorsal; (C) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (D) falo, vista lateral; (E) união do 

esclerito dorsal com o esclerito ventral; (F) base do esclerito ventral; (G) proctiger, vista dorsal. 
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Tabela 1. Matrix compreendendo 114 caracteres morfológicos para Cylindrostethinae e o grupo externo. (-) não aplicável. 

Taxon/caráter 0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

E. mazzucconiae 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

H. micans 0 1 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 - 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

R. crassifemur 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 - 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 

H. platensis 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 $ 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 

Amemboa sp. 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

L. aduncus 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Brachymetra sp. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

C. bakeri 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 

Pl. asymmetricus 2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Pl. depressus 2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. thomasi 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. osborni 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. horvathi 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. unidentatus 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. shuar 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Po. sumaco 2 0 1 1 0 ? 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. palmaris 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. hungerfordi 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. regulus 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 4 0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. linearis 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. drakei  3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. quadrivittatus 2 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

C. productus 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 2 0 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Conti. 

Taxon/caráter 
3 4 5 6 7 

9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 

E. mazzucconiae 0 - 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 - 0 1 1 0 1 1 1 0 - - - - - - - 0 - 0 - 0 0 

H. micans 0 - 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 1 0 0 - 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 - - - - - 0 - 0 0 0 0 

R. crassifemur 1 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 1 0 - 1 0 2 0 1 0 1 0 - - 0 - - 0 0 0 - 0 0 0 0 

H. platensis 1 0 0 0 0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 1 0 - - 1 0 - 0 1 1 1 0 0 0 0 

Amemboa sp. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 - - 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

L. aduncus 1 0 0 0 0 1 0 0 0 - - - - 0 0 * 0 1 1 0 0 0 - - 1 - - 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 

Brachymetra sp. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 - 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

C. bakeri 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 - - - - - 1 0 1 0 0 0 

Pl. asymmetricus 1 1 0 1 0 1 1 0 0 - - - - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 

Pl. depressus 1 1 0 1 0 1 1 0 0 - - - - 0 0 0 - 1 1 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 1 1 0 1 2 0 1 0 0 

Po. thomasi 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 1 0 1 0 - - 1 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Po. osborni 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Po. horvathi 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Po. unidentatus 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Po. shuar 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

Po. sumaco 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 

C. palmaris 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 

C. hungerfordi 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 

C. regulus 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 - - - - - 1 2 0 1 2 1 

C. linearis 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 - - - - - 1 2 0 1 2 2 

C. drakei  1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 - - 1 0 1 - - - - - 1 2 0 1 2 2 

C. quadrivittatus 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 

C. productus 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 - 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 2 1 
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Conti. 

Taxon/caráter 
7 8 9 10 11 

7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

E. mazzucconiae 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 - 1 0 - - - - 0 0 0 

H. micans 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 0 0 - 1 1 1 1 1 1 0 1 0 - 0 0 1 1 0 0 0 

R. crassifemur 0 0 1 1 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 2 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 0 - 0 0 1 1 1 1 0 

H. platensis 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

Amemboa sp. 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

L. aduncus 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Brachymetra sp. 1 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

C. bakeri 1 1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 - - 0 0 1 - - 0 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 

Pl. asymmetricus 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - - 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Pl. depressus 0 0 0 0 0 - 1 0 1 1 0 - - 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 - 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Po. thomasi 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 - - 0 0 - 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Po. osborni 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Po. horvathi 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1 

Po. unidentatus 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 - 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Po. shuar 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

Po. sumaco 0 1 0 0 0 - 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

C. palmaris 0 1 0 0 * 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - 1 0 - 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C. hungerfordi 0 1 0 0 0 - 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 - - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C. regulus 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 - - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C. linearis 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 - - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C. drakei  0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 - - 0 0 - 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 

C. quadrivittatus 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 - - 0 0 - 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 

C. productus 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 - - 0 0 - 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 
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RESUMO 

O gênero Cylindrostethus Mayr se diferencia dos demais gêneros de 

Cylindrostethinae por possuir o corpo cilíndrico e alongado, e espiráculos abdominais 

posicionados próximos às margens anteriores dos segmentos. Atualmente, o gênero 

agrupa 19 espécies, ocorrendo na América do Sul, leste da África e Ásia. Foram 

publicados recentemente revisões e filogenia do gênero, mas uma análise completa do 

mesmo nunca foi feita. Neste contexto, no presente trabalho, apresentamos uma filogenia 

com todos os representantes conhecidos de Cylindrostethus, exceto C. sumatranus 

Lundblad. Com base em 68 caracteres morfológicos, obtivemos uma árvore mais 

parcimoniosa com 104 passos, índice de consistência 77 e índice de retenção 88, e o 

gênero Cylindrostethus foi recuperado como monofilético. Apesar dos grupos de espécies 

paleotropicais costalis e scrutator terem sido recuperados, o clado paleotropical como um 

todo não foi corroborado devido ao relacionamento próximo do grupo scrutator com as 

espécies sul-americanas. Por fim, adiciocionamos notas taxonômicas, sinonímias, 

descrevemos a forma macróptera de C. hungerfordi Drake & Harris e apresentamos 

imagens de microscopia eletrônica de varredura, desenhos, fotos de todas as espécies 

paleotropicais e uma adaptação das chaves proposta por Polhemus (1994) e Floriano et 

al. (2016). 

 

INTRODUÇÃO 

Cylindrostethus Mayr, 1865 pode ser diferenciado dos demais gêneros de 

Cylindrostethinae (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) por possuir o corpo cilíndrico e 

alongado e espiráculos abdominais posicionados próximos às margens anteriores dos 

segmentos (Drake & Harris 1934; Kuitert 1942; Matsuda 1960). Atualmente, o gênero 

agrupa 19 espécies (Floriano et al. 2016), que ocorrem na América do Sul, leste da África 

e Ásia (Drake & Harris 1934; Kuitert 1942; Matsuda 1960). Esses insetos ocorrem na 

superfície de riachos, rios e lagoas (Moreira et al. 2011), e em laboratório se alimentam 

de microlepidoptera e pequenas moscas, como por exemplo Tephritidae. Os ovos são 

alongados e colocados em fila sobre uma superfície flutuante (observações pessoais). 

Polhemus (1994) propôs a primeira filogenia de Cylindrostethus baseada em dados 

morfológicos. O autor utilizou espécies das regiões neotropical e paleotropical, no entanto 

as espécies neotropicais foram agrupadas em um único táxon terminal. Polhemus 

concluiu que o gênero estaria divido em dois clados, o primeiro constituído pelas espécies 

neotropicais e o segundo pelas espécies paleotropicais.  
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Floriano et al. (2016) propuseram uma filogenia para as espécies da América do 

Sul. Os autores utilizaram 34 caracteres morfológicos e encontraram uma árvore mais 

parcimoniosa, com 43 passos (CI = 97 e RI = 98). O gênero foi recuperado como 

monofilético, sendo suportado por quatro sinapomorfias: corpo alongado, projeção 

posterior do laterotergito VII (= espinho do conectivo) com o ápice agudo, próctiger 

simétrico e falo alongado. Entretanto, espécies da região paleotropical não foram 

incluídas e não foi possível testar a monofilia dos grupos propostos previamente por 

Polhemus (1994). 

Damgaard (2008) apresentou uma análise filogenética de Gerromorpha 

combinando dados morfológicos e moleculares, e utilizou duas espécies de 

Cylindrostethus, uma neotropical (C. palmaris Drake & Harris, 1934) e outra 

paleotropical (C. costalis Schmidt, 1915). Nessa análise, a monofilia de Cylindrostethus 

foi corroborada. 

Apesar das filogenias recentemente propostas para Cylindrostethus ou incluindo o 

gênero, nenhuma delas utilizou um número considerável de espécies neotropicais e 

paleotropicais, o que é fundamental para testar a monofilia dessas linhagens (Floriano et 

al. 2016). Nesse capítulo, apresentamos uma análise filogenética utilizando todas as 

espécies de Cylindrostethus, exceto C. sumatranus Lundblad, 1933. Além disso, 

propomos sinonímias, descrevemos a forma macróptera de C. hungerfordi Drake & 

Harris, 1934 e apresentamos imagens de microscopia eletrônica de varredura, desenhos, 

fotos de todas as espécies paleotropicais e uma adaptação das chaves propostas por 

Polhemus (1994) e Floriano et. al. (2016).  

 

OBJETIVO GERAL 

 

Realizar análise filogenética de Cylindrostethus com base em caracteres 

morfológicos. 

 

Objetivos específicos 

● Levantar caracteres morfológicos do adulto, principalmente das genitálias  

masculina e feminina; 

● Testar o monofilia de Cylindrostethus; 

● Testar a monofilia das linhagens neotropical e paleotropical de 

Cylindrostethus; 
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● Apresentar os relacionamentos interespecíficos dentro do gênero; 

● Propor chave para todas as espécies válidas de Cylindrostethus; 

● Prover eventuais notas taxonômicas. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Empréstimo de material biológico 

 O material examinado provém de empréstimo das seguintes coleções: National 

Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C., Estados Unidos 

(NMNH); Laboratório de Entomología, Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo 

Andrade”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colômbia, Tunja, Colômbia 

(UPTC); Museo de Entomología, Universidad Del Valle, Cali, Colômbia (MUSENUV). 

 

Estudo morfológico e identificação 

A identificação das espécies foi realizada com auxílio das chaves de identificação de 

Polhemus (1994) e Floriano et al. (2016). 

 

Ilustrações 

As fotos foram feitas em várias distâncias focais utilizando a Câmera Canon EOS 5D 

e combinadas com o programa. Fotos de microscopia eletrônica de varredura foram feitas 

utilizando o equipamento Zeiss EVO/MA15. Para tanto, os espécimes foram fixados em 

stubs, metalizados, e posteriormente examinados. As imagens dos espécimes e os mapas 

de distribuição geográfica foram editados nos programas Adobe Photoshop CS6 e Adobe 

Illustrator CS6. 

 

Análise Cladística 

Grupo de estudp: 

Para o grupo interno foram utilizadas as espécies de Cylindrostethus provenientes 

das regiões paleotropical e neotropical, exceto C. sumatranus, que foi estudado apenas 

fêmea. Para o grupo externo, foram utilizados três espécies de Potamobates (Po. horvathi 

Esaki, 1926, Po. osborni Drake & Harris, 1928 e Po. bidentatus Champion, 1898), duas 

de Platygerris (P. asymmetricus Hungerford, 1932 e P. depressus (White 1883)) e 

Limnogonus profugus Drake & Harris, 1933. 
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Obtenção dos caracteres: 

Os caracteres apresentados foram obtidos principalmente a partir da análise da 

morfologia externa e das genitálias masculina e feminina. O estabelecimento de 

homologias primárias (de Pinna 1991) seguiu o delineamento proposto por Brower & 

Schawaroch (1996), pelo qual primeiramente selecionam-se os caracteres e 

posteriormente são atribuídos estados aos mesmos. Como sugerido por Patterson (1982), 

os caracteres foram tratados como hipóteses individuais de agrupamento (homologia 

táxica). Na obtenção de caracteres, foram seguidos os princípios de correspondência 

topológica e independência (Hawkins et al. 1997).  

 

Análise filogenética: 

A matriz de caracteres foi confeccionada com auxílio do programa Winclada 

1.00.08 (Nixon 1999-2002). Quando o caráter era inaplicável para determinado táxon, foi 

utilizado hífem. (-). 

Os caracteres foram tratados como não-ordenados (ou não aditivos). Com auxílio 

do programa TNT versão 1.1 no taxon limit (Goloboff et al. 2008), foi realizada a busca 

por árvores mais parcimoniosas, utilizando “tradicional search” com 1000 replicações, 

99 árvores salvas a cada replicação e com o algorítmo TBR, sendo armazenadas na 

memória 99.000 árvores. Foram utilizados dois esquemas distintos de pesagem: pesagem 

igual e pesagem implícita. Para a pesagem implícita, os caracteres são tratados com a 

pesagem inversamente proporcional à homoplasia (Goloboff, 1993). 

O Índice de Bremer (Bremer 1994) foi utilizado para verificar o suporte dos ramos, 

sendo realizado no TNT versão 1.1 no taxon limit (Goloboff et. al. 2008). Os valores da 

memória e de passos foram aumentados gradativamente para ser possível encontrar as 

árvores “menos sub-ótimas”, sendo adicionados 10 passos adicionais.  

Os cladogramas foram visualizados no programa Winclada e editados no programa 

Adobe Photoshop CS6. 

 

FILOGENIA 

Sessenta e oito caracteres morfológicos foram utilizados para a análise filogenética 

(Tabela 1). Segue abaixo a lista comentada de caracteres utilizados. 

 

Estrutura geral e superfície do corpo 

1. Corpo, achatamento dorsoventral: 
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(0) Presente; 

(1) Ausente. 

Corpo achatado dorsoventralmente é uma sinapomorfia de Platygerris White, 

1883. Matsuda (1960) informou que esse caráter pode facilmente diferenciar 

Platygerris dos demais gêneros de Cylindrostethinae, nos quais o corpo é 

cilíndrico. 

 

2. Corpo, forma: 

(0) Oval; 

(1) Alongado 

 O corpo oval é uma sinapomorfia de Platygerris. Esse gênero é o único em 

 Cylindrostethinae que apresenta o corpo compacto e com grande redução no 

 comprimento do abdômen. 

 

3. Dimorfismo sexual de tamanho drástico: 

(0) Ausente (Fig. 12-14); 

(1) Presente (Fig. 6-11, 15). 

 A presença de dimorfismo sexual em Cylindrostethus é uma sinapomorfia do 

grupo scrutator. Os machos diferem drasticamente das fêmeas por serem menores e 

estreitos, enquanto elas são maiores e mais robustas (Fig. 12, 13, 14). 

 

4. Superfície do corpo, estruturas similares a placas com cavilhas: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes (Fig. 2). 

Andersen (1982) informou que os gerrídeos não possuem placas com cavilhas (= 

peg-plates sensu Andersen 1977) como as que são encontradas em outras famílias 

de Gerromorpha, exceto Hermatobatidae. No entanto, existem estruturas 

semelhantes às placas com cavilhas em Cylindrostethinae (Fig. 2), as quais são 

uma sinapomorfia da subfamília. 

 

5. Superfície do corpo, cerdas prateadas, forma: 

(0) Cilíndricas (Fig. 3D-F); 

(1) Achatadas (Fig. 3A-C). 



68 
 

Várias espécies de gerrídeos possuem cerdas prateadas, no entanto, somente em 

Platygerris, Potamobates Champion, 1898 e C. quadrivittatus Bergroth, 1916 

estas cerdas são achatadas. 

 

Cabeça 

6. Fronte, linhas medianas de pontuações: 

(0) Ausentes (Fig. 3I); 

(1) Presentes (Fig. 3G, H). 

Linhas de pontuações na fronte estão presentes no grupo regulus e em C. 

quadrivittatus (Fig. 5G-H). 

 

7. Rostro, comprimento: 

(0) Curto, atingindo o meio do prosterno; 

(1) Longo, atingindo a região anterior do mesosterno. 

Rostro curto é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae. 

 

8. Rostro, artículo III, revestimento: 

(0) Hirsuto; 

(1) Cerdas cobrindo apenas o dorso e o 1/3 ventrobasal; 

(2) Glabro. 

Alguns grupos de espécies possuem padrões distintos de distribuição de cerdas, 

como o grupo linearis em que cerdas longas estão cobrindo todo o dorso do rostro 

e o 1/3 ventrobasal. 

 

9. Antenômero IV, comprimento: 

(0) Subigual ao I; 

(1) Muito mais curto do que o I. 

Comprimento do antenômero IV subigual ao I é uma sinapomorfia de 

Cylindrostethinae. 

 

10. Antenômero IV, forma: 

(0) Largo e com um sulco central; 

(1) Cilíndrico. 
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Corroborando com Floriano et al. (2016), antenômero IV largo e com um sulco 

central é uma autopomorfia de C. podargus Drake, 1958. 

 

11. Olhos, margem ventral, espinhos: 

(0) Conspícuos; 

(1) Inconspícuos. 

Floriano et al. (2016) informaram que espécies do grupo regulus sensu Drake, 

exceto C. podargus, possuem espinhos conspícuos na margem ventral dos olhos. 

Aqui, demonstramos que esse caráter é uma sinapomorfia do grupo regulus. 

 

Tórax 

12. Forma áptera, pronoto, forma: 

(0) Prolongado, cobrindo o mesonoto; 

(1) Curto, não cobrindo o mesonoto. 

O pronoto nas formas ápteras nunca é prolongado em Cylindrostethinae (Matsuda 

1960). 

 

13. Prosterno, tubérculo: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de tubérculo no proesterno é uma autapomorfia de C. quadrivittatus. 

 

14. Macho, base do fêmur protorácico, dentículos: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Potamobates e Cylindrostethus possuem dentículos na região anterodorsal do 

fêmur protorácico. 

 

15. Macho, base do fêmur protorácico, dentículos, quantidade: 

(0) Menos de 10; 

(1) Mais de 15. 

Região anterodorsal do fêmur anterior com mais de 15 dentículos é uma 

sinapomorfia do grupo regulus. 
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16. Tíbias meso- e metatorácicas: 

(0) Cilíndricas; 

(1) Achatadas. 

Tíbias meso- e metatorácicas achatadas são uma sinapomorfia de 

Cylindrostethinae. Andersen (1982) utilizou esse caráter para elevar 

Cylindrostethini sensu Matsuda (1960) ao nível de subfamília. 

 

17. Tarsos meso- e metatorácicos, garras prétarsais: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Nenhuma das espécies neotropicais de Cylindrostethus possui garras prétarsais 

nas pernas meso- e metatorácicas (Matsuda 1960, Polhemus 1994). 

 

18. Fêmea, 1/3 posterolateral do mesonoto, faixa formada por cerdas: 

(0) Ausente 

(1) Presente. 

Faixa transversal de cerdas no 1/3 posterior do mesonoto é uma sinapomorfia de 

Platygerris. 

 

19. Fêmea, 1/2 posterior do mesonoto, faixa longitudinal de cerdas lateralmente: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Faixa longitudinal de cerdas lateralmente na 1/2 posterior do mesonoto é uma 

autapomorfia de C. vittipes (Stål, 1870). 

 

20. Fêmea, mesonoto, projeção próxima à margem posterior: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Projeção próxima à margem posterior do mesonoto é uma sinapomorfia de C. 

persephone Kirkaldy, 1899 + C. scrutator Kirkaldy, 1899. 

 

21. Fêmea, 1/3 posterolateral do mesonoto, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 
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Projeção no terço lateroposterior do mesonoto é uma autapomorfia de C. 

productus (Spinola, 1840). 

 

22. Fêmea, mesonoto, margem posterior: 

(0) Não projetada sobre o metanoto; 

(1) Projetada sobre o metanoto. 

Margem posterior do mesonoto projetada sobre o metanoto é uma autapomorfia 

de C. bilobatus Kuitert, 1942. 

 

23. Espiráculo mesotorácico: 

(0) Grande e triangular; 

(1) Pequeno e linear. 

Espiráculo mesotóracico grande e triangular é uma sinapomorfia de 

Cylindrostethinae. 

 

24. Mesopleura, faixa prateada: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

As espécies de Cylindrostethus da América do Sul não possuem faixa prateada na 

mesopleura. 

 

25. Fêmea, ventre do metacetábulo, tufo de cerdas: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de tufo de cerdas na região ventral do metacetábulo é uma 

autapomorfia de C. vittipes. 

 

26. Aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação: 

(0) Ausente; 

(1) Presente.  

Superfície de evaporação da glândula de cheiro ausente é uma sinapomorfia de 

Platygerris (Fig. 4). 

 

27. Aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, tufo de cerdas: 
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(0) Ausente (Fig. 4A, F); 

(1) Presente (Fig. 4B-E). 

Os grupos podargus e linearis não possuem cerdas na superfície de evaporação 

da glândula de cheiro (Fig. 4). 

 

28. Aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, ápice: 

(0) Não projetado; 

(1) Projetado. 

Superfície de evaporação da glândula de cheiro projetada é uma sinapomorfia do 

grupo costalis (Fig. 6D). 

 

29. Aparato da glândula de cheiro, canal lateral: 

(0) Ausente (Fig. 5A-B); 

(1) Presente (Fig. 5A-B). 

O canal glandular que leva até a superfície de evaporação da glândula de cheiro 

ocorre em Cylindrostethus e Potamobates (Matsuda 1960), mas está ausente em 

Platygerris e Limnogonus (Fig. 7). 

 

30. Aparato da glândula de cheiro, abertura, elevação: 

(0) Elevada (Fig. 5A); 

(1) Plana (Fig. 5B-F). 

Abertura da glândula de cheiro plana é uma sinapomorfia de Cylindrostethinae 

(Fig. 7). 

 

Abdômen 

31. Macho, esternitos abdominais, dentículos pretos: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

A presença de dentículso pretos nos esternitos abdominais é uma sinapomorfia de 

Cylindrostethus, no entanto eles estão ausentes em diversas espécies do gênero. 

 

32. Macho, esternitos abdominais, dentículos pretos, distribuição: 

(0) Por todo o abdômen; 

(1) Aglomerados em áreas restritas. 
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Dentículos pretos aglomerados em determinadas áreas dos esternitos abdominais 

são uma sinapomorfia do grupo linearis. 

 

33. Macho, esternitos abdominais, dentículos aglomerados, localização: 

(0) Região posteromediana; 

(1) Região posterior. 

Dentículos pretos aglomerados apenas na região posterior dos esternitos são uma 

característica de C. bilobatus. 

 

34. Macho, esternitos abdominais, depressões: 

(0) Presentes; 

(1) Ausentes. 

Espécies do grupo linearis e Potamobates osborni Drake & Harris, 1928 possuem 

depressões nos esternitos abdominais. 

 

35. Macho, esternitos abdominais, depressões, localização: 

(0) Segmentos V–VII; 

(1) Segmentos V–VII. 

Depressões ao longo de todos os esternitos abdominais ocorrem em Po. osborni. 

Depressões nos esternitos abdominais V–VII ocorrem em C. linearis (Erichson, 

1848) + C. drakei Floriano, Paladini & Cavichioli, 2016. 

 

36. Espiráculos abdominais, localização nos segmentos: 

(0) Mais próxima da margem anterior do que da margem posterior; 

(1) Centralmente. 

Espiráculos abdominais posicionados mais próximos da margem anterior do que 

da margem posterior é uma sinapomorfia de Cylindrostethus. Segundo Matsuda 

(1960), em Potamobates e Platygerris os espiráculos estão posicionados 

centralmente ou um pouco deslocados posteriormente, o que poderia estar 

relacionada com o alongamento do abdômen. 

 

37. Macho, 1/2 posterior do mediotergito abdominal VII, depressão: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 
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Depressão na 1/2 posterior do mediotergito abdominal VII está presente no grupo 

costalis e em C. regulus (White, 1879). 

 

38. Macho, esternito abdominal VII, margem posterior, reentrância: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Reentrância na margem posterior do esternito abdominal VII ocorre em 

Platygerris, Potamobates e nas espécies de Cylindrostethus do grupo linearis. 

 

39. Fêmea, esternito abdominal VII, margem posterior, forma: 

(0) Arredondada; 

(1) Com duas projeções. 

Projeções na margem posterior do esternito abdominal VII são uma autapomorfia 

de Pl. depressus White, 1883. 

 

40. Fêmea, pleurito abdominal VII, placa lateral: 

(0) Presente; 

(1) Ausente. 

A presença de placas laterais no pleurito abdominal VII é uma sinapomorfia de 

Platygerris. 

 

41. Macho, último laterotergito abdominal, projeção posterior: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Matsuda (1960) relatou que a projeção posterior em forma de espinho do último 

laterotergito abdominal é bem desenvolvida em Cylindrostethus, no entanto é 

reduzida ou ausente em algumas espécies de Platygerris e Potamobates. Aqui, a 

ausência de projeção nos machos aparece como uma sinapomorfia de Platygerris. 

 

42. Macho, último laterotergito abdominal, projeção posterior, ápice, forma: 

(0) Arredondado; 

(1) Pontiagudo. 

O ápice da projeção posterior do último laterotergito abdominal é pontiaguda em 

todas as espécies de Cylindrostethus. 
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43. Macho, último laterotergito abdominal, projeção posterior, comprimento: 

(0) Curta, menor que a metade a metade do comprimento do tergito VIII; 

(1) Média, subigual ao comprimento do tergito VIII; 

(0) Longa, maior do que o comprimento do tergito VIII. 

Espinho do conexivo longo e atingindo o ápice do proctiger é uma sinapomorfia 

do grupo costalis. 

 

44. Fêmea, último laterotergito abdominal, projeção posterior: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A ausência da projeção posterior do último laterotergito abdominal é uma 

sinapomorfia de Potamobates + Platygerris. 

 

45. Macho, mediotergito abdominal VIII, margens laterais, forma: 

(0) Convergindo posteriormente; 

(1) Abauladas no 1/3 posterior; 

(2) Abauladas no centro e convergindo anterior- e posteriormente. 

Margens laterais do mediotergito abdominal VIII abauladas no centro e 

convergindo anterior- e posteriormente são uma sinapomorfia de Po. bidentatus 

Champion, 1898. 

 

46. Macho, mediotergito abdominal VIII, margens posterolaterais: 

(0) Convergentes posteriormente; 

(1) Divergentes posteriormente. 

Margens posterolaterais divergindo posteriormente são uma sinapomorfia de C. 

linearis + C. drakei. 

 

47. Macho, esternito abdominal VIII, margem posterior, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Projeção na margem posterior do esternito abdminal VIII é uma sinapomorfia de 

Potamobates + Platygerris. 
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48. Macho, mediotergito abdominal VIII, margem posterior, projeção: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Projeção na margem posterior do mediotergito abdominal VIII é uma 

sinapomorfia de Platygerris. 

 

49. Fêmea, projeção na margem posterior do esternitos VII: 

(0) Presente; 

(1) Ausente. 

Segundo Matsuda (1960), a margem apical do esternito abdominal VII prolonga-

se posteriormente em alguns gêneros. Aqui, esta característica foi recuperasda 

como uma sinapomorfia de Potamobates + Platygerris. 

 

50. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, razão comprimento / largura: 

(0) Aproximadamente 1; 

(1) Aproximadamente 2; 

(2) Aproximadamente 3. 

Comprimento do mediotergito abdominal VIII subigual à largura é uma 

sinapomorfia de Cylindrostethus. O tergito VIII aproximadamente duas vezes 

maior do que a largura é uma sinapomorfia de Po. osborni + Po. bidentatus. 

 

51. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, margem posterior, forma: 

(0) Arredondada; 

(1) Pontiaguda; 

(2) Truncada. 

Margem posterior do mediotergito abdominal VIII truncada é uma sinapomorfia 

do grupo scrutator. 

 

Genitália 

52. Macho, genitália, angulação: 

(0) Não girada; 

(1) Girada sinistramente. 

Próctiger e pigóforo girados são uma sinapomorfia de Potamobates + Platygerris. 

Matsuda (1960) relatou que em Cylindrostethus o próctiger e o pigóforo não são 
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girados. O giro apareceria em Po. unidentatus Champion, 1898 e tornaria-se mais 

evidente em outras espécies de Potamobates e em algumas espécies de 

Platygerris. 

 

53. Macho, próctiger, simetria: 

(0) Simétrico; 

(1) Assimétrico. 

Os processos basolaterais do próctiger simétricos ocorrem no grupo scrutator e 

nas espécies de Cylindrostethus da América do Sul. Nos grupos costalis e 

sumatranus, o processo basolateral esquerdo é maior e tem forma diferente do 

direito, o que já havia sido apontado por Polhemus (1994). 

 

54. Macho, próctiger, ápice, forma: 

(0) Pontiagudo; 

(1) Arredondado. 

O ápice do próctiger pontiagudo é uma sinapomorfia de Cylindrostethus da 

América do Sul. 

 

55. Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

O processo basolateral esquerdo está presente em todas as espécies de 

Cylindrostethinae.  

 

56. Macho, próctiger, processo basolateral direito: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

O processo basolateral direito está presente em todas as espécies de 

Cylindrostethus. No entanto, está ausente em algumas espécies de Potamobates e 

em todas as espécies de Platygerris. 

 

57. Macho, próctiger, processo basolateral direito, comprimento em relação ao 

esquerdo: 

(0) Muito menor; 
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(1) Subigual. 

Comprimento do processo basolateral direito subigual ao do esquerdo é uma 

sinapomorfia de Cylindrostethus, exceto C. quadrivittatus. 

 

58. Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo, margens laterais: 

(0) Convergindo distalmente; 

(1) Divergindo distalmente. 

Margens laterais do processo basolateral esquerdo divergindo distalmente são 

uma autapomorfia de C. quadrivittatus. 

 

59. Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo, forma: 

(0)  Triângulo alongado; 

(1)  Retângulo alongado; 

(2)  Arredondado (Fig. 16 G-I); 

(3)  Cilíndrico (Fig. 16J-L); 

(4)  Margens laterais divergindo fortemente, com uma reentrância central (Fig. 

16A); 

(5)  Margens laterais paralelas basalmente e divergindo levamente distalmente 

(Fig. 16B-D); 

(6)  Margens laterais divergingo fortemente posteriormente (Fig. 16E); 

(7) Quadrado (Fig. 16F); 

(8) Triângulo. 

A forma do processo basolateral do proctiger é bem característico para cada grupo 

de espécies. 

 

60. Macho, próctiger, comprimento em relação ao pigógoro: 

(0) Menor; 

(1) Subigual; 

(2) Muito maior. 

Próctiger muito maior do que o pigóforo é uma sinapomorfia de Cylindrostethus 

da América do Sul e proctiger subigual ao comprimento do pigóforo é uma 

sinapomorfia do grupo linearis. 

 

61. Macho, falo, comprimento: 
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(0) Curto, comprimento subigual a largura (Fig. 17M, N); 

(1) Alongado, comprimento quase duas vezes maior do que a largura (Fig. D-L, 

O); 

(2) Muito alongado, comprimento quase três vezes maior do que a largura (Fig. 

A-C). 

Falo muito alongado é uma sinapomorfia de Potamobates + Platygerris. Falo 

curto é uma sinapomorfia de C. hungerfordi + C. regulus, como havia sido 

reportado por Floriano et al. (2016). 

 

62. Macho, faloteca, ranhura: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Ranhura na faloteca é uma sinapomorfia de C. malayensis Polhemus, 1994 + C. 

costalis. 

 

63. Macho, falo, placa dorsal esclerotizada: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Falo com placa dorsal esclerotizada ocorre em Limnogonus. 

 

64. Macho, falo, esclerito ventro-transversal: 

(0) Ausente (Fig. 17D-O); 

(1) Presente (Fig. 17A-C). 

Falo com esclerito ventro-transversal é uma sinapomorfia de Potamobates + 

Platygerris. 

 

65. Macho, falo, esclerito ventral: 

(0) Ausente (Fig. 17E-G); 

(1) Presente (Fig. 17A-D, H-O). 

Ausência de esclerito ventral é uma sinapomorfia do grupo costalis.  

 

66. Macho, falo, esclerito ventral, base, forma: 

(0) Arredondada: 

(1) Fortemente alargada. 
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Base do esclerito ventral fortemente alargada ocorre em Potamobates + 

Platygerris e em C. hungerfordi. 

 

67. Macho, falo, esclerito ventral, base: 

(0) Truncada; 

(1) Chanfrada. 

Base do esclerito ventral do falo com a base chanfrada ocorre em Potamobates e 

C. regulus. 

 

68. Macho, falo, esclerito dorsal: 

(0) Ausente (Fig. 17H-O); 

(1) Presente (Fig. 17A-G). 

Esclerito dorsal do falo ausente é uma sinapomorfia do grupo scrutator + 

Cylindrostethus sul-americanos. 

 

A análise filogenética resultou em uma única árvore mais parcimoniosa com 104 

passos, índice de consistência 77 e índice de retenção 88 (Fig. 1). O gênero 

Cylindrostethus foi recuperado como monofilético e suportado por quatro sinapomorfias: 

garras prétarsais dos tarsos meso- e metatorácicos presentes (caráter 171); presença de 

espínules negros nos esternitos abdominais do macho (caráter 321); espiráculos 

abdominais posicionados mais próximos da margem anterior do que da margem posterior 

dos segmentos (caráter 321); e fêmea com o comprimento do mediotergito abdominal VIII 

subigual à largura (caráter 500).  

Polhemus (1994) apresentou uma análise filogenética de Cylindrostethus e concluiu 

que o gênero seria dividido em dois clados: um representando as espécies sul-americanas 

(que ele considerou monofilético a priori e tratou como um único terminal) e outro pelas 

paleotropicais. Ademais, o autor demonstrou a monofilia dos grupos de espécies 

paleotropicais costalis, scrutator e sumatranus. Apesar de dois destes três grupos terem 

sido recuperados no presente estudo, a topologia geral obtida não corrobora a monofilia 

do clado paleotropical, pois o grupo scrutator é mais intimamente relacionado com o 

clado sul-americano do que com as outras espécies paleotropicais. 

No cladograma aqui obtido, C. quadrivittatus (integrante do grupo sumatranus) 

aparece como grupo irmão das demais espécies de Cylindrostethus.  
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O grupo costalis é irmão do clado composto por grupo scrutator + clado sul-

americano, está bem suportado (Bremer = 5) e é mantido por três sinapomorfias: 

superfície de evaporação do aparato da glândula de cheiro projetada (caráter 291); 

projeção posterior do último laterotergito abdominal atingindo o ápice do próctiger 

(caráter 432) e macho sem o esclerito ventral do falo (caráter 651). Dentro do grupo 

costalis, C. productus aparece como grupo irmão do clado C. malayensis + C. costalis, 

sendo esse último suportado por apenas uma sinapomorfia: macho com ranhura na 

faloteca (caráter 621).  

O grupo scrutator foi recuperado como grupo irmão de Cylindrostethus da América 

do Sul, formando com eles um clado com baixo suporte (Bremer = 1) e uma sinapomorfia: 

esclerito dorsal do falo presente (caráter 680). O grupo scrutator em si é monofilético, 

pouco suportado (Bremer = 1) e apresenta uma sinapomrofia: dimorfismo sexual presente 

(caráter 31). Dentro do grupo scrutator, C. vittipes aparece como grupo irmão de C. 

scrutator + C. persephone, e esse último é clado é suportado por apenas uma 

sinapomorfia: fêmea com uma projeção no 1/3 posterolateral do mesonoto (caráter 201).  

O grupo de espécies sul-americanas também foi recuperado como monofilético, 

sendo pouco suportado (Bremer = 2) e mantido por duas sinapomorfias: ápice do 

próctiger pontiagudo (caráter 540) e próctiger muito longo, maior do que o comprimento 

do tergito VIII (caráter 602). As espécies dessa região já tinham sido analisadas por 

Floriano et al. (2016), porém sua monofilia em relação às espécies paleotropicais de 

Cylindrostethus não havia sido testada, pois os autores utilizaram duas espécies de 

Potamobates como grupo externo. 

A monofilia do grupo regulus sensu Floriano et al. (2016) não foi corroborada nessa 

análise, pois C. podargus aparece como irmão do grupo linearis sensu Floriano et al. 

(2016). Cylindrostethus podargus possui várias características intermediárias entre os 

grupos linearis e regulus, tais como: (1) corpo enegrecido (grupo linearis); (2) macho, 

margem posterior do esternito abdominal VII sem reentrância (grupo regulus); (3) 

ausência de espínules nos esternitos abdominais IV-VI do macho (grupo regulus); (4) 

superfície de evaporação da glândula de cheiro sem tufo de cerdas (grupo linearis); e (5) 

macho com os processos basolaterais do próctiger curtos (grupo regulus). Mediante a 

essas características e à topologia obtida nesse trabalho, propomos um novo grupo 

monoespecífico, designado grupo podargus. 

Dessa forma, o grupo regulus passa a ser constituído por apenas três espécies (C. 

palmaris (C. regulus + C. hungerfordi)), está bem suportado (Bremer = 3) e mantido por 
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duas sinapomorfias: margem ventral dos olhos com pequenos espinhos (caráter 110) e 

região anterodorsal do fêmur anterior com mais de dez espínules (caráter 151). O clado 

C. regulus + C. hungerfordi, por sua vez, está suportado por apenas uma sinapomorfia: 

macho com falo com comprimento subigual a largura (caráter 610). 

A monofilia do grupo linearis foi corroborada, estando ele bem suportado (Bremer 

= 4) e mantido por duas sinapomorfias: machos com espínules aglomerados nos esternitos 

abdominais IV-VI (caráter 321) e próctiger longo, aproximadamente duas vezes maior do 

que a largura (caráter 602). Cylindrostethus bilobatus é grupo irmão das demais espécies 

do grupo linearis. O clado (C. bassleri, C. meloi [=C. bassleri, ver discussão em 

taxonomia] (C. linearis + C. drakei)) está suportado com Bremer = 2. Cylindrostethus 

linearis + C. dralei está suportado por Bremer = 1 e apenas uma sinapomorfia: macho 

com as margens laterais do mediotergito abdominal VIII divergindo no terço posterior 

(caráter 481). 

 

Taxonomia 

Chave de identificação para as espécies de Cylindrostethus 

[adaptada de Polhemus (1994) e Floriano et al. (2016)] 

 

1. Garras prétarsais meso- e metatorácicas ausentes ........................................................ 2 

1’. Garras prétarsais meso- e metatorácicas presentes ...................................................... 9 

2. Antenômero IV reto ou achado e largo. Macho: ápice do esternito abdominal VII não 

 chanfrado no centro; processo basolateral do próctiger subigual ou mais curto do 

 que largo e direcionado lateralmente (Fig. 16F-I) .... grupos podargus e regulus 3 

2’. Antenômero IV curvado. Macho: ápice do esternito abdominal VII chanfrado 

 centralmente;  processo basolateral do próctiger distintamente mais longo do que 

 largo e direcionado anteriormente (Fig. 16J-L) ............................. grupo linearis 6 

3. Espécimes enegrecidos; superfície de evaporação da glândula de cheiro sem tufo de 

 cerdas ................................................... grupo podargus: C. podargus Drake, 1958 

3’. Espécimes amarelados; superfície de evaporação da glândula de cheiro com um tufo 

 de cerdas ........................................................................................ grupo regulus 4 

4. Faixa escura lateral do mesonoto 3x mais estreita que a faixa amarela central. Macho: 

esclerito ventral do falo com as margens laterais divergindo fortemente 

posteriormente e a margem distal chanfrada centralmente ...................................... 

...................................................................... C. hungerfordi Drake & Harris, 1934 
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4’. Faixa escura lateral do mesonoto tão larga quanto a faixa amarela central. Macho: 

esclerito ventral do falo com as margens laterais paralelas posteriormente e a 

margem disal arredondada .................................................................................... 5 

5. Comprimento do corpo > 20 mm; tíbia protorácica amarela com faixas enegrecidas 

longitudinais. Macho: processo basolateral do próctiger 2x mais largo do que 

longo. Fêmea: ápice do mediotergito abdominal VIII arredondado ......................... 

......................................................................................... C. regulus (White, 1879) 

5’. Comprimento do corpo ≤ 20 mm; tíbia anterior negra. Macho: processo basolateral do 

próctiger 1-1,4x mais largo do que longo. Fêmea: ápice do mediotergito 

abdominal VIII pontiagudo ............................... C. palmaris Drake & Harris, 1934 

6. Macho: processo basolateral do próctiger pequeno, não visível dorsalmente; região 

posterior dos esternitos abdominais IV e VI com espínules. Fêmea: margem 

posterior do mesonoto projetada sobre o metanoto ........ C. bilobatus Kuitert, 1942 

6’. Macho: processo basolateral do próctiger grande, visível em vista dorsal; região 

central dos esternitos abdominais IV-VI com espínules. Fêmea: margem posterior 

do mesonoto não projetada sobre o metanoto ....................................................... 7 

7. Macho: distância entre os ápices dos processos basolaterais do próctiger igual ou um 

pouco menor que o comprimento mediano do próctiger; ápice do processo 

basolateral do próctiger não coberto pela projeção posterior do último laterotergito 

abdominal em vista dorsal ................................................ C. bassleri Drake, 1952 

7’. Macho: distância entre os ápices dos processos basolaterais do próctiger com 1,2x o 

comprimento mediano do próctiger; ápice do processo basolateral do proctiger 

coberto pela projeção posterior do último laterotergito abdominal em vista dorsal 

.............................................................................................................................. 8 

8. Espécimes amarronzados. Macho: margens laterais do abdômen divergindo 

posteriormente, mediotergito VII com 1,2x a largura do mediotergito II; esternito 

abdominal VI com depressões nas laterais; processo basolateral do próctiger 

ligeiramente curvado, margens laterais divergindo fortemente em direção ao 

ápice, largura proximal aproximadamente 3/10 da largura distal ............................ 

...................................................... C. drakei Floriano, Paladini & Cavichioli, 2016 

8’. Espécimes enegrecidos ou amarronzados. Macho: margens laterais do abdômen 

divergindo mais fortemente, mediotergito VII com 1,3–1,5x a largura do 

mediotergito II; esternitos abdominais IV-V e VII com depressões centrais; 

processo basolateral do próctiger não curvado, margens laterais divergindo 
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levemente em direção ao ápice, largura proximal aproximadamente metade da 

largura distal ............................................................... C. linearis (Erichson, 1848) 

9. Comprimento dorsal do abdômen menor ou igual ao do tórax em ambos os sexos. 

Fêmea: último laterotergito abdominal dobrado sobre o respectivo mediotergito 

............................................................................................... grupo sumatranus 10 

9’. Macho: comprimento dorsal do abdômen usualmente maior do que o do tórax. Fêmea: 

comprimento dorsal do abdômen sempre maior do que o do tórax; último 

laterotergito abdominal não dobrado sobre o respectivo mediotergito .......... 11 

10. Prosterno com uma grande protuberância. Macho: margens laterais do processo 

basolateral esquerdo do próctiger divergindo fortemente apicalmente (Fig. 16A) . 

............................................................................ C. quadrivittatus Bergroth, 1916 

10’. Prosterno sem protuberância. Macho: margens laterais do processo basolateral 

esquerdo do próctiger com as margens laterais paralelas ou divergindo apenas no 

ápice ..................................................................... C. sumatranus Lundblad, 1933 

11. Espécimes pequenos, comprimento da forma áptera 16 mm ou menos; dimofismo 

sexual presente. Macho: esclerito dorsal do falo ausente; processo basolateral do 

próctiger com o ápice pontiagudo ............................................ grupo scrutator 12 

11’. Espécimes grandes, comprimento da forma áptera maior do que 18 mm; dimorfismo 

sexual ausente. Macho: esclerito dorsal do falo presente; processo basolateral do 

próctiger com o ápice truncado .................................................... grupo costalis 14 

12. Macho, projeção posterior do último laterotergito abdominal alcançando a margem 

posterior do mediotergito VIII; esternitos abdominais I-VIII com espínules ........... 

.................................................................................. C. scrutator (Kirkaldy, 1899) 

12’. Macho, projeção posterior do último laterotergito abdominal não alcançando a 

margem posterior do mediotergito VIII; espínules presentes nos esternitos 

abdominais IV-VII ou ausentes .......................................................................... 13 

13. Macho, esternitos abdominais com espínules esparsos. Fêmea: mesonoto sem 

tubérculos, com uma faixa formada por cerdas na metade posterior ........................ 

................................................................................................ C. vittipes Stål, 1871 

13. Macho, esternitos abdominais sem espínules. Fêmea: mesonoto com dois tubérculos 

no 1/3 posterior, sem faixa de cerdas ....................... C. persephone Kirkaldy, 1899 

14. Macho: esclerito ventro-transversal do falo ausente; faloteca sem ranhura. Fêmea: 

mesonoto com duas projeções laterais no 1/3 posterior ........................................... 

................................................................................... C. productus (Spinola, 1840) 



85 
 

14’. Macho: esclerito ventro-transversal do falo presente; faloteca com ranhura. Fêmea: 

mesonoto sem projeções ..................................................................................... 15 

15. Mesosterno sem espínules .................................................... C. costalis Schmidt, 1915 

15’. Mesosterno com espínules ........................................... C. samarinda Polhemus, 1994 

 

Cylindrostethus palmaris Drake & Harris 1934 

(Fig. 1, 2E, 3E, 4D, 5E, 16I, 17L) 

Cylindrostethus palmaris Drake & Harris, 1934: 219, 222 [descrição, chave]. Drake & 

 Harris, 1935: 3 [nota]. Kuitert, 1942: 135, 136–137 [redescrição, chave]. Hynes, 

 1948: 343, 346 [nota]; de Kort-Gommers & Nieser, 1969: 78, 79 [nota, ilustração]. 

 Nieser, 1970: 118–119, 135, 137 [redescrição, ilustração]. Aristizábal, 2002: 

 81–86 [redescrição, chave, ilustração]. Moreira et al., 2011a: 270, 273, 274 

 [redescrição, ilustração, chave]. Moreira et al., 2011b: 6 [checklist]. Floriano et 

 al. 2016 [redescrição, ilustração, chave, filogenia]. 

 

Comentários: Fêmeas coletadas no município de Conceição do Araguaia (Estado do 

Pará, Brasil), possuem um tufo de cerdas nos 2/3 posterolaterais do mesonoto e espécimes 

foram encontrados espécimes que possuem duas projeções na margem posterior do 

mesonoto. Devido às genitálias desses espécimes serem idênticas às de espécimes de 

outras regiões, consideramos esses caracteres como variações intraespecíficas de C. 

palmaris. 

 

Cylindrostethus hungerfordi Drake & Harris 1934 

(Fig. 1, 15A, B, 16G, 17M) 

Cylindrostethus hungerfordi Drake & Harris, 1934: 221 [descrição]. Kuitert, 1942:135–

 136 [chave, notas taxonômicas]. Nieser, 1970: 117, 137 [redescrição, ilustração]. 

 Moreira et al., 2011b: 6 [checklist]. Floriano et al. 2016 [redescrição, ilustração, 

 chave, filogenia]. 

 

 

Macho macróptero: comprimento total 20,00 mm; largura 2,88 mm. Cabeça: 

antenômero I 1,6x mais longo que a soma do comprimento de II e III; antenômero III com 

aproximadamente 1,6x o comprimento do IV; artículo III do rostro 2,18x mais longo que 

o IV; largura do olho em vista dorsal 1,8x maior que a distância interocular. Tórax: tarso 
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protorácico 1,5x mais longo que o metatorácico. Abdômen: margens laterais 

convergindo posteriormente, largura do mediotergito II 1,6x maior que a do mediotergito 

VII; projeção posterior do último laterotergito abdominal com 1/3 do comprimento do 

mediotergito VIII. 

Coloração: Como nos micrópteros descritos por Floriano et al. (2016), exceto o pronoto, 

no qual há uma mancha anterior amarela em forma de coração e duas faixas longitudinais 

laterais marrons. 

 

Comentários: Este é o primeiro registro da forma macróptera de C. hungerfordi. A 

análise da genitália demonstrou que as margens laterais do esclerito ventral divergem na 

base, porém não há uma reentrância central como a descrita por Floriano et. al. (2016) 

para a forma micróptera. 

 

Material examinado: 2♂ (NMNH): ‘Suriname, Browns-berg,\ Waktibasoekreek\ 10-8-

58’ ‘Cylindrostethus\ hungerfordi\ det. R. H. Cobben 1951 

 

Cylindrostethus bassleri Drake 1952 

(Fig. 1, 15C, D, 16J, 17) 

Cylindrostethus bassleri Drake, 1952: 2–3 [descrição]; Moreira et al., 2011a: 272–273 

 [redescrição, ilustração]. Floriano et  al. 2016 [redescrição, ilustração, chave, 

 filogenia]. 

= Cylindrostethus meloi Floriano & Cavichioli, 2013: 187–192 [descrição, chave, 

 ilustração]. Floriano et al. 2016 [redescrição, ilustração, chave, filogenia]. Nova 

 sinonímia. 

 

Comentários: Floriano & Cavichioli (2013) descreveram C. meloi, afirmando que essa 

espécie se diferenciava de C. bassleri pela forma do ápice do processo basolateral 

esquerdo do próctiger, o qual havia sido observado apenas no holótipo da última espécie. 

O exame de parátipos e de representantes de outras populações de C. bassleri revelou que 

na verdade esta característica é variável e abarca a forma encontrada em C. meloi. Além 

dessas característica, na análise filogenética C. basseri e C. meloi formam um clado não 

suportado, que é grupo irmão de C. linearis + C. drakei. Com base nos espécimes 

estudados e o resultado da análise filogética há a necessidade de sinonimizar as duas 

espécies. 
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Material examinado: 3♂ PARÁTIPOS (NMNH): ‘’Rio Santiago,\ Peru IX-4-24’ ‘H. 

Bassler\ Collection’ ‘Paratype\ By C. J. Drake\ Cylindrostethus\ bassleri’. 2♂ e 2♀ 

(NMNH): ‘Amazonasgebiet\ Rio Branco\ de Obidos\ 18.7.47\ leg. H. Sioli’  ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 2♂ e 1♀ (NMNH): ‘Peru 20 km. W. 

Estiron\ Rio Apiácu, Loreto.\ muddy Forest stream\ 24 Nov. 1961\ B. Malkin’ 

‘Cylindrostethus\ bassleri Drake?\ J. Damgaard det.’. ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Eirunepe\ Juruá Amazonas\ J. C. M Carvalho’ 

‘C J Drake\ Coll. = Cylindrostethus drakei Floriano & Cavichioli 2013  

2♂ (UPTC): ‘Colombia-Caqueta\ Lugar: Florencia\ Corpoica – Macagual\ Altura: 350 

msnm\ Fecha:\ Col: C. Serrato’ ‘Gen:\ Cylindrostethus\ Esp: erythropus\ Det: D. 

Camacho’ ‘Cyl.e.0002’. 4♂ e 4♀ (NMNH): ‘Eirunepe, Brasil\ Rio Jurua VI-1950\ Terr. 

Amazonas’ ‘J. T. Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Amazonas\ Rio Madeira\ Ig. 3 casas\ 12-11-41\ leg. H. Sioli’ 

‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 8♂ e 8♀ (NMNH): ‘Peru: 

Amazon\ Riv. At Iquitos\ X. 14 1955\ S.S. Roback’ ‘J C. Lütz\ Collection\ 1961’. 15♂ e 

10♀ (NMNH): ‘Eirunepe\ Juruá Amazonas\ J. C. M Carvalho’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 

3♂ e 1♀ (NMNH): ‘Brazil S. A.\ R. Madeira 9-37\ Porto Velho\ A. M. Olalla’ ‘CJ Drake\ 

Collection 1956’ 

 

Cylindrostethus quadrivittatus Bergroth 1916 

(Fig. 1, 2C, 3C, 4B, 6, 16A, 17D) 

Cylindrostethus quadrivittatus Bergroth: 237 [Descrição]; Hungerford & Matsuda 

 1962: 85, 101-102, 104-105, 110-111 [Chave, figura, redescrição]. 

 

Comentários: Hungerford & Matsuda (1962) relataram ter estudado um holótipo macho, 

um alótipo fêmea e 35 parátipos desta espécie. No entanto, ao descrevê-la Bergroth (1916) 

mencionou “Cat. No. 20155, U.S.N.M. Guinea (Mount Coffee, Liberia, R. P. Currie)”, 

não menciona holótipo, alótipo e parátipo. Na coleção entomológica NMNH foram 

encontrados 39 espécimes com esses dados de etiqueta, três desses espécimes constavam 

o número 20155 e alguns desses possuíam etiquetas de parátipo. Dessa forma, a série tipo 

de C. quadrisvittatus era constituída apenas de sintipos, visto que o autor não designou 

holótipo e alótipo e, etiqueta de parátipos e alótipo provavelmente foram adicionadas 

posteriormente por outros pesquisadores. Segundo o código de nomenclatura zoológica, 
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Hungerford & Matsuda (1962) ao mencionar de forma errônea os tipos de C. 

quadrivittatus fizeram uma designação implícida de lectótipo e paralectótipo.  

 

Material examinado: 1♂ LECTOTYPE (NMNH): ‘RPCurrie\Collector’ ‘MTCoffee\ 

Liberia’ ‘Feb.\ 1897’ ‘Type No.\ 20155\ U.S.N.M.’ ‘Cylindrostethus\ quadrivittatus\ 

Berg - ♂ type’. 1♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘RPCurrie\Collector’ ‘MTCoffee\ 

Liberia’ ‘Feb.\ 1897’ ‘Type No.\ 20155\ U.S.N.M.’ ‘Cylindrostethus\ quadrivittatus\ 

Berg - ♀ type’. 1♂ e 2♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia\ RPCurrie\ 

Collectior’ ‘Feb.\ 1897’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’.  

20♂ e 10♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia’ ‘RPCurrie\ Collectior’ 

‘Feb.\ 1897’. 2♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘Paratype’ ‘MtCoffee\ Liberia’ 

‘RPCurrie\ Collection’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’ ‘Feb.\ 1897’. 2♂ PARALECTOTYPE 

(NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia’ ‘RPCurrie\ Collection’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’ ‘Feb.\ 1897’ 

‘Cylindrostethus\ 4-vittatus\ Berg.\ Paratype’. 3♂ e 2♀ (NMNH): ‘Muyuka, Victoria\ 

Brit. Camerrons\ VI-27-49. Malkin’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake 

Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Gene wonday\ CapeMount\ Liberia\ 2-18-53-32\ 

Oblickenstaff\ stream’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 6♂ e 

2♀ (NMNH): ‘Gene wonday\ CapeMount\ Liberia\ 2-18-53-32\ Oblickenstaff\ stream’. 
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ANEXO 

 

Material examinado: 

Cylindrostethus podargus Drake 1958 

(Fig. 1, 16F, 17K) 

1♂ HOLÓTICO, 1♂ ALÓTIPO e 4♀ PARÁTIPO (NMNH): ‘SanAlejandroR.\ Loreto, 

Peru\ VII 58\ F. Woytkowskii’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Perou\ 

Iquitos\ 23-5-1991\ G. Couturier Col.\’ ‘Cod. Q. P’ ‘Cylindrostethus\ podargus\ Drake\ 

Det. J.T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 1♂ e 3♀ 

(NMNH): ‘Perú – Loreto\ Iquitos\ 15-VIII-92\ Col. C. Delgado’ ‘R. amazonas\ R-40’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 

 

Cylindrostethus palmaris Drake & Harris 1934  

(Fig. 1, 2E, 3E, 4D, 5E, 16I, 17L) 

1♂ (UPTC): ‘Col. Meta Pto López\ corr. Altamira – Finca\ Chaparralito 140 m\ 9-05-9 

col Morales I.’ ‘Cylindrostethus\ palmaris’ ‘Cyl. P. 0008’ ‘Cyl. 0008’. 1♂ (UPTC): ‘ 

Venezuela – Amazonas\ M/pio Autona\ Fecha: 6 enero/06\ Método: via samariano\\ Col. 

L. Garcia’ ‘FLIA: Gerridae\ GEN: Cylindrostethus\ sp: palmaris\ DET: F. Molano’ 

‘Cyl.P. 0003’. 1♀ (UPTC): ‘Vizuela – Amazonas\ Mpio Autona\ Tobogo\ Enero 5 2006\ 

L. Garcia’ ‘Cylindrostethus\ palmaris’ ‘Cy. P. 0007’. 1♂ e 5♀ (UPTC): ‘Venezuela-

Guyana\ 2006-VI-28\ Col: Upequi C.’ ‘Cyl. P. 0005’ ‘Cylindrostethus\ palmaris’. 2♀ 

(UPTC): ‘Colombia-Vaupes-Min\ Com.Indigena Acaricuara\ caño paca 16-xi-2008\ Col: 

Pedroza R.’ ‘Cylindrostethus\ palmaris’ ‘Cyl. P.0004’. 1♂ e 2♀ (NMNH): ‘Bolivia S. 

A.\ R. Beni Cachuela\ Esperanza 9-37\ A.M. Ollalla’ ‘Paramorphotype\ Cylindrostethus\ 

palmaris\ L. Kuitert’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 3♂ e 4♀ 

(NMNH): ‘Brasil Pará Con-\ceição do Araguaia\ 17-21 nov. 1979’ ‘Brasil Pará\ W 

França’ ‘Cylindrostethus\ palmaris\ Drake & Harris\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 1♂ (NMNH): ‘Suriname\ Zanderij I\ 

10 Oct 1955\ Dr. D.C. Geijskes’ ‘Cylindrostethus\ palmaris D&H\ Det. R.H. Cobben 

1951’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (NMNH): 

‘Barinitas\ Dec. 42\ Venez\ P. Anduzee’ ‘J.T. Polhemus\ Collection’ ‘Cylindrostethus\ 

palmaris\ Drake & Harris\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J.Drake Accession’. 2♂ (NMNH): ‘Trinidad: Maracas\ River 29.iv.1968\ J.Darlington’ 



92 
 

‘Cylindrostethus\ palmaris\ Drake & Harris\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 

4♂ (NMNH): ‘Amazonasgebiet\ Rio Paru\ M. Tiriós\ 10-1-61\ leg. W. Satter’ 

‘Cylindrostethus\ palmaris\ Drake & Harris\ Det. J. T. Polhemus’  ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 8♂ e 15♀ (NMNH): ‘Venezuela, Amazonas, swift 

trib. To Rio Siapa\ 1º43’N, 64º30’W\ 635 m., 22ºC, pH 6.7\ 5 Feb. 1989 CL 8007\ D. A. 

Polhemus’ ‘Cylindrostethus\ palmaris\ Drake & Harris\ det. D. Polhemus’. 2♂ e 2♀ 

(NMNH): ’22-25 VIII 1997\ Brazil: W of\ Carajás: Salobo’ ‘Rio Itacalúnas\ Camp site;\ 

borders’ ‘UTM\ 553851\ 9358589’. 17♂ e 6♀ (NMNH): ‘Suriname\ Carolina Creek\ 10 

km. fr. Zanderij\ XI-18-63 B. Balko’ ‘fr. Waterhole\ in drying up\ Stream’. 

 

Cylindrostethus regulus (White 1879) 

(Fig. 1, 16H, 17N) 

1♂ (UPTC): ‘Col. Putamayo Puerto\ leguizamo caseio Bajo\ casacunte 00º04’’45.8’’S\ 

74’ 59’ 43.9’’ W 178 MF\ 19-11-08 Jimenes’ ‘Cylindrostehus\ palmaris’. 3♂ e 7♀ 

(MUSENUV): ‘Colombia: Putamayo\ Quebrada Huitato\ Jama acuatica\ maio – 29 – 

2014\ Jeffeison Pancha’ ‘Ordem Hemiptera\ S.O Heteroptera\ Família Gerridae\ Gen. 

Cylindrostethus sp. 8♂ e 4♀ (NMNH): ‘Brazil S. A.\ 7-10 9-20-36\ A.M. Olalla’ ‘Vic. 

Joao Pessoa\ (Sao Phelipe)\ River Jurua\ N.o. 375’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J.Drake Acession’. 

 

Cylindrostethus hungerfordi Drake & Harris 1934 

(Fig. 1, 15A, B, 16G, 17M) 

1♂ e 1♀ PARATYPE (NMNH): ‘British Guiana, S A\ Near New Amsterdam\ July 30, 

1923\ F. X. Williams’ ‘Paratype\ Cylindrostethus\ hungerfordi\ D & H’ ‘ C J Drake\ Coll. 

1956’. 4♂ e 2♀ (NMNH): ‘AmazonasGebiet\ Rio Paru\ de oeste\ 15-3-62\ leg. E.J. 

Fittkau\ COLL. Amazonas 1960/3’ ‘Cylindrostethus\ hungerfordi\ D&H\ Det. J. T. 

Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Acession’. 2♂ (NMNH): 

‘Suriname, Browns-berg,\ Waktibasoekreek\ 10-8-58’ ‘Cylindrostethus\ hungerfordi\ 

det. R. H. Cobben 1951 

 

Cylindrostethus bilobatus Kuitert 1942 

1♂ e 1♀ PARATYPE (NMNH): ‘Bolivia, S. A.\ R. Beni Puerto\ Salinas 11-37\ A. M. 

Ollalla’ ‘Paratype\ Cylindrostethus\ bilobulata\ Det. L. C. Kuitert’. 1♂ (NMNH): ‘Santa 
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Cruz\ Bol. 5 X 57\ G. Pinckert’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’ ‘J. T. Polhemus\ Collection’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 3♂ e 3♀ (NMNH): ‘Santa Cruz\ 

Bol. 5 X 57\ G. Pinckert’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ 

(NMNH): ‘Descalvados,\ VII: 30: 26 Braz.’ ‘Paraguay\ River’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 

 

Cylindrostethus linearis (Erichson 1848) 

(Fig. 1, 2F, 3F, 4F, 5F, 16L, 17O) 

21♂ e 7♀ (NMNH): ‘Peru, Dept. Loreto\ Rio Sucusari and slow\ trib., off Rio Napo near\ 

Explornapo Camp, 106 m. 15 August 1989 CL 2460\ D.A. & J. T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ e 3♀ (NMNH): 

‘Amazonasgebiet\ Maués\ Par. Nyariá\ 12-1-41\ leg. H. Sioli’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 

2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Brazil, S. A.\ Sept., 1935\ A. M. Olalla’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 5♂ (NMNH): ‘Guyana, 

Karanambo\ 3º45.1’N 59º18.6’W\ 2April1994, Simoni Lake\ PJSpangler, Coll #10’. 2♂ 

e 1♀ (NMNH): ‘Guyana, Karanambo\ 3º 45. 1’N 59º18.6’W\ Rupununi River\ 2 Apr 

1994\ PJSpangler, colln #8’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Manacapuru S.A.\ Amazonas Brazil\ 

Solimoes River 4.\ 26 S. M- Klages’\. 4♂ e 2♀ (NMNH): ‘Manacapuru S. A.\ Amazonas 

Brazil\ Solimoes River 4.\ 28 S. M. Klages’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 7♂ e 1♀ (NMNH): 

‘Rio Parú\ Para 952\ J. C. M Carvalho’ C J Drake\ Coll. 1952’ 

 

Cylindrostethus costalis Schmidt 1915 

(Fig. 1, 9 16D, 17G) 

17♂ e 23♀ (NMNH): ‘Thailand: Nkm Ratcha. Prov. Nakhom Ratchasima\ 60 KmS. 2-

4Mar1971\ P. & P. Spangler’ ‘Sakaerat Expt. Sta.\ 14º 30N, 101º 55’E\ 300-600 meters’. 

1♂ e 2♀ (NMNH): ‘Thailand: Changwat\ Saraburi: Amphoe\ Phra: Phutthabatt\ Huai 

Saplek (stream)\ 6 dec. 67, 14º48’N.\ 101º 46’E.\ B.A. Harrison’ ‘Cylindrostethus\ 

costalis Schmidt\ Det Date\ B. A. Harrison 1968’. 9♂ e 9♀ (NMNH): ‘Thailand\ Sakhon\ 

Phu Phan\ 27 VI 57\ REELbel’. 10 e 11 (NMNH): ‘ Rep, Viet Nam\ 1 mi. N. Quang Tri\ 

VI-7, 1970\ A. R. Gillogly’ ‘Cylindrostethus\ costalis\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J.T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 5♂ (NMNH): ‘Thailand\ Sakan 

Nakhon\ Phuphan\ 27 VI 54’ REElbel’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ (NMNH): I- ajgon\ 

cochi nemi ne 5.VIII\ Girurumckuu 909’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’.  
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Cylindrostethus malayensis Polhemus 1994 

(Fig. 1, 10, 16C, 17F) 

6♂ e 8♀ PARATYPE (NMNH): ‘Malaysia, Johor\ stream 12 km. N. of Labis\ CL 2087\ 

VIII-22-85\ J.T.&D.A.Polhemus’ ‘Paratype\ Cylindrostethus\ malayensis\ D.A. 

Polhemus 1994’  ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J Drake Accession’. 3♂ e 2♀ 

PARATYPE (NMNH): ‘Thailand.\ Krachong For. Near Trang\ 100 m VII-2-62’ 

‘Paratype\ Cylindrostethus\ malayensis\ D.A. Polhemus 1994’  ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C. J Drake Accession’. 1♂ PARATYPE (NMNH): ‘Singapore\ Seletar 

10½ mls.\ Mondai Rd. 16.IV. 1964\ L. Cheng. \B. M. 1967-7.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 

2014\ C. J Drake Accession’.  

 

Cylindrostethus productus (Spinola 1840) 

(Fig. 1, 2D, 3D, I, 4D, 5D, 8,16B, 17E) 

1♂ e 2♀ (NMNH): ‘Ceylon, Fore\ Polonnarnwa\ II 13 1964\ K. L.A. Perera’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’.  2♂ e 

3♀ (NMNH): ‘Ceylon\ Monaragala\ VII-10, 1970\ K.L.A. Perera’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ (NMNH): 

‘India, Mulchond.\ Dangs District,\ Bombay Stte\ 1350ft. x-6-1961’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 2♂ (NMNH): 

‘Ceylon Fc/13a\ XII-21-1970\ F. Starmuhlner’ ‘Kalu Gunga\ bei Walwalla\ Ratnapuru’ 

‘J. T. Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 

1♂ e 2♀ (NMNH): ‘ Dehra Dun,\ U. P., India.\ 8-9.16.H.G.C.’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♂ (NMNH): 

‘Narpur,\ Kangra. Punjab.\ 3,300ft.H.G.C.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ (NMNH): Manbhum\ W. Bengal’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 5♂ e 

4♀ (NMNH): ‘Sri Lanka: Amp. Dist.\ Lahugala Sanctuary\ 13-14-VI-1976’ ‘Collected 

by\ K.V. Krombein\ P.B. Karunaratne\ S. Karunaratne’ ‘J. T. Polhemus\ Collection’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 5♂ e 5♀ (NMNH): ‘Sri Lanka: 

Rat. Dist.\ Sinharaja Forest\ Weddagala\ 18-21-VI- 1976’ ‘Collected by\ K. V. Krombein\ 

P. B. Karunaratne\ S. Karunaratne’. 3♂ e 6♀ (NMNH): ‘Sri Lanka: Keg. Dist.\ 

Seethawaka River\ 12-III-1973, 1000ft.\ Baumann & Cross’. 1♂ (NMNH): ‘Sri Lanka: 

Gal. Dist.\  Kanneliya\ 9-14 June 1975’ ‘Collectors:\ D.H. Messersmith\ G.L. Williams 

&\ P. B. Karanaratne’. 3♂ e 3♀ (NMNH): ‘Ceylon: Vav. District\ Parayanalankulan\ 
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Irrigation Canal\ 25 mi. NW. Medawachchiya\ 20-25 March 1970\ Davis & Rowe 100 

ft’. 1♂ e 3♀ (NMNH): ‘Ceylon: Rat.Dist.\ Uggalkaltota\ 10-14-x-70, 500.\ O.S. Flint, 

Jr.’. 5♂ e 5♀ (NMNH): ‘Ceylon: Mon. Dist.\ 5miSE Padiyatalawa\ 4 April 1971\ P. & P. 

Spangler’. 6♂ e 7♀ (NMNH): ‘Ceylon: Rat. Dist.\ Pubbarapotha\ Katupat Oya, 400’\ 14-

X-1970\ O. S. Flint. Jr.’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Ceylon Hinidoma\ 27 Jan. 1958\ K. L. A. 

Perera’. 1♂ (NMNH): ‘Sri Lanka: Rat. Dist.\ Gilimale\ Indiriwa Jungle\ 5-7 February 

1977’ ‘Collected\ near\ Kaluganga’ ‘K. V. Krombein\ P. Fernando\ D. W. Balasooriya\ 

V. Gunawardane’. 3♂ e 1♀ (NMNH): ‘Kandy\ Ceylon.\ E. E. Green’ ‘CollCF\ Baker’ 

‘From coll\ U.S.M.N.’. 3♂ e 4♀ (NMNH): ‘India: Orissa\ Upper Barakambra\ 8.II. 1975, 

2800’\ Mary L. Ripley’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Sri Lanka: Amp. Dist.\ Lahugala Sanctuary\ 

13-14-VI-1976’ ‘K. V. Krombein\ P.B. Karunaratne\ S. Karanaratne’. 1♂ e 1♀ (NMNH): 

‘Sri Lanka, Rat. Dist.\ Weddagala\ Sinharaja Forest\ 18-VI-1976\ K.V. Krombein’. 1♀ 

(NMNH): ‘INDIA: Maharashtra\ AmraotiDist. Kolkaz\ MelghatTigerRes.\ Mary, L. 

Ripley\ 1879’ 2-15-1976’. 5♂ e 7♀ (NMNH): ‘Sri Lanka: Amp. Dist.\ Lahugala 

Sanctuary\ 13-14-VI-1976’ ‘K.V. Krombein\ P.B. Karunaratne\ S. Karunaratne’. 

 

Cylindrostethus samarinda Polhemus 1994 

(Fig. 11) 

2♂ e 1♂ PARATYPE (NMNH): ‘Indonesia, Borneo\ Kalimantan Timur Province\ 

waterfall and stream,\ 11 Km, NE of Samarinda\ CL 2091 VIII-27-85\ J.T. & D.A. 

Polhemus’. 

 

Cylindrostethus quadrivittatus Bergroph 1916 

(Fig. 1, 2C, 3C, 4B, 6, 16A, 17D) 

1♂ LECTOTYPE (NMNH): ‘RPCurrie\Collector’ ‘MTCoffee\ Liberia’ ‘Feb.\ 1897’ 

‘Type No.\ 20155\ U.S.N.M.’ ‘Cylindrostethus\ quadrivittatus\ Berg - ♂ type’. 1♀ 

PARALECTOTYPE (NMNH): ‘RPCurrie\Collector’ ‘MTCoffee\ Liberia’ ‘Feb.\ 1897’ 

‘Type No.\ 20155\ U.S.N.M.’ ‘Cylindrostethus\ quadrivittatus\ Berg - ♀ type’. 1♂ e 2♀ 

PARALECTOTYPE (NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia\ RPCurrie\ Collectior’ ‘Feb.\ 1897’ 

‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’.  

20♂ e 10♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia’ ‘RPCurrie\ Collectior’ 

‘Feb.\ 1897’. 2♀ PARALECTOTYPE (NMNH): ‘Paratype’ ‘MtCoffee\ Liberia’ 

‘RPCurrie\ Collection’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’ ‘Feb.\ 1897’. 2♂ PARALECTOTYPE 

(NMNH): ‘MtCoffee\ Liberia’ ‘RPCurrie\ Collection’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’ ‘Feb.\ 1897’ 
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‘Cylindrostethus\ 4-vittatus\ Berg.\ Paratype’. 3♂ e 2♀ (NMNH): ‘Muyuka, Victoria\ 

Brit. Camerrons\ VI-27-49. Malkin’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake 

Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Gene wonday\ CapeMount\ Liberia\ 2-18-53-32\ 

Oblickenstaff\ stream’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 6♂ e 

2♀ (NMNH): ‘Gene wonday\ CapeMount\ Liberia\ 2-18-53-32\ Oblickenstaff\ stream’. 

 

Cylindrostethus sumatranus Lundblad 1933 

(Fig. 7) 

1♀ (NMNH): ‘Sumatra\ Expedition\ Kloempang\ August 1878’ ‘The G. W. Kirkaldy\ 

Collection now\ Univ. of Kansas. Coll’ ‘Cylindrostethus\ sumatranus\ Lundblad\ Det?’ 

‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 

 

Cylindrostethus scrutator (Kirkaldy 1899) 

(Fig. 1, 14, 16E, 17J) 

3♂ (NMNH): ‘Thailand T. 18\ Trang Ramo, behind\ Temple, stream.\ 16 April 1960\ Mel  

Griffith’. 4♂ e 3♀ (NMNH): ‘Malaysia, Sabah; Borneo\ trib. To Moyog River nr.\ km. 

12 on Keningau Hwy.\ CL 2039 VIII-6-85\ J.T. & D.A.Polhemus’ ‘Cylindrostethus\ 

scrutator\ Kirkaldy\ Det. J.T. Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake 

Accession’. 3♂ e 3♀ (NMNH): ‘Viet Nam: Dalat\ 6km S., 1400-1500m\ 9.VI—

7.VII.1961’ ‘N.R. Spencer\ Collector\ Bishop’ ‘Cylindrostethus\ scrutator\ Kirkaldy\ 

Det. J.T.Polhemus’. 3♂ e 1♀ (NMNH): Myitkyina Burna\ III. 31. 1915\ L. C. Kuitert’ 

‘Cylindrostethus\ scrutator\ Kirkaldy\ Det. J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 

2014\ C.J.Drake Accession’. 1♀ (NMNH): ‘Thailand: Trang\ Prov. Khaophappha\ 

Khaochang, 200-400m\ 10.I.1964’ ‘G.A. Samuelson\ Collector\ Bishop’ 

‘Cylindrostethus\ scrutator\ Kirkaldy\ Det. J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 

2014\ C.J.Drake Accession’. 1♀ (NMNH): Thailand T. 18\ Trang Ramo, behind\ Temple, 

stream.\ 16 April 1960\ Mel Griffith’ ‘Cylindrostethus\ scrutator\ det. Calabrese\ 1895’. 

‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Malaya:\ Penang\ 

22-26.XII. 1958\ L. W. Quate\ Collector’ ‘Cylindrostethus\ scrutator (Kirk)\ 

Det.J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 1♂ (NMNH): 

‘[Malaya]\ Kuala Tahan\ Pahang 6. Feb.\ bl. C.H.Fernando’ ‘♂’ ‘Cylindrostethus\ 

scrutator\ Det. J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 

1♀ (NMNH): ‘Mentawei\ Sipora\ Sereinu V-VI, 94\ Modigliani’ ‘Cylindrostethus\ 

scrutator\ Kirkaldy\ Det. J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake 
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Accession’. 1♂ (NMNH): Malaya: Perak\ Sungei Chior\ 7-III-1963.\ L. Cheng. B. M. 

1967-7’ ‘Cylindrostethus\ scrutator\ Kirk.\. 2♂ e 2♀ (NMNH): ‘Thailand T. 18\ Trang 

Ramo,\ behind\ Temple, stream.\ 16 April 1960\ Mel Griffth’ ‘Cylindrostethus\ scrutator\ 

1977\ \det. N. Moller Andersen’. 1♀ (NMNH): ‘S Vietnam, 40 km NW Na Khe\ 

BuonLuoi, 14º10N,108º30’E\ 620-750m, 28.3.-12.4.1995\ leg. Pachlátko & Dembicky’ 

‘Cylindrostethus\ scrutator (Kirk)\ Det. H. Zettel 1995’. 2♂ (NMNH): ‘Mentawei\ 

Sipora\ Sereinu\ V-Vi, 94\ Modigliani’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’. 1♂ (NMNH): ‘Is. Nias\ 

Gun. Sifoli\ Aprile 1886\ Modiyliani’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’. 

 

Cylindrostethus persephone (Kirkaldy 1899) 

(Fig. 1, 13, 17H) 

1♂ e 1♀ PARATYPE (NMNH): ‘Samanga\ S. Celebes\ Nov. 1895\ H.Fruhstorfer.’ ‘The 

G-W Kirkaldy\ Collection now\ Univ. of Kans. Coll’ ‘H. Fruhstorfer\ vend. 15. IV. 1898’ 

‘Body’ ‘Paratype\ Cylindrostethus\ persephone\ Kirkaldy’. 2♀ e 2♀ PARATYPE 

(NMNH): ‘Samanga\ S. Celebes\ Nov. 1895\ H.Fruhstorfer.’ ‘H. Fruhstorfer\ vend. 15. 

IV. 1898’ ‘Paratype\ Cylindrostethus\ persephone\ Kirkaldy’ ‘J.R. de la\ Torre-Bueno\ 

Collection K.U’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 9♂ e 9♀ 

(NMNH): ‘Indonesia, Celebes\ Sulawesi Selatan Prov.\ Pattunuang River, 7 km.\ SW of 

Bantimurung\ CL 2165 X-13-85 0-100m.\ J.T. & D.A. Polhemus’ ‘Cylindrostethus\ 

Persephone\ Kirkaldy\ Det.J.T.Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Batui River at\ Sinsing Camp\ c. 1º09’S 122º31’E\ SW 

of Luwuk\ 90m, 14-17.X.1989’ ‘Indonesia\ Sulawesi Tengah\ J.P. Duffels’ ‘Sample Sul. 

14\ Middle-sized stream\ in lowiand rainforest’ ‘Cylindrostethus\ brachyakanthinos\ 

Nieser & Chen\ paratype’ ‘Cylindrostethus\ persephone\ Kirkaldy\ Det. J.T.Polhemus’ 

‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 

 

Cylindrostethus vittipes (Stal 1870) 

(Fig. 1, 12, 17I) 

2♂ e 17♀ (NMNH): ‘Surigao\ Mindanao\ Baker’. 1♂ (NMNH): ‘C. N. H. M. Pi.\ Zool. 

Exped 1946, 7\ XII. 23. 1946\ F. G. Werner’ ‘Kabasalan Liguasan\ Marak Cotabato.\ 

Prov Mindanao\ P.i. sea level’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’. 5♂ e 10♀ (NMNH): ‘Samar, R.P.\ 

MT. Concord\ Hinabangan\ Leg: Alasar’ ‘H- 143-69’ ‘J.T.Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J.Drake Accession’. 1♂ (NMNH): ‘Philippines, Leyte\ Leyte Province\ Lusig River at 

Hilusig\ VII-15-85 CL 1979\ J.T. & D.A. Polhemus’ ‘Cylindrostethus\ vittipes\ Stal\ Det. 
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J.T.Polhemus’ ‘J.T.Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 1♂ (NMNH): 

‘Agusan River\ Mindanao’ ‘Cylindrostethus\ vittipes\ Det. Hungerford’. J.T.Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 
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Figura 1. Árvore mais parcimoniosa obtida com pesagem igual dos caracteres. Os números acima dos 

ramos se referem aos números dos caráteres; os abaixo dos ramos se referem aos estados dos caráteres e os 

número nos nós se referem aos suportes de Bremer. Os círculos preenchidos são 

sinapomorfias/autopomorfias. 
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Figura 2. Estruturas similares a placas com cavilha. A. Platygerris assymetricus, dorso da cabeça; B. 

Potamobates horvathi, dorso da cabeça; C. C. quadrivittatus, dorso da cabeça; D. C. productus, dorso da 

cabeça; E. C. palmaris, esternito abdominal II; F. C. linearis, dorso da cabeça. 
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Figura 3. Ultraestrutura. A. Platygerris assymetricus, vista lateral da cabeça; B. Potamobates osborni, 

propleura. C. C. quadrivittatus, propleura; D. C. productus, mesopleura; E. C. palmaris, propleura. F. C. 

linearis, propleura. G. C. quadrivittatus, dorso da cabeça; H. C. quadrivittatus, dorso da cabeça; I. C. 

productus, dorso da cabeça. 

 



102 
 

Figura 4. Aparato de evaporação da glândula de cheiro. A. Platygerris. B. Potamobates osborni; B. C. 

quadrivittatus. D. C. productus. E. C. palmaris; F. C. linearis. 
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Figura 5. Omphalium. A. Limnogonus profugus. B. Platygerris depressus; C. Potamobates osborni; D. C. 

productus. E. C. palmaris; F. C. linearis. 
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Figura 6. Cylindrostethus quadrivittatus. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 7. Cylindrostethus sumatranus. A. Fêmea, vista dorsal; B. Fêmea, vista ventral. 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

Figura 8. Cylindrostethus productus. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 9. Cylindrostethus costalis. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista dorsal; 

D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 10. Cylindrostethus malayensis. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 11. Cylindrostethus samarinda. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 12. Cylindrostethus vittipes. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista dorsal; 

D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 13. Cylindrostethus persephone. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 14. Cylindrostethus scrutator. A. Macho, vista dorsal; B. Macho, vista ventral; C. Fêmea, vista 

dorsal; D. Fêmea, vista ventral. 
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Figura 15. A. Cylindrostethus hungerfordi, macho, vista dorsal; B. C. hungerfordi, Macho, vista ventral; 

C. C. bassleri, abdômen, vista ventral; D. C. bassleri, abdômen, vista ventral. 
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Figura 16. Proctiger. A. C. quadrivittatus; B. C. productus. C. C. malayensis; D. C. costalis; E. C. 

scrutator; F. C. podargus; G. C. hungerfordi; H. C. regulus; I. C. palmaris; J. C. bassleri; K. C. drakei; 

L. C. linearis. 
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Figura 17. Falo. A. Platygerris assymetricus; B. Potamobates horvathi; C. Potamobates bidentatus; D. C. 

quadrivittatus; E. C. productus. F. C. malayensis; G. C. costalis; H. C. persephone; I. C. vittipes; J. C. 

scrutator; K. C. podargus; L. C. palmaris; M. hungerfordi; N. C. regulus; O. C. linearis. 
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Tabela 01. Matrix compreendendo 68 caracteres morfológicos para Cylindrostethus e o grupo externo. (-) não aplicável; (*) caráter polimórfico. 

Táxon/ Caracter 

0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 

L. profugus 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 * 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 1 

P. depressus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 1 0 - - 1 

P. asymmetricus 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 - 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 1 0 - - 1 

P. bidentatus 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - - 1 

P. horvathi 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - - 1 

P. osborni 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - - 0 

C. bassleri 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

C. bilobatus 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 

C. costalis 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - 1 

C. drakei  1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

C. hungerfordi 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - - 1 

C. linearis 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

C. malayensis 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - 1 

C. meloi new syn 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

C. palmaris 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 * 0 - 1 

C. persephone 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 - - 1 

C. podargus 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 * 0 - 1 

C. productus 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 - 1 

C. quadrivittatus 1 1 0 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 - 1 

C. regulus 1 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 - - 1 

C. scrutador 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 - 1 

C. vittipes 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 - 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 - 1 

                       



117 
 

Tabela 01.  Continuação.                        

                        

 

Táxon/ Caracter 

3 4 5 6 

5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

L. profugus - 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - 0 1 0 1 0 1 - - 1 

P. depressus - 0 0 1 1 1 0 - - 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 - 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 

P. asymmetricus - 0 0 1 0 1 0 - - 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 - 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 1 

P. bidentatus - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 

P. horvathi - 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 - 0 9 0 2 0 0 1 1 1 1 1 

P. osborni 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 1 1 

C. bassleri 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. bilobatus - 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. costalis - 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 - 0 1 

C. drakei  1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. hungerfordi - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

C. linearis 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. malayensis - 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 - 0 1 

C. meloi new syn 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. palmaris - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. persephone - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. podargus - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. productus - 1 1 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 6 0 1 0 0 0 0 - 0 1 

C. quadrivittatus - 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 1 

C. regulus - 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

C. scrutador - 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

C. vittipes - 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 
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RESUMO 

Platygerris White diferencia-se de Cylindrostethus Mayr e Potamobates 

Champion (Hemiptera: Gerridae: Cylindrostethinae) por possuir o corpo curto e 

achatado, placas mandibular e maxilar fusionadas, e omphalium, sulco lateral e 

superfície de evaporação da glândula de cheiro inconspícuos. Atualmente são 

conhecidas três espécies registradas nos Andes, América Central e México, as quais 

vivem na superfície de águas com correntezas de moderada a forte. Nesse capítulo, nós 

redescrevemos o gênero e as espécies conhecidas, descrevemos duas novas espécies da 

Colômbia e adaptamos a chave de identificação proposta por Hungerford (1932). 

 

INTRODUÇÃO 

O gênero Platygerris White, 1883 inclui atualmente três espécies: P. depressus 

White, 1883, do México; P. caeruleus Champion, 1898; e P. asymmetricus Hungerford, 

1932, ambas da Costa Rica. O gênero diferencia-se de Cylindrostethus Mayr, 1865 e 

Potamobates Champion, 1898 por possuir o corpo curto e achatado, com redução do 

metasterno e segmentos abdominais; olhos menos identados; placas mandibular e 

maxilar fusionadas; omphalium, sulco lateral e superfície de evaporação da glândula de 

cheiro inconspícuos; e fêmea com a margem posterior do esternito abdominal VII 

prolongada (ventrito VIII). Além disso, os machos de Platygerris diferem de 

Cylindrostethus por possuirem o processo basolateral do próctiger fortemente 

desenvolvido apenas do lado direito; pigóforo e próctiger girados para a esquerda; e 

segmento abdominal VIII e próctiger assimétricos (Matsuda 1960). 

As três espécies conhecidas de Platygerris foram registradas nos Andes, América 

Central e México (Matsuda 1960), vivendo na superfície de águas com correntezas de 

moderada a forte (Molano et al. 2008). Eles se movem muito rápido e podem ser 

coletados nas margens ou no centro de riachos ou grandes rios, às vezes com presença 

da vegetação marginal (observação pessoal). 

Nesse capítulo, redescrevemos o gênero Platygerris e as espécies conhecidas, 

descrevemos duas novas espécies da Colômbia e adaptamos a chave de identificação 

proposta por Hungerford (1932). 
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OBJETIVO GERAL 

Revisar Platygerris com base em caracteres morfológicos. 

 

Objetivos específicos 

● Redescrever as espécies conhecidas; 

● Prover descrições de novas espécies; 

● Fornecer e atualizar dados de distribuição; 

● Confeccionar chave de identificação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Empréstimo de material biológico 

 O material examinado provém de empréstimo das seguintes coleções: American 

Museum of Natural History, Nova York, Estados Unidos (AMNH); Natural History 

Museum, Londres, Reino Unido (BMNH); Colección eQual, Bogotá, Colômbia (Eq); 

Museum für Naturkunde, Berlim, Alemanha (MFNB); Natural Museum of Natural 

History, Smithsonian Institution, Washington D.C., Estados Unidos (NMNH); e 

Laboratório de Entomología, Museo de Historia Natural “Luis Gonzalo Andrade”, 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colômbia, Tunja, Colômbia (UPTC). 

 

Estudo morfológico e identificação 

A identificação dos exemplares foi realizada com auxílio da chave de identificação 

de Hungerford (1932), descrições originais e comparação com os espécimes tipo. 

 

Ilustrações 

As fotos foram feitas em várias distâncias focais utilizando a Câmera Canon EOS 

5D, combinadas com o programa Visionary. Fotos de microscopia eletrônica de 

varredura foram feitas utilizando o equipamento Zeiss EVO/MA15. Os espécimes 

foram fixados em stubs, metalizados e posteriormente examinados. Os mapas foram 

confeccionados com auxílio do software Qgis 2.6.1. As imagens e mapas foram 

editados no programa Adobe Photoshop CS5 and Adobe Illustrator CS5. 
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Terminologia 

A terminologia para as genitálias segue Matsuda (1960), exceto para as fêmeas, 

havendo proposição dos seguintes novos termos: projeção lateral do esternito abdominal 

VII e placa posterior do esternito abdominal VII (Fig. 4). 

  

 

Abreviações 

As abreviações dos termos morfológicos utilizados foram: BPP: processo 

basolateral do proctiger; CS projeção posterior do último laterotergito abdominal (= 

espinho do conectivo); EV: superfície lateral de evaporação da glândula de cheiro; LAP 

placa lateral; LAPV: projeção lateral do esternito abdominal VII; PJVIII: projeção do 

esternito abdominal VIII; PL: placa; PM: margem posterior do esternito abdominal VII; 

SP: espiráculo; PRO: próctiger; PY: pigóforo; SC: abertura da glândula de cheiro; SET: 

cerdas no fêmur; SST: cerdas prateadas; TS: faixa transversal; SPP: estrutura similar a 

placa com cavilhas (peg-plate sensu Andersen 1977). Os novos registros estão marcador 

com asterisco (*). 

 

TAXONOMIA 

Platygerris White, 1883 

 

Platygerris White, 1883: 36–40 [descrição]. Hungerford 1932: 178–182 [chave para 

espécies]. Aristizábal 2002: 117–122 [chave para espécies]. 

 

Diagnose: Corpo curto e achatado (Fig. 6–10); cerdas prateadas largas e côncavas (Fig. 

1); depressões cuticulares presentes (Fig. 2); placas mandibular e maxilar fusionadas 

(Fig. 3A); mesonoto com uma faixa transversal em forma de “C” formada por cerdas 

prateadas (Fig. 1C, D); omphalium, sulco lateral e superfície de evaporação da glândula 

de cheiro inconspícuos (Fig. 3C, D). Macho: segmentos genitais com rotação sinistral 

entre 10º e 30º (Fig. 3E, F); próctiger tão longo quanto ou mais curto que o pigóforo; 

processo basolateral direto do próctiger inconspícuo; processo basolateral esquerdo tão 

longo quanto o comprimento do próctiger (Fig. 3F); parâmero inconspícuo. Fêmea: 

esternito abdominal VII com margem posterior prolongada. 
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Redescrição: Comprimento do corpo (♂♂: 6,4–10,2 mm, ♀♀: 6,3–8,9 mm), corpo 

achatado; depressões cuticulares presentes (Fig. 2); distância entre os mesoacetábulos 

(♂♂: 1,8–2,8 mm, ♀♀: 2,1–3,1 mm). Corpo enegrecido, coberto por cerdas prateadas 

curtas. Cabeça. Enegrecida, dorso com uma mancha amarelada posteromediana (Fig. 6–

10A, C); antenômeros I–II amarronzados a enegrecidos. Comprimento 

aproximadamente 1.3x a largura através  dos olhos; clípeo anteriormente arredondado, 

margem basal ausente (Fig. 3A, B); placas mandibular e maxilar fusionadas (Fig. 3A); 

área posterolateral, antena, tubérculo antenífero e antenômero III cobertos por cerdas 

prateadas; antenômero I 2,5–3,3x mais longo do que o II; antenômero II 1,5–2,0x mais 

longo do que o III; antenômero IV curvado e 1,8–3,1x mais longo do que o III; rostro 

curto, artículo III hirsuto, 1,1–1,5 mais longo do que o IV. Tórax. Pronoto com faixa 

longitudinal mediana amarelada (Fig. 6–10A, C); área anterolateral e margem posterior 

cobertas por cerdas prateadas; dorso da propleura e proacetábulo com uma faixa 

transversal formada por cerdas prateadas; metade interna do proacetábulo, área interna 

da coxa protorácica e aproximadamente 1/5 proximal do fêmur protorácico amarelados; 

1/2–5/6 anteriores do prosterno amarelados; fêmur protorácico subigual ou mais longo 

do que a tíbia protorácica. Distância entre os mesoacetábulos subigual ou ligeiramente 

maior do que o comprimento do mesonoto; mesonoto com uma depressão na região 

lateral mediana; 2/3 posteriores do mesonoto com uma faixa transversal em forma de C 

formada por cerdas prateadas (Fig. 1C, D); margem posterior do mesonoto, faixa 

transversal da mesopleura, dorso do mesoacetábulo, coxa, trocânter e faixa longitudinal 

do fêmur mesotorácico cobertos por cerdas prateadas; fêmur mesotorácico com o 

comprimento subigual à tíbia mesotorácica; tarsômero mesotorácico I 2,8–3,7x mais 

longo que o II; garras tarsais meso- e metatorácicas ausentes; área ventral dos meso- e 

metacetábulos, ventre das coxas meso- e metatorácicas, e ventre dos trocânteres meso- e 

metatorácicos amarelados. Omphalium, sulco lateral e superfície de evaporação da 

glândula de cheiro inconspícuos (Fig. 3C, D) margem posterolateral do metanoto, dorso 

do metacetábulo, coxa, trocanter, e fêmur metatorácicos cobertos por cerdas prateadas; 

tarsômero metatorácico I 1,3–2,8x mais longo que o II. Abdômen. Comprimento até o 

segmento VII, 1,2–2,1 mm; mediotergitos curtos, duas vezes mais largos do que longos, 

com as margens laterais cobertas por cerdas prateadas. Macho. Projeção posterior do 

último laterotergito abdominal ausente ou reduzida (Fig. 3E); esternito abdominal VII 

com uma depressão no 1/3 posterior e um entalhe na margem posterior (Fig. 3F); 

comprimento do mediotergito abdominal VIII 1,0–4,0x maior do que sua largura; 
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margem posterior do mediotergito abdominal VIII com uma projeção arredondada ou 

pontiaguda no lado esquerdo e às vezes uma projeção arredondada do lado direito (Fig. 

3E); margem posterior do esternito abdominal VIII com ou sem projeção, quando 

presente aproximadamente 4x mais longa do que larga (Fig. 3F); próctiger e pigóforo 

com rotação sinistral entre 10º e 30º (Fig. 3E, F); próctiger subigual ou mais curto do 

que o pigóforo; processo basolateral esquerdo do próctiger subigual ao comprimento do 

mesmo (Fig. 3F), processo basolateral direito reduzido; parâmero inconspícuo; 

comprimento do pigóforo aproximadamente 3x maior do que sua largura; comprimento 

do falo aproximadamente 3x maior do que sua largura; escleritos do falo dorsal, lateral, 

e ventral presentes. Fêmea. Projeção posterior do último laterotergito abdominal 

ausente ou presente; esternito abdominal VII com margem posterior prolongada. 

 

Comentários: Os percevejos semiaquáticos possuem várias estruturas na superfície 

corpórea, as quais estão intercaladas com camada dupla de cerdas e são utilizadas para 

prevenir que eles fiquem molhados (Andersen 1977, 1982, Perez–Goodwyn 2009). 

Dentre essas, placas com cavilhas (peg-plates sensu Andersen 1977) são estruturas 

ovais que delimitam várias projeções subcônicas diminutas (Andersen 1977, 1982, 

Schuh & Slater 1995). Elas têm sido encontradas em várias famílias de Gerromorpha, 

exceto Hermatobatidae, mas o único registro para Gerridae (Cobben 1978) não pode ser 

confirmado (Andersen 1982). De acordo com o último autor, a superfície corpórea e 

pernas dos gerrídeos, possuem projeções cuticulares (cuticular outgrowths sensu 

Andersen 1977) irregulares que algumas vezes podem estar localizadas em depressões 

circulares e lembrar as placas com cavilhas. Depressões cuticulares (cuticular pits sensu 

Andersen 1977) são outro tipo de estrutura encontrada em Gerromorpha, consistindo em 

depressões rasas restritas a determinadas áreas do corpo aonde ocorrem as ligações dos 

principais músculos, como as superfícies ventral e dorsal da cabeça e o mesoesterno. 

Aqui, nós reportamos depressões cuticulares e projeções cuticulares similares a placas 

com cavilhas em P. asymmetricus e P. depressus. As depressões estão presentes na 

superfície da propleura, porção posterior do pronoto, meso- e metanototo, meso- e 

metapleura, e acetábulo metatorácico. Já as projeções estão localizadas na superfície 

dorsal da cabeça e na margem anterior do pronoto. Estudos histológicos são necessários 

para determinar se essas últimas estruturas são homólogas às placas com cavilhas ou 

não. 
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A maior parte da superfície do corpo de Gerromorpha é coberta por uma camada 

de cerdas longas, pontiagudas e flexíveis (macrotríquias) inseridas em soquetes, e uma 

camada de cerdas muito mais curtas (microtríquias). As macrotríquias podem ser 

classificadas com base no comprimento, largura, forma, tipo de inserção e ângulo 

(Andersen 1977, 1982). Dois tipos foram encontrados em Platygerris: longa, curvada e 

afunilando progressivamente até o ápice (Fig. 1); e curta, achatada, côncava e com os 

lados afunilando apenas próximo ao ápice (Fig. 1). O primeiro tipo distribui-se por toda 

a superfície do corpo de Platygerris, enquanto que o segundo é encontrado no dorso da 

cabeça, faixa lateral e margem posterior do pronoto, faixa lateral nos 2/3 posteriores e 

margem posterior do mesonoto, margem posterior do metanoto, margens laterais dos 

tergitos abdominais, faixa longitudinal das pro-, meso- e metapleuras, e dorso de todos 

os acetábulos. Curiosamente, as macrotríquias côncavas são encontradas sempre 

direcionadas para fora do corpo dos insetos, indicando que podem funcionar como 

calhas para o escorrimento de água. 

 

Chave de identificação para as espécies de Platygerris 

[Modificada de Hungerford (1932)] 

 

1– Macho: comprimento do mediotergito abdominal VIII aproximadamente 3–4x maior 

 do que sua largura (Fig. 7A, B); margem posterior do esternito abdominal VIII 

 sem projeção. Fêmea: usualmente com cerdas longas na margem posterolateral 

 do mesonoto e margem lateral do mesonoto; margem posterior do mediotergito 

 abdominal VIII com uma projeção do lado direito (Fig. 4B) ................................. 

 ................................................................................. P. caeruleus Champion, 1898 

1’– Macho: comprimento do mediotergito abdominal VIII no máximo 1,5x maior do 

 que sua largura (Fig. 8–10A, B); margem posterior do esternito abdominal VIIII 

 com projeção. Fêmea: sem cerdas longas na margem posterolateral do mesonoto 

 e margem lateral do metanoto; margem posterior do mediotergito abdominal 

 VIII sem projeção ............................................................................................... 2 

2– Fêmea: metanoto centralmente com um tufo de cerdas (Fig. 5B); margem 

 posterior do esternito abdominal VII inteiramente expandida posteriormente; 

 placa lateral do pleurito abdominal VII ausente (Fig. 4A, B) …............................ 

 .............................................. P. cristalina Molano, Morales & Floriano, sp. nov. 
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2’– Fêmea: metanoto sem tufo de cerdas centralmente; margem posterior do esternito 

 abdominal VII expandida apenas centralmente, às vezes com projeções laterais; 

 placa lateral do pleurito abdominal VII presente ................................................. 3 

3– Macho: fêmur protorácico com um tubérculo ventral; comprimento do antenômero II 

 subigual à distância posterior entre os olhos. Fêmea: margem posterolateral do 

 mediotergito abdominal VII sem tufo de cerdas; margem posterolateral do 

 esternito abdominal VII com uma projeção (Fig. 4D); margem posterior do 

 esternito abdominal VII  centralmente com uma projeção em forma 

 triangular, com 1/3 do comprimento da placa lateral (Fig. 4D); placa lateral do 

 pleurito abdominal VII grande e em forma de losango, cobrindo  todo o 

 próctiger (Fig. 4C) …..........………..............………… P. depressus White, 1883 

3´– Macho: fêmur protorácico sem tubérculo ventral; comprimento do antenômero II 

 maior do que a distância posterior entre os olhos. Fêmea: margem posterolateral 

 do esternito abdominal VII sem projeção; margem posterior do esternito 

 abdominal VII com uma projeção central em forma de trapézio com 

 comprimento subigual à placa lateral; placa lateral do pleurito abdominal VII 

 pequena e oval ou triangular, usualmente deixando o próctiger exposto (Fig. 

 4A, 5A, C) …….......................……............................................................…..... 4 

4– Fêmea: placa lateral do pleurito abdominal VII oval; projeção posterior do último 

 laterotergito abdominal bem desenvolvida do lado direito do corpo, reduzida ou 

 ausente do lado esquerdo (Fig. 4A) ............... P. asymmetricus Hungerford, 1932 

4´– Fêmea: placa lateral do pleurito abdominal VII triangular; projeção posterior do 

 último laterotergito abdominal bem desenvolvida em ambos os lados do  corpo 

 (Fig. 4C, D) ……………..........……… P. pacificus Molano & Morales, sp. nov. 

 

Platygerris asymmetricus Hungerford, 1932 

(Fig. 1, 2, 3A–C, 4A, 6, 11) 

 

Platygerris asymmetricus, Hungerford 1932: 178–182 [descrição, chave]. Matsuda 

 1960: 514–517 [ilustração]. Aristizábal 2002: 118, 120–122 [ilustração, chave]. 

 

Diagnose: Macho: mediotergito abdominal VIII tão longo quanto largo, margem 

posterior do esternito abdominal VIII com uma projeção conspícua (como na Fig. 3F). 

Fêmea: metanoto sem tufo de cerdas; margem posterolateral do mediotergito abdominal 
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VII sem tufo de cerdas; margem posterolateral do esternito abdominal VII sem 

projeção, margem posterior centralmente com uma projeção trapezóide com o 

comprimento subigual à placa lateral; placa lateral do pleurito abdominal VII presente, 

pequena e oval (Fig. 4A); projeção posterior do último laterotergito abdominal bem 

desenvolvida do lado direito do corpo e reduzida ou ausente do lado esquerdo. 

 

Redescrição: Comprimento do corpo (♂♂: 6,9–7,3 mm, ♀♀: 6,7–6,9 mm), distância 

entre os mesoacetábulos (♂♂: 2,0–2,1 mm, ♀♀: 2,5–3,0 mm). Cabeça. Ventralmente 

enegrecida; 1,1–1,3x mais longa do que a larga; antenômero I 2,5–2,8x mais longo do 

que o II; antenômero II 1,7–1,9x mais longo do que o III; antenômero IV 2,2–3,1x mais 

longo do que o III. Tórax. Prosterno amarelado na 1/2 anterior. Distância entre os 

mesoacetábulos subigual ao comprimento do mesonoto; 1/3 anteromediano do 

mesosterno com cerdas amareladas longas e aglomeradas; tarsômero metatorácico I 

1,8–2,1x maior do que o II. Abdômen. Comprimento até o segmento VII 1,2–1,5 mm. 

Macho. Fêmur protorácico sem tubérculo ventral; mediotergito abdominal VII 1,5–1,9x 

mais longo do que o VI; margens posteriores dos esternitos abdominais VII e VIII 

amareladas; mediotergito abdominal VIII com o comprimento subigual à largura, 

margens laterais convergindo anteriormente e posteriormente, coberto por muitas cerdas 

prateadas, margem posterior côncava com uma projeção do lado direito; último 

laterotergito abdominal com projeção posterior reduzida, arredonda; margem posterior 

do esternito abdominal VIII com uma projeção 1/2–2/3x menor do que o comprimento 

do pigóforo; próctiger e pigóforo sinistramente girados aproximadamente 30º, 

usualmente escuros com o ápice amarronzado; próctiger curto, com aproximadamente 

2/3 do comprimento do pigóforo; processo basolateral esquerdo do próctiger formando 

um ângulo de 70º a 90º em relação ao eixo longitudinal do mesmo. Fêmea. Margens 

posterolaterais dos meso- e metanotos sem cerdas longas; metanoto sem tufo de cerdas; 

área anterolateral do fêmur metatorácico sem cerdas longas; laterotergitos abdominais 

com cerdas curtas; margem posterolateral do mediotergito abdominal VII com um tufo 

de cerdas; esternitos abdominal enegrecidos; margem posterolateral do esternito 

abdominal VII sem projeção; margem posterior do esternito abdominal VII 

centralmente com uma projeção em forma trapézio com o comprimento subigual ao da 

placa lateral; placa lateral do pleurito abdominal VII presente, pequena e oval, 

usualmente deixando o próctiger exposto; margem posterior do mediotergito abdominal 
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VIII redonda (Fig. 4A); projeção posterior do último laterotergito abdominal bem 

desenvolvida do lado direito do corpo, reduzida ou ausente do lado esquerdo. 

 

Distribuição geográfica: Costa Rica e Panamá* (Fig. 9). 

 

Comentários: Platygerris asymmetricus foi confundida com P. depressus (e.g., 

Hungerford 1932) no passado, mas essas duas espécies podem ser separadas pelo 

número e posição das projeções no ápice do abdômen da fêmea. Na primeira espécie, a 

projeção posterior do último laterotergito abdominal é bem desenvolvida do lado direito 

do corpo e reduzido ou ausente do lado esquerdo, enquanto que na segunda a projeção 

está ausente em ambos os lados. Além disso, as fêmeas de P. asymmetricus não 

possuem projeção posterolateral no esternito abdominal VII, enquanto, a qual está 

presente em P. depressus. Os machos das duas espécies podem ser separado pelo 

tubérculo no fêmur protorácico, que está presente apenas em P. depressus.  

 

Material examinado: 1♂ e 1♀ PARÁTIPOS (NMNH): ‘San Jose Costa\ Rica C. A. 

6&7 1931\ Heinrich Schmidt’ ‘Bought from\ Heinrich Schmidt’ ‘Paratype\ Platygerris\ 

asymmetricus\ H. B. Hungerford’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake 

Accession’. 2♂ e 1♀ PARÁTIPOS (NMNH): ‘Rio Virilla Costa\ Rica CA12, 26 31\ 

Heinrich Schmidt’ ‘Purchased\ from\ Collector’ ‘Paratype\ Platygerris\ asymmetricus\ 

H. B. Hungerford’ ‘CJ Drake\ Coll 1956’. 1♀ PARÁTIPO (NMNH): ‘Rio Virilla Costa\ 

Rica CA12, 26 31\ Heinrich Schmidt’ ‘Purchased\ from\ Collector’ ‘Paratype\ 

Platygerris\ asymmetricus\ H. B. Hungerford’ ‘Paratype\ 58594\ USNM’. 3♂ e 10♀ 

(NMNH): ‘Costa Rica, CL\ 1302, I–6, 1970’ ’31 mi. S.\ San Isidro\ del General’ 

‘Platygerris\ asymmetricus\ Hungerford\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Costa Rica, San\ Jose, 

Rio Tiribi\ 7 July 1959\ R. Matsuda’ ‘Platygerris\ asymmetricus\ Hungerford\ Det. J. T. 

Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 2♀ (NMNH): 

‘San Jose Costa\ Rica C. A\ Heinrich Schmidt\ Purchased 1932’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection’ ‘Platygerris\ assymetricus\ Kans. Hung.\ Coll’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 

2014\ C. J. Drake Accession’. 2♂ e 1♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ Cent. Am.’ ‘Pozo\ Azul’ 

‘M. A. CarrikerJr.\ coll.’ ‘CJ Drake\ Coll 1956’. 3♂ e 2♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ 

Guanacaste Prov.\ Colorado\ 31 March 1988’ ‘W. E. Steiner\ J. M. Hill\ J. M. 

Swearingen\ J. M. Mitchell’. 2♀ (NMNH): ‘San Carlos, Panamá\ 8º25’N, 79º55’W\ 4 
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Aug 73\ Col: D. Engleman’. 1♀ (NMNH): Portachuelo\ David, Panama\ 10 Feb 1974\ 

Col: Engelsman’. 3♂ e 6♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ Las Canas\ VII–23–1965\ P. J. 

Spangler’. 1♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ 10Mi. NW Liberia\ VII–25–1965\ Paul J. 

Spangler’ ‘Black light at\ Rio Ahogados’. 1♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ Las Canas\ VII–

13–1965\ P. J. Spangler’. 4♂ e 3♀ (NMNH): ‘Pozo Azul C. R.\ May 5 1902\ M A 

Carriker’ ‘H. G. Barber\ Colln 1950’. 1♂ e 1♀ (AMNH): ‘Costa Rica, CL\ 1302, I–6, 

1970\ J.T.Polhemus’ ’31 mi. S.\ San Isidro\ Del General’ ‘Donated to AMNH\ by J. T. 

Polhemus’. 

 

Platygerris caeruleus Champion, 1898 

(Fig. 4B, 7, 11, 12C, G, M) 

  

Platygerris caeruleus, Champion 1898: 156–157 [descrição, ilustração].  Hungerford: 

 1932: 180–182 [chave, redescrição]. Matsuda 1960: 516–517 [ilustração]. 

 Aristizábal 2002: 118, 120–122 [ilustração, chave]. 

 

Diagnose: Macho: mediotergito abdominal VIII 3–4x mais longo do que largo; margem 

posterior do esternito abdominal VIII sem projeção. Fêmea: metanoto sem tufo de 

cerdas; margem posterolateral do tergito abdominal VII sem tufo de cerdas; margem 

posterolateral do esternito abdominal VII sem projeção; margem posterior do esternito 

abdominal VII centralmente com uma projeção arredondada com o comprimento 

subigual ao próctiger; placa lateral do pleurito abdominal VII ausente; projeção 

posterior do último laterotergito abdominal ausente. 

 

Redescrição: Comprimento do corpo (♂♂: 9,4–10,2 mm, ♀♀: 8,2–8,9 mm), distância 

entre os mesoacetábulos (♂♂: 2,0–2,8 mm, ♀♀: 2,3–2,6 mm). Cabeça. Ventralmente 

com uma faixa amarelada longitudinal, comprimento 1,1x maior do que a largura; 

antenômero I 2,8–3,3x mais longo do que o II; antenômero II 1,6–1,7x mais longo do 

que o III; antenômero IV 1,8–2,2x mais longo do que o III. Tórax. Prosterno com 5/6 

anteriores amarelados. Distância entre os mesoacetábulos subigual ao comprimento do 

mesonoto; 1/3 anteromediano do mesosterno com cerdas amarelas longas e esparsas; 

tarsômero metatorácico I 2,1–2,8x mais longo do que o II. Abdômen. Comprimento até 

o segmento VII 1,7–2,0 mm. Macho. Fêmur protorácico sem tubérculo ventralmente; 

mediotergito abdominal VII aproximadamente 2x mais longo do que o VI; margens 
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postereolaterais dos esternitos abdominais VII e VIII amareladas; comprimento do 

mediotergito abdominal VIII 3–4x maior do que a largura, margens laterais divergindo 

posteriormente, coberta por cerdas prateadas esparsas, 1/2 anterior com uma depressão 

central, margem posterior côncava com uma projeção arredondada do lado direito; 

projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente; margem posterior do 

esternito abdominal VIII sem projeção; próctiger e pigóforo girados sinistramente 

aproximadamente 10º, escuros, com ápice amarronzado; próctiger tão longo quanto o 

pigóforo; processo basolateral esquerdo do próctiger formando um ângulo de 45º a 70º 

em relação ao eixo longitudinal do mesmo. Fêmea. Margem posterolateral do mesonoto 

e margem lateral do metanoto usualmente cobertas por cerdas longas; metanoto sem 

tufo de cerdas; área anterolateral do fêmur metatorácico sem cerdas longas; 

laterotergitos abdominais com cerdas negras longas; margem posterolateral do 

mediotergito abdominal VII sem tufo de cerdas; esternitos abdominais amarelados; 

margem posterolateral do esternito abdominal VII sem projeções; margem posterior do 

esternito abdominal VII centralmente com uma projeção arredondada tão longa quanto 

o próctiger; placa lateral do pleurito abdominal VII ausente; tergito abdominal VIII 

visível, margem posterior arredondada com uma projeção do lado direito (Fig. 4B); 

projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente. 

 

Distribuição geográfica: Costa Rica e Panamá* (Fig. 9). 

 

Comentários: Machos de P. caeruleus diferem dos congêneres pelo mediotergito 

abdominal VIII aproximadamente 3,5x mais longo do que largo e pela margem 

posterior do esternito abdominal VIII sem projeções. Machos das demais espécies 

possuem o comprimento do mediotergito abdominal VIII no máximo 1,5x maior do que 

a largura e a margem posterior do esternito abdominal VIII com projeção. Fêmeas de P. 

caeruleus diferem das demais espécies pela margem posterolateral do mesonoto e 

margem lateral do metanoto usualmente com cerdas longas e a margem posterior do 

mediotergito abdominal VIII com uma projeção aguda. 

 

Material examinado: 1♂ e 1♀ (NMNH): ‘Rio Virilla Costa\ Rica CA12, 26 31\ 

Heinrich Schmidt’ ‘Purchased\ from\ Collector’ ‘Paramorphotype\ Platygerris 

caeruleus\ Champion\ det. H. B. Hungerford.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. 

Drake Accession’. 1♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ E. Reimoser’ ‘Platygerris\ caeruleus\ GC 
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Champ.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 2♂ e 6♀ (NMNH): 

‘Costa Rica\ Alajuela\ 23 Aug. 1959\ R. Matsuda’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. 

J. Drake Accession’. 2♂ e 3♀ (NMNH): ‘Panama. 11. 4.\ 35 Col. By J. W.\ Mc. Swain 

for\ Robert Wind’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ 

(NMNH): ‘Costa Rica\ Alajuela\ 15 Aug. 1959\ R. Matsuda’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ (NMNH): ‘El Valle,\ Panama.\ Alt. 2000 

ft\ Rio Chorros’ ‘Platygerris\ caeruleus\ Drake Champ’ ‘CJ Drake\ Coll. 1956’. 1♂ e 

1♀ (NMNH): ‘Costa Rica\ E. Reimoser’ ‘Platygerris\ caeruleus\ Champ.’ ‘CJ Drake\ 

Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ (UPTC): ‘Rio Pará\ Mororio\ N09º 59.66\ W 084º 01.975’\ 

1257msnm\ 01–03–09\ col. B. Pacheco’ ‘Gerridae\Platygerris\ caerulus\ Det. Pacheco’ 

‘Po. C. 0009’. 1♂ e 1♀ (UPTC): ‘Costa Rica\ Alajuela San.\ Ramón RioC4\ Paz 

octo/2000\ Col: A: lorsa’ ‘Platygerris\ caeruleus\ Det. F. Molano’ ‘Pl. C. 0007’. 1♀ 

(AMNH): ‘Panama, 11.4\ 35 Col by J.W\ Mc Swain for\ Robert Wind’ ‘Donated to 

AMNH\ by J. T. Polhemus’. 

 

Platygerris depressus White, 1883 

(Fig. 3F, 4C, D, 8, 11, 12B, D–F, L) 

 

Platygerris depressus, White, 1883: 36–40 [descrição]. Champion 1898: 156 

 [ilustração, redescrição]. Hungerford: 1932: 182 [chave]. Matsuda 1960: 514–

 517 [ilustração]. Aristizábal 2002: 118–122 [ilustração, chave]. 

 

Diagnose: Macho: mediotergito abdominal VIII com comprimento subigual à largura; 

margem posterior do esternito abdominal VIII com uma projeção conspícua (como na 

Fig. 3F). Fêmea: metanoto sem tufo de cerdas; margem posterolateral do mediotergito 

abdominal VII sem tufo de cerdas; margem posterolateral do esternito abdominal VII 

com uma projeção aguda (Fig. 4D); margem posterior do esternito abdominal VII 

centralmente com uma projeção triangular mais curta do que 1/3 do comprimento da 

placa lateral; placa lateral do pleurito abdominal VII presente, grande e em forma de 

losango (Fig. 4C); projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente. 

 

Redescrição: Comprimento do corpo (♂♂: 6,4–6,8 mm, ♀♀: 6,3–7,2 mm), distância 

entre os mesoacetábulos (♂♂: 2,0–2,2 mm, ♀♀: 2,2–2,6 mm). Cabeça. Ventralmente 

enegrecida, 1,0–1,3x mais longa do que larga; antenômero I 2,6–3,0x mais longo do que 
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o II; antenômero II 1,7–2,0x mais longo do que o III; antenômero IV 2,2–2,6x mais 

longo do que o III. Tórax. Prosterno com 1/2 anterior amarelada; distância entre os 

mesoacetábulos 1,1–1,2x maior do que o comprimento do mesonoto; 1/3 anterocentral 

do mesosterno com cerdas longas amareladas e aglomeradas; tarsômero metatorácico I 

1,8–2,0x mais longo do que o II. Abdômen. Comprimento até o segmento VII 1,2–2,0 

mm. Macho. Fêmur protorácico com um tubérculo na superfície ventral; mediotergito 

abdominal VII 1,3–1,9x mais longo do que o VI; margem posterolateral do esternito 

abdominal VII e projeção do esternito VIII amareladas; mediotergito abdominal VIII 

com comprimento subigual à largura, margens laterais convergindo anteriormente e 

posteriormente, cobertas por várias cerdas prateadas, margem posterior côncava com 

uma projeção do lado direito; último laterotergito abdominal com projeção posterior 

reduzida, arredondada; margem posterior do esternito abdominal VIII com uma 

projeção com 2/3 do comprimento do pigóforo; próctiger e pigóforo sinistramente 

girados aproximadamente 30º, amarronzados a enegrecidos; próctiger curto, com 

aproximadamente 2/3 do comprimento do pigóforo; processo basolateral esquerdo do 

próctiger formando um ângulo entre 70º e 90º em relação ao eixo longitudinal do 

mesmo. Fêmea. Margens posterolaterais do meso- e metanotos sem cerdas longas; 

metanoto sem tufo de cerdas; área anterolateral do fêmur metatorácico com cerdas 

longas; laterotergitos abdominais com cerdas curtas; esternitos abdominais enegrecidos; 

margem posterolateral do mediotergito abdominal VII sem tufo de cerdas; margem 

posterolateral do esternito abdominal VII com projeção com comprimento 2/3–3/2 o do 

esternito VI; margem posterior do esternito abdominal VII centralmente com uma 

projeção triangular (Fig. 4C) mais curta do que 1/3 do comprimento das placas laterais; 

placa lateral do pleurito abdominal VII presente, larga, em um forma de losango, 

cobrindo todo o proctiger; margem posterior do tergito abdominal VIII arredondada; 

projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente. 

 

Distribuição geográfica: México e Guatemala* (Fig. 9). 

 

Comentários: Machos de P. depressus diferem das espécies congêneres por possuírem 

um tubérculo no fêmur protorácico e comprimento do mediotergito abdominal VII 

subigual à largura. A fêmea pode ser separada das demais espécies por possuir projeção 

na margem posterolateral do esternito abdominal VII; placa lateral grande, em forma de 

losango e usualmente cobrindo todo o próctiger; e margem posterior do esternito 
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abdominal VII com uma projeção triangular com 1/3 do comprimento da placa lateral. 

Entre o extenso material examinado durante esta revisão, apenas espécimes do México e 

Guatemala foram identificados como P. depressus. Isto nos leva a considerar que os 

registros existentes para a Colômbia (Aristizábal 2002, Padilla-Gil and Nieser 2003a, b, 

Molano-Rendón et al. 2005, 2008, Posso & González 2008, Morales-Castaño & Castro 

2010, Padilla-Gil 2012, 2015, Padilla-Gil & García-López 2013) são resultados de erros 

de identificação. Os espécimes mencionados nestes trabalhos provavelmente são 

representantes de P. cristalina sp. nov. e/ou P. pacificus sp. nov. 

 

Material examinado: 2♂ e 4♀ (NMNH): ‘Guatemala\ Sn. Augustine Ac.\ VIII – 13– 

1965\ Paul J. Spangler’ 3♂ e 2♀ (NMNH): ‘7mi N. Zacapa\ Guatemala, CL\1316 1–

11–1970\ J. T. Polhemus’ ‘Platygerris\ depressus\ White\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 6♂ e 3♀ (NMNH): ‘Mex., 

Veracruz\ 6Mi W of Catemaco\ CL1106 6May1964\ J.T. & M. S. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 6♂ e 3♀ (NMNH): ‘Mex., SLP, 35 

km S.\ of Tamazunchale\ CL1241, XII–15–1969\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 6♂ e 6♀ (NMNH): ‘Mex: Tamaulipas\ 

Bocatoma, 7km SSE\ Gomez Farias: III–\ 25–30, 78:E.G.G.Riley’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 4♀ (NMNH): ‘Mex: Tamaulipas\ Bocatoma, 7 

Km SSE\ Gomez\ Farias; V–27\–28–79; E.G.Riley’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J. Drake Accession’. 1♀ (NMNH): ‘Guat., Rio Hondo\ Stain Creek\ CL665; I–4–73\ 

J.T.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 3♂ e 1♀ 

(NMNH): ‘Mex., Chis., 15Mi.\ SE Simojovel. Santo\ Domingo. VII.9.’58\ J.A. 

Chemsak’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 3♀ (NMNH): 

‘Guatemala\ 1946\ RRMiller’ ’25 Km ENE\ Progresso\ April 28’ ‘CJ Drake\ Coll. 

1956’. 1♀ (NMNH): ‘Rio Ramos\ S. of Monterrey\ Mexico.6–16–34\ D.Elden Beck’ 

CJDrake\ Coll. 1956’. 1♀ (NMNH): ‘Mex, Puebla\ Puebla\ 1 Jun 1977\ H. A. 

Brailowsky’. 4♂ e 11♀ (NMNH): ‘Guatemala\ Sn. Augustine Ac.\ VIII – 13 – 1965\ 

Paul J. Spangler’. 5♂ e 3♀ (NMNH): ‘Ciudad Victoria, Mex\ July 14, 1950\ Drake & 

Hottes’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’. 15♂ e 7♀ (NMNH): ‘Rio Sabinas,\ Limon, Tamaulipas\ 

Mexico. 6–14–34\ D. Elden Beck’. 2♂ e 4♀ (NMNH): ‘8miNE\ Tlapacoyan\ C.V.Mex.\ 

VIII–16–1958’ ‘A S Menke\ Collector’ ‘CJDrake\ Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ (NMNH): 

‘Alvarado, Mex.\ July 28.\ 1951\ Drake & Hottes’. 1♂ e 1♀ (AMNH): ‘Mexico: 

Sonora:\ Rancho Los Banos,\ June 3, 1975, CL704,\ Coll: J. T. Polhemus’ ‘Platygerris\ 
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depressus\ White\ det. JT Polhemus 1980’ ‘Donated to AMNH\ by J. T. Polhemus’ 

‘AMNH_IZC00285743’. 1♂ e 1♀ (AMNH): ‘Mexico: Oaxaca Estado;\ 2 miles south of 

Valle\ National, CL 510. January 5, 1971.\ J. T. and M.S. Polhemus’. 

 

Platygerris cristalina Molano, Morales & Floriano, sp. nov. 

(Fig. 5A, B, 9, 11) 

 

Diagnose: Macho: mediotergito abdominal VIII 1,2x mais longo do que largo; margem 

posterior do esternito abdominal VIII com uma projeção conspícua (como na Fig. 3F). 

Fêmea: metanoto centralmente com um tufo de cerdas; margem posterolateral do 

mediotergito abdominal VII sem tufo de cerdas; margem posterolateral do esternito 

abdominal VII sem projeção, margem posterior expandida posteriormente, margens 

laterais convergindo posteriormente, ápice agudo; placa lateral do pleurito abdominal 

VII ausente (Fig. 5A, B); projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente. 

 

Descrição: Comprimento do corpo (♂: 7,2–7,3 mm, ♀: 6,9–7,1 mm); distância entre os 

mesoacetábulos (♂: 2,4–2,6 mm, ♀: 2,2–2,3 mm). Cabeça. Ventralmente enegrecida; 

1,2–1,3x mais longa do que larga; antenômero I 2,5–2,8x mais longo do que o II; 

antenômero II 1,7–2,0 mais longo do que o III; antenômero IV 2,2–2,7x mais longo do 

que o III. Tórax. Prosterno com 1/2 anterior amarelada; distância entre os 

mesoacetábulos subigual ao comprimento do mesonoto; 1/3 anteromediano do 

mesosterno com cerdas longas amareladas e aglomeradas; tarsômero metatorácico I 

1,9–2,2x mais longo do que o II. Abdômen. Comprimento até o segmento VII 1,1–1,6 

mm. Macho. Fêmur protorácico sem tubérculo ventral; mediotergito abdominal VII 

1,4–1,9 mais longo do que o VI; margem postereolateral do esternito abdominal VII 

amarelada; mediotergito abdominal VIII 1,2–1,3x mais longo do que largo, margens 

laterais convergindo anteriormente e posteriormente, coberto por várias cerdas 

prateadas, margem posterior côncava com uma projeção aguda do lado direito; último 

laterotergito abdominal com projeção reduzida, arredondada; margem posterior do 

esternito abdominal VIII com uma projeção com 2/3 do comprimento do pigóforo; 

projeção na margem posterior do esternito abdominal VIII, pigóforo e proctiger 

enegrecidos; próctiger e pigóforo sinistramente girados aproximadamente 30º; próctiger 

curto, com aproximadamente 2/3 do comprimento do pigóforo; processo basolateral 

esquerdo do próctiger formando um ângulo de 90º em relação ao eixo longitudinal do 
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mesmo. Fêmea. Margem posterolateral do mesonoto, metanoto e laterotergitos cobertos 

por cerdas curtas; metanoto centralmente com um tufo de cerdas; área anterolateral do 

fêmur metatorácico com cerdas longas; margem posterolateral do mediotergito 

abdominal VII sem tufo de cerdas; esternitos abdominais enegrecidos; margem 

posterolateral do esternito abdominal VII sem projeção, margem posterior inteiramente 

expandida posteriormente, com as margens laterais convergindo e ápice agudo; placa 

lateral do pleurito abdominal VII ausente (Fig. 5A, B); projeção posterior do último 

laterotergito abdominal ausente. 

 

Comentários: O macho de P. cristalina sp. nov. lembra superficialmente P. depressus, 

mas difere-se desta pela ausência de tubérculo no fêmur protorácico, e é virtualmente 

idêntico a P. asymmetricus e P. pacificus sp. nov. A fim de distinguir com segurança P. 

cristalina sp. nov. das duas últimas espécies, é necessário o uso da fêmea, em que o 

mesonoto possui um tufo central de cerdas, a margem posterior do esternito abdominal 

VII é expandida posteriormente e as placas laterais do pleurito abdominal VII estão 

ausentes. 

 

Material examinado: 1♀ HOLÓTIPO (NMNH): ‘Colombia, Antioquia\ Quebrada de 

Cristalina\ 18 km. W of Doradal on\ Hwy. 60, 350 m., 22.5ºC.\ 22 July 1989 CL 2407\ 

D.A. & J. T. Polhemus’. 2♂ e 1♀ PARÁTIPOS (NMNH): same label as holotype. 1♂ e 

1♀ (Eq): ‘Colombia, Magdalena, Aracataca, 40 m. 6–viii.–1988. Col: H. Aristizábal’. 

1♂ e 1♀ (UPTC–MHN) ‘Colombia, Magdalena, Aracataca, 40 m. 6–viii.–1988. Col: H. 

Aristizábal’. 

 

Platygerris pacificus sp. nov. Molano & Morales 

(Fig. 5C, D, 9, 11, 12A, G–I, K) 

 

Diagnose: Macho: comprimento do mediotergito abdominal VIII 1,2x maior do que a 

largura; margem posterior do esternito abdominal VIII com uma projeção conspícua 

(como na Fig. 3F). Fêmea: metanoto sem tufo de cerdas; margem posterolateral do 

mediotergito abdominal VII com um tufo de cerdas; margem posterolateral do esternito 

abdominal VII sem projeção, margem posterior centralmente com uma projeção 

trapezoidal tão longa quanto as placas laterais; placa lateral do pleurito abdominal VII 

presente, pequena e triangular (Fig. 5C, D); projeção do último laterotergito abdominal 
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presente em ambos os lados do corpo, projeção esquerda com 1/2 do comprimento da 

direita. 

 

Descrição: Comprimento do corpo (♂: 6,6 mm, ♀: 6,4 mm); distância entre os 

mesoacetábulos (♂: 2,5 mm, ♀: 2,6 mm). Cabeça. Ventralmente enegrecida; 

comprimento 0,9 mm; antenômero I 1,9 mm; antenômero II 0,75 mm; antenômero III 

0,5 mm; antenômero IV 0,85 mm. Tórax. Prosterno com 1/2 anterior amarelada; 

distância entre os mesoacetábulos subigual ao comprimento do mesonoto; 1/3 

anteromediano do mesosterno com cerdas longas amareladas e aglomeradas; tarsômero 

metatorácico I 1,9x maior do que o II. Abdômen. Comprimento até o segmento VII 1 

mm. Macho. Fêmur protorácico sem tubérculo; mediotergito abdominal VII 1,4 vezes 

mais longo do que o VI; esternito abdominal VII com as margens posterolateral e 

posterior marrom escuras; comprimento do mediotergito abdominal VIII 0,26 mm, 

margens laterais convergindo anteriormente e posteriormente, cobertas por várias cerdas 

douradas, margem posterior côncava com uma projeção aguda do lado direito; último 

laterotergito abdominal com projeção reduzida, arredondada; margem posterior do 

esternito abdominal VIII com uma projeção com 2/3 do comprimento do pigóforo; 

projeção da margem posterior do esternito abdominal VIII, próctiger e pigóforo 

enegrecidos; próctiger e pigóforo sinistramente girados aproximadamente 30º; próctiger 

curto, com aproximadamente 2/3 do comprimento do pigóforo; processo basolateral 

esquerdo do próctiger formando um ângulo de 90º em relação ao eixo longitudinal do 

mesmo. Fêmea. Margem posterolateral dos meso- e metanotos sem tufo de cerdas; 

metanoto sem tufo de cerdas; área anterolateral do fêmur metatorácico sem tufo de 

cerdas; laterotergitos com cerdas curtas; esternitos abdominais enegrecidos; margem 

posterolateral do esternito abdominal VII sem projeção; cerdas longas na margem 

posterior do mediotergito abdominal VII; margem posterior do esternito abdominal VII 

centralmente com uma projeção trapezoidal tão longa quanto a placa lateral; placa 

lateral do pleurito abdominal VII presente, pequena e triangular, usualmente deixando 

parte do proctiger exposto (Fig. 5C, D); margem posterior do mediotergito abdominal 

VIII arredondada; projeção do último laterotergito abdominal presente em ambos os 

lados do corpo, projeção esquerda com 1/2 do comprimento da direita. 

 

Comentários: O macho de P. pacificus sp. nov. é similar a P. depressus, 

diferenciando-se pela ausência de tubérculo no fêmur protorácico, e quase idêntico a P. 
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asymmetricus e P. cristalina sp. nov. No entanto, a fêmea pode ser diferenciada das 

congêneres por possuir cerdas longas na margem posterior do mediotergito abdominal 

VII; placa lateral do pleurito abdominal VII triangular, deixando o próctiger exposto; e 

margem posterior do esternito abdominal VII com uma projeção trapezoidal tão longa 

quanto a placa lateral. 

 

Material tipo: 1♀ HOLÓTIPO (UPTC): ‘Colombia, Valle del Cauca\ 

Buenaventura\San Cipriano Río Dagua\ 16.v.2005\ Col: F. Molano’. 8♂ e 3♀ 

PARÁTIPOS (UPTC) mesmos dados do holótipos. Material adicional: 1 ♀. 

‘Colombia, Valle del Cauca\ Queremal (riachuelo) \ 500 msnm 18.ix. 90. (UPTC)’. 6♂ e 

8♀, ‘Colombia, Valle del Cauca\ Buenaventura\ Quebrada San Cipriano\ 15–V–05\ Col: 

F. Molano’. 7♂ e 2♀ (UPTC): ‘Colombia, Valle del Cauca\ Buenaventura\ San 

Cipriano\ Río Danubio\ 16.v.2005\ Col: F. Molano’. 1 ♂ (UPTC): ‘Colombia, Valle del 

Cauca\ Buenaventura\ Río Escalerete 60 msnm\ 17.VI.89. Col: F. Escobar’.  
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Figura 1. Microscopia de varredura, Platygerris asymmetricus. A. Propleura, vista lateral; B. Propleura, 

vista lateral, detalhe; C. Mesonoto, faixa transversal; D. Mesonoto, faixa transversal, detalhe. SST: cerda 

prateada; TS: Faixa transversal. 
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Figura 2. Microscopia de varredura, P. asymmetricus, cabeça, vista dorsal. PeP: placas com cavilha. 
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Figura 3. Figura de Microscopia de Varredura. A. Cabeça, vista dorsal; B. Front-clipio, dorsalmente; C. 

Aparelho evaporador lateral da glândula de cheiro; D. Omphalium e ranhura lateral; E. Genitália, vista 

dorsal; F. Genitália, vista ventral.  



141 

 

Figura 4. Fêmea, genitália. A. Platygerris asymmetricus, vista frontal; B. P. caeruleus, vista frontal; C. 

P. depressus, vista frontal; D. P. depressus, vista ventral. CE: projeção posterior do último laterotergito 

abdominal; LAP placa lateral; LAPV: projeção lateral do esternito VII; PM: margem posterior do 

mediotergito VII; PRO: próctiger. 
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Figura 5. Fêmea, genitália. A. Platygerris cristalina sp. nov. vista frontal; B. P. cristalina sp. nov., vista 

dorsal C. P. pacifica sp. nov. vista frontal; C. P. pacifica sp. nov. vista dorsal. CE: projeção posterior do 

ultimo laterotergito abdominal; LAP: placas laterais; PM: margem posterior do esternito VII; PRO: 

próctiger; SET: cerdas do fêmur. 
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Figura 6. Platygerris asymmetricus. A. Vista dorsal, macho; B. Vista ventral, macho; C. Vista dorsal, 

fêmea; D. Vista ventral, fêmea. 
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Figura 7. Platygerris caeruleus. A. Vista dorsal, macho; B. Vista ventral, macho; C. Vista dorsal, fêmea; 

D. Vista ventral, fêmea. 
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Figura 8. Platygerris depressus. A. Vista dorsal, macho; B. Vista ventral, macho; C. Vista dorsal, fêmea; 

D. Vista ventral, fêmea. 
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Figura 9. Platygerris cristalina sp. nov. A. Vista dorsal, macho; B. Vista ventral, macho; C. Vista dorsal, 

fêmea; D. Vista ventral, fêmea. 
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Figura 10. Platygerris pacificus sp. nov. A. Vista dorsal, macho; B. Vista ventral, macho; C. Vista 

dorsal, fêmea; D. Vista ventral, fêmea. 
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Figura 11. Mapa de distribuição das espécies de Platygerris. Platygerris asymmetricus (verde), P. 

caeruleus (laranja), P. depressus (roxo), P. cristalina sp. nov. (vermelho), P. pacificus sp. nov. 

(amarelo). 
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RESUMO 

Potamobates é caracterizado por possuir os espiráculos abdominais localizados mais próximos das 

margens posteriores dos segmentos do que das anteriores; macho com projeção posterior do último 

laterotergito abdominal reduzido ou ausente; próctiger e margem posterior do segmento abdominal VIII 

assimétricos; próctiger e pigóforo girados sinistramente; canal da glândula de cheiro inconspícuo; e fêmea 

com projeção posterior do esternitos abdominal VII. Atualmente o gênero agrupa 18 espécies que estão 

distribuídas do Sul do México ao Peru. No presente trabalho, revisamos e apresentamos uma análise 

filogenética do gênero. Para isso, utilizamos 63 caracteres, 18 táxons terminais do grupo interno e 6 do 

grupo externo. As análises com peso igual dos caracteres árvores mais parcimoniosas (L=113, IC=73 e 

IR=83), com o auxílio da pesagem implícita apenas um árvore foi encontrada. O gênero Potamobates foi 

recuperado como monofilético e suportado por duas sinapomorfias. O grupo tridentatus sensu Polhemus 

1995 foi recuperado como uma grande politomia. Adicionalmente, uma nova espécie foi descrita para 

Colômbia, sinonimizamos P. horvathi = P. tumaquensis e P. williamsi = P. sumaco, e redescremos e 

ilustramos as espécies que possuem descrições originais deficientes e propomos uma adaptação na chave 

de identificação.  

 

INTRODUÇÃO 

Potamobates é caracterizado por possuir os espiráculos abdominais localizados mais próximos das 

margens posteriores dos segmentos do que das anteriores; macho com o projeção posterior do último 

laterotergito abdominal reduzido ou ausente; macho com o próctiger e margem posterior do segmento 

abdominal VIII assimétricos; próctiger e pigóforo girados sinistramente; canal da glândula de cheiro 

inconspícuo; e fêmea com projeção posterior do esternitos abdominal VII (Matsuda 1960, Polhemus & 

Polhemus 1995). Atualmente o gênero agrupa 18 espécies que estão distribuídas do sul do México até o 

Peru (Buzzeti 2006, Padilla–Gil & Damgaard 2011, Morales et al. 2013). As espécies do gênero são 

gregárias e habitam o filme superfícial de rios e riachos com baixa velocidade (Padilla–Gil & Damgaard 

2011).  

O gênero foi descrito por Champion (1898), que incluiu nele duas novas espécies: P. unidentatus 

Champion 1898 e P. bidentatus Champion 1898. Posteriormente, Esaki (1926) ilustrou e descreveu mais 

duas novas espécies: P. tridentatus Esaki 1926 e P. horvathi Esaki 1926. Drake & Harris (1928) 

descreveram P. osborni Drake & Harris 1928 do México e registraram P. horvathi na Guatemala. 

Hungerford, de 1932 a 1938, descreveu cinco novas espécies: P. peruvianus Hungerford 1936, P. thomasi 

Hungerford 1937, P. variabilis Hungerford 1938, P. williamsi Hungerford 1932 e P. woytkowskii 
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Hungerford 1937, apresentou novos registros para P. horvathi, P. tridentatus e P. williamsi, e ilustrou P. 

peruvianus, P. thomasi, P. williamsi, e P. woytkowskii (Hungerford 1932, 1937a, 1937b, 1938). 

Kuitert (1942) redescreveu o gênero, elaborou uma chave de identificação para as espécies e 

apresentou notas de distribuição geográfica para P. bidentatus, P. horvathi, P. peruvianus, P. thomasi, P. 

tridentatus, P. unidentatus, P. variabilis, P. williamsi, e P. woytkowskii. Em seguida, Drake & Roze 

(1954) descreveram P. vivatus Drake & Roze 1954. Matsuda (1960) redescreveu o gênero e ilustrou as 

espécies P. bidentatus, P. peruvianus, P. thomasi, P. unidentatus, P. variabilis e P. williamsi. 

Após diversos anos sem estudos taxonômicos acerca do gênero, Polhemus & Polhemus (1983) 

descreveram e ilustraram P. spiculus Polhemus & Polhemus 1983. Em 1995, os mesmos autores 

descreveram três novas espécies (P. anchicaya Polhemus & Polhemus 1995, P. carvalhoi Polhemus & 

Polhemus 1995 e P. manzanoae Polhemus & Polhemus 1995) e apresentaram uma chave de identificação. 

Ademais, os autores realizaram uma análise filogenética baseada em 15 táxons terminais, 10 caracteres 

morfológicos ordenados e utilizando Cylindrostethus linearis Erichson, 1848 como grupo externo. A 

análise resultou em três árvores mais parcimoniosas (L: 47; IC: 53; IR: 52), dentre as quais eles 

escolheram uma para discutir as relações intraespecíficas. Com base nessa topologia, foram propostos 

quatro grupos de espécies, sendo eles: grupo thomasi (P. thomasi Hungerford, 1937); grupo unidentatus 

(P. bidentatus Champion, 1898, P. horvathi Esaki, 1926, P. manzonoae Polhemus & Polhemus, 1995, P. 

osborni Drake & Harris, 1928 e P. unidentatus Champion, 1898); grupo carvalhoi (P. carvalhoi 

Polhemus & Polhemus, 1995) e grupo P. tridentatus (P. peruvianus Hungerford, 1936, P. spiculus 

Polhemus & Polhemus, 1983, P. tridentatus Esaki,m 1926, P. variabilis Hungerford, 1938, P. vivatus 

Drake & Roze, 1954, P. williamsi Hungerford, 1932 e P. woytkowskii Hungerford, 1937). 

Cognato (1998), por sua vez, descreveu P. sumaco e propôs um passo adicional à chave de Polhemus 

& Polhemus (1995). Além disso, adicionou um novo caráter e a nova espécie na matriz originalmente 

proposta por Polhemus & Polhemus (1995). Suas análises foram feitas com caracteres ordenados e não 

ordenados, e aquela com o caráter seis ordenado resultou em 10 árvores mais parcimoniosas. Por outro 

lado, com o caráter seis não ordenado, a análise resultou em nove árvores mais parcimoniosas e sem este 

caráter, em apenas duas árvores mais parcimoniosas. 

Em seguida, Buzzetti (2006) descreveu P. shuar e adicionou essa espécie na matriz proposta por 

Polhemus & Polhemus (1995) e modificada por Cognato (1998). Ele ordenou apenas os caracteres 9 e 11 

e a análise resultou em 11 árvores mais parcimoniosas. Padilla–Gil & Damgaard (2011) descreveram P. 

tumaquensis e atualizaram a chave de identificação e a filogenia do gênero. Em sua análise, todos os 

caracteres foram ordenados e foram obtidas seis árvores mais parcimoniosas. Recentemente, Morales–

Castaño et al. (2013) descreveram P. bilobulatus da Colômbia. 
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Apesar das diversas análises filogenéticas publicadas, as matrizes utilizadas continham no máximo 11 

caracteres morfológicos, sendo obtidas grandes politomias. Adicionalmente, em nenhuma análise 

proposta foi possível testar a monofilia de Potamobates, visto que sempre foi utilizado apenas um 

terminal como grupo externo. Por fim, um grande nível de variabilidade morfológica pode ser observado 

em grandes séries de Potamobates, o que não foi levado em conta na descrição de diferentes espécies. 

Portanto, os limites específicos, genéricos e padrões de relacionamento entre espécies do gênero ainda são 

pobremente conhecidos, havendo necessidade de ampla revisão taxonômica e de uma análise filogenética 

mais robusta. 

 

OBJETIVO GERAL 

Realizar análise filogenética e revisão do gênero Potamobates com base em caracteres morfológicos. 

 

Objetivos específicos 

● Levantar caracteres morfológicos do adulto, principalmente das genitálias masculina e 

feminina; 

● Testar a monofilia e delimitar os limites de Potamobates; 

● Esclarecer os padrões de relacionamento interespecíficos; 

● Redescrever as espécies pouco conhecidas; 

● Prover eventuais descrições de novas espécies; 

● Fornecer e atualizar dados de distribuição; 

● Confeccionar chave de identificação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Empréstimo do material biológico 

 

O material examinado provém de empréstimo das seguintes coleções: 

EQ: Coleção eQual, Bogotá, Colômbia; LACM: Natural History Museum of Los Angeles County, Los 

Angeles, Estados Unidos; MUSENUV: Museo de Entomología, Universidad Del Valle, Cali, Colômbia; 

NHRS: Naturhistoriska Riksmuseet, Estolcomo, Suécia; MZUCR: Aquatic Entomology Collection of 

the Museo de Zoología, Universidad de Costa Rica; SEMK: Snow Entomological Museum Collection, 

University of Kansas, Lawrence, Estados Unidos; UCMC: University of Colorado Museum of Natural 

History, Boulder, Estados Unidos; UCR: Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica; UPTC: 

Museo de História Natural ‘Luiz Gonzalo Andrade’, Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
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Colombia, Tunja, Colômbia; UNC: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colômbia; USNM: 

National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C., Estados Unidos.  

 

Estudo morfológico e identificação 

A identificação dos exemplares foi realizada com auxílio das chaves de identificação de Polhemus & 

Polhemus (1995), Cognato (1998), Buzzetti (2006) e Padilha–Gil & Damgaard (2011) e confirmada por 

comparação com a descrição original e exame da série tipo de cada espécie. A posição dos escleritos do 

falo (dorsal, ventral ou lateral), foram designadas com o falo em repouso. 

 

Análise Cladística 

Grupo de estudo: 

Para a construção da matriz de caracteres, foram utilizadas todas as espécies de Potamobates. Como 

grupo externo, utilizamos C. costalis Schmidt, 1915, C. linearis (Erichson, 1848) e C. palmaris Drake & 

Harris, 1934. 

 

Obtenção dos caracteres: 

Os caracteres apresentados foram obtidos a partir da análise da morfologia geral externa e das 

genitálias masculina e feminina. O estabelecimento de homologias primárias (de Pinna 1991) seguiu o 

delineamento proposto por Brower & Schawaroch (1996), pelo qual primeiramente foram selecionados os 

caracteres e posteriormente os estados foram atribuídos. Como sugerido por Patterson (1982), os 

caracteres foram tratados como hipóteses individuais de agrupamento (homologia táxica). Na obtenção de 

caracteres, foram seguidos os princípios de correspondência topológica e independência (Hawkins et al. 

1997). 

 

Análise: 

A matriz foi confeccionada com auxílio do programa Winclada 1.00,08 (Nixon 1999–2002). Quando 

um caráter era inaplicável para determinado táxon, foi utilizado hífem (-). Os caracteres foram tratados 

como não-ordenados (ou não aditivos). Com auxílio do programa TNT versão 1.1 no taxon limit 

(Goloboff et al. 2008) foi realizada a busca por árvores mais parcimoniosas, utilizando “tradicional 

search” com 1000 replicações, 99 árvores salvas a cada replicação e o algoritmo TBR, sendo 

armazenadas na memória 99.000 árvores. 

Para a busca de árvores mais parcimoniosas, foram utilizados dois esquemas distintos de pesagem: 

pesagem igual e a pesagem implícita. Para a pesagem implícita, os caracteres foram tratados com a 
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pesagem inversamente proporcional à homoplasia (Goloboff, 1993). Para a escolher o melhor valor de K, 

foi utilizado o script setk.run. A topologia obtida foi enraizada a posteriori (Nixon & Carpenter 1993).  

O Índice de Bremer (Bremer 1994) foi utilizado para verificar o suporte dos ramos, sendo realizado 

no TNT versão 1.1 no taxon limit (Goloboff et al. 2008), com os valores da memória e de passos 

aumentados gradativamente para ser possível encontrar as árvores “menos sub-ótimas”, foram 

adicionados 10 passos adicionais. Os cladogramas foram visualizados no programa Winclada e editados 

no programa Adobe Photoshop CS5. 

 

Distribuição geográfica 

A distribuição geográfica de cada espécie é dada da seguinte maneira: país em letras maiúsculas; 

nomes de estados / províncias / departamentos entre parênteses, separados por ponto e vírgula, e 

apresentados em ordem alfabética. Dados sobre distribuição foram retirados das etiquetas dos espécimes e 

de referências bibliográficas. 

 

Ilustrações 

Os desenhos foram confeccionados com auxílio de câmara clara acoplada ao microscópio 

estereoscópico Leica M205A. Após confeccionar as ilustrações, estas foram escaneadas e posteriormente 

vetorizadas no programa Adobe Illustrator CS5. Adicionalmente, fotos foram tiradas sob microscópio 

estereoscópico Leica M205A, dando-se prioridade às séries tipo. As fotos foram editadas no programa 

Adobe Photoshop CS5. No caso de espécimes depositados no NMNH, as fotos foram feitas com uma 

Câmera Canon EOS 5D em várias distâncias focais e posteriormente combinadas usando o programa 

Visionary Digital. Para as fotos de microscopia eletrônica de varredura, os espécimes foram posicionados 

em stubs, metalizados e analisados usando o equipamento Zeiss EVO/MA15 

 

FILOGENIA 

Foram utilizados 63 caracteres morfológicos para a análise filogenética (Tabela 1), os quais são 

apresentados abaixo. 

 

LISTA DE CARACTERES 

 

FORMA GERAL E REVESTIMENTO DO CORPO 

 

1. Corpo, razão comprimento / largura: 

 (0): ≥ 6; 
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 (1): ≤ 5. 

O comprimento do corpo igual ou menor do que cinco vezes a largura é uma sinapomorfia do 

gênero novo+. 

 

2. Cerdas prateadas, forma: 

(0) Achatadas; 

(1) Cilíndricas. 

Cerdas prateadas achatadas é um sinapomorfia de Pl. depressus+. 

 

 

CABEÇA 

3. Cabeça, distribuição de microtríquias: 

(0) Ausente apenas no clípeo; 

(1) Ausente no clípeo e região central da cabeça; 

(2) Ausente por toda a cabeça; 

Microtríquias ausente no clípeo é uma sinapomorfia do gênero novo+. 

 

4. Região dorsal, distribuição das macrotíquias: 

(0) Dispersas por toda a cabeça; 

(1) Ausentes na região central, formando um “)(“ glabro. 

Dorso da cabeça sem macrotríquias na região central ocorre no clado de Cylindrostethus da 

América do Sul. 

TÓRAX 

 

5. Fêmur protorácico, espínules na região proximal: 

 (0): Ausentes; 

 (1): Presentes. 

Apenas C. costalis, P. thomasi e Platygerris não possuem espínules na região próxima do fêmur 

protorácico. 

 

6. Pronoto, padrão de coloração: 

(0) Com faixa linear amarelada (Fig. 3A, C; 5A, C) 

(1) Com mancha triangular amarelada (Fig. 9A, C; 11A, C); 

(2) Com mancha circular amarelada. 
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Pronoto com mancha triangular é uma sinapomorfia de P. unidentatus, P. manzanoae, P. 

carvalhoi+. Essa mancha triangular é variável, podendo ser tão larga quanto longa ou pouco mais 

estreita do que longa. A presença de mancha circular é uma autapomorfia de C. palmaris. 

 

7. Mesonoto, faixa transversal formada por cerdas: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Apenas Platygerris possuem essa faixa. 

 

8. Tarsos meso- e metatorácicos, garras prétarsais: 

(0): Ausentes; 

(1): Presentes. 

Todas as espécies Neotropicais de Cylindrostethinae possuem garras prétarsais nos tarsos meso- e 

metatorácicos. 

 

9. Tarsos meso- e metatorácicos, fileira de cerdas, organização: 

(0) Todas as cerdas de mesmo comprimento ou diminuindo gradativamente; 

(1) Trechos de cerdas mais longas intercaladas com trechos de cerdas mais curtas. 

Cylindrostethus e Po. horvathi possuem trechos de cerdas mais longas intercaladas com trechos de 

cerdas mais curtas, as quais podem estar relacionadas ao deslocamento rápido na superfície d’água 

(Andersen 1982). 

 

10. Mesonoto, região posterolateral, agrupamento de cerdas negras: 

(0): Ausente; 

(1): Presente. 

Mesonoto com agrupamento de cerdas negras na região posterolateral é uma autopomorfia de P. 

carvalhoi. 

 

11. Mesopleura, faixa longitudinal formada por cerdas prateadas: 

(0): Ausente; 

(1): Presente. 

A ausência de cerdas prateadas ocorre em C. palmaris + C. linearis. 

 

12. Mesopleura, faixa longitudinal de cerdas prateadas, continuidade: 
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(0): Com descontinuidade posterior; 

(1): Contínua por todo o comprimento. 

Faixa de cerdas prateada descontínua ocorre no gênero novo e em Platygerris. 

 

13. Mesosterno, padrão de coloração: 

(0): Sem mancha enegrecida; 

(1): Com mancha enegrecida (Fig. 5B, D; 7B, D). 

Mesosterno com mancha enegrecida é uma sinapomorfia de P. osborni + P. bidentatus. 

 

14. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, canais laterais: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

Apenas em Platygerris os canais laterais do aparato da glândula de cheiro foram perdidos. 

 

15. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície evaporatória: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Apenas em Platygerris a superfície evaporatório do aparato da glândula de cheiro estão ausente. 

 

16. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, forma: 

(0) Circular; 

(1) Em forma de gota. 

Potamobates horvathi+ possuem a superfície de evaporação do aparato da glândula de cheiro 

circular. 

 

17. Metatórax, aparato da glândula de cheiro, superfície de evaporação, dorso, microtríquias: 

(0) Ausentes; 

(1) Presentes. 

A presença de microtríquias no dorso da superfície de evaporação da glândula de cheiro é uma 

sinapomorfia de P. unidentatus, P. manzanoae, P. carvalhoi+. 

 

ABDÔMEN 

18. Abdômen, comprimento em relação ao mesonoto: 

(0): Maior; 
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(1): Tão longo quanto; 

(2): Menor. 

Comprimento do abdômen meor do que o mesonoto é uma sinapomorfia de Platygerris+. 

 

19. Espiráculos abdominais, posição: 

(0): Centralmente nos esternitos; 

(1): Próximos às margens anteriores dos esternitos. 

Espiráculos abdominais localizados centralmente são uma sinapomorfia de Potamobates. 

 

20. Macho, esternitos abdominais, sulco longitudinal: 

(0): Ausente; 

(1): Presente (Fig. 6B). 

O sulco longitudinal nos esternitos abdominais é restrito às espécies C. linearis, P. osborni e P. 

vivatus + Potamobates sp. nov.. 

 

21. Macho, esternito abdominal VII, margem posterior forma: 

(0): Arredondada; 

(1): Com uma reentrância posterior (Fig. 8A, 13B, 20B). 

A reentrância na margem posterior do esternito abdominal VII ocorre em machos de C. linearis e 

gênero novo+ 

 

22. Macho, projeção posterior do último laterotergito abdominal: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

Os machos de Platygerris não possuem projeção posterior do último laterotergito abdominal. 

 

23. Macho, projeção posterior do último laterotergito abdominal, comprimento: 

(0): Aproximadamente 1/10 do comprimento do tergito abdominal VIII (Fig. 13A; 16A; 20B); 

(1): Metade do comprimento do tergito abdominal VIII; 

(2): Subigual ao comprimento do tergito abdominal VIII; 

(3): Maior do que o comprimento do tergito abdominal VIII. 

Segundo Matsuda (1960), o projeção posterior do último laterotergito abdominal é bem 

desenvolvido em Cylindrostethus, sendo reduzido em Potamobates e Platygerris. 
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24. Macho, segmento abdominal VIII, comprimento: 

(0): Subigual a sua largura na base; 

(1): Duas vezes ou mais a sua largura da base (Fig. 20A, B; 26; 27A). 

Comprimento do segmento abdominal VIII duas vezes ou mais a sua largura da base é uma 

sinapomorfia de Potamobates. Segundo Matsuda (1960), em Cylindrostethus o segmento 

abdominal VIII é curto, tornando-se mais alongado em outras espécies de Potamobates e podendo 

chegar a 2,5 a 3 vezes mais longo do que largo na base. 

 

25. Macho, segmento abdominal VIII, margens posterolaterais, projeção/modificação: 

(0): Ausente; 

(1): Presente (Fig. 15B; 17D; 20G; 22B). 

A presença de projeção na margem ventrolateral do segmento abdominal VIII do macho é uma 

sinapomorfia de Potamobates. Em P. horvathi+, P. unidentatus e P.manzonoae, essa projeção está 

posicionada ventrolateralmente, enquanto em P. peruvianus+ essa ela é lateral, o que pode estar 

relacionado com a torção do segmento VIII. Potamobates carvalhoi não possui uma projeção, no 

entanto, a margem posterior em si é pronunciada, características que aqui foram consideradas 

homólogas. 

 

26. Macho, segmento abdominal VIII, margem posterolateral, projeção/modificação, forma: 

(0): Única (Fig. 4B; 6E; 10D); 

(1): Bífida (Fig. 8A). 

Margem posterolateral do segmento abdominal VIII do macho com projeção bífida é uma 

autapomorfia de P. bidentatus. 

 

27. Macho, segmento abdominal VIII, margem lateral direita, projeções: 

(0): Ausentes; 

(1): Presentes (Fig. 15B; 17D; 20G; 22B; 26C; 28B). 

Projeções na margem lateral direita do segmento abdominal VIII do macho são uma sinapomorfia 

de P. vivatus+. 

 

28.  Macho, segmento abdominal VIII, margem lateral direita, projeções, posição: 

(0): Dorsal (Fig. 15B); 

(1): Lateral e dorsal (Fig. 26C; 28B); 

(2): Ventral (Fig. 17D; 20G; 22B; 31C; 33D). 
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Margem lateral direita do segmento abdominal VIII do macho com uma projeção dorsal é uma 

autapomorfia de P. vivatus. 

 

29. Macho, segmento abdominal VIII, margem ventrolateral direita, projeção, forma:  

(0): Muito longa e estreita (Fig. 26C; 28B); 

(1): Longa e não tão estreita (Fig. 17D; 20G; 22B; 24B); 

(2): Curta, com a base muito larga (Fig. 31C); 

(3): Curta, com a largura subigual ao comprimento (Fig. 33D). 

Margem ventrolateral direita do segmento abdominal VIII do macho com projeção curta e com a 

base muito larga é uma autapomorfia de P. woytkowskii. Essas projeções têm muitas variações de 

tamanho e forma, inclusive dentro de uma mesma população, como ocorre claramente em P. 

variabilis, P. woytkowskii e P. spiculus. Variações menos expressivas também podem ser 

encontradas nas demais espécies do gênero, o que torna a codificação deste caráter muito difícil. 

 

30. Macho, próctiger, forma: 

(0): Assimétrico (Fig. 4J; 6J; 8F; 10J); 

(1): Simétrico. 

As espécies de Cylindrostethus paleotropicais, Platygerris e Potamobates possuem assimetria no 

próctiger do macho, com redução total do processo basolateral direito em alguns grupos. 

 

31. Macho, próctiger e pigóforo, rotação em relação ao eixo longitudinal do corpo: 

(0): Ausente; 

(1): Presente (Fig. 4A, E; 6A, E). 

A rotação do próctiger e do pigóforo sinistramente é uma sinapomorfia de Potamobates + 

Platygerris. 

 

32. Macho, próctiger e pigóforo girados sinistramente (caráter 231), grau da rotação: 

(0): No máximo 20º (Fig. 10A); 

(1): Aproximadamente 30º (Fig. 6A, B); 

(2): Aproximadamente 90º (Fig. 13A; 17A; 20A). 

Segmentos genitais girados aproximadamente 90º é uma sinapomorfia de P. carvalhoi+. 

 

33. Macho, próctiger, ápice, forma: 

(0): Agudo; 
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(1): Arredondado (Fig. 4J; 6J; 8F; 10J) 

Macho com o ápice do próctiger agudo ocorre apenas em espécies neotropicais de 

Cylindrostethus. 

 

34. Macho, próctiger, comprimento em relação ao pigóforo: 

(0): Nitidamente menor; 

(1): Subigual ou pouco maior (Fig. 4E; 6E; 8B); 

(2): Muito maior (Fig. 13A, E; 20A, E; 23B). 

O próctiger nitidamente muito maior do que o pigóforo ocorre nas espécies de Cylindrostethus da 

América do Sul. 

 

35. Macho, próctiger, comprimento em relação à largura: 

(0): Maior; 

(1): Menor. 

Em Platygerris e P. carvalhoi+ o comprimento do proctiger é menor do que a largura. 

 

36. Macho, próctiger, processo basolateral direito: 

(0): Ausente (Fig. 10J 24H); 

(1): Presente (Fig. 6J; 8F). 

O processo basolateral direito do próctiger é ausente ou reduzido em muitas espécies de 

Potamobates + Platygerris. Para esse caráter, codificamos a ausência do processo basolateral 

quando margem lateral direita era chanfrada, sem nenhum abaulamento. No entanto, se a margem 

direita tivesse desde um suave abaulamento até um grande processo, nós codificamos como 

processo basolateral presente. 

 

37. Macho, próctiger, processo basolateral direito, comprimento em relação ao processo basolateral 

esquerdo: 

(0): Subigual. 

(1): Muito menor (Fig. 6J; 8F). 

Processo basolateral direto do próctiger do macho subigual ao comprimento do esquerso ocorre no 

gênero novo e em Cylindrostethus. 

 

38. Macho, próctiger, processo basolateral direito reduzido, forma: 

(0): Arredondado. 
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(1): Pontiagudo (Fig. 6J; 8F). 

Processo basolateral direito do próctiger do macho reduzido e pontiagudo ocorre em P. bidentatus 

+ P. osborni. 

 

39. Macho, próctiger, margem lateral direita: 

(0): Dobrada ventralmente; 

(1): Não dobrada ventralmente. 

Em algumas espécies, apenas a parte direita do ventre próctiger é glabra e brilhante, de forma 

semelhante à parte dorsal, indicando haver uma dobra na margem lateral direita do mesmo. 

 

40. Macho, próctiger, margem lateral esquerda: 

(0): Dobrada ventralmente; 

(1): Não dobrada ventralmente. 

A margem lateral direita do próctiger do macho não dobrada ventralmente ocorrem em 

Cylindrostethus, Platygerris e P. vivatus + Potamobates sp. nov.. 

 

41. Macho, próctiger, margem lateral esquerda, porção dobrada ventralmente: 

(0): Apenas o processo basolateral; 

(1): Processo basolateral e até 1/3 da largura do próctiger; 

(2): Processo basolateral e aproximadamente metade da largura do próctiger; 

Margem lateral esquerda do próctiger do macho com processo basolateral e até 1/3 da sua largura 

dobrados é uma sinapomorfia de P. bidentatus + P. osborni. 

 

42. Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo, angulação em relação ao eixo longitudinal do 

próctiger: 

(0): Aproximadamente 45º (Fig. 4J); 

(1): Aproximadamente 90º (Fig. 10J); 

(2): Aproximadamente 150º. 

Essa divergência do processo basolateral esquerdo em relação ao eixo longitudinal do próctiger é 

um pouco variável dentro da mesma espécie. 

 

43. Macho, próctiger, processo basolateral esquerdo, comprimento: 

(0): Curto, comprimento menor do que 3 vezes a sua largura basal; 

(1): Longo, comprimento maior do que 4 vezes a sua largura basal. 
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O processo basolateral esquerdo possui uma grande variação de comprimento entre as espécies e 

intraespecificamente analisadas, sendo longo em C. linearis, P. osborni + P. bidentatus e P. 

carvalhoi+. 

 

44. Macho, falo, comprimento em relação à largura central: 

(0): Subigual; 

(1): 3 a 4x maior (Fig. 4G; 6G; 8C; 10F); 

(2): Aproximadamente 6x maior (Fig. 17E; 24E). 

Comprimento do falo de 3 a 4 vezes maior do que a sua largura é uma sinapomorfia do gênero 

novo+. O comprimento aproximadamente 6x maior do que a largura é uma sinapomorfia de P. 

carvalhoi+. 

 

45. Macho, falo, esclerito dorsal, largura: 

(0): Filiforme ou ausente; 

(1): Largo, subigual à largura da base do esclerito ventral (Fig. 4G; 6G; 8C; 10F; 17E; 24E). 

Esclerito dorsal do falo largo é uma sinapomorfia de Platygerris + Potamobates. 

 

46. Macho, falo, esclerito dorsal, comprimento em relação ao esclerito ventral: 

(0): Subigual; 

(1): Pouco maior (Fig. 4G; 6G; 8C; 10F); 

(2): Muito maior, enrolando anteriormente (Fig. 17E; 24E). 

Falo com o comprimento do esclerito dorsal muito maior do que o comprimento do esclerito 

ventral é uma sinapomorfias de P. carvalhoi+. 

 

47. Macho, falo, esclerito ventral, margens laterais: 

(0): Não divergentes em direção ao ápice ou divergindo suavemente (Fig. 10H; 17I; 24G); 

(1): Divergindo, largura apical do esclerito duas vezes maior do que a basal (Fig. 4I; 6I; 8E); 

(2): Divergindo fortemente, largura apical do esclerito quase três vezes maior do que a basal. 

Margens laterais do esclerito ventral do falo do macho divergindo com a largura apical do 

esclerito duas vezes maior do que a basal são uma autapomorfia do gênero novo. Ápice divergindo 

fortemente é uma sinapomorfia de P. horvathi+. 

 

48. Macho, falo, esclerito ventral, ápice, ângulos laterais: 

(0): Arredondados (Fig. 4I; 6I; 10H; 17I; 24G); 
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(1): Pontiagudos (Fig. 8E). 

Esclerito ventral do falo do macho com os ângulos laterais do ápice pontiagudos é uma 

 autapomorfia de P. bidentatus. 

 

49. Macho, falo, esclerito ventro-transversal, tamanho: 

(0): Grande, dobrado sobre o esclerito ventral (Fig. 4G; 6G; 8C); 

(1): Reduzido ou ausente, não dobrado sobre o esclerito ventral (Fig. 10F; 17E; 24E). 

O gênero novo, Platygerris e P. horvathi+ possuem o esclerito ventro-transversal grande e 

dobrado sobre o esclerito ventral, enquanto as demais espécies possuem o esclerito ventro-

transversal muito reduzido ou ausente. 

 

50. Fêmea, projeção posterior do último laterotergito abdominal: 

(0): Ausente (Fig. 4C; 6C, D); 

(1): Presente (Fig. 10B; 13C; 17B; 20C). 

As fêmeas de P. horvathi+ e P. manzanoae não possuem projeção posterior do último laterotergito 

abdominal. 

 

51. Fêmea, projeção posterior do último laterotergito abdominal, comprimento em relação ao 

mediotergito abdominal VII: 

(0): Muito menor (Fig. 10B); 

(2): ½; 

(1): Subigual ou maior (Fig. 13C; 17B; 20C). 

Comprimento da projeção posterior do último laterotergito abdominal subigual ou maior do que o 

tergito abdominal VII é uma sinapomorfia de Platygerris + Potamobates. 

 

52. Fêmea, projeção posterior do último laterotergito abdominal, ápice, forma: 

(0): Pontiagudo; 

(1): Agudo (Fig. 10B); 

(1): Arredondado (Fig. 13C; 17B; 20C). 

Ápice do projeção posterior do último laterotergito abdominal arredondado é uma sinapomorfia de 

Platygerris + Potamobates. Ápice agudo é uma autapomorfia de P. unidentatus. 

 

53. Fêmea, esternito abdominal VII, margem posterior, projeções laterais: 

(0): Ausentes (Fig. 4D; 10C; 13D; 16C); 
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(1): Presentes. 

Margem posterior do esternito abdominal VII da fêmea com projeções laterais ocorre no gênero 

novo e em Pl. depressus. 

 

54. Fêmea, esternito abdominal VII, projeção posterior: 

(0): Ausente; 

(1): Presente (Fig. 4D; 10C; 13D; 16C); 

Esternito abdominal VII da fêmea com projeção posterior é uma sinapomorfia de Potamobates + 

Platygerris. 

 

55. Fêmea, projeção posterior do esternito abdominal VII, largura: 

(0): Estreito, não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII (Fig. 4D; 6D); 

(1): Médio, dobrado e cobrindo parcialmente o mediotergito abdominal VIII (Fig. 10C; 17C; 20C; 

31B); 

(2): Largo, dobrado e cobrindo totalmente o mediotergito abdominal VIII (Fg. 13C, D). 

Esternito abdominal VII da fêmea com a projeção larga e cobrindo totalmente o mediotergito 

abdominal VIII é uma autapomorfia de P. carvalhoi. 

 

56.  Fêmea, projeção posterior do esternito abdominal VII, comprimento: 

(0): Curto, cobrindo parcialmente as gonocoxas (Fig. 4D; 6D); 

(1): Médio, subigual ao comprimento das gonocoxas (Fig. 10C; 13C; 17C); 

(2): Longo, maior do que o comprimento das gonocoxas (Fig. 31B). 

Projeção posterior do esternito abdominal VII da fêmea longo, com comprimento maior do que o 

das gonocoxas, é uma sinapomorfia de P. unidentatus+. 

 

57. Fêmea, projeção posterior do esternito abdominal VII, lóbulo: 

(0): Ausente (Fig. 4D; 6D; 10C); 

(1): Presente (Fig. 13C; 17C; 31B). 

Lóbulo na projeção posterior esternito abdominal VII é uma sinapomorfia de P. carvalhoi+. 

 

58.  Fêmea, projeção posterior do esternito abdominal VII, lóbulo, localização: 

(0): Em ambos os lados (Fig. 13C) 

(1): Apenas do lado direito (Fig. 17C; 20D; 31B). 
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Potamobates carvalhoi é a única espécie do gênero que possui lóbulos nos lados direito e esquerdo 

da projeção do esternito abdominal VII da fêmea. 

 

59.  Fêmea, projeção posterior do esternito abdominal VII, lóbulo, comprimento em relação ao 

comprimento mediano do esternito: 

(0): Subigual (Fig. 13C; 17C; 20D); 

(1): Duas vezes maior (Fig. 31B); 

Comprimento do lóbulo duas vezes maior do que o comprimento mediano do seu respectivo 

esternito é uma sinapomorfia de P. spiculus + P. woytkowskii. 

 

60. Fêmea, placas laterais na genitália: 

(0) Ausente; 

(1) Presente. 

A presença de placas laterais é uma sinapomorfia de Platygerris. 

 

61. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, margem posterior, forma: 

(0): Aguda; 

(1): Truncada (Fig. 4C; 6C; 10B; 17B; 20C). 

Margem posterior do mediotergito abdominal VIII da fêmea aguda é uma sinapomorfia 

Potamobates + Platygerris. 

 

62. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, margens laterais, angulação: 

(0): Curvadas ventralmente (Fig. 10B, C); 

(1): Planas (Fig. 4C; 6C; 17C; 20C). 

Margens laterais do mediotergito abdominal VIII da fêmea curvadas ventralmente são uma 

autopamorfia de P. unidentatus. 

 

63. Fêmea, mediotergito abdominal VIII, 2/3 posteriores, margens laterais: 

(0): Divergentes; 

(1): Não divergentes (Fig. 4C; 6C; 10B; 17C; 20C). 

Mediotergito abdominal VIII da fêmea com margens laterais divergindo nos 2/3 posteriores é uma 

autapomorfia de P. bilobulatus. 
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A árvore com pesagem igual dos caracteres resultou em duas árvores mais parcimoniosas com  

115 passos, índice de consistência 72, índice de renteção 83 (Fig. 1). Utilizando a pesagem implícita 

(K= 3,04) apenas uma árvore foi encontrada (Fig. 2). Como mencionado na filogenia de 

Cylindrostethinae, o gênero ‘Potamobates’ não constitui um clado natural. Tanto a filogenia da 

subfamília, quanto a filogenia proposta nessa unidade, P. thomasi aparece como grupo irmão de 

Platygerris + P. horvathi+. Devido as filogenias encontradas, estamos considerando que Potamobates é 

constituído por P. anchicaya, P. bidentatus, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. horvathi (=P. tumaquensis), 

P. mazonoae, P. osborni, P. peruvianus, P. shuar, P. spiculus, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus P. 

unidentatus, P. williamsi, P. woytkowskii (=P. sumaco) e Potamobates sp. nov. 

O gênero Potamobates foi recuperado como monofilético, sendo suportado por duas sinapomorfias: 

segmento abdominal VIII com o comprimento de duas a mais a sua largura da base (caráter 241) e, macho 

com o esclerito dorsal do falo, com o comprimento maior do que o esclerito ventral (caráter 462). 

O clado (P. horvathi, (P. osborni + P. bidentatus)) é grupo irmão das demais espécies de 

Potamobates, está suportado por Bremer =1 e apenas uma sinapomorfia: fêmea sem a projeção posterior 

do último laterotergito abdominal (caráter 500). Potamobates osborni + P. bidentatus estão suportados 

por Bremer = 5 e por duas sinapomorfias: mesosternito com manchas enegrecidas lateralmente (caráter 

131) e macho com a margem lateral esquerda do próctiger dobrada ventralmente sobre o processo 

basolateral e sobre parte do próctiger (caráter 4131). Esse clado também foi recuperado nas filogenias 

obtidas por Polhemus & Polhemus (1995), Cognato (1998), Buzzetti (2006) e Padilla-Gil & Damgaard 

(2011). 

Utilizando a pesagem implícita, P. mazanoae e grupo irmão de P. unidentatus+, essa última espécie 

é grupo irmão de P. carvalhoi+. No entanto, na análise com pesagem igual dos caracteres, P. unidentatus, 

P. mazanoae e P. carvalhoi+ forma uma politomia, este último clado sendo suportado por Bremer = 1 e 

três sinapomorfias: pronoto com uma macha triangular amarelada (caráter 61); aregião dorsal da área de 

evalaporação da glândula com microtríquias (caráter 171) e; fêmea com o comprimento da projeção 

posterior do esternitos abdominal VII subigual ao comprimento das gonocoxas (caráter 561). 

Potamobates carvalhoi+ está suportado por Bremer = 4 e três sinapomorfias: macho com próctiger 

e pigóforo girados aproximadamente 90º sinistramente (caráter 322); macho com o comprimento do 

esclerito dorsal do falo muito maior do que o comprimento do esclerito ventral (caráter 462) e; fêmea com 

um lóbulo na projeção posterior do esternitos abdominal VII (caráter 571). Dentro desse clado 

mencionado anteriormente, formam-se dois grupos (P. vivatus + Potamobates sp. nov e P. peruvianus+) 

que estão suportatos por Bremer = 1 e uma sinapomorfias: macho com uma projeção lateral direita na 

margem posterior do segmento abdominal VIII (caráter 271). Potamobates vivatus + Potamobates sp. 

nov. estão suportado por Bremer = 1 e nenhuma sinapomorfias. 
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No clado constituído pelas espécies P. peruvianus, P. shuar, P. anchicaya, P. tridentatus, P. 

variabilis, P. bilobulatus, P. sumaco + P. williamsi, P. williamsi e P. spiculus + P. woytkowskii formou-se 

uma grande politomia. Esse clado está suportado por Bremer = 2 e nenhuma sinapomorifa. Esse grupo de 

espécies possui grande variação morfológica inclusive intrapopulacional, principalmente da genitália. 

Cognato (1998) sugeriu adicionar mais caracteres à matriz que usou para tentar resolver essa grande 

politomia, no entanto, no presente trabalho o número de caracteres foi quintuplicado, mas esse clado 

continuou não resolvido. Mediante ao exposto, análises filogenéticas baseadas apenas em morfologia 

mostram-se insuficientes para entender o relacionamento interespecífico desse clado e talvez o auxílio de 

dados moleculares possam resolver essas relações interespecíficas. 

Vários grupos de espécies foram propostos em análises filogenéticas previamente publicadas para 

Potamobates, sendo esses: grupo carvalhoi sensu Polhemus & Polhemus (1995), grupo horvathi sensu 

Padilla-Gil & Damgaard (2011), grupo manzanoae sensu Padilla-Gil & Damgaard (2011), grupo thomasi 

sensu Polhemus & Polhemus (1995), grupo tridentatus sensu Polhemus & Polhemus (1995), grupo 

tumaquensis sensu Padilla-Gil & Damgaard (2011) e grupo unidentatus sensu Polhemus & Polhemus 

(1995). No entanto, no presente estudo apenas os grupos carvalhoi, horvathi, manzanoae, tridentatus e 

unidentatus tiveram seu monofilia confirmado. 

 

 

Potamobates Champion 1898 

 

Potamobates Champion, 1898: 154 (descrição). Drake & Harris 1934: 223–225 (chave, redescrição). 

Kuitert 1942: 139, 140 (chave, redescrição). Matsuda 1960: 228–231 (redescrição). Polhemus & 

Polhemus 1995: 364–368, 370 (chave, filogenia). Cognato 1998: 21, 22 (filogenia). Buzzetti 2006: 

55, 56 (filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 44–49 (chave, filogenia). 

 

Diagnose: Olhos reniformes; placas mandibulares e maxilares fundidas; sutura epistomal ausente; rostro 

curto, no máximo atingindo a margem anterior do mesosternito; garras prétarsais meso- e metatorácicas 

ausentes; macho com o projeção posterior do último laterotergito abdominal curto, com o comprimento 

igual ou menor do que 1/4 do comprimento do mediotergito abdominal VIII (Fig. 4A; 6A; 10A; 13A); 

próctiger assimétrico, processo basolateral esquerdo maior do que o direito (Fig. 4J; 76; 8F; 10J). 

 

Distribuição geográfica: Esse gênero ocorre desde o México até o Peru, estando restrito ao oeste da 

Cordilheira dos Andes na América do Sul. 
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Redescrição: Comprimento do corpo de 3,3 a 5,1 vezes maior do que a largura entre os mesoacetábulos. 

Cabeça: largura entre os olhos de 1,1 a 1,6 vezes maior do que o comprimento (vértice + fronte + clípeo). 

Olhos reniformes, maior largura do olho 1,5 a 2,0 vezes maior do que a menor largura interocular. Placas 

mandibulares e maxilares fundidas. Clípeo anteriormente arredondado, margem basal ausente (sutura 

epistomal ausente). Antena curta, subigual ao comprimento da perna anterior; antenômero I de 2 a 3 vezes 

mais longo do que o II e 0,7 vezes mais curto do que a soma de II e III; antenômero II aproximadamente 

1,5 vezes mais longo do que o III; antenômero III aproximadamente 1,5 vezes mais longo do que o IV. 

Rostro curto, no máximo atingindo a base do mesosterno; artículos I e II curtos; artículo III de 1,6 a 2,0 

vezes mais longo do que o artículo IV. Tórax: pronoto com uma faixa longitudinal mediana (Fig. 3A, C; 

5A, C) ou uma mancha em forma de cunha que voltada anteriormente (Fig. 9A, C; 11A, C; 12A, C); 

propleura com uma mancha anterior formada por cerdas douradas (exceto P. horvathi); proacetábulo com 

uma mancha ou faixa formada por cerdas douradas. Fêmur protorácico subigual ao comprimento da tíbia 

protorácica; região dorso proximas do fêmur com denticules; tarsômero protorácico II 2,6 a 5,0 vezes 

mais longo do que o I. Mesonoto com o comprimento longitudinal mediano subigual à largura entre os 

mesoacetábulos; dorsalmente negro ou com faixa(s) longitudinal(is) mediana(s) amarelada(s); mesopleura 

com uma faixa formada por cerdas douradas podendo ser interrompida ou contínua; comprimento do 

fêmur mesotorácico 0,9 a 1,0 vezes o comprimento do fêmur metatorácico, 1,4 a 1,7 vezes maior do que o 

comprimento da tíbia mesotorácica; tarsômero mesotorácico I de 3 a 6 vezes mais longo do que o 

tarsômero II; garras prétarsais mesotorácicas ausentes. Largura entre os metacetábulos de 2,5 a 3,5 vezes 

maior do que o comprimento mediano do mesonoto; metapleura com uma mancha ou faixa longitudinal 

na parte mais dorsal formada por cerdas douradas; dorso da metapleura negra ou com uma faixa 

longitudinal mediana amarelada; comprimento do fêmur mesotorácico 1,6 a 2,1 vezes maior do que o da 

tíbia mesotorácica; comprimento do tarsomêro mesotorácico I 1,3 a 2 vezes maior do que o do II; garras 

prétarsais ausentes. Abdômen: longo, subigual ou mais curto do que o mesotórax; margens laterais 

divergindo posteriormente; dorso com a região longitudinal mediana podendo ter uma faixa amarelada; 

margens laterais com uma faixa formada por cerdas douradas; mediotergito abdominal I cordiforme, com 

o comprimento 1,1 a 1,6 vezes maior do que o do II; comprimento do mediotergito II 0,9 a 1,5 vezes 

maior do que o do III; mediotergitos III, IV e V subiguais em comprimento; macho com o comprimento 

do mediotergito VII de 1,2 a 2,0 vezes maior do que o do VI; espiráculos abdominais posicionados mais 

próximos das margens posteriores do que das anteriores dos segmentos. Macho: projeção posterior do 

último laterotergito abdominal curto, com comprimento não maior do que 1/4 do comprimento do 

mediotergito abdominal VIII (Fig. 4A; 6A; 10A; 13A). Margem posterior do esternito abdominal VII com 

uma reentrância central (Fig. 6B; 8A; 13B; 20B). Mediotergito abdminal VIII longo, com comprimento 

aproximadamente duas vezes maior do que a largura; segmento abdominal VIII usualmente com uma 
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projeção na margem ventral ou lateral direita (Fig. 4E; 6E; 8A; 10D; 20G; 26C). Próctiger e pigóforo 

girados sinistramente (Fig. 4A, B; 6A, B; 10A; 13A, B; 20A, B). Próctiger assimétrico; processo 

basolateral direito ausente ou reduzido; processo basolateral esquerdo alongado ou triangular (Fig. 4J; 6J; 

8F; 10J). Parâmeros reduzidos. Falo com o esclerito dorsal enrijecido e largo (Fig. 4G; 6G; 8C; 10F; 

24E); base do esclerito ventral bífida e com projeções longas (Fig. 4H; 6H; 8D; 10G; 17F). Fêmea: 

projeção posterior do último laterotergito abdominal presente (exceto P. bidentatus, P. horvathi, P. 

manzanoae e P. osborni) (Fig. 10B; 13C; 17B; 20C). Mediotergito abdominal VIII triangular, podendo 

ser alongado posteriormente (Fig. 4C; 6C; 10B; 20C; 33C); projeção posterior do esternito abdminal VII 

presente, com forma, largura e comprimento variáveis (Fig. 4D; 6D; 10C; 13C; 17C; 20D). 

 

Comentários: O gênero Potamobates pode se diferenciar de Cylindrostethus por possuir o corpo mais 

curto, não maior do que cinco vezes a largura; espiráculos abdominais localizados mais próximos das 

margens posteriores do das anteriores dos segmentos; comprimento do abdômen menor do que o do 

mesonoto; macho com a projeção posterior do último laterotergito abdominal reduzido ou ausente; macho 

com o segmento abdominal VIII com projeções; macho com o comprimento do segmento abdominal VIII 

aproximadamente duas vezes maior do que a largura; próctiger e pigóforo girados sinistramente; margem 

lateral esquerda do próctiger dobrada ventralmente; falo alongado, comprimento maior do que 3 vezes a 

sua largura; fêmea com a margem posterior do mediotergito abdmonal VIII aguda; e fêmea a projeção 

posterior do esclerito abdominal VII presente. Pode se diferenciar facilmente de Platygerris por possuir o 

corpo tubular; abdômen longo, ultrapassando o trocânter meso- metatorácicoe canal lateral do aparato da 

glândula de cheiro presente. 

 

Chave de identificação para as espécies de Potamobates 

[modificada de Polhemus & Polhemus (1995); necessários espécimes macho e fêmea] 

 

1– Macho: próctiger e pigóforo girados de 0º a 45º em relação ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 4A; 

6A; 8B; 10A)................................................................................................................................................ 2 

1’– Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do corpo 

(Fig. 13A; 20A; 26A; 33A) .......................................................................................................................... 6 

2– Pronoto com uma mancha mediana alongada (Fig. 3A, C; 5A, C; 7A, C)............................................. 3 

2’– Pronoto com uma mancha mediana triangular (Fig. 10A, C)................................................................ 5 

3– Macho: margem posterior do esternito abdominal VIII com duas projeções (Fig. 8A, 

B).................................................................................................................... P. bidentatus Champion, 1898 
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3’– Macho: margem posterior do esternito abdominal VIII com no máximo uma projeção (Fig. 4B, E; 6E) 

....................................................................................................................................................................... 4  

4– Macho: mediotergito abdominal VIII aproximadamente 3 vezes mais longo do que largo e curvado 

ventralmente; esternitos abdominais com um sulco longitudinal mediano (Fig. 6A, B, E, F). Fêmea: 

mediotergito abdominal VII aproximadamente três vezes mais longo do que largo, com ápice pontiagudo 

(Fig. 6C, D)............................................................................................... P. osborni Drake & Harris, 1928 

4’– Macho: mediotergito abdominal VIII no máximo duas vezes mais longo do que largo e retilíneo; 

esternito abdominal com um sulco apenas no terço anterior (Fig. 4A, B, E, F). Fêmea: mediotergito 

abdominal VII aproxcimadamente tão longo quanto largo, com ápice arredondado (Fig. 

4C)............................................................................................................................. P. horvathi Esaki, 1926 

5– Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 30º em relação ao eixo longitudinal do corpo. 

Fêmea: mediotergito abdominal VIII aproximadamente 2 vezes mais longo do que o VII, com margens 

lateral convergindo abruptamente nos 2/3 posteriores e não curvadas ventralmente; projeção do esternito 

abdominal VII triangular e longo, com o comprimento 1,5 vezes maior o do 

VII............................................................................................. P. manzanoae Polhemus & Polhemus, 1995 

5’– Mancho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 20º em relação ao eixo longitudinal do corpo 

(Fig. 10A). Fêmea: mediotergito abdominal VIII com comprimento subigual ao do VII, margens laterais 

convergindo uniformemente e curvadas ventralmente (Fig. 10B); projeção posterior esternito abdominal 

VII oval, com o comprimento subigual ao do VII (Fig. 10C)........................... P. unidentatus Esaki, 1926 

6– Macho: ápice do processo basolateral esquerdo do próctiger bífido ou com as margens laterais 

divergindo distalmente (Fig. 24H)................................................................................................................ 7 

6’– Macho: ápice do processo basolateral esquerdo do próctiger não bífido e as margens laterais 

convergindo distalmente (Fig. 10J).............................................................................................................. 9 

7– Mesosterno com agrupamento de cerdas negras na região posterolateral. Macho: margem 

posterolateral do segmento abdominal VIII sem projeção, com um leve prolongamento (Fig. 13B, E, F). 

Fêmea: projeção posterior do esternito abdominal VII cobrindo quase totalmente o mediotergito 

abdominal VIII (Fig. 13C, D)..................................................... P. carvalhoi Polhemus & Polhemus, 1995 

7’– Mesosterno sem agrupamento de cerdas negras na região posterolateral. Macho: margem 

posterolateral do segmento abdominal VIII com uma ou duas projeções (Fig. 15B; 17D; 20B; 22B; 24B; 

26C; 28B). Fêmea: projeção posterior do esternito abdominal VII cobrindo no máximo metade da largura 

do mediotergito abdominal VIII (Fig. 23C) ................................................................................................. 8 

8– Macho: ápice do processo basolateral esquerdo do próctiger bífido (Fig. 24H) ....................................... 

........................................................................................................................ P. variabilis Hungerford 1938 
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8’– Macho: ápice do processo basolateral esquerdo do próctiger com as margens laterais divergindo, mas 

não bifurcado............................................................................................................ P. shuar Buzzetti, 2006 

9– Macho: processo basolateral do próctiger largo, comprimento subigual à largura. Fêmea: mediotergito 

abdominal VIII com o ápice curvado para baixo.............. P. bilobulatus Morales, Molano & Castro, 2013 

9’– Macho: processo basolateral do próctiger estreito, comprimento no mínimo duas vezes maior do que a 

largura (Fig. 26B; 28A; 31A). Fêmea: mediotergito abdominal VIII de diferentes formas ...................... 10 

10– Fêmea: lóbulo na projeção posterior do esternito abdominal VII longo, com comprimento subigual ou 

maior ao comprimento mediano do esternito (Fig. 31B)............................................................................ 11 

10’– Fêmea: lóbulo na projeção do esternito abdominal VII curto, com comprimento menor do que o 

comprimento mediano do esternito (Fig. 17C; 20D).................................................................................. 12 

11– Fêmea: mediotergito abdominal VIII longo, com comprimento aproximadamente 3 vezes maior do 

que a largura; projeção posterior do último laterotergito abdominal subigual ao comprimento do 

mediotergito abdominal VII........................................................... P. spiculus Polhemus & Polhemus 1983 

11’– Fêmea: mediotergito abdominal VIII curto, com comprimento subigual à largura; projeção posterior 

do último laterotergito abdominal aproximadamente 3 vezes mais longo do que mediotergito abdominal 

VII (Fig. 31B)............................................................................................ P. woytkowskii Hungerford, 1937 

12– Macho: margem lateral direita do segmento abdominal VIII com uma projeção (Fig. 15B; 17D; 33D)   

..................................................................................................................................................................... 13 

12’– Macho: margem lateral direita do segmento abdominal VIII com duas projeções (Fig. 20G; 22B; 

24B; 26C; 28B; 31C ) ................................................................................................................................ 15 

13– Macho: margens laterais do próctiger dobradas para baixo. Fêmea: comprimento do segmento 

abdominal VIII subigual à largura (Fig. 17B)............................................ P. peruvianus Hungerford, 1936 

13’– Macho: margens laterais do próctiger não dobradas para baixo. Fêmea: comprimento do segmento 

abdominal VIII duas vezes maior do que a largura (Fig. 33B, C).............................................................. 14 

14– Macho: margem lateral do segmento abdominal VIII com uma projeção dorsal longa e estreita, com 

comprimento de 2,0 a 3,3 maior do que a largura (Fig. 15B)....................... P. vivatus Drake & Roze 1954 

14’– Macho: margem lateral do segmento abdominal VIII com uma projeção ventral curta e larga, com 

comprimento subigual à largura (Fig. 33D)................................................................. Potamobates sp. nov. 

15– Macho: margem posterolateral do segmento abdominal VIII com duas projeções inseridas 

separadamente (uma dorsal e a outra ventral) (Fig. 26B-D; 28B-E) ............ P. williamsi Hungerford, 1932 

15’– Macho: margem posterolateral do segmento abdominal VIII com duas projeções ventrais inseridas 

juntas (Fig. 20G; 22B)............................................................................................................................... 16 
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16– Macho: margem posterior do esternito abdominal VIII com um entalhe curto; processo basolateral do 

próctiger posicionado sob ou sobre as projeções da margem esquerda do segmento abdominal VIII (Fig. 

20B)............................................................................................. P. anchicaya Polhemus & Polhemus 1995 

16’– Macho: margem posterior do esternito abdominal VIII com um entalhe pronunciado e direcionado 

lateralmente; próctiger deslocado para a direita e com o processo basolateral não atingindo as projeções 

da margem esquerda do segmento abdominal VIII (Fig. 22A)............................. P. tridentatus Esaki, 1926 

 

Potamobates horvathi Esaki, 1926 

(Fig. 3 e 4) 

 

Potamobates horvathi Esaki, 1926: 254–257 (descrição, figura). Drake & Harris 1928: 26 (nota). Drake 

& Harris 1934: 224, 226–227, 240–241 (chave, figura, redescrição). Kuitert 1942: 140–141 

(chave, nota). Matsuda 1960: 512–515 (figura). Polhemus & Polhemus 1995: 358–360, 364, 366–

368, 372 (chave, figura, filogenia, redescrição). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 

52, 53, 55 (figura, filogenia, nota). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 44, 46 (chave, filogenia). 

Morales-Castaño et al. 2013: 194 (Figura). 

Potamobates tumaquensis Padilla-Gil & Damgaard 2011 (descrição e ilustração) syn. nov. 

 

Diagnose: Região anterior da propleura sem mancha formada por cerdas douradas. Macho:próctiger e 

pigóforo girados aproximadamente 30º (Fig. 4A, B); margem ventrolateral do segmento abdominal VIII 

com uma projeção de comprimento subigual à largura (Fig. 4B). Fêmea: comprimento do mediotergito 

abdominal VIII subigual ao do VII (Fig. 4C); projeção posterior do esternito abdominal VII triangular, 

nitidamente mais curto do que o esternito abdominal VII (Fig. 4D). 

 

Distribuição geográfica: BELIZE (Toledo); COLÔMBIA (Caldas; Caquetá; Casanare; Cauca; Córdoba; 

La Guajira; Magdalena; Meta; Santander; Tolima; Valle del Cauca); COSTA RICA (Guanacaste; 

Puntarenas); EL SALVADOR (San Salvador); EQUADOR (Esmeraldas); GUATEMALA (Escuintla; 

Izabal; Jutiapa; Suchitepéquez; Zacapa); HONDURAS (Atlántida); NICARÁGUA (Estelí); PANAMÁ 

(Bocas del Toro; Chiriquí; Cólon; Herrera; Panamá); VENEZUELA (Zulia). 

 

Redescrição: Comprimento (♂♂: 7,5–8,8 mm; ♀♀: 8–8,4 mm); largura (♂♂: 1,8 mm–2 mm; ♀♀: 2,2–

2,3 mm) (Fig. 3). Cabeça: comprimento do antenômero I subigual à largura da cabeça e de 2,2 a 2,4 

vezes maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II aproximadamente 1,6 vezes mais 

longo do que o III; antenômero IV aproximadamente 2,1 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 
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de 1,3 a 1,8 vezes maior do que a largura interocular. Artículo III do rostro de 1,6 a 1,8 vezes mais longo 

do que o IV. Antena negra; dorso da cabeça amarelo; fronte com uma mancha enegrecida; vértice sem 

mancha; tubérculo antenífero negro; placas mandibular e maxilar amareladas; rostro com os artículos I e 

II amarelos, III e IV enegrecidos; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur 

protorácico com dentículos. Pronoto com uma faixa longitudinal mediana amarelada, margem posterior 

não coberta por cerdas douradas; região anterodorsal da propleura sem mancha formada por cerdas 

douradas; proacetábulo amarelo, com uma faixa formada por cerdas douradas na região dorsal externa e 

uma mancha de amarronzada a enegrecida na região ventral; coxa e trocânter amarelados; trocânter com a 

margem apical amarronzada; dorso do 1/4 distal e ventre do fêmur enegrecidos; tíbia e tarso enegrecidos. 

Mesonoto com uma faixa longitudinal mediana amarelada, comprimento de 0,1 a 0,7 do comprimento do 

mesonoto, margem posterior sem cerdas douradas; 3/4 dorsais do espiráculo cobertos por cerdas 

douradas; mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas posteriormente 

descontínua; mesosterno com uma mancha anterior enegrecida abaixo da inserção da perna; coxas meso- 

e metatorácicas amareladas; trocânteres meso- e metatorácicos amarronzados, ventralmente com ápices 

amarelados; fêmures, tíbias e tarsos meso- e metatorácicos negros. Metanoto sem faixas, margem 

posterior com cerdas douradas; metacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na superfície 

externa. Abdômen: medio- e laterotergitos I–VII negros, margens laterais com faixa longitudinal dourada 

formada por cerdas; pleura negra; esternitos sem manchas. Macho: esternitos abdominais II–VII sem 

depressão longitudinal mediana; margem posterior do mediotergito abdominal VII arredondada. Projeção 

posterior do último laterotergito abdominal com o ápice arredondado. Esternito abdominal VII com uma 

reentrância oval na margem posterior de largura quase três vezes maior do que o comprimento. Segmento 

abdominal VIII 2 a 3 vezes mais longo do que largo e em formato tubular, margens laterais levemente 

divergentes posteriormente, largura basal de 2 a 3 vezes maior do que a apical, margem posterodorsal 

arredondada; esternitos sem depressão, margem posteroventral com uma projeção triangular localizada 

lateralmente, margem lateral sem modificação. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 30º em 

relação ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 4A, B, E, F). Comprimento do próctiger de 1,8 a 2x maior do 

que o do segmento abdominal VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância curta de 

comprimento aproximadamente 1/5 do comprimento do próctiger; margem lateral direita não dobrada 

ventralmente; margem lateral esquerda dobrada apenas no processo basolateral; ápice do próctiger com 

muitos dentículos; processo basolateral direito do próctiger não desenvolvido; processo basolateral 

esquerdo do próctiger com comprimento de 3,8 a 5 vezes menor do que o do próctiger e de 8/10 a 

subigual à sua largura), eixo longitudinal divergindo aproximadamente 45º do eixo longitudinal do 

próctiger, margens laterais do processo convergindo distalmente, ápice pontiagudo (não bífido) (Fig. 5J). 

Pigóforo 2,1 a 2,4 vezes mais longo do que o segmento abdominal VII. Falo com comprimento 
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aproximadamente 2,9 vezes menor do que a menor largura (Fig. 4G); esclerito dorsal pouco mais estreito 

e pouco mais longo do que o ventral, base não chanfrada (Fig. 4H); esclerito lateral retangular; base do 

esclerito ventral bífida e ápice com largura quase duas vezes maior do que a largura central, chanfrado 

centralmente (Fig. 4I); esclerito ventrotransversal grande e dobrado sobre o esclerito ventral. 

Mediotergito abdominal VIII negro, parte ventral amarelo-clara; próctigernegro; processo basolateral 

esquerdo do próctiger castanho; pigóforo amarronzado a enegrecido, margem ventral direita castanha e 

margem esquerda amarelada. Fêmea: laterotergitos dobrados sobre os mediotergitos abdominais ao longo 

dos segmentos V, VI e VII; projeção posterior do último laterotergito abdominal ausente. Esternito 

abdominal VIII com margem posterior arredondada, sem projeções. Projeção na margem posterior do 

esternito abdominal VIII presente, triangular, com largura aproximadamente duas vezes maior do que o 

comprimento, não cobrindo totalmente as gonocoxas e não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII 

(Fig. 4D). Mediotergito abdominal VIII triangular, margens laterais divergindo fortemente em direção 

posterior, comprimento de 0,6 a 0,8 vezes a sua largura, margem posterior arredondada (Fig. 4C). Cone 

anal longo, pouco mais curto do que o mediotergito abdominal VIII. Mediotergito abdminal VIII negro 

com a margem lateral castanha; parte ventral amarelada; dorso do cone anal negro. Forma alada: margem 

posterior e 1/3 posterolateral do pronoto amarelados; restante como nos ápteros. 

 

Variações: Em alguns espécimes a mancha enegrecida na fronte é pequena, no entanto, em outros é 

grande e se estende entre os olhos, deixando apenas uma pequena mancha amarelada no vértice. Nesses 

exemplares mais escuros, a faixa amarelada do pronoto é mais estreita e a do mesonoto pode ser bem 

reduzida; a parte ventral do trocântertrocânter pode ser marrom clara; e o dorso do fêmur protorácico 

amarelo com a margem apical ou até a 1/2 distal enegrecida. Fêmea com a margem posterolateral do 

mesonoto usualmente com um tufo de cerdas. O 1/3 posterolateral do mesosterno pode ter uma mancha 

amarronzada; os trocânteres meso- e metatorácicos podem ser marrons com o ápice amarelado a 

enegrecidos; o ápice dos fêmures meso- e metatorácicos, tíbias e tarsos amarronzados; o macho pode ter a 

base e o ápice do mediotergito abdominal VIII amarelados; e os laterotergitos abdominais da fêmea 

podem possuir projeções amareladas. 

 

Comentários: Machos de P. horvathi possuem próctiger e pigóforo girados não mais do que 45º, de 

forma semelhante a P. bidentatus, P. manzanoae, P. osborni e P. unidentatus. Estas quatro espécies 

possuem uma mancha formada por cerdas douradas na região anterior da propleura, logo atrás dos olhos, 

a qual está ausente em P. horvathi. 

Padilla-Gil & Damgaard (2011) descreveram P. tumaquensis informando que essa espécie seria 

muito semelhante à P. horvathi, no entanto, podendo ser diferenciada por possuir o processo basolateral 
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esquerdo do próctiger exposto. Contudo, a posição do processo basolateral do próctiger é variável ao 

longo da vida desses percevejos. Isso ocorre porque no momento da cópula o próctiger se distende 

posterodorsalmente e o pigóforo posteroventralmente, possibilitando que o falo seja exteriorizado e 

deixando o processo basolateral do próctiger exposto. Portanto, a exposição ou não do processo 

basolateral não deve ser utilizada como característica diagnóstica para espécies de Potamobates. 

Conforme a descrição original, o processo basolateral do próctigerde P. tumaquensis possui uma 

pequena curva na região distal. Entretanto foi verificado que isto se trata de uma variação intraespecífica 

comum em populações de P. horvathi, nas quais é possível encontrar machos com os processos retos e 

outros com esta curva. Sendo assim, esta característica também não oferece segurança para distinção de 

espécies do gênero. 

Por fim, na chave de identificação proposta por Padilla-Gil & Damgaard (2011), P. tumaquensis foi 

caracterizada como tendo uma mancha em forma de cunha no pronoto. Porém, tanto na ilustração 

apresentada no próprio artigo dos citados autores quanto no holótipo que foi analisado para o presente 

estudo, é possível verificar que essa mancha é alongada, exatamente como ocorre em P. horvathi. De 

acordo com exposto, propomos aqui sinonimizar P. tumaquensis com P. horvathi, havendo prioridade 

para o último nome. 

 

Material examinado: 2♀ e 2♂ (LACM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Nov 1931’ ‘W240’ ‘L J 

Muchmore’. 1♂ (NHRS): ‘Punta gorda\ Br. Honduras\ Nov 1931’. 1 ♂ (NHRS): ‘Punta gorda\ Br. 

Honduras\ Nov 1931’ ‘Potamobates\ horvathi\ D & H Esaki’. 1♀ (LACM): ‘Punta gorda\ Br. Honduras\ 

Nov 1931’ ‘Drake\ Potamobates\ horvathi\ Esaki’ ‘W240’ ‘L J Muchmore’. 1♀ (UCMC): ‘San Carlos\ 

PANAMA CL\ 1300 I–4–1970\ J. T. Polhemus’ ‘Potamobates\ horvathi. 1♂ (UCMC): ‘San Carlos\ 

PANAMA CL\ 1300 I–4–1970\ J. T. Polhemus’, 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia Córdoba Tierralta\ PNN 

Paramillo Alto rio\ Manso Sector Zancon\Trampa de Luz II.VI.2009\ Col. Carvajol, J.’ ‘Potamobates 

horvathi’. 1♀e 1♂ (Bernald): ‘Costa Rica, Puntarenas\ Osa, Rio Esquinas\ Finca Limón\ 26–02–08’ 

‘Gerridae\ Potamobates\ horvathi\ Det. B. Pacheco’. 1♀ (EQ): ‘Hemiptera #437\ Gerridae\ Potamobates 

horvathi\ R. meta, Q. Medano\ Chartie cusiana, aguazul\ 30/11/00\ H Aristizabal’. 7♂, 9♀ e 6 imaturos 

(EQ): ‘Ecoforest Peq 35\ E14 cap. Paguey\ 28/10/13 Neuston\ Potamobates\ horvathi’. 5♀, 7♂ e 2 

imaturos (EQ): ‘P3 (RR3) (n)\ R. Rancheria\ 12–5–10\ Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates cf. horvathi’. 

6♀, 3♂ e 5 imaturos (EQ): ‘Corriente Caño La Niata\ Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio Meta\ Altura 

380 msnm\ Municipio El Yopal (Casanare)\ Colector Hernan Aristizabal’ ‘Muestra HA 127\ Hemiptera 

Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identifico: HAG’. 5♀, 4♂ e 5 imaturos (EQ): ‘Corriente 

Caño La Niata\ Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio Meta\ Altura 380 msnm\ Municipio El Yopal 

(Casanare)\ Colector HERNAN ARITIZABAL’ ‘Muestra HA127\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ 
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Potamobates horvathi\ Identifico HAG’. 5♂ e 2 imaturos (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates horvathi\ R. 

rancheria\ 21/05/10\ P4\ (7)’. 2♀ e 1♀ (EQ): ‘La vialidad\ PEQ10\ R. Pamplana, EST 1.\ Neuston 

25/05/12\ Potamobates\ horvathi’. 1♀, 1♂ e 1 imaturo (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates horvathi\ Q. Tigre 

aguas\ 4–05–11/ P02\ (3)’. 1♀ (EQ): P–16\ Caño Macapay\ Neuston\ Hemiptera\ Gerridae\ 1 individuos’. 

1♀ e 2 imaturos (EQ): ‘R. Tigre abajo\ 24–09–12\ k2 PEQ 27\ Neuston\ Potamobates horvathi’. 1♀ e 2 

imaturos (EQ): ‘Q. tigre médio\ 24–04–12\ peq–27\ Potamobates\ horvathi’. 2♀ (EQ): ‘Gerridae\ 

Potamobates horvathi\ Caño San Lorenzo\ AM 30 25/04/11\ (3)’. 2♀ e 2♂ (EQ): ‘P7 (Pq2) CN\ Arroyo 

La Quebrada\ 22–5–10\ Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates cf. horvathi’. 8 ♀, 2♂ e 3 imaturos (EQ): 

‘Corriente Quebrada Urrá\ Cuenca Rio Sinú\ Subcuenca Alto Rio Sinú\ Altura 70\ Municipio Tierralta 

(Córdoba)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA5\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ 

Potamobates horvathi\ Identifico: HAG’. 1♀ e 3♂ (EQ): ‘Caño San Antonio\ Neuston AM – 40\ 

Gerridae\ Potamobates\ horvathi 4A’. 15♀, 4♂ e 40 imaturos (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates horvathi\ 

Guaina, R. Rancheria\ (RR1) 21–05–10 P1 (N)\ (57)’. 2♀, 1♂ e 29 imaturos (UNC): ‘Curriente Rio 

Aracatava\ Cuenca Ciénaga Grande de S.M\ Subcuenca Rio Aracataca\ Altura 40 msnm\ Municipio 

Aracataca (Magdalena)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 133\ Hemiptera 

Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identificó: HAG’. 9♀, 4♂ e 1 imaturo (UNC): ‘Corriente 

Las Perlas\ Rio Amazonas\ Rio Pato – Rio Caguán\ Altura 1200 msnm\ Municipio S. Vicente Del Caguán 

(Caq.)\ Colector Hernan Aristizabal’ ‘Muestra HA339’ ‘Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates 

horvathi\ Identificó: HAG’. 1♂ e 2 imaturos (UNC): ‘Corriente Quebrada La Floresta\ Cuenca Lago 

Maracabo\ Subcuenca Rio Zulia\ Altura 300 msnm\ Municipio Cúcuta (N. Santander)\ Colector 

HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA98\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ 

Identifico HAG’. 1♀ e 1♂ (UNC): ‘Corriente Sin dados de colecección\ Cuenca\ Subcuenca\ Altura\ 

Municipio\ Colector HERNAN ARISTIZABAL’ ‘Muestra HA NN\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ 

Potamobates horvathi\ Identificó HAG’. 1♂ (UNC): ‘Muestra HA 07\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ 

Potamobates horvathi\ Identifico HAG’. 2♀ e 2♂ (UNC): ‘Corriente Caño Garagoa\ Rio Orinoco\ 

Subcuenca Rio Cusiana\ Altura 800 msnm\ Municipio Agua Azul (Casanare)\ Colector HERNAN 

ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA302\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identifico 

HAG’. 5♂ (UNC): ‘Corriente Rio Pato\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuencas Rio Pato – Rio Caguán\ 

Altura 750 msnm\ Municipio S. Vicente Del Caguán (Caq.)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’. 2♀, 

5♂ e 7 sem identificar o sexo (muito danificados) (UNC): ‘Corriente Quebrada Cruz Grande\ Cuenca Rio 

Sinú\ Altura 70\ Municipio Tierralta (Córdoba)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA\ 

Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identifico HAG’. 8♀ e 7♂ (UNC): ‘Hemiptera\ 

Gerridae\ Potamobates\ horvathi\ Guajurar. Ranche\ rio Ene – 2003\ 300 msnm\ 14 indivíduos’. 8♀, 16♂ 

e 7 sem identificar o sexo (muito danificados) (UNC): ‘Corriente Rio Fundación antes\ Cuenca Ciéga 
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Grande de S. M.\ Subcuenca Rio Fundación\ Altura 26 msnm\ Municipio Fundación (Magdalena)\ 

Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA142\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates 

horvathi\ Identificó HAG’. 1♀ (UNC): ‘Curriente Rio Zulia\ Cuenca Lago Maracaibo\ Subcuenca Rio 

Zulia\ Altura 200 msnm\ Municipio Cúcuta (N. Santander)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL’ 

‘Muestra HA120\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identificó HAG’. 13 ♀, 8♂ e 

3 imaturos (UNC): ‘Corriente Arroyo Bruno\ Cuenca Mar Caribe\ Subcuenca Rio Rancheria\ Altura 60 

msnm\ Municipio Maicai (Guajira)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA208\ Hemiptera 

Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identifico HAG’. 1♀ (UNC): ‘Corriente Quebrada Gaitá\ 

Cuenca Rio Sinú\ Subcuenca Alto Rio Sinú\ Altura 70\ Municipio Tierralta (Cordoba\ Colector 

HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA2\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ 

Identifico HAG’. 2♀ (UNC): ‘Corriente Rio Magdalena\ Cuenca Rio Magdalena\ Subcuenca Alto Rio 

Magdalena\ Altura\ Municipio Sin Datos\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 49\ 

Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Identifico HAG’. 2♀, 2♂ e 11 imaturos (UNC): 

‘Rio Miel \ 50º42’31.8’’N/ 74º44’4.7 W\ 15 Junio 2002/ 160 msnm\ Luego de R. Samaná\ Dorada, 

Caldas\ Col. H. Laython.s’ ‘Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Det: H. Laython.s’. 8♀, 5♂ e 5 

imaturos (UNC): ‘Rio Rancheria 10º57’26.30’’N 73º3’53.22’’O\ 03/12/2003 450 msnm\ Antes del Rio 

Marocaso\ Guajira, Colombia\\ Col. Marco Laython’ ‘Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates horvathi\ Det: 

M. Laython.s’. 1♀ e 2♂ (UNC): ‘EIS Neuston’. 4 ♀ e 2 imaturos (UNC): ‘E13 Neuston’. 82♀, 45♂ e 37 

imaturos (UNC): ‘R. Rancheria Ene–2003\ E8’. 21 ♀, 2♂ e 6 imaturos (UNC): ‘R. Rancheria Ene 2003\ 

E15’. 8♀, 4♂ e 3 imaturos (UNC): ‘Ene 2003\ Rancheria ref 10\ Potamobates horvathi’. 3♀ e 2♂ (UNC): 

‘Ene–2003\ R. Rancheria\ E7’.5♀ e 5♂ (UNC): ‘R. rancheria\ Ene–2003\ E3’. 42♀, 34♀ e 62 imaturos 

(UNC): ‘R. Rancheria Ene 2003\ E13’. 7♀, 10♀ e 72 imaturos (UNC): ‘R. Rancheria Ene – 2003\ E12’. 

1♀ (UNC): ‘E12\ Neuston’. 15♀, 14♂ e 8 imaturos (UNC): ‘E8\ Neuston’ ‘R. Rancheria. Ac. 

Distrucción\ Chomem/ Gueime 2–XII–03 260msnm\ Gerridae – Potambotes horvathi\ M. Taylor’. 2♀ e 

5♂ (UNC): ‘Ene 2003 Ranche\ E10’. 24♀ e 11♂ (UNC): ‘R. Rancheria Ene 2003\ E 11’. 4♀ e 2♂ 

(UPTC): ‘Colombia Cordoba Tierralta PNN\ Paramillo Alto rio Manso\ Sector Zancon\ trampa de Luz 

11.vi.2009\ Col. Carvajal J.’ ‘Potamobates\ horvathi’ ‘P. ho. 0055’. 1♀ (UPTC): ‘Colombia Magdalana\ 

Cienaga corr.\ Cordobita Desembocadura\ Rio Toribio\ 4–V–2007\ Col. Jimenea L.’ ‘P. ho. 0056’ 

‘Potamobates\ horvathi\ Det. Morales I’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia–Cordoba–Tierralta\ Vda Tuis–

Tuis\ 13–XII–2006\ Col: Bernan V. ‘P. ho. 0057’ ‘Potamobates\ horvathi’. 3♀ e 2♂ (UPTC): ‘Colombia 

Mata Guanada\ Lugar rio Ariari\ V. Coguivocao\ Altura:\ Fecha 11/01/04\ Col. C. Upogui’ ‘Gen: 

Potamobates\ Esp: horvathi\ Det: F. Molano’ ‘P. ho. 0059’. 3♀ (UPTC): ‘Colombia Caqueta. Floren\ 

Lugar: Q. El dedo\ Altura 450 msnm\ Fecha: 01/03/03’ ‘Col: C. Serrato’ ‘P. ho. 0060’ ‘Gen: 

Potamobates\ Esp: horvathi\ Det: D. Camacho’. 3♀, 2♂ e 7 imaturos (UPTC): ‘Colombia Meta Granada\ 
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Lugar: Caño Roja\ V. Coguivocoa\ Altura:\ Fecha: 11/01/04\ Col: C. Upogui’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: 

horvathi\ Det: F. Molano’ ‘P. ho. 0061’. 2♀ e 2♂ (UPTC): ‘Colombia Valle Blurantu\ Lugar: San 

Cipriano\ Qda. San Cipriano\ Altura:\ Fecha: 14/06/05\ Col: J. Rivera’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: horvathi\ 

Det: F. Molano’ ‘P. ho. 0062’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Costa Rica. Qda\ Barbudal. Palo\ Verde. 16.01.08.\ 

Col. B. Pacheco’ ‘P. ho. 0063’ ‘Gerridae\ Potamobates\ horvathi\ Det. B. Pacheco’. 4♀ e 1♂ (UPTC): 

‘Colombia–Caqueta\ Lugar: Florenco\ Altura:\ Fecha 23/03/03\ Col: C. Serrato’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: 

horvathi\ Det: F. Molano’ ‘P. ho. 0064’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia Bluentu\ Lugar: Rio\ Altura:\ 

Fecha: 10/01/92\ Col: A. Galindo’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: horvathi\ Det: A. Galindo’ ‘P. ho. 0065’. 1♀ 

(MUSENUV): ‘Colombia – Meta\ Serraría La Macarena\ Paitas 600 m.s.m\ Água turbia color verdoso\ 

Zona abierta\ C. Murillo sept. 14 1989’ ‘Gerridae\ Potamobates\ unidentatus\ F. Molano’. 5♀ e 6♂ 

(MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Ca. Buenaventura\ Cordoba 96 m\ Margendel Río\ Enero 15\ 92\ A. 

Galindo’ ‘Gerridae\ Potamobates\ horvathi\ Fredy Molano’ ‘F2422’. 6♀, 2♂ e 5 imaturos (MUSENUV): 

‘Colombia – Valle\ Buenaventura – San\ Cipriano – Rio San\ Cipriano\ Agosto 7/ 89\ M.R. Manzano’ 

‘Gerridae\ Potamobates\ bidentatus\ Fredy Molano’ ‘Réplica\ Dr. Polhemus\ Nov 1989’. 9♀ e 5♂ 

(MUSENUV): ‘Q. Acuaclara\ Superfície\ abril 15/92\ F. Gerridae\ Limnogonus’. 1♀ (MUSENUV): ‘Rio 

Acuaclara\ (Superfície)\ abril 13/ 92\ F\ Gerridae\ Trepobates. 1♀ e 2♂ (MUSENUV): ‘Q. Bortolo\ 

(Fundo)\ abril/6/96\ F. Gerridae’. 1♀ e 1♂ (MUSENUV): ‘P. E/ Guineo\ (Superfície)\ abril 12/ 92\ F. 

Gerridae\ Trepobates sp’. 6♀ e 5♂ (USNM): ‘Costa Rica, N. of\ Esparta, CL1264\ XII–24–1969\ J.T. 

Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 7♀ e 1♂ (USNM): ‘Nicaragua\ N. of 

Esteli\ CL1262, XII–23–69\ J.T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 6♀ 

e 3♂ (USNM): ‘Nicaragua: N. of\ Esteli, CL1262\ XII. 23, 1969\ J.T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 10♀ e 9♂ (USNM): ‘Panama, E. of\ Panama City\ CL1295, I–2–

1970\ J.T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 3♀ e 6♂ (USNM): 

‘Panama\ N. of Portobello\ CL1296, I–2–70\ J.T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 10♀ e 18♂ (USNM): ‘San Carlos\ Panama,CL\ 1300 I–4–1970\J.T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’.4♀ e 4♂ (USNM): ‘Colombia, Valle del Cauca\ Rio 

Tatabro, 7km. E. of\ Sabaletas, 100 m., 24ºC.\ 30 July 1989 CL 2436\ D. A. & J. T. Polhemus’ ’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ (USNM): ‘Ernesto Barrera y\ Harry Brailovsky, 

col.\ Cañas\ Rio Lagarto\ Prov. Puntarenas\ Costa Rica.\ 9–11–81’ ‘Colección del Instituto\ de Biologia, 

UNAM.\ México, D.F.’ ‘P. horvathi\ JTP Esaki’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 7♀ e 13♂ (USNM): ‘Costa Rica\ 4 mi. N. La Cruz\ CL 1307, I–8–70\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 7♀ e 9♂ (USNM): ‘Guatemala\ S. of Escuintla\ 

CL1252 XII–20–69\ J. T. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 7♀ e 1♂ 

(USNM): ‘7 mi N Zacapa\ Guatemala CL\ 1376 1–11–1970\ J.T.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 
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2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘E. of Quirigua\ Guatemala, CL 1317, I–11, 1970\ 

J.T.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 4♀ (USNM): 

‘Nr.L.Atescatempa\ Guatemala, CL 1312\ I–10,1970\ J.T.Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘Canal Zone\ Pan. 2–10–39\ C. J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’ 

‘J.T. Polhemus\ Collection’ ‘Potamobates\ horvathi\ CJD Esaki’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. 

Drake Accession’. 1♂ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’ ‘J. T. Polhemus\ 

Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Feb. 1932’ ‘C J 

Drake\ Coll. 1956’ ‘J.T.Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 

1♀ (USNM): ‘Rio Grande\ British\ Honduras\ November, 1931’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. 

Drake Accession’. 2♀ (USNM): ‘Panama City, Pan\ February 1939\ Carl J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 

1956’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. 

Honduras\ C.A. 1932\ J. J White’ ‘J.T. Polhemus\ Collection’ ‘Potamobates\ horvathi\ Kans. Esaki’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘Lancetilla,\ Honduras\ 3–22–36 John 

Deal’ ‘♀’ ‘J.T. Polhemus\ Collection’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ 

(USNM): ‘Los Amates\ Guat 16–I–5’ ‘J.R.de la\ Torre–Bueno\ Collection K.U’ ‘Potamobates\ 

bidentatus\ KU\ Champ’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 2♀ (USNM): ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 2♀ e 1♂ (USNM): ‘Escuintla\ Gta Ca 31–I–5’ ‘Ex 

coll. J.B. de la Torre bu–\eno June 1919’ ‘H.M. Parshley\ Collection’ ‘Potamobates\ horvathi\ Esaki\ det. 

J.T. Polhemus 1968’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 2♀ e 1♂ (USNM): ‘Canal 

Zone\ Pan. 2–10–39\ C.J.Drake’ ‘J C Lutz\ Collection\ 1961’. 1♂ (USNM): ‘Alhajuelo\ Pan Apr 5.11\ 

AugustBusck’ ‘Potamobates\ Champ’. 1♀ (USNM): ‘Juan Díaz\ Panama\ II–2–1935’ ‘C J Drake\ 

Collection’ ‘Potamobates\ unidentatus\ Champ.’ ‘Potamobates\ horvathi\ ♀ Esaki\ det. J. T. Polhemus’ 

‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ e 3♂ (USNM): ‘Costa Rica, N. of\ Esparta, 

CL1264\ XII–24–1969’ ‘J.T.Polhemus’. 1♀ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Feb. 1932’ ‘J C Lutz\ 

Collection\ 1961’. 1♀ e 1♂ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Nov. 1931’. 1♀ e 3♂ (USNM): ‘Las 

Cruces\ CZ Pan\ II–4–11’ ‘Aug–Busck\ Collection’. 3♀ (USNM): ‘Venezuela\ Est. Zulia\ R. San Juans.\ 

MeneGrande’ ‘L.P. Sahultz\ Mar.20,(’)42\ II–42–II0’. 1♀ e 22 imaturos (USNM): ‘Costa Rica\ 

Guanacaste Prov.Liberia\ 27 March 1987\ J. M. Hill. 2♀ e 1♂ (USNM): ‘Guanacaste\ Costa Rica\ 13 VII 

57\ DR Lauck’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 2♀ e 2♂ (USNM): ‘San Salvador\ El Salvador\ 6 VII 57\ DR 

Lauch’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 2♀ e 4♂ (USNM): ‘Canal Zone\ Pan.2–10–39\ C. J. Drake\ C J Drake\ 

Coll. 1959’. 6♀ e 2♂ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Nov. 1931’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ e 

1♂ (USNM): ‘Punta Gorda\ Br. Honduras\ Feb. 1932’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ e 1♂ (USNM): 

‘Mazatenango\ 3 Feb.05 Gta Ca’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♂ (USNM): ‘Panama City Pan\ February 

1939\ Carl J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ (USNM): ‘Venezuela\ est. Zulia\ Rio San Juan\ S. Mene 



181 
 

Grande’ ‘L. P. Schultz\ Mar.20,1942\ 11–42–110’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ (USNM): Barro Colorado\ 

C. Z. Panama\ Feb. 6–8– 1939\ Carl J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ (USNM): ‘Columbia\ Ujhelyi’ 

‘Aracataca\ 1912.II.’ Coll. Mus. Nat. Hung.’. 44♀ e 37♂ (USNM): ‘Rio Grande\ British Honduras\ 

November. 1931’ ‘C J. Drake\ Coll. 1956’. 1♂ (AMNH): ‘L J Muchimore’ ‘Punta Gorda\ BR. Honduras\ 

Nov. 1931’ ‘W240’. 

 

Potamobates osborni Drake & Harris, 1928 

(Fig. 5 e 6) 

 

Potamobates osborni Drake & Harris, 1928: 25–26 (descrição). Drake & Harris 1934: 224–226, 238–239 

(chave, figura, redescrição). Kuitert 1942: 140–141 (chave, nota). Polhemus & Polhemus 1995: 

363–364, 366–368, 372 (chave, figura, filogenia). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 

2006: 55 (filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 44, 46 (chave, filogenia). 

 

Diagnose: Abdômen alongado, com comprimento subigual ao do mesotórax. Macho: próctigere pigóforo 

girados aproximadamente 30º (Fig. 6A, B, E, F); segmento abdominal VIII aproximadamente três vezes 

mais longo do que largo, ventralmente côncavo, esternito VIII com um sulco longitudinal mediano. 

Fêmea: mediotergito abdominal VIII aproximadamente duas vezes mais longo do que o VII (Fig. 6B); 

projeção posterior do esternito abdominal VII oval e nitidamente mais curto do que o mediotergito 

abdominal VII (Fig. 6C). 

 

Distribuição geográfica: MÉXICO (Chiapas; Oaxaca; Veracruz). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 11,88–12,3 mm; ♀: 11,4–13,1 mm); largura (♂: 3,1 mm–3,3 mm; ♀: 

3,3–3,7 mm) (Fig. 5). Cabeça: comprimento do antenômero I aproximadamente 1,5 vezes maior do que a 

largura da cabeça e aproximadamente três vezes maior do que o comprimento do antenômero II; 

antenômero II aproximadamente 1,5 vezes mais longo do que o III; antenômero IV subigual ao 

comprimento do III. Largura do olho 1,3 a 1,6 vezes maior do que a largura interocular. Artículo III do 

rostro 1,5 a 1,9 vezes mais longo do que o IV. Antena e dorso da cabeça negros; vértice e base do 

tubérculo antenífero com uma mancha amarelada; placas mandibular e maxilar amareladas; rostro com 

artículos I e II amarelados, III e IV negros, base da região ventral um pouco mais clara; parte ventral da 

cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur protorácico com espínules. Pronoto com faixa 

longitudinal mediana amarelada, margem posterior não coberta por cerdas douradas; propleura com uma 

mancha anterior formada por cerdas douradas; proacetábulo amarelo, com uma faixa formada por cerdas 
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douradas na lateral externa e, abaixo dessa, uma mancha triangular enegrecida; coxa e trocânter 

amarelados, trocânter com o dorso e margem apical enegrecidos; fêmur amarelo, ventre e ápice negros; 

tíbia negra com uma mancha castanha na lateral externa; tarso negro. Mesonoto sem faixas longitudinais, 

margem posterior com cerdas douradas; 3/4 dorsais do espiráculo mesotorácico coberto por cerdas 

douradas; mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando 

descontinuidade posteriormente; limite entre meso- e metasterto enegrecido; mesosterno com uma 

mancha enegrecida anteriormente abaixo da inserção das pernas protorácicas e duas manchas enegrecidas 

inseridas lateralmente no terço posterior; coxas meso- e metatorácica amareladas; trocânteres meso- e 

metatorácico enegrecidos com os ápices ventralmente castanhos; fêmures meso- e metatorácico com uma 

faixa negra longitudinal ventral- e dorsalmente; tíbias e tarsos amarelados a amarronzados. Metanoto sem 

faixas; margem posterior com cerdas douradas; metacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas 

na lateral externa. Abdômen: medio- e laterotergitos I–VII) negros; margens laterais dos mediotergitos 

com faixa longitudinal dourada formada por cerdas; pleuritos abdominais negros, dorsalmente com uma 

faixa longitudinal dourada formada por cerdas; esternito abdominal VII com uma mancha amarronzada 

no centro da margem posterior. Macho: esternitos abdominais II–VII com uma depressão longitudinal 

mediana conspícua; esternitos VI e VII com depressão rasa e suave. Margem posterior do tergito 

abdominal VII aguda. Ápice do projeção posterior do último laterotergito abdominal arredondado. 

Esternito abdominal VII com uma reentrância arredondada na margem posterior de largura subigual ao 

comprimento. Segmento abdominal VIII 2 a 3 vezes mais longo do que largo, no dorso levemente 

achatado anteriormente, tubular posteriormente; ventralmente côncavo, com as margens laterais 

abauladas centralmente e convergindo anterior- e posteriormente; margem posterodorsal aguda; esternito 

abdominal VIII com uma leve depressão longitudinal mediana, margem posterior arredondada com um 

dente arredondado inconspícuo no lado esquerdo, margens laterais sem modificações. Próctiger e 

pigóforo girados aproximadamente 30º (Fig. 6A, B, E, F). Próctiger 2,6 vezes mais longo do que 

segmento abdomional VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância curta de comprimento 

aproximadamente 0,2 do comprimento do próctiger; margem lateral direita dobrada ventralmente; 

margem lateral esquerda dobrada no processo basolateral e parte do próctiger; ápice do próctiger com 

muitos dentículos; cone anal inserido ventroposteriormente; processo basolateral direito do próctiger 

desenvolvido, triangular e muito mais curto do que o esquerdo; processo basolateral esquerdo 

aproximadamente 5 vezes mais longo do que largo, cerca de 3 vezes mais curto do que o próctiger, eixo 

longitudinal divergindo aproximadamente 45º do eixo longitudinal do próctiger, margens laterais do 

processo paralelas, ápice truncado a arredondado (não bífido) (Fig. 6J). Pigóforo 2,6 vezes mais longo do 

que o segmento abdominal VII, região posteroventral com dentículos. Falo aproximadamente 3,6 vezes 

mais curto do que sua menor largura) (Fig. 6G); esclerito dorsal pouco mais longo e pouco mais estreito 
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do que o ventral, com base não chanfrada (Fig. 6H); esclerito lateral triangular, margens laterais 

divergindo distalmente; esclerito ventral com base bífida e ápice chanfrado centralmente, largura distal 

quase duas vezes maior do que a largura central do esclerito (Fig. 6H); esclerito ventrotransversal grande 

e dobrado sobre o esclerito ventral. Tergito abdominal VIII negro; esternito abdominal VIII amarelo, 1/4 

posterior com uma mancha amarronzada; pigóforo com uma mancha amarronzada no centro da superfície 

ventral, restante castanho; próctiger negro, com ápice amarronzado. Fêmea: laterotergitos não dobrados 

sobre os mediotergitos abdominais; laterotergitos não formando um espinho posteriormente. Margem 

posterior do esternito abdominal VII arredondada, levemente abaulada centralmente, mas sem projeções. 

Projeção posterior do esternito abdominal VII presente e oval, largura aproximadamente três vezes maior 

do que o comprimento, não cobrindo totalmente as gonocoxas e não dobrado sobre o tergito abdominal 

VIII (Fig. 6D). Tergito abdominal VIII triangular, aproximadamente 2,5 vezes mais longo do que largo, 

margens laterais divergindo fortemente em direção posterior; margem posterior pontiaguda (Fig. 6C). 

Cone anal longo, comprimento subigual ao do tergito abdominal VIII. Tergito abdominal VIII negro, com 

margens laterais castanhas. Forma alada: Margem posterior do pronoto amarelada, restante como nos 

ápteros. 

Variações: O padrão de coloração desta espécie é variável. Nos parátipos, o dorso da cabeça possui uma 

mancha amarelada que está restrita apenas ao vértice, enquanto que em outros exemplares apenas o 

frontoclípeo é negro e o restante do dorso da cabeça é amarelado. A mancha longitudinal mediana do 

pronotoé levemente mais estreita do que a largura interocular nos parátipos, enquanto que em outros 

exemplares ela é subigual à largura interocular). Macho com os esternito VIII usualmente com dentículos. 

Por fim, nos parátipos as margens laterais do processo basolateral esquerdo do próctigerdivergem 

levemente posteriormente, enquanto que em alguns outros machos as margens são paralelas. 

 

Comentários: Os machos de P. osborni apresentam próctigere pigóforo girados não mais do que 45º, de 

forma semelhante a P. bidentatus, P. horvathi, P. manzanoae e P. unidentatus. Entretanto, diferencia-se 

dessas quatro espécies por possuirem o segmento abdominal VIII alongado (Fig. 6A, B, E, F), 

ventralmente côncavo e com sulco longitudinal mediano.  

 

Material examinado: 1♂ PARÁTIPO (USNM): 'Motzorongo V. C.\ Mex. Feb.//'92' 'H. Osborn\ 

Collector' 'H.E.Summers\ Collection' 'PARATYPE\ Potamobates\ osborni.\ Drake & Harris' 'C.J. Drake\ 

Coll. 1965'. 1♀ PARÁTIPO (USNM): 'Motzorongo V. C.\ Mex. Feb.//'92' 'PARATYPE\ Potamobates\ 

osborni.\ Drake & Harris' 'C.J. Drake\ Coll. 1965'. 1♂ (LACM): ‘MEX: Chiapas\ Palenque\ 24 Jan. 1973\ 

R. C. A. RICE’ ‘Potamobates\ osborni (D & H)\ det. Calabrese 1975’ ‘LACM ENT 315713’. 5♂ e 2♀ 

(LACM): ‘MEX: Chiapas\ Palenque\ 24 Jan. 1973\ R. C. A. RICE’. 1♂ e 1♀ (USNM): ‘Orizaba\ Mexico\ 
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Jan ‘92’. 1♂ e 1♀ (USNM): ‘MEX., Chiapas\ 7Mi N of Santa Fe\ CL1102 5 May1964\ J.T. & M.S. 

Polhemus’ ‘Homeotype\ Potamobates\ osborni D&H\ Compared with type\ by J.T. Polhemus’ ‘J.T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (USNM): ‘MEX., Chiapas\ 7Mi N of Santa 

Fe\ CL1102 5 May1964\ J.T. & M.S. Polhemus’ ‘Potamobates\ osborni\ Det. J.T. Polhemus’ ‘J.T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 2♂ e 3♀ (USNM): ‘MEX., Chiapas\ 7Mi N of Santa 

Fe\ CL1102 5 May1964\ J.T. & M.S. Polhemus’ ‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 

9♂, 5♀ e 3 imaturos (USNM): ‘S. of Loma Bonita\ MEXICO, CL 1333\ Ver, I–15, 1970\ J.T.Polhemus’ 

‘J.T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J.Drake Accession’. 

 

Potamobates bidentatus Champion, 1898 

(Fig. 7 e 8) 

 

Potamobates bidentatus Champion, 1898: 154–155, 453 (descrição, figura). Drake & Harris 1934: 224, 

227–228, 240–241 (chave, ilustração, redescrição). Kuitert 1942: 140, 142 (chave, nota). 

Polhemus & Polhemus 1995: 363–364, 366–368, 372 (chave, figura, filogenia, redescrição). 

Cognato 1998: 21, 22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 (filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 

44, 46 (chave, filogenia). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 20º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo; mediotergito abdominal VIII com a margem posteroventral com duas projeções, projeções com 

comprimento aproximadamente subigual à largura (Fig. 8A). Fêmea: mediotergito abdominal VIII 

aproximadamente duas vezes mais longo do que o VII; projeção posterior do esternito abdominal VII 

igual a metade da largura; gonocoxas expostas; cone anal longo. 

 

Distribuição geográfica: MÉXICO (Veracruz). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 10,89 mm–11,1; ♀: 11,1–11,4 mm); largura (♂: 3,1 mm; ♀: 3,3–3,5 

mm) (Fig. 7). Cabeça: antenômero I aproximadamente 1,3 vezes mais longo do que a largura da cabeça e 

aproximadamente duas vezes mais longo do que o comprimento do antenômero II; antenômero II 

aproximadamente 1,5 vezes mais longo do que o III; antenômero IV subigual em comprimento ao III. 

Largura do olho 1,2 a 1,5 vezes maior do que a largura interocular. Artículo III do rostro 2 vezes mais 

longo do que o IV. Antena e dorso da cabeça negros; vértice com uma mancha amarelada; placas 

mandibular e maxilar amareladas; rostro com os artículos I e II amarelados, III e IV negros; parte ventral 

da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto com uma 



185 
 

faixa longitudinal mediana amarelada estreita, com metade da largura do vértice da cabeça; margem 

posterior coberta por cerdas douradas; propleurito com uma mancha anterior formada por cerdas 

douradas; dorso do proacetábulo negro, com uma faixa formada por cerdas douradas na lateral externa e 

parte ventral amarelada; coxa e trocânter amarelados, trocânter com o dorso e margem apical enegrecidos; 

fêmur amarelo, ventre e ápice negros; tíbia e tarso negros. Mesonoto sem faixas longitudinais, margem 

posterior com cerdas douradas; 3/4 dorsais do espiráculo mesotorácico cobertos por cerdas douradas. 

Mesopleurito com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando 

descontinuidade posterior; limite entre meso- e metasternos enegrecido; mesosterno com uma mancha 

enegrecida anteriormente, abaixo da inserção das pernas protorácicas e duas manchas enegrecidas 

lateralmente no 1/3 posterior; coxas meso- e metatorácicas amareladas; trocânteres meso- e metatorácios 

enegrecidos, ventre com os ápices negros; fêmures meso- e metatorácicos negros ou ventramente 

amarelados; ápice das tíbias e tarsos meso- e metatorácios castanhos. Metanoto sem faixas; margem 

posterior com cerdas douradas; acetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na lateral externa. 

Abdômen: medio- e laterotergitos I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa 

longitudinal dourada formada por cerdas; pleuritos negros, dorsalmente com uma faixa longitudinal 

dourada formada por cerdas. Macho: esternitos abdominais II–IV lateralmente com longitudinal 

conspícua; depressão rasa e suave posteriormente esternito VII. Mediotergito abdominal VII com a 

margem posterior arredondada. Projeção posterior do último laterotergito abdominal com o ápice 

arredondado. Esternito abdominal VII com uma reentrância oval duas vezes mais longa do que larga na 

margem posterior. Segmento abdomional VIII 1,6–1,7 vezes mais longo do que largo e em formato 

tubular; margens laterais levemente divergentes anterior- e posteriormente; margem posterodorsal 

arredondada; esternito abdominal VIII sem depressão, margem posteroventral arredondada com uma 

projeção conspícua no lado esquerdo, margem distal da projeção com dois dentes pequenos. Próctiger e 

pigóforo girados aproximadamente 20º (Fig. 8A, B). Próctiger 1,5 vezes mais longo do que o segmento 

abdominal VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância de comprimento aproximadamente 0,2 

do comprimento do próctiger; margem lateral direita dobrada ventralmente; margem lateral esquerda 

dobrada no processo basolateral e parte do próctiger; ápice do próctiger com muitos dentículos; cone anal 

inserido ventroposteriormente; processo basolateral direito desenvolvido, triangular, com comprimento 

subigual à largura; processo basolateral esquerdo com comprimento 5 mais longo do que largo 

aproximadamente 2,5 vezes mais curto do que o próctiger, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 

45º do eixo longitudinal do próctiger, margens laterais do processo basolateral convergindo levemente 

eaté próximo ao ápice, ápice divergindo fortemente truncado (não bífido) (Fig. 8F). Pigóforo 1,9 vezes 

mais longo do que o segmento abdominal VII. Falo aproximadamente 3,8 vezes mais curto do que largo 

(Fig. 8C); esclerito dorsal pouco mais curto e pouco mais estreito do que o ventral, com a base chanfrada 



186 
 

(Fig. 8D); esclerito lateral triangular, margens laterais divergindo distalmente; esclerito ventral chanfrado 

centralmente, com largura apical quase duas vezes maior do que a central (Fig. 8E), base não alargada e 

chanfrada centralmente. Mediotergito abdominal VIII e próctiger negros; pigóforo amarelo a castanho, 

centralmente enegrecido no ventre. Fêmea: laterotergitos não dobrados sobre os mediotergitos 

abdominais; último laterotergito abdominal não formando um espinho. Margem posterior do esternito 

abdominal VII arredondada, sem projeções. Projeção posterior do esternito abdominal VII presente, oval, 

aproximadamente três vezes mais largo do que longo, não cobrindo totalmente as gonocoxas e não 

dobrado sobre o tergito abdominal VIII. Mediotergito abdominal VIII triangular, aproximadamente 1,6 a 

1,8 vezes mais longo do que largo, margens laterais fortemente divergentes posteriormente, margem 

posterior pontiaguda. Cone anal longo, com comprimento subigual ao do tergito abdominal VIII. 

Mediotergito abdominal VIII e cone anal negros; margens laterais do mediotergito VIII, ventre do cone 

anal e gonocoxas castanhos; esternitos abdominais VIII amarelado. Forma alada: Margem posterolateral 

do pronoto amarronzada, restante como nos ápteros. 

 

Variações: A base do tubérculo antenífero pode ter uma mancha amarelada e a metade distal do fêmur 

protorácico pode ser enegrecida. 

 

Comentários: O macho de P. bidentatus possui próctiger e pigóforo pouco girados, não mais do que 45º 

(Fig. 8A, B), de forma semelhante a P. horvathi, P. manzanoae, P. osborni e P. unidentatus. Entretanto, 

diferencia-se dessas quatro espécies facilmente pela margem posterior do esternito abdominal VIII com 

duas projeções (Fig. 8B), enquanto as demais espécies possuem apenas uma projeção.  

 

Material examinado: 1♀ (USNM): 'Rio Maquinas\ Los tuxtlos\ Veracruz\ 11–V–81\ G. Ontega’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (USNM): 'Rio Maquinas\ Los tuxtlos\ 

Veracruz\ 11–V–81\ P. Hernandez’ ‘O. Hemiptera\ F. Gerridae’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. 

Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (USNM): ‘México\ Veracruz\ Los tuxtlas\ Rio Maquinas\ 5–V–81’ 

‘Colección Del Instituto\ de Biologia, UNAM.\ México, D.F.’ ‘Potamobates\ bidentatus\ Champion\ Det 

J. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 2♂ e 1♀ (USNM): ‘Rio 

Maquinas\ Balzapote\ Veracruz\ 11–V–81\ G. Ortega’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 1♂ (USNM): ‘Rio Máquinas\ Los Tuxtlas\ Veracruz; único\ 12/V/83\ G. Ortega’ ‘Familia 

Gerridae\ Limnogonus\ Det. G. Ortega’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ 

(USNM): ‘Rio Máquinas\ Los Tuxtlas\ Veracruz; único\ 14/V/83\ G. Ortega’ ‘Familia Gerridae\ 

Limnogonus\ Stal \ Det. G. Ortega’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ 

(USNM): ‘México\ Veracruz\ El Ocotal Chico\ 18–II–84\ H. Delfin’ ‘Colección Del Instituto\ de 
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Biologia, UNAM\ México, D.F.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♂ (USNM): 

‘Rio Máquinas\ “Los tuxtlas” Ver.\ 5–V–81\ R. Novelo’ ‘Hemiptera\ Gerridae\ Det. R. Novelo’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘Rio Maquinas\ Los tuxtlas, ver\ 5–5–

81\ M. Galicia’ ‘Hemiptera\ Gerridae\ M. Galicia det.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C.J. Drake 

Accession’. 

 

Potamobates unidentatus Champion, 1898 

(Fig. 9 e 10) 

 

Potamobates unidentatus Champion, 1898: 154–155, 453 (descrição, figura). Esaki 1926: 251 (nota). 

Drake & Harris 1934: 224, 227 (chave, redescrição). Kuitert 1942: 140, 141 (chave, nota). 

Matsuda 1960: 512–513 (figura). Polhemus & Polhemus 1995: 360–362, 364, 366–368, 372 

(chave, figura, filogenia, redescrição). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 

(filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 44, 46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 

194 (figura). 

 

Diagnose: Macho: próctigere pigóforo girados aproximadamente 20º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 10A, D, E); margem posterolateral do segmento esternito VIII com uma projeção de 

comprimento subigual à largura (Fig. 10D). Fêmea: mediotergito abdominal VIII com comprimento 

subigual ao do VII, com a margem lateral curvada para baixo (Fig. 10B); projeção posterior do esternito 

abdominal VII com comprimento subigual à largura, triangular, pouco mais curto do que o mediotergito 

abdominal VII (Fig. 10C). 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Chocó); COSTA RICA (Cartago; San José; Puntarenas); 

PANAMÁ (Bocas del Toro; Chiquirí; Coclé; Panamá).  

 

Redescrição: Comprimento (♂: 8,4 mm; ♀: 9,2 mm); largura (♂♂: 7,5–8,8 mm; ♀♀: 8–8,4 mm) (Fig. 

9). Cabeça: comprimento do antenômero I 1,2 vezes maior do que a largura da cabeça e 2,4 a 3,0 vezes 

maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II 1,0 a 1,1 vezes mais longo do que o III; 

antenômero IV 1,30 a 1,43 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,4 vezes maior do que a 

largura interocular. Artículo III do rostro 1,8 a 2,1 vezes mais longo do que o IV. Antena negra; dorso da 

cabeça amarelo; frontoclípeo com uma mancha oval enegrecida; vértice com as margens laterais 

enegrecidas; tubérculo antenífero amarelo; rostro com artículo I, II e 1/2 proximal do III amarelos, 

restante enegrecido; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur com dentículos. 
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Pronoto com uma mancha triangular amarelada de margens laterais convergentes em direção à cabeça, 

margem posterior não coberta por cerdas; propleurito com mancha formada por cerdas douradas; 

proacetábulo amarelo com uma mancha enegrecida ventralmente e com uma faixa formada por cerdas 

douradas na lateral externa; procoxa, protrocânter e profêmur amarelados; fêmur com o ápice e ventre 

enegrecidos; tíbia e tarso enegrecidos. Mesonoto com uma faixa longitudinal mediana amarelada com 

comprimento subigual ao do segmento e duas manchas laterais amareladas nos 2/3 posteriores; margem 

posterior com cerdas douradas; 3/4 interno do espiráculo cobertos por cerdas douradas; mesopleurito com 

uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentanto descontinuidade posterior; 

esternitos amarelos; coxas meso- e metatorácicas amareladas; trocânteres meso- e metatorácicos negros, 

dorsal- e ventralmente amarelados; fêmures meso- e metatorácicos enegrecidos; fêmur mesotorácico com 

duas faixas amarelas ventrais ocupando os 2/3 basais; tíbias e tarsos meso- e metatorácicos amarelados. 

Metanoto com uma faixa longitudinal mediana amarelada, metaacetábulo com uma faixa formada por 

cerdas douradas na região lateral externa. Abdômen: medio- e laterotergitos I–VII negros, parte apical 

dos laterotergitos amarelada. Macho: esternitos abdominais II–VII sem depressão longitudinal mediana. 

Margem posterior do mediotergito abdominal VII arredondada. Ápice do projeção posterior do último 

laterotergito abdominal arredondado. Esternito abdominal VII com uma reentrância oval na margem 

posterior de largura quase três vezes maior do que o comprimento. Segmento abdominal VIII com 

comprimento subigual à largura e formato tubular; margens laterais levemente divergentes 

posteriormente; margem posterior arredondada. Esternito abdominal VIII com depressão na metade 

anterior; margem posterior lateralmente com uma projeção triangular. Próctiger e pigóforo girados 

aproximadamente 20º (Fig. 10A, D, E); próctiger 2 vezes mais longo do que o segmento abdominal VII; 

margem anterior com uma reentrância curta, com o comprimento aproximadamente 0,2 do comprimento 

do próctiger; margem lateral direita não dobrada ventralmente; margem lateral esquerda dobrada apenas 

no processo basolateral; ápice do próctiger com dentículos; cone anal inserido ventroposteriormente; 

processo basolateral direito do próctiger não desenvolvido; comprimento do processo basolateral 

esquerdo do próctiger aproximadamente 4/5 de sua largura, 0,33 do que o comprimento do próctiger, eixo 

longitudinal do processo basolateral divergindo aproximadamente 90º do eixo longitudinal do próctiger, 

margens laterais do processo convergindo, ápice agudo (não bífido) (Fig. 10J). Pigóforo 

aproximadamente 2 vezes mais longo do que o segmento abdominal VII. Falo com comprimento 

aproximadamente 3,0 vezes maior do que sua menor largura (Fig. 10F); esclerito dorsal pouco mais longo 

e pouco mais estreito do que o ventral, base não chanfrada (Fig. 10G); esclerito lateral triangular, 

divergindo posteriormente; base do esclerito ventral bífida, ápice retangular e não divergindo (Fig. 10H); 

esclerito transversal não visualizado. Dorso do mediotergito abdominal VIII e próctiger negros; processo 

basolateral marrom; parte ventral do mediotergito abdominal VIII e pigóforo amarelados. Fêmea: 



189 
 

laterotergitos não dobrados sobre os mediotergitos abdominais. Laterotergito formando um espinho 

posteriormente em forma triangular. Margem posterior do esternito abdominal VII arredondada, sem 

projeções. Projeção posterior do esternito abdominal VII presente, triangular, com comprimento subigual 

à largura, cobrindo totalmente as gonocoxas, não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII e curvado 

para dentro (Fig. 10C). Mediotergito abdominal VIII triangular, com comprimento subigual à largura, 

margens laterais divergindo fortemente posteriormente, margem lateral curvada para baixo, margem 

posterior truncada (Fig. 10B). Cone anal curto. Mediotergito abdominal VIII negro, margens laterais e 

ventre amarelados. Forma alada: Margem posterior e 4/5 da margem posterolateral do pronoto 

amareladas, restante como nos ápteros. 

 

Variação: Alguns machos de Puntarenas (Costa Rica) possuem a projeção da margem posterior do 

segmento abdominal VIII mais estreita do que os demais. 

 

Comentários: O macho de P. unidentatus possui próctigere pigóforo pouco girados, não mais do que 45º, 

de forma semelhante a P. bidentatus, P. horvathi, P. manzanoae e P. osborni. Entretanto, pode se 

diferenciar dessas quatro espécies próctiger pelo giro de apenas 20º (Fig. 10A, D, E), enquanto nas outras 

o giro vai de 30 a 40 graus. Além disso, diferencia-se de P. bidentatus, P. horvathi e P. osborni por 

possuir uma mancha triangular com comprimento subigual à largura no pronoto, enquanto essas três 

espécies possuem uma faixa linear (Fig. 9A, C). A fêmea de P. unidentatus difere das mesmas pelo 

mediotergito abdominal VIII com margens laterais curvadas para baixo (Fig. 10B, C). 

 

Material examinado: 1♂ (USNM): ‘San Antonio\ COSTA RICA, CL\ 1269 XII–25–, 1969\ J. T. 

Polhemus’ ‘Potamobates\ unidentatus\ Champion\ det. J. T. Polhemus’. 1♂ (USNM): ‘San Antonio\ 

COSTA RICA, CL\ 1269 XII–25–, 1969\ J. T. Polhemus’. 2♂, 1♂ e 1 imaturo (UPTC): ‘Ordem 

Hemiptera\ Familia Gerridae\ Gênero Potamobates\ Espécie Potamobates unidentatus\ Descrimino: 

Espaoinán A’ ‘Colombia Choco Acandi Capurgana\ 8º 37’ 37.89’’N 77º20’53.16’’ O 15ra\ Cascada cerca 

de Sapzurro Colecta\ Jama Acuática. 15–I–2008. Estefiñan, Lopez & Molano’ ‘P. um. 0022’. 1♂ 

(UPTC): ‘Costa Rica\ San José San Ramon\ de três Rios 1400 m\ Rio Puruses poca\ Corriente 23/08/98\ 

Ca: X. Miranda’ ‘Microptera’ ‘Potamobates\ unidentatus\ Det. F. Molano’ ‘P. um. 0020’. 1♂ (UPTC): 

‘Costa Rica mirana V\ Rio Pedro 700 m\ 31/oct/90\ col: Guilhermo’ ‘P. un. 0021’ ‘Potamobates\ 

unidentatus\ Ret: F. Molano’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Costa Rica Reserva\ San Ramón Ala, hela\ 700 m. 

23.03.2007 Col.\ B. Pacheco y M. Zunnodo’ ‘Potamobates\ unidentatus’ ‘P. um. 0071’. 4♂ e 2♀ 

(AMNH): ‘Costa Rica: Puntarenas Prov.\ Rincon de Osa, Osa Peninsula\ Rio Aguabuena, 14–

26July1969\ Toby Schuh, Janet Crane’ ‘Donation from\ J. A. Slater\ Collection’. 
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Potamobates manzanoae Polhemus & Polhemus, 1995 

(Fig. 11) 

 

Potamobates manzanoae Polhemus, 1995: 356, 357, 360, 364, 366–369, 372 (chave, descrição, figura, 

filogenia). Cognato 1998: 21. Buzzetti 2006: 55–56 (Filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 

44, 46–48. 

 

Diagnose: Macho: próctigere pigóforo girados aproximadamente 30º; margem posterolateral do segmento 

abdominal VIII com uma projeção de comprimento subigual à largura. Fêmea: mediotergito esternito VIII 

duas vezes mais longo do que o VII, margem lateral convergindo abruptamente nos 2/3 posteriores (Fig. 

11C); projeção do esternito abdominal VII longo, triangular, levemente curvado, subigual em 

comprimento ao mediotergito VIII (Fig. 11D). 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Valle del Cauca). 

 

Comentários: O macho de P. manzanoae possui próctiger e pigóforo pouco girados, não mais do que 

45º, de forma semelhante a P. bidentatus, P. horvathi, P. osborni e P. unidentatus. P. manzanoae. 

Entretanto, difere de P. horvathi, P. bidentatus e P. osborni por possuir uma mancha triangular no 

pronoto (Fig. 11A, C), enquanto essas três espécies possuem uma faixa linear. A fêmea pode ser 

diferencia facilmente de todas as congêneres por possuir a margem lateral do mediotergito abdominal 

VIII divergindo abruptamente nos 2/3 posteriores (Fig. 11C) e a projeção posterior do esternito abdominal 

VII triangular, ligeiramente torcido e com comprimento aproximadamente duas vezes maior do que a 

largura (Fig. 11D). 

 

Material examinado: 4♀ e 2♂ PARÁTIPOS (USNM): ‘Colombia, Valle de Cauca\ swift rocky 

tributary\ to Rio Anchicaya, W. of Sabaletas, 100 m., 24ºC.\ 30 July 1989 CL 2435\ D. A. & J. T. 

Polhemus’ ‘PARATYPE\ Potamobates manzanoae\ J.T.Polhemus\ &\ D. A. Polhemus’. 1♀ e 1♂ 

(MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Buenventura\ Quebrada después\ de R. água clara\ via a B. ventura\ 

M.R. Manzano\ Julio 30 de 1989’ ‘MRN Agua Clara 018’ ‘F2409’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ 

F. molano’. 
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Potamobates carvalhoi Polhemus & Polhemus, 1995 

(Fig. 12 e 13) 

 

Potamobates carvalhoi Polhemus & Polhemus, 1995: 351–353, 359, 364, 366–368, 372 (descrição, 

chave, figura, filogenia). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 (filogenia). 

PadillaGil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 194 (figura). 

 

Diagnose: Região posterolateral do mesosterno com agrupamento de cerdas negras (Fig. 12B). Macho: 

próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º (Fig. 13A, B, E, F); margem posterolateral do 

segmento abdominal VIII pronunciada (Fig. 13B, E, F); processo basolateral esquerdo do próctiger com 

ápice bífido (Fig. 13E). Fêmea: mediotergito abdominal VIII subigual em comprimento ao VII (Fig. 

13C); projeção posterior do esternito abdominal VII longa, com comprimento subigual ao mediotergito 

abdominal VII e totalmente dobrado sobre o mediotergito VIII (Fig. 13C, D). 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Antioquia, La Guajira, Quindío, Tolima, Valle del Cauca); 

VENEZUELA (Barinas, Zulia). 

 

Comentários: Potamobates carvalhoi diferencia–se de todas as demais espécies do gênero por possuir 

um agrupamento de cerdas negras na região posterolateral do mesosterno. O macho de P. carvalhoi 

possui próctigere pigóforo girado aproximadamente 90º, de forma semelhante a P. anchicaya, P. 

bilobulatus, P. peruvianus, P. spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. 

williamsi e P. woytkowskii. No entanto, pode se diferenciar dessas espécies por uma expansão, mas não 

possuir projeção na margem posterior do segmento abdominal VIII do macho (Fig. 13B, E, F) e projeção 

posterior do esternito abdominal VII muito largo e cobrindo totalmente o tergito VIII (Fig. 13C, D) na 

fêmea. 

 

Material examinado: 2♀ e 2♂ PARÁTIPOS (USNM): ‘COLOMBIA, Antioquia\ Rio Claro at Nature 

Res.\ 13 km. W. of Doradal\ 250 m., water temp. 25ºC\ 21 July 1989 CL 2405\ D. A. & J. T. Polhemus’ 

‘PARATYPE\ Potamobates\ carvalhoi\ J & D Polhemus’. 2♀ e 2♂ PARÁTIPOS (USNM): ‘Barinitas\ 

Dec. Venez\ P. Anduze’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀, 1♂ e 3 imaturos (EQ): ‘Analquin PMA\ Campo 

Matachines\ P5 Q. [quebrada] la mata.\ Neuston\ / Potamobates\ carvalloi. 2♀, 5♂ e 12 imaturos (EQ): 

‘Rio Tarra\ Concol Peq [Projeto e–Qual]\ E13\ neuston\ Potamobates\ carvalhoi\ 12N 7A. 1♀ e 1♂ (EQ): 

‘Ecoforest PEQ [Projeto e–Qual] 35\ E [estação] 17 Q. La [Quebrada] Puna\ 27/01/2013 Neuston\ 

Potamobates\ carvalloi. 6♀, 6♂ e 1 imaturo (EQ): “Gerridae\ Potamobates carvalloi \ Q.seca/Concol 
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PEQ [Projeto e–aqual] 15\ E37 Neuston\ C12’. 4♀, 4♂ e 3 imaturos (EQ): ‘Gerridae P7 Neuston\ 

Potamobates carvalloi \ Q.la Arenosa\ Analquin PMA\ Campos matachines\ (q)’. 1♀, 2♂ e 8 imaturos 

(EQ): ‘Concol Peq 15\ 30/o7/12\ P8\ Potamobates\ carvalloi. 1♂ (EQ): ‘Corriente Pozo Dicha\ Cuenca 

Rio Magdalena\ Subcuenca Rio Saldaña\ Altura 450 msnm\ Município Ataco (Tolima)\ Colector 

HERNAN ARISTIZABAL G.’ ‘Muestra HA 336\ Hemiptera\ Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates 

peruvianus\ Identifico: HAG’. 2♀ e 2♂ (EQ): ‘Hemiptera #457\ Gerridae Q. Arrublo\ Potamobates. 

Ibagí\ 4 individuos y cuerpo J. botânico\ H. Aristizabal. 22/06/03’. 1♀ e 1♂ (EQ): R. Cañaveral\ P12 

CMTX)\ Potamobates\ carvalloi. 2♀, 2♂ e 2 imaturos (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates carvalloi\ Q. El 

Tigre Analquim PMA\ Campo Matochines\ P1 Neuston (6)’. 1♀, 1♂ e 8 imaturos (EQ): ‘Gerridae P6 

Neuston\ Potamobates carvalloi\ Q. Mapronal\ Analquim PMACampo\ Matachones (10)’. 4♀, 2♂ e 16 

imaturos (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates carvalohí\ Q. El Turbaco – Neuston\ 30–Jul–12\ Pq (23)’. 5♀, 3♂ 

e 1 imaturo (EQ): ‘Q. la Palmea\ Ecoforest P EQ35\ 27–01–13\ Neuston\ Potamobates\ carvalhoi 8A 

1N’. 1♂ (EQ): ‘Gerridae\ Potamobates carvalohí\ Caño Pinuelo Concol PEQ 15\ E23 (1)’. 3♀, 2♂ e 13 

imaturos (EQ): ‘Corriente Quebrada las Gallinas\ Cuenca Rio Sinú\ Subcuenta Alto Sinú\ Altura 70\ 

Município Tierralta (Córdoba)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 6\ Hemiptera 

Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates sp 1\ Identifico HAG. 6♀ (EQ): ‘Curadica\ Concol Peq15\ E13 

Neuston\ Potamobates\ carvalloi 6A’. 1♀ e 1♂ (UNC): Hemiptera\ Gerridae\ Potamobate\ Quebrada 

Padilla\ antes de carretera\ 20–X–99’. 6♀, 4♂ e 1 imaturo (UNC): ‘Hemiptera\ Gerridae, Pota\ mobates 

carvalhoi\ R. Rancheria\ Ene– 2003\ Frente Acueducto\ Barranca\ 400 m.s.n.m\ 10 individuos’. 1♀ 

(UNC): ‘Corriente Quebrada Jaguar\ Cuenca Rio Magdalena\ Subcuenca Rio Saldaña\ Altura 450 msnm\ 

Municipio Ataco (Tolima)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 335\ Hemiptera 

Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates sp. 1\ Identifico HAG’. 1♀ (UNC): ‘Corriente Rio Sucio\ Cuenca 

Rio Magdalena\ Subcuenca Rio Guali\ Altura 1300 msnm\ Municipio Fresno (Tolima)\ Colector 

HERNAN ARISTIZABAL’ ‘Muestra HA 292\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates sp. 1\ 

Identificó HAG’. 2♀, 1♂ e 8 imaturos (UNC): ‘Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates carvalhoi\ Det. H. 

Laython.S’ ‘Rio Miel\ 5º42’31.8’’N/ 74º44’4,7’’W\ 15 Junio 2002/ 170 msnm\ Luego de R. As maná\ 

Darada, Caldas\ Col: M. Laython.S’. 7♀ e 8♂ (UNC): ‘Rio Rancheria\ 10º 57’26.30’’N\ 03/12/2003\ 

Antes de Rio Marocaso\ Guajira, Colombia\ Col: Marco Laython’ ‘Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates 

carvalhoi\ Det: M. Laython.S’. 1♀ (UNC): ‘E10 Neuston’. 13♀, 8♂ e 20 imaturos (UNC): ‘Eve – 2003\ 

R. Rancheria\ E7’. 15♀, 18♂ e 52 imaturos (UNC): ‘Ere – 2003\ R. Rancheria\ E9’. 15♀, 15♂ e 8 

imaturos (UNC): ‘Rancheria Ene 2003\ E1’. 1♀ (UNC): ‘Rancheria\ Ene – 2003\ E5’. 41♀, 23♂ e 19 

imaturos (UNC): ‘Rancheria – Ene – 2003\ E2’. 2♀ e 2♂ (UNC): ‘Ene–2003\ R. rancheria\ E7’. 1♀ e 4♂ 

(UNC): ‘R. Rancheria\ Ene 2003\ E3’. 4♀ e 7♂ (UNC): ‘6 Neuston’. 3♀, 2♂ e 6 imaturos (UNC): 

‘Rancheria. Zef 9\ Potamobates carvalhoi’. 2♀, 2♂ e 4 imaturos (UNC): ‘R. Maroca10; A.R. Rancheria\ 
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Caracoli/Guairu 3–XII–03\ Neuston. M. Laython’. 2♀ e 1 ♂ (UPTC): ‘Venezuela – La Zulia–Toramo\ 

Rio Nero Dec–31–2008\ 428 msnm col. L. Garcia’ ‘P. Ca. 0066’ ‘Potamobates\ carvalhoi’. 1♀ (UPTC): 

‘Colombia – Quindio quinta\ Lugar ocaso\ Altura:\ Fecha 30/07/04\ Met. Cole.\ Colector: L. Garcia’. 1♀ 

(MUSENUV): ‘Colombia Valle\ Buga.\ 1000\ Hoso Rio\ Fecha oct. 94\ Col. J. Amaya’ ‘Fila: Gerridae\ 

Subfila:\ Gen: Limnogonus’ ‘Sp:\ Det: M. Lozano.T.’ 2♀ (MUSENUV): ‘Colombia Tolima\ Valle de san 

Juan\ Altura 750 msnm\ Hosp: Red Acuatica\ Fecha: 14–08–99\ Col: L.M. Romero’ ‘Fila: Gerridae\ 

Subfila:\ Gen:\ Sp:\ Det. L.M. Romero’ 

 

Potamobates vivatus Drake & Roze, 1954 

(Fig. 14 e 15) 

 

Potamobates vivatus Drake & Roze, 1954: 228–229 (descrição). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). 

Buzzetti 2006: 55 (filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-

Castaño et al. 2013: 194 (figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 15); margem posterolateral do mediotergito abdominal VIII com uma projeção dorsal 2,0 a 

3,3 vezes mais longa do que larga (Fig. 15B). Fêmea: mediotergito abdominal VIII 4,1 a 4,3 vezes mais 

longo do que largo. 

 

Distribuição geográfica: VENEZUELA (Carabobo). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 11,7 mm; ♀: 11,8 mm); largura (♂: 2,8 mm; ♀: 3,1 mm) (Fig. 14). 

Cabeça: comprimento do antenômero I 1,2 vezes maior que a largura da cabeça e 2,8 a 3,0 vezes maior 

do que o comprimento do antenômero II; antenômero II subigual ao III em comprimento; antenômero IV 

aproximadamente 1,3 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,4 vezes maior do que a largura 

interocular. Artículo III do rostro 2,3 vezes mais longo do que o IV. Antenas negras; dorso da cabeça 

amarelado, fronte com uma mancha amarronzada; tubérculos anteníferos pouco mais escuros do que o 

dorso da cabeça; placas mandibular e maxilar amareladas; rostro com artículos I, II e base do III 

amarelados, restante do III e todo o IV enegrecidos; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região 

proximal do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto com uma mancha castanho-clara em forma de 

cunha divergindo em direção à cabeça, margem posterior não coberta por cerdas douradas; propleuritos 

com uma mancha anterior formada por cerdas douradas; acetábulo protorácico amarelado, margem 

posterior amarronzada; coxa, trocânter e fêmur amarelados; fêmur com a parte ventral e ápice 
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enegrecidos; tíbia enegrecida, dorso da região apical usualmente marrom; tarso enegrecido. Mesonoto 

enegrecido com uma faixa mediana amarela na região posterior; ¾ dorsais do espiráculo cobertos por 

cerdas douradas; mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, 

apresentando descontinuidade posterior; mesoesternito sem manchas; coxas, trocânteres e fêmures meso- 

e metatorácicos amarelos, fêmures com uma faixa negra nas regiões dorsal e ventral; tíbias e tarsos meso- 

e metatorácicos amarelados a amarronzados. Metanoto sem faixas, os ângulos posterior coberto por 

cerdas douradas; metaacetábulo com uma faixa longitudinal enegrecida e uma faixa formada por cerdas 

douradas na lateral externa; metapleurito e metaesternito amarelados. Abdômen: medio- e laterotergitos 

I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa longitudinal dourada formada por cerdas. 

Macho: esternitos abdominais II–VII com uma depressão mediana leve, mais conspícua posteriormente. 

Margem posterior do mediotergito abdominal VII arredondada. Projeção posterior do último laterotergito 

abdominal triangular. Esternito abdominal VII com uma reentrância arredondada na margem posterior de 

comprimento subigual à largura. Segmento abdominal VIII 2 vezes mais longo do que largo, tubular, 

margens laterais levemente divergentes posteriomente, largura anterior 4/5 a 9/10 da posterior; esternito 

com uma depressão na região mediana anterior atingindo aproximadamente o meio do segmento, margem 

posterior divertindo centralmente; lado direito com uma projeção 2,0 a 3,3 vezes mais longa do que larga 

direcionada posteroventralmente, com ápice pontiagudo. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 

90º em relação ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 15). Próctiger 1,4 vezes mais longo do que o segmento 

abdominal VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância ocupando 1/3 de seu comprimento; 

margens laterais direita e esquerda não dobradas ventralmente; ápice do próctiger sem dentículos; cone 

anal inserido posteroventralmente; processo basolateral direito do próctiger arredondado, com menos de 

1/5 do comprimento to esquerdo; processo basolateral esquerdo aproximadamente 2 vezes mais longo do 

que largo, com 4/5 do comprimento do próctiger, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 90º do 

eixo longitudinal do próctiger, margens laterais do processo convergentes distalmente, ápice agudo (não 

bífido). Mediotergito abdominal VIII negro; esternitos VIII e pigóforo amarelados, com ápice 

amarronzado; próctiger castanho escuro, base do processo basolateral amarelado, ápice negro. Fêmea: 

laterotergito não dobrado sobre os mediotergitos abdominais; conexivo formando um espinho 

posteriormente, tubular, 1,5 a 1,6 vezes mais longo do que o mediotergito abdominal VII, ápice 

arredondado. Margem posterior do esternito abdominal VII arredondada, sem projeções. Projeção 

posterior do esternito abdominal VII presente, oval, aproximadamente duas vezes mais largo do que 

longo, cobrindo totalmente as gonocoxas, não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII, com um 

lóbulo oval. Mediotergito abdominal VIII triangular, 4,1 a 4,3 vezes mais longo do que largo, margens 

laterais fortemente divergentes posteriormente, margem posterior pontiaguda; cone anal curto. 

Mediotergito abdominal VIII e projeção posterior do esternito abdominal VII amarelados, base do 
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mediotergito com uma mancha enegrecida centralmente, 2/3 posteriores enegrecidos. Forma alada: 

desconhecida. 

 

Variações: Os ápices dos antenômeros e a base do IV podem ser um pouco mais claros que o descrito 

acima e o macho com o mediotergito abdominal VIII pode ter uma faixa ou uma mancha amarela na 

região mediana posterior. 

 

Comentários: O macho de P. vivatus possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 

90º (Fig. 29), semelhante a P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. spiculus, P. 

shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia se dessas 

espécies por ter uma projeção dorsal na margem lateroposterior do segmento VIII com o comprimento 

variando de 2,0 a 3,3 vezes mais longa do que larga e a fêmea por ter o segmento VIII longo, com o 

comprimento de 4,1 a 4,3 vezes maior do que a largura (Fig. 15B). 

 

Material examinado: 9♂ e 2♀ PARÁTIPOS (USNM): ‘Belén, Venez.\ Carabobo\ VI–27–1953’ 

‘Paratype\ Potamobates\ vivatus\ D & R.’. 

 

Potamobates peruvianus Hungerford, 1936 

(Fig. 16 e 17) 

 

Potamobates peruvianus Hungerford, 1936: 178–180 (descrição). Hungerford 1937: 146–147 (figura). 

Kuitert 1942: 140–141 (chave, nota). Matsuda 1960: 210–211 (figura). Polhemus & Polhemus 

1995: 365, 367–369, 372 (chave, filogenia). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Padilla-Gil & 

Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 194 (Figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longidudinal do 

corpo (Fig. 17A. D); margem posterolateral do segmento esternito VIII com uma projeção 

aproximadamente três vezes mais longa do que larga e com leve abaulamento ventral (Fig. 17D). Fêmea: 

comprimento do mediotergito abdominal VIII subigual ao do VII (Fig. 17B); projeção posterior do 

esternito abdominal VII não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII, com 1/2 do comprimento do 

mediotergito VII e um lóbulo (Fig. 17C). 

 

Distribuição geográfica: PERU (Junín, Pasco, Ucayali). 
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Redescrição: Comprimento (♂♂: 9,3–11 mm; ♀♀: 8,5–9,2 mm); largura (♂♂: 2,1–2,6 mm; ♀♀: 2,5–2,8 

mm) (Fig. 16). Cabeça: Comprimento do antenômero I 1,0 a 1,2 vezes a largura da cabeça e 2,6 a 2,9 

vezes o comprimento do antenômero II; antenômero II 1,0 a 1,2 vezes mais longo do que o III; 

antenômero IV 1,2 a 1,6 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,4 a 2,0 vezes maior do que a 

largura interocular. Artículo III do rostro 1,8 a 2,3 vezes mais longo do que o artículo IV. Antenas negras, 

base do antenômero IV castanho escura; dorso da cabeça amarelado; fronte com uma mancha enegrecida; 

tubérculo antenífero levemente mais escuro do que o dorso da cabeça; placas mandibular e maxilar 

amareladas; rostro com artículos I, II e 1/3 basal do III amarelados, ápice do III e IV inteiro enegrecidos; 

parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto 

com uma mancha castanho-clara em forma de cunha divergindo em direção à cabeça, margem posterior 

coberta por cerdas douradas, usualmente concentradas no ângulo posterolateral; propleura com uma 

mancha anterior formada por cerdas douradas; acetábulo amarelado com uma faixa formada por cerdas 

douradas na lateral externa e margem posterior enegrecida; coxa e trocânter protorácicas amarelados; 

trocânter com uma faixa longitudinal mediana amarronzada ventralmente; fêmur amarelado, parte ventral 

e ápice enegrecidos; tíbia e tarso enegrecidos. Mesonoto usualmente sem faixa longitudinal, margem 

posterior com cerdas douradas; 3/4 dorsais do espiráculo mesotorácico cobertos por cerdas douradas; 

mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando 

descontinuidade posterior; mesosterno sem mancha; coxas mediana e posterior amarelas; trocânteres 

mediano e posterior castanhos, ventre com uma mancha amarronzada; fêmures mediano e posterior 

amarelados com uma faixa de amarronzada a negra nas superfícies dorsal e ventral; tíbias e tarsos 

medianos e posteriores amarelados a amarronzados. Metanoto sem faixas, margem posterior com cerdas 

douradas; metacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na lateral externa. Abdômen: 

medio- e laterotergitos I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa longitudinal dourada 

formada por cerdas; pleura abdominal negra, dorsalmente com uma faixa longitudinal dourada formada 

por cerdas. Macho: esternitos abdominais II–VII sem depressão centrolongitudinal. Margem posterior do 

tergito abdominal VII arredondada. Projeção posterior do último laterotergito abdominal triangular. 

Esternito abdominal VII com reentrância arredondada na margem posterior de largura subigual ao 

comprimento. Segmento abdominal VIII 1,4 a 1,6 vezes mais longo do que largo e em formato tubular, 

margens laterais levemente divergentes posteriormente, largura anterior aproximadamente 9/10 da 

posterior; esternito VIII com uma depressão longitudinal mediana ocupando a metade anterior do 

segmento ou todo ele, margem posterior convergindo centralmente, com um dente central; lado direito 

com uma projeção estreita de comprimento aproximadamente 3 vezes maior do que a largura na base, 

com o ápice pontiagudo e direcionada posteroventralmente; leve abaulamento localizado ventralmente à 

projeção. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º (Fig. 17A, D). Próctiger com 9/10 do 



197 
 

comprimento do segmento abdominal VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância com 1/3 de 

seu comprimento; margem lateral direita dobrada ventralmente; margem lateral esquerda dobrada 

fortemente no processo basolateral esquerdo e aproximadamente até o meio do próctiger; ápice do 

próctiger sem dentículos; cone anal inserido posteriormente; processo basolateral direito desenvolvido, 

arredondado, com menos de 1/5 do comprimento do esquerdo; processo basolateral esquerdo 

aproximadamente 1,3 vezes mais longo do que larguro, 1,4 vezes mais curto do que o próctiger), eixo 

longitudinal divergindo aproximadamente 100º do eixo longitudinal do próctiger, margens laterais do 

processo convergentes distalmente e ápice agudo (não bífido). Pigóforo aproximadamente 2,6 vezes mais 

longo do que o segmento abdominal VII. Falo alongado (Fig. 17E); esclerito dorsal pouco mais estreito e 

muito mais longo do que o ventral, com base enrolada e não chanfrada (Fig. 17F); esclerito lateral 

triangular, com margens divergindo distalmente; base do esclerito ventral bífida, ápice pouco mais largo 

do que a base (Fig. 17I); esclerito ventrotransversal não visualizado. Mediotergito abdominal VIII negro, 

com a margem lateral amarelada; esternitos abdominais com manchas enegrecidas nas margens 

posterolaterais. Pigóforo amarelado com uma mancha amarronzada ou enegrecida na 1/2 posterior dorsal- 

e ventralmente. Próctiger enegrecido ou amarronzado com o ápice amarelo. Fêmea: Laterotergitos não 

dobrados sobre os mediotergitos abdominais ou apenas sobre o último mediotergito; último laterotergito 

formando um espinho tubular posterior de comprimento maior do que o do mediotergito VIII e ápice 

arredondado. Margem posterior do esternito abdominal VII truncada, sem projeções. Projeção posterior 

do esternito abdominal VII presente, oval, aproximadamente duas vezes mais largo do que longo, 

cobrindo totalmente as gonocoxas, não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII, com um lóbulo 

(Fig. 17B). Mediotergito abdominal VIII triangular, com comprimento 7/10 a subigual à largura, margens 

laterais fortemente divergentes posteriormente, margem posterior arredondada (Fig. 17C); cone anal 

curto. Mediotergito abdominal VIII negro com as margens laterais amareladas. Forma alada: Pronoto 

com uma mancha mediana anterior, margem posterior e 2/3 posterolaterais amarelados. 

Variações: O dorso da cabeça pode ser homogeneamente amarelado ou com uma grande mancha se 

estendendo desde a margem apical até o meio dos olhos. A antena pode ser amarronzada e a parte ventral 

e 1/3 posterior do antenômero I amarelados. De 1/3 a 2/3 proximais do artículo III do rostro podem ser 

amarelados. O acetábulo anterior pode ter uma mancha amarronzada na lateral externa. O fêmur 

protorácico pode ter a margem lateral interna e os 2/3 posteriores enegrecidos. O mesonoto pode ter uma 

faixa longitudinal amarelada na metade posterior e/ou uma mancha nos 2/3 posterolaterais. A fêmea pode 

apresentar o segmento abdominal VIII um mais pouco alongado e curvado, como em C. tridentatus e C. 

anchicaya. 
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Comentários: O macho de P. peruvianus possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada 

aproximadamente 90º (Fig. 17A, D), semelhante às espécies: P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, 

P. spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. 

Diferencia–se dessas espécies por possuir uma projeção na margem lateral direita do segmento VIII, essa 

projeção é longa, com o comprimento três vezes maior do que sua largura (Fig. 17D), como também pode 

ser registrado em P. shuar e P. variabilis. Diferencia–se de P. variabilis por não ter o ápice do processo 

basolateral esquerdo do próctiger bífido e por sempre ter apenas uma projeção na margem lateroposterior 

do segmento VIII, enquanto que em P. variabilis, o ápice do processo basolateral é bífido (Fig. 24A, H) e 

a margem lateroposterior do segmento VIII pode ter uma ou duas projeções (Fig. 24B, C, D). O macho de 

P. shuar é muito semelhante ao de P. peruvianus, os quais possuem apenas uma projeção na margem 

lateroposterior do segmento VIII. Contudo, P. peruvianus possui (1) leve abaulamento ventral à projeção 

lateroposterior do segmento VIII (Fig. 17D); (2) processo basolateral do próctiger curto com 

comprimento aproximadamente 0,2 a 0,3 o comprimento do próctiger; (3) região posterior do processo 

basolateral do próctiger com as margens convergentes. Enquanto em P. shuar: (1) ausência de 

abaulamento ventral à projeção lateroposterior do segmento VIII; (2) processo basolateral do próctiger 

longo com comprimento aproximadamente 0,6 do comprimento do próctiger; (3) região posterior do 

processo basolateral do próctiger com as margens divergentes. 

 

Material examinado: 4♂ e 2♀ PARÁTIPOS (USNM): ‘PARATYPE\ Potamobates\ peruvianus\ H. B. 

Hungerford’ ‘Vic. Of San Pedro\ 900 m. a. s. l.\ jungle Pools’ ‘Peru, S. A.\ May 15–29, 1935\ F. 

Woytkowski’ ‘Paratype No\ 52009\ U.S.N.M’. 3♂ e 2♀ (LACM): ‘Chontilla, 22km.\ SE Iscozazin,\ 

Dept. Pasco, PERU\ July 9, 1961\ F.S. Truxal’. 2♀ (USNM): ‘Satipo, Peru\ July–Aug 1940\ Pedro 

Paprzycki’ ‘J C Lutz\ Collection\ 1961’. 1♂: (USNM): ‘Satipo, Peru\ July–Aug 1940\ Pedro Paprzycki’. 

10♂ e 3♀ (USNM): ‘Aguaitia Dept\ de Loreto\ IX 19. 46\ F. Woytkowskii’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 

2014\ C. J. Drake Accession’. 7♂ e 4♀ (USNM): ‘Santa Elena\ Boqueron Padre\ Abad Dept.\ Loreto 

Peru’ ‘VIII 46\ F. Woytkowski’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ 

(USNM): ‘Chontilha, 22km.\ SE Iscozazin,\ Dept. Pasco, Peru\ July 9, 1961\ F.S. Truxal’ ‘Potamobates\ 

peruvianus\ Hung.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ (USNM): ‘Satipo, 

Peru\ July–Aug 1940\ Pedro Paprzycki’ ‘Potamobates\ peruvianus\ 63 Hung.\ Det. J. T. Polhemus’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 2♀ (USNM): ‘Peru. S. A.\ Satipo Nov 1942\ Pedro 

Paprzycki’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 94♂ e 38♀ (USNM): ‘Satipo, Peru\ 

July–Aug. 1940\ Pedro Paprzycki’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 4♂ e 4♀ (USNM): ‘Satipo Peru\ July–Aug 

1940\ Pedro Paprzycki’ ‘J C Lutz\ Collection\ 1961’. 13♂ e 13♀ (AMNH): ‘Peru: Junin: between\ San 

Ramon de Pangoa\ and Boca de Kiatari,\ 40–55 km SE Satipo,\ 750 m., July 27, 1972\ R.T. & J.C. 
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Schuh’. 1♂ (AMNH): ‘Peru: Junin: San Emiliano\ sw Cachingareni,\ approx. 55 km SE Satipo\ 1000 m., 

May 20–21, 1972\ R.T. & J.C. Schuh’. 1♂ e 1♀ (AMNH): ‘Peru: Junin: San Ramón\ de Pangoa, 40 km 

S\ Satipo, 750 meters,\ January 28, 1974\ R.T. Schuh’. 12♂ e 11♀ (AMNH): ‘Peru: Junin Dept; 105–110 

km, SE of Satipo, 800m. betw. Bajo&Alto\ Tsitsireni, August 3, 1972, RT. & J.C. Schuh’. 

 

Potamobates shuar Buzzetti, 2006 

(Fig. 18) 

 

Potamobates shuar Buzzetti, 2006: 55 (descrição, ilustração, filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 

45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 194 (figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 18A, B); margem posterolateral do segmento abdominal VIII com uma ou duas projeções, 

margem posterior do esternito abdominal VIII com uma leve reentrância; ápice do processo basolateral do 

próctiger não bífido, margens laterais divergentes distalmente (Fig. 18B). Fêmea: projeção posterior do 

último laterotergito abdominal aproximadamente duas vezes mais longo do que o mediotergito abdominal 

VII (Fig. 18C); mediotergito abdominal VIII com comprimento subigual à largura; projeção da margem 

posterior do esternito abdominal VII com um lóbulo com aproximadamente 1/2 do comprimento do 

esternito abdominal VII (Fig. 18D). 

  

Distribuição geográfica: EQUADOR (Morona-Santiago). 

 

Comentários: O macho de P. shuar possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 

90º, semelhante às espécies: P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. spiculus, P. 

sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia–se dessas 

espécies por possuir uma ou duas projeções na margem posterolateral do segmento VIII, como também 

ocorre em P. variabilis, no entanto, pode se diferenciar dessa última espécie pelo ápice do processo 

basolateral ser único e pela reentrância na margem posteroventral do esternito VIII mais pronunciada 

(Fig. 18B), enquanto em P. variabilis o ápice processo basolateral é bífido e a reentrância é inconspícua 

(Fig. 24B, C, D). A fêmea de P. shuar se diferencia de P. variabilis pela projeção posterior do último 

laterotergito abdominal ser longa (aproximadamente duas vezes maior do que o tergito VII) (Fig. 18C, 

D), enquanto em P. variabilis o projeção posterior do último laterotergito abdominal é curto (com o 

comprimento subigual ao tergito VII) (Fig. 23C, D). 
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Ao descrever essa espécie, Buzzeti (2006) relatou que o macho possuía apenas uma projeção na 

margem posterolateral do segmento abdominal VIII. Estudando espécimes depositados no USNM 

coletados em Gualaquiza (Equador), a aproximadamente 10 km de Bomboiza (localidade-tipo), 

observamos espécimes com uma ou duas projeções na margem posterolateral do segmento abdominal 

VIII. 

 

Material examinado: 7♂ e 7♀ (USNM): ‘Ecuador, Morona–Santiago\ Gualaquiza, (17 km SW)\ 

03º38’S 78º38’W\ 20 Sep 1990,\ colln #29\ P.J. Spangler & K. Bastidas’. 

 

Potamobates anchicaya Polhemus & Polhemus, 1995 

(Fig. 19 e 20) 

 

Potamobates anchicaya Polhemus & Polhemus, 1995: 353–356, 361, 365, 367–369, 372 (descrição, 

chave, figuras, filogenia). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 52–53, 55 (figura, 

filogenia, nota). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 

2013: 194 (figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 20A, B, E, G); margem posterolateral direita do segmento abdominal VIII com duas projeções 

de comprimento aproximadamente três vezes maior do que a largura e inseridas juntas (Fig. 20G). Fêmea: 

comprimento do mediotergito abdominal VIII subigual ao do VII (Fig. 20C); projeção posterior do 

esternito abdominal VII com comprimento subigual ao do mediotergito abdominal VII e dobrado 

parcialmente sobre o mediotergito abdominal VIII (Fig. 20D). 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Cauca, Chocó, Valle del Cauca); EQUADOR (Esmeraldas); 

PANAMÁ (Panamá). 

 

Comentários: Potamobates anchicaya possui a genitália do macho (próctiger e pigóforo) girada 

aproximadamente 90º (Fig. 20A, B, E, G), semelhante a P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. 

spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. 

Diferencia–se dessas espécies por possuir duas projeções na margem lateroposterior do segmento VIII 

(Fig. 20G), como encontrado em P. sumaco, P. tridentatus e P. williamsi. Diferencia–se de P. sumaco e 

P. williamsi por possuir essas duas projeções basalmente inseridas juntas e com o comprimento da 

projeção nitidamente menor do que o comprimento entre a sua inserção. Potamobates anchicaya pode se 
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diferençar de P. tridentatus por: 1) no macho de P. tridentatus, a emarginação na margem posterior do 

esternito VIII é muito mais pronunciada e direcionada lateralmente (Fig. 22A), enquanto P. anchicaya 

essa emarginação é mais rasa (Fig. 20B) (Polhemus & Polhemus, 1995); (2) em P. tridentatus o próctiger 

está deslocado para a direita e com o processo basolateral não atingindo as projeções na margem esquerda 

(Fig. 22A), enquanto que em P. anchicaya o processo basolateral está posicionado sob ou sobre as 

projeções na margem esquerda (Fig. 20B) (Polhemus & Polhemus, 1995), ao observar esse último caráter, 

observe se o espécime não está com a genitália não está aberta, isso poderá ocasionar erro na 

identificação. 

 

Material examinado: 7♀ e 4♂ PARÁTIPOS (USNM): ‘Colombia, Valle de Cauca\ swift rocky 

tributary\ to Rio Anchicaya, W. of\ Sabaletas, 100 m., 24ºC.\ 30 July 1989 CL 2435\ D. A. & J. T. 

Polhemus’ ‘Paratype\ Potamobates\ anchicaya\ J. & D. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. 

Drake Accession’. 5♀ e 4♂ PARÁTIPOS (USNM): ‘Panama, Canal Zone\ stream in culvert at Km.\ 10,6 

on Pipeline Road\ 6 January 1993 CL 2790\ J. Polhemus & A. Gillogly’ ‘Paratype\ Potamobates\ 

anchicaya\ J. & D. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ e 1♂ 

PARÁTIPOS (USNM): ‘Panama\ Pearl Is\ San Jose’ ‘Morrison\ JPE July\ 30, 1944’ ‘Paratype\ 

Potamobates\ anchicaya\ J. & D. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 

1♂ PARÁTIPO (USNM): ‘Canal Zone\ Pan. 2–10–39\ C.J. Drake’ ‘Paratype\ Potamobates\ anchicaya J. 

& D. Polhemus’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ e 1♂ (USNM): ‘Barro 

Colorado\ C. Z. Panama\ Feb. 6–8, 1939\ Carl J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ e 1♂ (USNM): 

‘Panama\ Pearl Is\ SanJosé Morrison\ JPE July\ 30, 1944’. 1♀ (USNM): ‘JuanDíaz\ Panama\ II–2–1935’ 

‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ (USNM): ‘Panama\ Pearl Is\ SanJose’ ‘Morrison\ JPE July\ 30, 1944’. 1♀ e 

2♂ (USNM): ‘Barro Colorado\ C. Z. Panama\ Feb. 6–8 1939\ Carl J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 4♀ 

(USNM): ‘Canal Zone\ Pan. 2–10–39\ C. J. Drake’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♀ e 1♂ (UPTC): 'Colombia 

Choco Acandí\ Capurgana 8º37'37.89''N\ 77º20' 53.16''O 15m Qda. Jardím\ Botánico. Jama acuática\ 

16.I.2008 López, Estupínan y Molano'. 6♀ e 3♂ (UPTC): ‘Colombia Choco Acandí Capurgana\ 8º 37’ 

37.89’’N 77º20’53,16’’O 15m\ Quebrada Jardín Ectanico. Colecta\ Jama acuática. 16 I 2008. Lopez\ 

Estupiñan & Molano’ ‘\Ordem Hemiptera\ Família Gerridae\ Género Potamobates\ Espécie: Potamobates 

anchicaya\ Determinó: Estupiñan A.’ ‘P. an. 0027’. 1♀ (UPTC): Colombia Cauca\ Lugar: Gorgona\ 

Candronera\ Altura:\ Fecha: 26/11/88\ Col: H. Gonzales’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: anchicaya\ Det. F. 

Molano’ ‘P. an. 0025’. 1♀, 1♂ e 2 (UPTC): ‘Colombia Choco Acardí Capurgana. 8º37’37,89’’ N 77º 2’ 

53,16’’ O 15m\ Quebrada Jardim Botanico., colecion\ Jama acuatica. 16–I–2008. ‘Molano\ Lopez & 

Estupiñan.’ Ordem Hemiptera\ Familia Gerridae\ Genero Potamobates\ Espécie Potamobates anchicaya\ 

Determinó Estupiñan A.’ ‘P. an. 0023’. 3♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia – Valle Bventu\ Lugar: San 
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Cipriano\ Altura: 100 msnm\ Fecha: 15/05/05\ Col. F. Molano’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: anchicaya\ Det: 

F. Molano’ ‘P. an. 0024. 4♀ (MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Buenaventura\ Quebrada después\ de R. 

água clara\ via a B. ventura\ M.R. Manzano\ Julio 30 de 1989’ ‘MRN Agua Clara 018’ ‘F2409’ 

‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ F. molano’. 6♀, 3♂ e 2 imaturos (MUSENUV): ‘ ‘Colombia Valle\ 

Rio tatabro\ Feb 29–87\ R. Gonzalez’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ F. Molano’ ‘F 2408’ ‘EIS 

87004’. 1♀ e 1 imaturo (MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Rio Tatabro\ 150 msnm\ Feb 280 87\ R. 

Gonzalez’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ R. Gonzales E – 15–87005’ ‘F2407’. 1♀ e 1♂ 

(MUSENUV): ‘Colombia Valle\ Quebrada Narcisa\ 95 msnm\ Charco superfície\ Col: R. Gonzalez’ 

‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ N. Nieser’ ‘E17–J3–87016’ ‘F2404’. 4♀, 3♂ e 9 imaturos 

(MUSENUV): ‘Colombia\ Rio Tatabro\ Julio 30/89\ M.R. Manzano’ ‘Gerridae\ Potamobates\ 

tridentatus\ F. Molano’ ‘F2413’. 2♀, 1♂ e 3 imaturos (MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Rio tatabro\ Feb 

28/87\ R. Gonzalez’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ F. Molano’ ‘F2412’. 2♀ e 1♂ (MUSENUV): 

‘Colombia – Valle\ Rio tatabro\ 150 msnm\ Feb 28/87\ R. Gonzalez’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ 

F. Molano’ ‘E15 – 51 – 87001’ ‘F2420’. 1♀ e 1♂ (MUSENUV): ‘ Colombia – Cauca\ Isla de Gorgona\ 

Acueducto\ Sept 9 1987\ Col: C. Murillo’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus’ ‘840185CAM’ ’81 – 

0003’ ‘FL402’. 1♀ (MUSENUV): Colombia – Valle\ Bajo colina\ Marzo 22/87\ 70 msnm\ N. Nieser’ 

‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ Es.’ ‘F2515’ ‘E17 – 5187013’. 1♀ (MUSENUV): ‘Colombia – 

Valle\ Rio tatabro\ Feb. 28/87\ 150 msnm\ R. Gonzales’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus ES.\ N. 

Nieser’ ‘F2403’ ‘E15–51–87001’. 1♀ (MUSENUV): ‘Colombia Valle\ Rio tatabro\ 150 msnm\ 

Riachuelo (+ – 155 m)\ Coll R. Gonzalez’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ N. Nieser’ ‘F2405’ ‘E15 

– 87004’. 1♀ e 2♂ (MUSENUV): ‘Colombia – Valle\ Bajo Colina\ Bosque sombra\ Marzo 3/87\ M.R. 

Manzano’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ M.R. Manzano’ F2401’. 3♀, 1♂ e 4 imaturos 

(MUSENUV): ‘Q. Bartolino\ (Superfície)\ abril/6/92\ F. Gerridae\ Trepobates’. 1♀ e 1♂ (MUSENUV): 

‘La Ecopera\ (Superfície)\ abril 13/92\ F. Gerridae\ Trepobates’. 1♀ e 1♂ (MUSENUV): ‘Colombia. 

Cauca\ Isla Gorgona. Parque Natural Nacional\ Isla Gorgona. Quebrada Chorro Del Cura N 02º 5821.5’’; 

W 078º10’\ 43.4’’. 90 metros. Febrero 26–2011. Col: M.del.Zuñiga, W. Cordona., R.\ J. Cardozo – 

Zuñiga. Microhábitat\ Superfície Del água’ ‘Potamobates sp’. 

 

Potamobates tridentatus Esaki, 1926 

(Fig. 21 e 22) 

 

Potamobates tridentatus Esaki, 1926: 251–254 (descrição, figuras). Drake & Harris 1934: 225, 240–241 

(chave, figura, redescrição). Kuitert 1942: 141 (nota). Polhemus & Polhemus 1995: 365, 367–368, 
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372. Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 52–53, 55 (filogenia). Padilla-Gil & 

Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 194 (figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 21); margem posterolateral direita do segmento abdominal VIII com duas projeções de 

comprimento aproximadamente três vezes maior do que a largura e inseridas juntas (Fig. 21B); margem 

posterior do esternito abdominal VIII com uma reentrância profunda dirigida para a esquerda; processo 

basolateral esquerdo do próctiger não atingindo a margem esquerda do segmento abdominal VIII (Fig. 

21A).  

 

Distribuição geográfica: COSTA RICA (Guanacaste, Heredia, Puntarenas); EQUADOR (Napo, 

Pastaza); PANAMA (Chiriquí). 

 

Redescrição: Comprimento (♂♂: 9,3–9,6 mm; ♀♀: 8,1–9,2 mm); largura (♂♂: 2,5–2,7 mm; ♀♀: 2,6–

2,9 mm) (Fig. 21). Cabeça: comprimento do antenômero I 1,1 vezes maior do que a largura da cabeça e 

3,1 vezes maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II 0,9 a 1,1 vezes mais longo do 

que o III; antenômero IV 1,4 a 1,7 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,7 vezes maior do que 

a largura interocular. Artículo III do rostro 1,5 vezes mais longo do que o IV. Antena negra, com base do 

antenômero IV podendo ser amarelada; dorso da cabeça amarelo, fronte com uma mancha enegrecida; 

tubérculo antenífero de amarelado a enegrecido; placas mandibular e maxilar amareladas; rostro com 

artículos I, II e base do III amarelos, restante do III amarronzado a enegrecido, IV enegrecido; parte 

ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximas do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto com 

uma mancha castanha em forma de cunha com as margens divergindo em direção à cabeça, margem 

posterior sem cerdas douradas; propleuritos com uma mancha anterior formada por cerdas douradas; 

proacetábulo amarelo, com uma faixa na lateral externa formada por cerdas douradas e uma mancha 

enegrecida na margem posterior; coxa e trocânter protorácicas amarelados, trocânter com uma faixa 

enegrecida ventralmente; fêmur amarelado, ventre e ápice enegrecidos; tíbia e tarso negros. Mesonoto 

negro ou com uma faixa longitudinal mediana amarelada, margem posterior coberta por cerdas douradas; 

3;4 dorsais do espiráculo mesotorácico cobertos por cerdas douradas; meso pleurito com uma faixa 

longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando descontinuidade posterior; mesoesternito 

sem manchas; mesoacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na lateral externa; coxas e 

trocânteres meso- e metatorácicos amarelados; trocânteres com uma mancha amarronzada anteromediana; 

fêmur e tíbia mesotorácicos com uma faixa longitudinal enegrecida no dorso ventre; 3/4 anteriores do 

fêmur metatorácicos enegrecidos; 1/4 posterior do fêmur metatorácico, tíbia metatorácica e tarsos meso- e 



204 
 

metatorácicos amarronzados, clareando distalmente. Metanoto com uma faixa central amarelada, margem 

posterior coberta por cerdas douradas; metacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na 

lateral externa. Abdômen: medio- e laterotergitos abdominais I–VII negros, margens laterais dos 

mediotergitos com faixa longitudinal formada por cerdas douradas; pleuritos negros com uma faixa 

longitudinal dourada formada por cerdas. Macho: esternitos abdominais II–VII sem depressão mediana. 

Margem posterior do mediotergito abdominal VII arredondada; projeção posterior do último laterotergito 

abdominal triangular. Esternito abdominal VII com uma reentrância arredondada na margem posterior 

com largura subigual ao comprimento. Segmento abdominal VIII 1,7 a 2,2 vezes mais longo do que largo, 

tubular, margens laterais divergentes posteriormente, largura anterior subigual a 9/10 da largura posterior; 

esternitos VIII com uma depressão longitudinal mediana ocupando aproximadamente os 2/3 anteriores ou 

todo o segmento, margem posterior convergentes centralmente, formando uma grande reentrância 

arredondada dirigida para a esquerda; lado direito com duas projeções aproximadamente três vezes mais 

longas do que a largura na base, dispostas paralelamente, direcionadas posteroventralmente, inseridas 

juntas, com ápice de arredondado à pontiagudo. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em 

relação ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 22). Próctiger 1,3 vezes mais longo do que o segmento 

abdominal VII; margem anterior com uma reentrânciapróctiger ocupando 1/3 de seu comprimento; 

margem lateral direita dobrada ventralmente; margem lateral esquerda dobrada fortemente no processo 

basolateral e aproximadamente até o meio do próctiger; ápice do próctiger sem dentículos; cone anal 

inserido posteriormente; processo basolateral direto próctiger com menos de 1/5 do comprimento do 

esquerdo esquerdo; processo basolateral esquerdo longo aproximadamente 2 vezes mais longo do que 

largo, 0,4 vezes o comprimento do próctiger, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 100º do eixo 

longitudinal do próctiger, margens laterais do processo convergindo distalmente, ápice pontiagudo (não 

bífido), não alcançando a margem esquerda do segmento abdominal VIII. Pigóforo aproximadamente 2,4 

vezes mais longo do que o segmento abdominal VII. Falo aproximadamente 6 vezes mais longo do que 

sua menor largura; esclerito dorsal enrolado na base, muito mais longo e pouco mais estreito do que o 

ventral, com base não chanfrada; esclerito lateral triangular, margens laterais divergindo distalmente; base 

do esclerito ventral bífida, ápice retangular; esclerito ventrotransversal não visualizado. Mediotergito 

abdominal VIII negro, pleurito e esternito amarelados; próctiger negro, ápice amarelado; pigóforo com 

1/2 anterior amarelada e 1/2 posterior amarronzada. Fêmea: laterotergitos abdominais não dobrados sobre 

os mediotergitos, formando um espinho posteriormente, tubular, longo, com comprimento subigual ao do 

mediotergito abdominal VII e ápice arredondado. Margem posterior do esternito abdominal VII truncada, 

sem projeções. Projeção posterior do esternito abdominal VII presente; comprimento 0,8 a 2,3 vezes o do 

esternito abdominal VII, com um lóbulo, cobrindo totalmente as gonocoxas e dobrado parcialmente sobre 

o mediotergito abdominal VIII. Mediotergito abdominal VIII triangular, margens laterais fortemente 
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divergentes posteriormente, margem posterior arredondada; cone anal curto. Mediotergito VIII 

enegrecido, com as margens laterais amareladas; projeção posterior do esternito abdominal VII amarelada 

com ápice um pouco mais escuro. Forma alada: 1/3 a 2/3 posterolaterais e margem posterior do pronoto 

amarelados. 

 

Variação: O dorso da cabeça pode ser inteiramente amarelo, possuir uma mancha enegrecida na fronte, 

enegrecido com uma mancha amarela no vertex ou homogeneamente enegrecido. Os Trocânter meso- e 

metatorácicos podem ter os 2/3 proximais negros e o ápice amarelado. O ápice do mediotergito 

abdominal VIII da fêmea pode se prolongar posteriormente e ser curvado. 

 

Comentários: O macho de P. tridentatus possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada 

aproximadamente 90º (Fig. 22), semelhante a P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, 

P. spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia–se 

dessas espécies por possuir duas projeções na margem lateral do segmento VIII (Fig. 22B), como 

encontrado em P. anchicaya, P. sumaco e P. williamsi. Diferencia-se de P. sumaco e P. williamsi por as 

duas projeções estarem inseridas juntas e por o comprimento da projeção serem nitidamente ser menor do 

que o comprimento entre a inserção das projeções. 

Segundo Polhemus & Polhemus (1995), P. anchicaya é muito semelhante a P. tridentatus, podendo 

diferenciar–se dessa espécie pela: (1) faixa dourada da mesopleuramais ser estreita; (2) macho, segmento 

VIII com a inserção entre os dentes ser menos pronunciadas e lóbulos de formas diferentes; (3) macho, a 

emarginação ventral do segmento abdominal VIII ser mais estreito e mais raso; (4) macho, com o 

processo basolateral do próctiger direcionado lateralmente, largo, longo e de forma diferente; (5) fêmea, 

com a projeção posterior do esternito VII se estendendo posteriormente, aproximadamente do 

comprimento do esternito VI (esternito VII); (6) fêmea, com a projeção posterior o esternito VII dobrada; 

(7) com a projeção posterior do esternito VII com um lóbulo menos assimétrico, sendo os lóbulos direito 

e esquerdo bem desenvolvido; (8) com um ou os dois lóbulos envoltos sobre o tergito VIII. Enquanto que 

P. tridentatus é caracterizado por: (1) a faixa dourada da mesopleura ser um pouco larga; (2) macho, 

segmento VIII com a inserção entre os dentes pouco mais pronunciada; (3) macho, com a emarginação 

ventral do segmento abdominal VIII ser de diferente forma (figura 1d, Esaki 1926); (4) macho, com o 

processo basolateral do próctiger direcionado lateralmente de forma diferente (figura 1d, Esaki 1926); (5) 

fêmea, com a projeção posterior do esternito VII se estendendo posteriormente, aproximadamente ½ do 

comprimento do esternito VII (esternito VII); (6) fêmea, com a projeção posterior do esternito VIII nunca 

dobrado fortemente; (7) lóbulo esquerdo desenvolvido; (8) lóbulo esquerdo envoltos sobre o tergito VIII. 
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Alguns caracteres utilizados por Polhemus & Polhemus (1995) para separar P. anchicaya de P. 

tridentatus não são seguros, tais como: (1) as larguras das faixas da mesopleura, que apresentam variação 

entre populações e sobreposição entre as duas espécies; (2) as projeções da margem posterolateral direita 

do segmento abdominal VIII do macho que variam até mesmo dentro da série tipo de P. anchicaya, como 

pode ser visto na figura 23F, G; (3) próctiger com a forma do ápice e o posicionamento do processo 

basolateral do próctiger, que variam entre populações respectivamente de truncado a arredondado e sob 

ou sobre o esternito abdominal VIII; (4) o comprimento da projeção posterior do 

esternitoesternitoesternitoesternitoesternito Uma característica que se mostrou mais constantes e 

eficientes para a separação de P. anchicaya e P. tridentatus foi o entalhe da margem posterior do esternito 

abdominal VIII do macho é muito mais pronunciada e direcionada lateralmente em P. tridentatus (Fig. 

22A), enquanto é mais rasa e não direcionada lateralmente em P. anchicaya (Fig. 20B).  

 

Material examinado: 1♀ e 1♂ (UCR): 'Costa Rica, Heredia,\ Sarapiqui\ Reserva la Tirimbina\ curso 

Singapur 2012\ Col.M. Springer’ ‘Gerridae\ Potamobates\ tridentatus\ Det. B. Pacheco’. 1♀ e 1♂ 

(UPTC): ‘P. an. 0029’ ‘Gerridae\ Potamobates\ anchicaya\ Det. Pacheco’ ‘Reo Banegas\ Guanacaste\ N 

841. 4 55\ W 83 32. 211\ 31–01–08’ ‘P. an. 0029’. 1♀ e 1♂ (USNM): ‘Costa Rica\ Surubres’ ‘p.San 

Mates.\ Pacif. 250m.\ P. Biolley’ ‘G. W. Kirkaldy\ 1919\ Collection’. 2♀ e 1♂ (USNM): ‘Guanacaste\ 

Costa Rica\ 12 VII 57\ DR Lauck’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 4♀ e 2♂ (USNM): ‘Costa Rica: Heredia,\ La 

Selva Field Sta.\ near Puerto Viejo\ 21–28 March 1988’ ‘W. E. Steiner\ J. M. Hill\ J. M. Swearingen\ J. 

M. Mitchell’. 3♀ e 4♂ (USNM): ‘N. of Esparta\ Costa Rica, CL\ 1264 XII–24–1969\ J. T. Polhemus’ ‘J. 

T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♀ e 2♂ (USNM): ‘Ernesto Barrera y\ Harry 

Brailovsky, Col.\ Cañas\ Rio Lagarto\ Prov. Puntarenas\ Costa Rica\ 9–11–81’ ‘Colección del Institudo\ 

de Biologia, UNAM. México, D.F.’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 5♀ e 1♂ 

(USNM): ‘Panama, Chiriqui Prov.\ rocky stream at Balneario\ 3.8 km. N. of David, 50m\ 13 January 

1993 CL 2819\ J. Polhemus & A. Gillogly’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 5♂ 

e 1♀ (AMNH): ‘Costa Rica: Puntarenas Prov.\ Rincon de Osa, Osa Peninsula\ Rio Aguabuena, 14–

26July1969\ Toby Schuh, Janet Crane’. 
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Potamobates variabilis Hungerford, 1938 

(Fig. 23 e 24) 

 

Potamobates variabilis Hungerford, 1938: 85–87 (descrição, ilustração). Polhemus & Polhemus 1995: 

365, 367–368, 372 (chave, figura, filogenia, redescrição). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). 

Buzzetti 2006: 55 (Filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia).  

 

Diagnose: Macho: próctigere pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 24A, B); margem posterolateral do segmento abdominal VIII com uma ou duas projeções 

(Fig. 24B-D); margem posterior do esternito abdominal VIII com uma leve reentrância; ápice do processo 

basolateral do próctiger bífido (Fig. 24H). Fêmea: comprimento do projeção posterior do último 

laterotergito abdominal subigual ao do mediotergito abdominal VII; comprimento do mediotergito 

abdominal VIII subigual ao do VII; projeção posterior do esternito abdominal VII com comprimento 

subigual ao do mediotergito abdominal VIII, com um lóbulo de comprimento menor do que a 1/2 

esternito abdominal VII. 

 

Distribuição geográfica: PERU (Huánuco; La Paz). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 10,5 mm, ♀: 8,68 mm); largura (♂: 2,81 mm, ♀: 2,68 mm) (Fig. 23). 

Cabeça: comprimento do antenômero I 1,07 a 1,20 vezes maior do que a largura da cabeça e 3 vezes 

maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II subigual ao III em comprimento; 

antenômero IV 1,4 a 1,5 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,4 a 1,8 vezes maior do que a 

largura interocular. Artículo III do rostro 1,8 a 2,0 vezes mais longo do que o IV. Antena negra; dorso da 

cabeça amarelo; fronte com uma mancha enegrecida; vértice sem mancha; tubérculo antenífero 

amarelado; placas mandibular e maxilar amareladas; rostro com o artículos I, II e 2/3 proximais do III 

amarelos, 1/3 distal do III e todo o IV enegrecidos; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região 

proximal do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto com uma mancha castanho-clara em forma de 

cunha divergindo em direção à cabeça, margem posterior podendo ter cerdas douradas; propleura com 

uma mancha anterior formada por cerdas douradas; proacetábulo amarelo, com uma faixa formada por 

cerdas douradas na lateral externa e margem posterior podendo ter uma mancha enegrecida; coxa, 

trocânter e dorso do fêmur amarelados; parte ventral do fêmur, tíbia e tarso negros. Mesonoto negro; 3/4 

dorsais do mesoespiráculo cobertos por cerdas douradas; mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa 

formada por cerdas douradas, apresentando descontinuidade posterior; esternito sem manchas; coxas e 

trocânteres meso- e metatorácico amarelados; trocânteres com 2/3 proximais e ventre com uma mancha 
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negra; fêmures meso- e metatorácicos com as laterais amareladas; tíbias e tarsos meso- e metatorácicos de 

marrons a amarelados, tíbia mesotorácica podendo ter faixas enegrecidas mediana. Metanoto negro, 

margem posterolateral coberta por cerdas douradas; metaacetábulo com uma faixa formada por cerdas 

douradas na lateral externa. Abdômen: medio- e laterotergitos I–VII negros, margens laterais dos 

mediotergitos com faixa longitudinal formada por cerdas douradas; pleura abdominal amarelada com 

manchas negras e uma faixa longitudinal dourada formada por cerdas. Macho: esternitos abdominais II–

VII sem depressão mediana. Margem posterior do tergito abdominal VII arredondada. Projeção posterior 

do último laterotergito abdominal triangular; esternito abdominal VII com uma reentrância arredondada 

na margem posterior de largura subigual ao comprimento. Segmento abdominal VIII 1,4 a 1,6 vezes mais 

longo do que largo, tubular; margens laterais levemente divergindo posteriormente, largura anterior 9/10 

da posterior; esternito VIII com uma depressão longitudinal mediana ocupando a metade anterior, 

margem posteroventral levemente divergindo centralmente e não formando uma grande reentrância; lado 

direito com uma ou duas projeções direcionadas posteroventralmente, inseridas juntas; projeção ventral 

2,5 a 4,0 vezes mais longa do que larga, com margens laterais paralelas e ápice bífido; projeção dorsal 

(quando presente) no máximo com metade do comprimento da ventral, ápice arredondado. Próctiger e 

pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 24A, B). Próctiger 

subigual ao segmento abdominal VII em comprimento; margem anterior do próctiger com uma 

reentrância com 1/3 de seu comprimento próctiger; margem lateral direita dobrada ventralmente; margem 

lateral esquerda dobrada fortemente no processo basolateral e quase até o meio do próctiger; ápice do 

próctiger sem dentículos; cone anal inserido posteriormente; processo basolateral direito arredondado, 

com menos de 1/5 do comprimento do esquerdo; processo basolateral esquerdo aproximadamente 2 vezes 

mais longo do que largo, subigual ao próctiger em comprimento), eixo longitudinal divergindo 

aproximadamente 100º do eixo longitudinal do próctiger, margens laterais do processo divergindo 

distalmente, ápice arredondado (bífido) (Fig. 24H). Pigóforo aproximadamente 2,3 vezes mais longo do 

que o segmento abdominal VII. Falo aproximadamente 5,3 vezes mais do que sua menor largura (Fig. 

24E); esclerito dorsal enrolado na base, muito mais longo e pouco mais estreito do que o ventral, com 

base não chanfrada (Fig. 24F); esclerito lateral triangular, margens laterais divergindo distalmente; base 

do esclerito ventral bífida, ápice pouco mais largo do que a base; esclerito ventrotransversal não 

visualizado (Fig. 24G). Mediotergito abdominal VIII negro, pleurito e esternito amarelados; próctiger 

marrom; pigóforo amarelado. Fêmea: laterotergitos não dobrado sobre os mediotergitos abdominais, 

exceto o último; laterotergitos formando um espinho posteriormente, tubular, com comprimento subigual 

ao do mediotergito abdominal VIII e ápice arredondado. Margem posterior do esternito abdominal VII 

truncada, sem projeções. Projeção posterior do esternito abdominal VII presente, oval, aproximadamente 

duas vezes mais largo do que longo, com um lóbulo oval do lado direito, esternitocobrindo totalmente as 
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gonocoxas e dobrado parcialmente sobre o mediotergito abdominal VIII. Mediotergito abdominal VIII 

triangular, 1,2 vezes mais longo do que largo, margens laterais fortemente divergentes posteriormente, 

margem posterior arredondada; cone anal curto. Mediotergito abdominal VIII negro com as margens 

laterais amareladas; projeção posterior do esternito abdominal VII amarelada. Forma alada: 

desconhecida. 

 

Variações: A antena pode ser amarronzada, o antenômero I e os 2/3 proximais do II podem ser amarelos; 

o dorso da cabeça pode ser todo amarelo ou com frontoclípeo negro. O pronoto pode ter uma mancha 

triangular ou até ser todo amarelo com uma mancha anterolateral negra. O trocânter protoráco pode ser 

todo amarelo, a tíbia com o dorso da metade basal amarelada, e as faixas negras dos fêmures meso- e 

metatorácicos podem ser mais ou menos estreitas. O mesonoto pode ter uma mancha amarelada no 1/3 

posterior e uma faixa longitudinal mediana na 1/2 posterior. O mediotergitos abdominais podem 

apresentar uma mancha amarelada centralmente e os laterotergitos podem ser inteiramente amarelos. 

Macho com o mediotergito abdominal VIII pode ter a metade posterior amarelada. 

 

Comentários: O macho de P. variabilis possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 

90º (Fig. 27A, B), semelhante a P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. vivatus, P. 

spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia–se facilmente 

dessas pelo o ápice do processo basolateral esquerdo do próctiger ser bífido. 

 

Material examinado: 2♂ e 14♀ (USNM): ‘Cucharas, R.\ Fuallago, Peru\ FL W VIII 1954’. 19♂ 

(USNM): ‘Cucharas R.\ Pacaya, Peru\ FL WVI–1954’ ‘CJDrake\ Coll.1956’. 1♂ (USNM): 

‘Potamobates\ variabilis\ Hung. (1938)\ Det. J. C. Lutz’ ‘Peru: Puente Perez\ Riv. Trib. Cfz Huallaga 

Riv. S. W’ ‘of Tingo Maria.’ ‘X, 2, 1955’ ‘S.S. Roback. (Coll)’ ‘J C Lutz\ Collection\ 1961’. 2♂ e 2♀ 

(USNM): ‘Tingo Maria,\ Peru IX–16–44\ E.J.Hambleton’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ (USNM): 

‘Shapajilla, Huanuco\ Peru June, 1939\ Felix Woytkowski’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’.  

 

 

Potamobates bilobulatus Morales, Molano & Castro, 2013 

 

Potamobates bilobulatus Morales, Molano & Castro, 2013: 189–195. (Descrição, figura). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo; margem posterolateral do segmento abdominal VIII com uma projeção tão longa quanto larga, 
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com o ápice bífido, projeção inserida mais dorsalmente um pouco maior do que a ventral; processo 

basolateral esquerdo do próctiger tão longo quanto largo, pouco mais curto do que o próctiger com ápice 

arredondado. Fêmea: mediotergito abdominal VIII 1,5 vezes mais longo do que o VII, ápice curvado para 

baixo; projeção posterior do esternito abdominal VII com 1/2 do comprimento do esternito abdominal VII 

e não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII. Forma alada: Margem posterior e 2/3 da margem 

posterolateral do pronoto amarelados. 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Santander; Valle del Cauca). 

 

Comentário: O macho de P. bilobulatus possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada 

aproximadamente 90º, semelhante às espécies: P. anchicaya, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. spiculus, P. 

sumaco P. shuar, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia–se 

facilmente dessas por possuir o processo basolateral esquerdo do próctiger largo (com o comprimento 

subigual à largura) e por ter o comprimento do processo basolateral ser um pouco menor do que o 

comprimento do próctiger. Fêmea com o tergito VIII triangular, com o comprimento 1 ½ meio maior do 

que a largura.  

 

Material examinado: 1♀ HOLÓTIPO (UPTC): ‘Colombia Valle del Cauca\ Buenaventura Bahía de 

Buenaventura La Bacana\ Qda. Aguaclara 13. Vi. 2005\ Col. F. Molano leg.’ ‘UPTC – MHN–ART 0006’ 

‘Potamobates\ bilobulatus’ ‘Holotipo’. 2♀ e 1♂ PARÁTIPOS (UPTC): ‘Colombia Valle Del Cauca\ 

Buenaventura, Bahia de\ Buenaventura La Bocana\ Qda, Aguaclara 13.vi.2005\ Col. F. Molano leg.’ 

‘Potamobates\ bilobulatus’ ‘UPTC–MHN–ART 0007’ ‘Paratipos’. 3♀ e 4♀ (EQ): ‘#442\ Hemiptera\ 

Gerridae\ Potamobates bilobulatus\ Caño NN Est. San Antonio\ Buenaventura 8/08/01/ 15 individuos’. 

6♀, 7♂ e 20 imaturos (MUSENUV): ‘Malago\ Rio Bonquito\ (Superfície)\ 12 msnm\ Mayo 15/92\ F. 

Gerridae\ Metrobates sp.’ 

 

Potamobates williamsi Hungerford, 1932 

(Fig. 25, 26, 27 e 28) 

 

Potamobates williamsi Hungerford, 1932: 228–230 (descrição). Drake & Harris 1934: 224, 228–229 

(chave, redescrição). Hungerford 1937: 146–147 (figura). Kuitert 1942: 140–141 (chave, nota). 

Matsuda 1960: 512–513 (figura). Polhemus & Polhemus 1995: 363, 365, 367–369, 372 (chave, 

figura, filogenia). Cognato 1998: 19–22 (chave, figura, filogenia, redescrição). Buzzetti 2006: 55 
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(filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia). Morales-Castaño et al. 2013: 

194 (Figura). 

= Potamobates sumaco Cognato, 1998: 17–21 (descrição, chave, figura, filogenia) syn. nov. 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 26, 28); segmento abdominal VIII com a margem posterolateral direita com duas projeções 

aproximadamente três vezes mais longass do que largas, inseridas separadamente (Fig. 26C; 28B); 

processo basolateral do próctiger com uma torção contínua ao longo do comprimento de 90º em relação 

ao eixo longitudinal do próctiger (Fig. 26B; 28A). Fêmea: projeção posterior do esternito abdominal VII 

não dobrada sobre o mediotergito abdominal VIII. 

 

Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Caquetá, Cauca, Putumayo, Risaralda, Valle del Cauca): 

EQUADOR (Napo, Orellana, Sucumbios), EQUADOR (Napo, Pastaza).  

 

Redescrição: Comprimento (♂♂: 10,4–11,1 mm; ♀♀: 8,6–10,0 mm); largura (♂♂: 2,5–2,9 mm; ♀♀: 

2,7–3,1 mm) (Fig. 25; 27). Cabeça: comprimento do antenômero I 1,1 vezes maior do que a largura da 

cabeça e 2,5 a 2,8 vezes maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II 1,1 mais longo do 

que o III; antenômero IV 1,4 a 1,7 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,7 vezes maior do que 

a largura interocular. Artículo III do rostro 1,8 a 2,0 vezes mais longo do que o IV. Antena negra; dorso 

da cabeça amarelo, fronte com uma mancha enegrecida; tubérculos anteníferos enegrecidos; placas 

mandibular e maxilar amareladas; rostro com artículos I, II e 2/3 proximais do III amarelos, 1/3 posterior 

do III e todo o IV enegrecidos; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur 

protorácico com dentículos. Pronoto com uma mancha castanha em forma de cunha com as margens 

divergindo em direção à cabeça, margem posterior coberta por cerdas douradas; propleurito com uma 

mancha anterior formada por cerdas douradas; proacetábulo amarelo, com uma faixa na lateral externa 

formada por cerdas douradas e uma mancha enegrecida na margem posterior; coxa e trocânter 

amarelados, trocânter podendo ter uma faixa enegrecida ventralmente; fêmur amarelado, parte ventral e 

ápice enegrecidos; tíbia e tarso negros. Mesonoto usualmente com uma faixa longitudinal mediana 

amarelada, duas manchas triangulares localizadas lateralmente no terço posterior, margem posterior 

coberta por cerdas douradas; 3/4 dorsais do mesoespiráculo cobertos por cerdas douradas; mesopleurito 

com uma faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando descontinuidade 

posterior; mesoesternito sem manchas; mesoacetábulo com uma faixa formada por cerdas douradas na 

lateral externa; coxas e trocânteres meso- e metatorácicos amarelados; trocânteres meso- e metatorácico 

com 2/3 proximais enegrecidos; fêmures meso- e metatorácicos amarelados com faixa longitudinal 
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enegrecida no dorso e ventre, tíbias e tarsos meso- e metatorácicos amarronzadas, clareando distalmente. 

Metanoto com uma faixa central amarelada, margem posterior coberta por cerdas douradas; metacetábulo 

com uma faixa formada por cerdas douradas na lateral externa; esternitos sem manchas. Abdômen: 

medio- e laterotergitos I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa longitudinal formada 

por cerdas douradas, mediotergitos II a VII podendo ter uma mancha amarelada centralmente; 

laterotergitos negros com uma faixa longitudinal dourada formada por cerdas. Macho: esternitos 

abdominais II–VII sem depressão longitudinal mediana. Margem posterior do mediotergito VII 

arredondada; projeção posterior do último laterotergito abdominal triangular. Esternito abdominal VII 

com uma reentrância arredondada na margem posterior de largura subigual ao comprimento. Segmento 

abdominal VIII 1,5 a 1,7 vezes mais longo do que largo, tubular, margens laterais levemente divergentes 

posteriormente, largura basal 9/10 da apical; esternito VIII com uma depressão longitudinal mediana na 

região anterior atingindo aproximadamente o meio do esternitos; lado direito com duas projeções 

inseridas separadamente (uma laterodorsal e uma lateroventral) de comprimento aproximadamente três 

vezes maior do que a largura na base, dispostas paralelamente, direcionadas posteroventralmente, com 

ápices arredondados a pontiagudos. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo 

longitudinal do corpo (Fig. 26; 28). Próctiger 1,2 vezes mais longo do que o segmento abdominal VII; 

margem anterior do próctiger com uma reentrância ocupando 1/3 do comprimento do mesmo; margem 

lateral direita dobrada ventralmente; margem lateral esquerda dobrada fortemente no processo basolateral 

esquerdo e aproximadamente até o meio do próctiger; ápice do próctiger sem dentículos; cone anal 

inserido posteriormente; processo basolateral direito do próctiger desenvolvido, arredondado, com menos 

de 1/5 do comprimento do processo basolateral esquerdo; processo basolateral esquerdo 

aproximadamente 2 vezes mais longo do que largo, 0,6 do comprimento do próctiger, eixo longitudinal 

divergindo aproximadamente 100º do eixo longitudinal do próctiger, margens laterais convergentes 

distalmente, ápice agudo (não bífido). Pigóforo aproximadamente 2,5 vezes mais longo do que o 

segmento abdominal VII. Falo com comprimento aproximadamente 6 vezes maior do que sua menor 

largura; esclerito dorsal enrolado na base, muito mais longo e pouco mais estreito do que o ventral; 

esclerito lateral triangular, margens laterais divergindo distalmente; base do esclerito ventral bífida, ápice 

pouco mais largo que a base; esclerito ventrotransversal não visualizado. Mediotergito abdominal VIII 

negro, laterotergitos e esternitos amarelados; próctiger negro com ápice amarelado; pigóforo com 1/2 

anterior amarelada e 1/2 posterior amarronzada. Fêmea: laterotergitos não dobrados sobre os 

mediotergitos abdominais ou apenas sobre o último tergito; laterotergitos formando um espinho 

posteriormente, tubular, com comprimento maior do que o do mediotergito abdominal VIII, ápice 

arredondado. Margem posterior do esternito abdominal VII abdominal truncada, sem projeções. Projeção 

posterior do esternito abdominal VII presente, com largura subigual á do mediotergito VIII, com um 
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lóbulo, cobrindo totalmente as gonocoxas e dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII. Mediotergito 

abdominal VIII triangular, margens laterais fortemente divergentes posteriormente, margem posterior 

arredondada. Cone anal curto. Tergitos amarelado, com a base enegrecida; projeção posterior do esternito 

abdominal VII amarelada com ápice pouco mais escuro. Forma alada: não conhecida. 

 

Variações: Os antenômeros podem ser amarronzados. O dorso da cabeça pode ser todo enegrecido, ter 

uma mancha amarelada no vértice ou ser homogeneamente amarelado. O artículo III do rostro pode 

apresentar de 1/3 a 2/3 proximais amarelados e o restante enegrecido. O Trocântertrocânter protorácico 

pode ser inteiramente amarelado. O mesonoto pode ser todo negro ou possuir faixa central e manchas 

amareladas no 1/3 posterolateral variando em espessura e comprimento. Trocânteres meso- e 

metatorácicos inteiramente amarelos ou com uma leve mancha amarronzada ventralmente. Nos 

exemplares mais escuros examinados, os fêmures meso- e metatorácicos são negros. O metanoto pode ser 

todo negro ou com uma grande mancha central amarelada. Finalmente, o tergito abdominal VIII do 

macho pode ter uma mancha amarelada central ou não. 

 

Comentários: O macho de P. williamsi possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 

90º (Fig. 21), semelhante às espécies: P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. 

spiculus, P. sumaco, P. shuar, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus e P. woytkowskii. No entanto, a 

margem lateroposterior direita do VIII segmento possui duas projeções longas (Fig. 26C; 28B), como 

também ocorre nos machos das espécies P. anchicaya, P. sumaco e P. tridentatus. Diferencia–se de P. 

anchicaya e P. tridentatus por possuir as duas projeções inseridas separadamente, com a distância entre as 

inserções das projeções, subigual ao comprimento da projeção.  

Segundo Cognato (1998), P. sumaco é muito semelhante a P. willliamsi e distinguiria-se desta por 

possuir: (1) projeções da margem posterolateral direita do segmento abdominal VIII do macho estreitas, 

direcionadas posteroventralmente e mais distantes entre si; (2) macho com processo basolateral esquerdo 

do próctiger girado 90º, e (3) lóbulo da projeção posterior do esternito abdominal VII da fêmea em vista 

ventral e não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII. Por outro lado, P. williamsi caracterizaria-se 

por possuir: (1) projeções da margem posterolateral do segmento abdominal VIII do macho mais largas e 

menos distantes entre si; (2) macho com processo basolateral esquerdo do próctiger não girado, e (3) 

lóbulo da projeção posterior do esternito abdominal VII da fêmea não em vista ventral e dobrado sobre o 

mediotergito abdominal VIII. 

No entanto, ao estudar os tipos dessas espécies, encontramos contradições em relação ao reportado 

acima: (1) as projeções da margem posterolateral direita do segmento abdominal VIII do macho são 

variáveis em comprimento e espessura (Fig. 28B-E); (2) o processo basolateral esquerdo do próctiger do 
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macho de P. williamsi também é girado 90º, como pode ser observado na figura (26B), no entanto, em P. 

sumaco a torção ocorre mais bruscamente na base do processo (Fig. 28A), enquanto que em P. williamsi a 

torção ocorre continuamente ao longo do comprimento do mesmo (Fig. 26B); e (3) ambas as fêmeas 

possuem o lóbulo na projeção posterior do esternito abdominal VII em vista ventral, no entanto, em P. 

sumaco o esternito não se dobra sobre o mediotergito abdominal VIII ou se dobra parcialmente, enquanto 

que em P. williamsi o esternito se dobra por maior ou menor extensão dependendo do espécime. De 

acordo com o grau de variação intraespecífica que foi encontrada dentro das espécies do gênero é 

inseguro afirmar que esses caracteres suportam espécies distintas.  

Levando em consideração o alto grau de variação intraespecífica encontrado nas espécies de 

Potamobates, as diferenças sutis e inconstantes entre P. sumaco e P. williamsi apontadas acima e a 

sobreposição parcial da distribuição geográfica das duas espécies, propõe-se aqui sinonimizá-las, havendo 

prioridade para P. williamsi. 

 

Material examinado: 3♂ e 3♀ PARÁTIPOS (USNM): ‘PARATYPE\ Potamobates/\ williamsi\ H. B. 

hungerford’ ‘F. X. Williams\ Tena, Ecuador/ Feb.23, 1923’ ‘Paratype No.\ 52008\ U.S.N.M.’ ‘♂’. 1♂ e 

1♀ (USNM): ‘Ecuador S. A\ Mar. 1937\ Clarke MacIntyre’ ‘Oriente, E\ Rio Napo water\ shed Jatun\ 

Yacu 700 mtrs’ ‘C J Drake\ Coll. 1956’. 1♂ e 1♀ (USNM): ‘Ecuador\ Napo Prov. Shell\ X–7–79\ J.J 

Anderson’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 6♂ e 2♀ (USNM): ‘Ecuador S. A\ 

Mar. 29 1937\ Clarke MacIntyre’ ‘Oriente, E\ Rio Napo water\ shed Jatun\ Yacu 700 mtrs’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection 2014\ C. J. Drake Accession’. 1♂ e 1♀ (AMNH): ‘Ecuador S. A.\ Mar. 29 1937\ 

Clarke MacIntyre’ ‘Oriente E\ Rio Napo water\ ahed Jatun\ Yacu 700 mtrs’. 7♀ e 7♂ (USNM): ‘Ecuador: 

Napo Prov.\ stream near community of\ Guacamayo near Mondaña\ 26–II–1997. K. Galacatos Coll’ 

‘PARATYPE\ Potamobates sumaco\ Cognato’. 4♀ e 2♂ (EQ): ‘Gerridae # 223 HA\ Potamobates cf. 

williamsi\ Q. Tufán/ R. Caquetá/ R. Amazonas\ Municipio Santa Rosa – Cauca\ HA 223 8–05–92\ CH’. 

4♂ e 6 imaturos (EQ): ‘Corriente Rio Playayacy escuela\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuenca Rio Napo\ 

Altura 250 msnm\ Municipio Francisco Orellana (Ecuador)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ 

‘Muestra HA 243\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates williamsi\ Identificó: HAG’. 8♀, 9♂ e 

2 imaturos (EQ): Corriente Rio Playayacu arriba\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuenca Rio Napo\ Altura 

250 msnm\ Francisco Orellana (Ecuador)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 242\ 

Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates williamsi\ Identificó: HAG’. 1♂ (UNC): ‘Curriente 

Charca\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuenca Rio Caquetá\ Altura 700 msnm\ Municipio Mocoa 

(Putumayo)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL’ ‘Muestra HA 168\ Hemipera Heteroptera\ Gerridae\ 

Potamobates williamsi\ Identifico: HAG’. 46♀, 57♂ e 102 imaturos (UNC): ‘R. rancheria – Ene 2003\ 

E14’. 1♀ (UPTC): ‘Colombia–Caqueta, Flores\ Lugar: Q. La sardina\ Altura:\ Fecha:30/03/04\ Col: C. 
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Serrato’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: sumaco\ det: F. Molano’ ‘P. su. 0047’. 4♂ (UPTC): ‘Colombia 

Caqueta\ Lugar: Florencia\ Q. el dado\ Altura: 450msnm\ Fecha: 01/03/03\ Col: C. Serrato’ ‘P. su. 0046’ 

‘Gen: Potamobates\ Esp: sumaco\ Det: D. camacho’. 1♀ (UPTC): ‘Colombia–Caqueta\ Lugar Q. La 

Perdiz\ V. Agua Negra\ Altura:\ Fecha: 13/11/03\ Col: C. Serrato’ ‘P. su. 0045’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: 

sumaco\ Det: F. Molano’. 1♀ e 2♂ (UPTC): ‘Colombia Caqueta, Flores\ Lugar: Q. La Vuca\ Altura:\ 

Fecha: 12/12/03\ Col. C. Serrato’ ‘P. su. 0044’ ‘Gen: Potamobates\ sumaco\ Det. D. Camacho’. 5♀ e 3♂ 

(UPTC): ‘Colombia–Caqueta\ Lugar: Florencia\ Q. Machilerito\ Altura: 10/07/03\ Col: C. Serrato’ ‘Gen: 

Potamobates\ Esp: sumaco\ Det: D. camacho’ ‘P. su. 0043’. 3♀, 2♂ e 2 imaturos (UPTC): ‘Col. Caqueta\ 

Los Estiechos\ Col: C. Serrato’ ‘Potamobates\ sumaco\ Det. D. Camacho’ ‘P. su. 0048’. 4♂ (UPTC): 

‘Colombia–Caqueta\ Mun. Paujil\ Altura:\ Fecha: 17enero/2004\ Coleta Qda Banego\ Colector C. 

Serrato’ ‘P. su. 0049’ ‘F. Gerridae\ G. Potamobates\ Sp. Sumaco\ Det. F. molano’. 3♀ e 1♂ (UPTC): 

‘Colombia–Caqueta\ Lugar: Florencia\ Nueva Jarusalem\ Altura:\ Fecha: 16/06/02\ Col: C. Serrato’ ‘Gen: 

Potamobates\ Esp: sumaco\ Det: F. Molano’ ‘P. su. 0050’. 1♀, 2♂ e 2 imaturos (UPTC): ‘Colombia–

Caqueta–Flores\ Lugar: V. La. Florida\ Q. La. Sardina\ Altura:\ Fecha: 30/03/04\ Col: C. Serrato’ ‘P. su. 

0051’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: sumaco\ Det: D. Camacho’. 1♂ (UPTC): ‘Colombia–Caqueta\ Lugar: 

Florencia\ Q. La Sardina\ fecha: 15/02/04\ Col: C. Serrato’ ‘P. su. 0052’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: 

sumaco\ Det: D. Camacho’. 5♀ e 4♂ (UPTC): ‘Colombia Caqueta\ Qba. Yumal\ Altura:\ Fecha: 29 

Agost/05\ Colecta:\ Colector: C. Serrato’ ‘F. Gerridae\ G. Potamobates\ Sp. Sumaco\ Det F. molano’ ‘P. 

su. 0053’. 1♂ e 1 imaturo (UPTC): ‘Colombia–Valle Bvntu\ Lugar: Rio Solaletos\ Altura:\ Fecha: 

15/12/97\ Col: C. Serrato’ ‘Gen Potamobates\ Esp sumaco\ Det: F. Molano’ ‘P. su. 0054’. 1♂ e 1♀ 

(USNM): ‘Ecuador: Napo Prov.\ stream nr. Community of Guacamayo. Nr. Mondaña\ I–1998, K. 

Galacatos’ ‘Potamobates\ sumaco Cognato\ Det. A. I. Cognato. 1998’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2014\ 

C. J. Drake Accession’. 

 

Potamobates spiculus Polhemus & Polhemus, 1983 

(Fig. 29) 

 

Potamobates spiculus Polhemus & Polhemus, 1983: 286–288 (descrição). Polhemus & Polhemus 1995: 

365, 367–369, 372 (chave, filogenia). Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 

(filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 45–46 (chave, filogenia).  

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo; margem posterolateral do segmento abdominal VIII com duas projeções inseridas ventralmente, a 

mais dorsal pontiaguda, aproximadamente duas vezes mais longa do que larga, a mais ventral oval a 
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triangular, com largura subigual ao comprimento), margem posteroventral sem grande reentrância, com 

um dente triangular central. Fêmea: projeção posterior do último laterotergito abdominal com 

comprimento subigual ao do mediotergito abdominal VII (Fig. 29C, D); mediotergito abdominal VIII 

aproximadamente três vezes mais longo do que largo, margens laterais divergindo fortemente no 1/3 

anterior (Fig. 29C); projeção posterior do esternito abdominal VII com um lóbulo levemente torcido, de 

comprimento menor ou subigual ao do esternito abdominal VII (Fig. 29D). 

 

Distribuição geográfica: PERU (Cusco). 

 

Comentário: O macho de spiculus possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 90º, 

semelhante a P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. sumaco P. shuar, P. 

tridentatus, P. variabilis, P. vivatus, P. williamsi e P. woytkowskii. Diferencia–se dessas espécies por a 

margem lateroposterior do segmento VIII ter duas projeções inseridas ventralmente, projeção inserida 

mais dorsalmente ser longa e pontiaguda (comprimento aproximadamente duas vezes maior do que a 

largura) e a projeção inserida mais ventralmente ser larga (com a largura subigual ao comprimento), 

forma da projeção variando de oval a triangular; fêmea com o lóbulo a projeção posterior do esternito 

VIII muito longo, com o comprimento aproximadamente 3 vezes maior do que o menor comprimento do 

esternito VII, como em também ocorre na fêmea de P. woytkowskii. Os caracteres que diferenciam essas 

duas espécies está na seção de P. woytkowskii. 

 

Material examinado: 3♂ e 2♀ PARÁTIPOS (USNM): ‘Quincemil, Peru\ IX–1962\ Luis E. Pena’ ‘J. T. 

Polhemus\ Collection’ ‘Paratype\ Potamobates\ spiculus\ J.T. & D.A Polhemus’.  

 

Potamobates woytkowskii Hungerford, 1937 

(Fig. 30 e 31) 

 

Potamobates woytkowskii Hungerford, 1937: 144–147 (descrição, ilustração). Polhemus & Polhemus 

1983 (ilustração, nota). Polhemus & Polhemus 1995: 365, 367–369, 372 (chave, filogenia). 

Cognato 1998: 21–22 (filogenia). Buzzetti 2006: 55 (filogenia). Padilla-Gil & Damgaard 2011: 

45–46 (chave, filogenia).  

 

Diagnose: Macho: próctigere pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 31A, C); margem posterolateral do segmento abdominal VIII com duas projeções inseridas 

ventralmente, a mais dorsal pequena, com comprimento subigual à largura, a mais ventral oval, 
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aproximadamente duas vezes mais longa do que larga (Fig. 31C-F); margem posterior do esternito 

abdominal VIII com uma grande reentrância (Fig. 31A). Fêmea: projeção posterior do último laterotergito 

abdominal 3 vezes mais longo do que o mediotergito abdominal VII (Fig. 31B); comprimento do 

mediotergito abdominal VIII subigual à largura; esternito abdominal VII com um lóbulo de comprimento 

menor ou subigual ao do esternito abdominal VII (Fig. 31E). 

 

Distribuição geográfica: PERU (San Martín). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 10,8–11,5 mm, ♀: 10,8 mm); largura (♂: 2,7–2,8 mm, ♀: 3,1 mm) (Fig. 

30). Cabeça: comprimento do antenômero I aproximadamente 1,2 vezes maior do que a largura da 

cabeça e 3 vezes maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II subigual ao III em 

comprimento; antenômero IV 1,3 a 1,4 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,3 a 1,5 vezes 

maior do que a largura interocular. Artículo III do rostro 1,6 vezes mais longo do que o IV. Antena 

amarronzada a enegrecida, antenômero I levemente mais claro que os demais; dorso da cabeça amarelo; 

fronte com uma mancha enegrecida; vértice sem mancha; tubérculos anteníferos e placas mandibular e 

maxilar amareladas; rostro com artículos I, II e 2/3 proximais do III amarelos, 1/3 distal do III e todo o IV 

enegrecidos; parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur protorácico com 

dentículos. Pronoto com uma mancha castanha em forma de cunha com as margens divergindo em 

direção à cabeça, margem posterolateral com algumas cerdas douradas; propleurito com uma mancha 

anterior formada por cerdas douradas; proacetábulo amarelo, com uma faixa na lateral externa formada 

por cerdas dourada e margem posterior amarronzada; coxa e trocânter amarelados, parte ventral do 

trocânter usualmente com uma faixa mediana marrom; fêmur com a parte dorsal amarelada e a parte 

ventral negra; tíbia e tarso variando de amarronzados a enegrecidos, dorso da tíbia usualmente amarelado. 

Mesonoto com três faixas; 3/4 dorsais do espiráculo cobertos por cerdas douradas; mesopleurito com uma 

faixa longitudinal sinuosa formada por cerdas douradas, apresentando descontinuidade posterior; 

mesoesternito sem manchas; coxas meso- e metatorácica amareladas; trocânteres meso- e metatorácico 

amarelados, no ventre com uma mancha central amarronzada; fêmures meso- e metatorácico com as 

laterais amareladas; tíbias e tarsos meso- e metatorácicos amarelados a marrons, tíbia mesotorácica 

podendo ter faixas enegrecidas medianamente. Metanoto negro com duas manchas centrais anteriores 

amareladas, margem posterolateral coberta por cerdas douradas; metacetábulo com uma faixa formada 

por cerdas douradas na lateral externa; metapleurito e metaesternito sem manchas. Abdômen: medio- e 

laterotergitos I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa longitudinal formada por cerdas 

douradas; pleura amarelada, com manchas negras e uma faixa longitudinal dourada formada por cerdas. 

Macho: esternitos abdominais II–VII sem depressão medianas. Margem posterior do mediotergito 
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abdominal VII arredondada. Projeção posterior do último laterotergito abdominal triangular. Esternito 

abdominal VII com uma reentrância arredondada na margem posterior de comprimento subigual à 

largura. Segmento abdominal VIII 1,9 a 2,1 vezes mais longo do que largo, tubular, margens laterais 

levemente divergetes posteriormente, largura anterior 9/10 da posterior; esternito VIII com uma depressão 

longitudinal mediana ocupando aproximadamente os 2/3 anteriores, margem posterior levemente 

divergindo centralmente, formando uma grande reentrância; lado direito com duas projeções inseridas 

ventralmente, a mais dorsal pequena, com comprimento subigual à largura, a mais ventral oval, 

aproximadamente duas vezes mais longa do que larga, projeções direcionadas posteroventralmente, 

inseridas juntas, com ápices arredondados. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação 

ao eixo longitudinal do corpo (Fig. 31A, C). Próctiger 1,1 vezes mais longo do que o segmento abdominal 

VII; processo basolateral direito arredondado, com menos de 1/5 do comprimento do esquerdo; processo 

basolateral esquerdo aproximadamente 1,7 vezes mais longo do que largo, com próctiger 3/5 do 

comprimento do próctiger, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 90º do eixo longitudinal do 

próctiger, margens laterais do processo convergindo distalmente, ápice agudo (não bífido). Mediotergito 

abdominal VIII negro, pleurito VIII e esternito VIII amarelados; próctiger marrom; pigóforo amarelado. 

Fêmea: laterotergitos não dobrado sobre os mediotergitos abdominais, exceto o último; laterotergitos 

formando um espinho posteriormente, tubular, com ápice arredondado, aproximadamente 3 vezes mais 

longo do que o mediotergito abdominal VIII. Margem posterior do esternito abdominal VII truncada, sem 

projeções. Projeção posterior do esternito abdominal VII presente, oval, aproximadamente duas vezes 

mais largo do que longo, cobrindo totalmente as gonocoxas, não dobrado sobre o mediotergito abdominal 

VIII (Fig. 31B), com um lóbulo oval de comprimento menor ou subigual subigual ao do esternito 

abdominal VII. Mediotergito abdominal VIII triangular, 1,1 mais longo do que largo, margens laterais 

fortemente divergentes posteriormente, margem posterior arredondada; cone anal curto. Mediotergito 

abdominal VIII negro com as margens laterais amareladas; esternito abdominal VII amarelado. Forma 

alada: desconhecida. 

 

Comentários: O macho de woytkowskii possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada aproximadamente 

90º (Fig. 31A, C), semelhante às espécies: P. anchicaya, P. carvalhoi, P. peruvianus, P. spiculus, P. 

sumaco P. shuar, P. spiculus, P. tridentatus, P. variabilis, P. vivatus e P. williamsi. Diferencia–se dessas 

pela margem lateroposterior direita do segmento VIII possuir duas projeções inseridas ventralmente, 

projeção inserida mais dorsalmente ser pequena (com a largura subigual ao comprimento), enquanto que a 

projeção inserida mais ventralmente tem forma oval e é maior (com o comprimento aproximadamente 

duas vezes maior do que a largura) (Fig. 31C-F); fêmea com um lóbulo longo na projeção posterior 

esternito VIII, com o comprimento aproximadamente 3 vezes maior do que a menor largura da projeção 
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posterior do esternito VIII (Fig. 31B). Potamobates woytkowskii é muito similar a P. spiculus, mas podem 

se diferenciar por a primeira espécie possuir: (1) a margem ventroposterior do segmento VIII com uma 

reentrância pronunciada e sem um dente central (Fig. 31A); (2) a margem lateroposterior do segmento 

VIII com duas projeções inseridas ventralmente, projeção inserida mais dorsalmente ser pequena (com a 

largura subigual ao comprimento), enquanto que a projeção inserida mais ventralmente é oval e maior 

(com o comprimento aproximadamente duas vezes maior do que a largura) (Fig. 31C); (3) a fêmea, 

possui o tergito VIII curto, com o comprimento subigual à largura (Fig. 31B); (4) e o projeção da margem 

posterior do esternitos abdominal VIII com o comprimento aproximadamente 3 vezes maior do que 

tergito VII (Fig. 31B). Enquanto P. spiculus se caracteriza por: (1) a margem ventroposterior do segmento 

VIII com uma leve reentrância e com um dente central; (2) margem lateroposterior do segmento VIII com 

duas projeções inseridas ventralmente, projeção inserida mais dorsalmente longa e pontiaguda, 

(comprimento aproximadamente 2 vezes maior do que a largura) e a projeção inserida mais ventralmente 

ser larga (largura subigual ao comprimento), com a forma variando de oval a triangular; (3) fêmea, tergito 

VIII é longo, comprimento aproximadamente 3 vezes maior do que a largura; (4) e o projeção da margem 

posterior do esternitos abdominal VIII subigual ao comprimento do tergito VII.  

 

Material examinado: 1♂ e 1♀ PARÁTIPOS (USNM): ‘Peru S.A.\ Sept9–Oct.3’36\ F.Woytkowski\ 

No.3682’ ‘Vic Rioja\ Depto. San Martin\ Jungle900m.a.s.l’ ‘Paratype\ Potamobates\ woytkowskii\ H. B. 

Hungerford’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2011\ C.J.Drake Accession’. 1♂ (USNM): ‘Peru S. A\ Oct. 11–

22, 1936\ F. Woytkowski\ No.3722’ ‘Dept. San Martin\ Vic. Rioja\ Jungle 900m.a.s.l’ ‘♂’ ‘Woytkowskii 

♂’ ‘J. T. Polhemus\ Collection 2011\ C.J.Drake Accession’. 

 

Potamobates sp. nov. 

(Fig. 32 e 33) 

 

Potamobates vivatus Polhemus & Polhemus, 1995: 361–364, 367–368, 372 (chave, figura, filogenia, 

redescrição). 

 

Diagnose: Macho: próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º em relação ao eixo longitudinal do 

corpo (Fig. 33A, D, E); margem posterolateral do mediotergito abdominal VIII com uma projeção ventral 

de comprimento subigual à largura (Fig. 33D). Fêmea: mediotergito abdominal VIII quase 4 vezes mais 

longo do que largo (Fig. 33B, C); projeção posterior do esternito abdominal VII com aproximadamente 

1/2 do comprimento do mediotergito abdominal VII (Fig. 33C). 
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Distribuição geográfica: COLÔMBIA (Boyacá, Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Meta). 

 

Redescrição: Comprimento (♂: 10,6 mm; ♀: 11,5 mm); largura (♂: 2,7 mm; ♀: 2,4 mm) (Fig. 32). 

Cabeça: comprimento do antenômero I 1,2 vezes maior do que a largura da cabeça e 2,8 a 3,0 vezes 

maior do que o comprimento do antenômero II; antenômero II 1,0 a 1,2 vezes mais longo do que o III; 

antenômero IV aproximadamente 1,3 vezes mais longo do que o III. Largura do olho 1,3 a 1,5 vezes 

maior do que a largura interocular. Artículo III do rostro 1,6 a 2,0 vezes mais longo do que o IV. Antenas 

negras, parte ventral do antenômero I pouco mais clara que o restante; parte dorsal da cabeça amarelada, 

fronte com uma mancha amarronzada; tubérculo antenífero com ápice negro; placas mandibular e maxilar 

amareladas; rostro com artículos I, II e base do III amarelados, restante do III e todo o IV enegrecidos; 

parte ventral da cabeça amarelada. Tórax: região proximal do fêmur protorácico com dentículos. Pronoto 

com uma mancha castanha em forma de cunha com as margens divergindo em direção à cabeça, margem 

posterior não coberta por cerdas douradas; propleurito com uma mancha anterior formada por cerdas 

douradas; proacetábulo amarelado, margem posterior amarronzada; coxa, trocânter e fêmur amarelados; 

fêmur com a parte ventral e ápice enegrecidos, tíbia e tarso enegrecidos. Mesonoto enegrecido; ¾ dorsais 

do mesoespiráculo cobertos por cerdas douradas; mesopleura com uma faixa longitudinal sinuosa 

formada por cerdas douradas posteriormente descontínua; mesoesternito sem manchas; coxas, trocânteres 

e fêmures meso- e metatorácicos amarelos; fêmures com uma faixa negra nas regiões dorsal e ventral; 

tíbias e tarsos meso- e metatorácicos amarronzados. Metanoto sem faixas, margem posterolateral com 

cerdas douradas; mesoacetábulo com uma faixa longitudinal enegrecida e uma faixa formada por cerdas 

douradas na lateral externa; metapleurito e metaesternito amarelados. Abdômen: medio- e laterotergitos 

I–VII negros, margens laterais dos mediotergitos com faixa longitudinal dourada formada por cerdas. 

Macho: esternitos abdominais II–VII com uma depressão longitudinal mediana leve, tornando-se mais 

conspícua posteriormente. Margem posterior do mediotergito abdominal VII arredondada. Projeção 

posterior do último laterotergito abdominal triangular. Esternito abdominal VII com uma reentrância 

arredondada na margem posterior de comprimento subigual à largura. Segmento abdominal VIII 1,6 a 1,8 

vezes mais longo do que largo, tubular, margens laterais levemente divergentes posteriormente, largura 

anterior 4/5 a 9/10 da posterior; esternitos VIII com uma depressão longitudinal mediana anterior 

ocupando aproximadamente metade de seu comprimento, margem posterior convergindo centralmente; 

lado direito com uma projeção de comprimento subigual à largura na base, direcionada 

posteroventralmente, ápice arredondado a pontiagudo. Próctiger e pigóforo girados aproximadamente 90º 

em relação ao eixo longitudinal dio corpo (Fig. 33A, D, E). Próctiger 1,3 vezes mais longo do que o 

segmento abdominal VII; margem anterior do próctiger com uma reentrância ocupando 1/3 próctigerde 

seu comprimento; margens laterais direita e esquerda não dobradas ventralmente; ápice do próctiger sem 
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dentículos; processo basolateral direito do próctiger arredondado, com menos de 1/5 do comprimento do 

esquerdo; processo basolateral esquerdo do próctiger aproximadamente 1,8 vezes mais longo do que 

largo, com 3/5 do comprimento do próctiger, eixo longitudinal divergindo aproximadamente 100º do eixo 

longitudinal do próctiger, margens laterais do processo convergindo distalmente, ápice agudo (não 

bífido). Falo 6,25 vezes mais longo do que sua menor largura; esclerito dorsal enrolado na base, muito 

mais longo e pouco mais estreito do que o ventral, base não chanfrada; esclerito lateral triangular, 

margens laterais divergindo distalmente; base do esclerito ventral bífida, ápice pouco mais largo do que a 

base; esclerito ventrotransversal não visualizado. Mediotergito abdominal VIII negro com as margens 

laterais amareladas; esternito e pigóforo amarelados com ápice amarronzado; próctiger castanho escuro. 

Fêmea: laterotergitos não dobrado sobre os mediotergitos abdominais; laterotergitos formando um 

espinho posteriormente, tubular, 1,3 vezes mais longo do que o mediotergito abdominal VII, ápice 

arredondado; margem posterior do esternito abdominal VII arredondada, sem projeções. Projeção 

posterior do esternito abdominal VII presente, oval, aproximadamente duas vezes mais largo do que 

longo, cobrindo totalmente as gonocoxas, não dobrado sobre o mediotergito abdominal VIII (Fig. 33C), 

com um lóbulo oval. Mediotergito abdominal VIII triangular, quase 4 vezes mais longo do que largo, 

margens laterais fortemente divergentes posteriormente, margem posterior pontiaguda (Fig. 33B); cone 

anal com comprimento menor a subigual ao do mediotergito abdominal VII. Mediotergito abdominal VIII 

e projeção posterior do esternito abdominal VII amarelados, base do mediotergito VIII com uma mancha 

central e 2/3 posteriores enegrecidos. Forma alada: Margem posterior e 1/2 posterolateral do pronoto 

amareladas. 

 

Variações: O trocânter protorácico pode ter uma faixa mediana marrom ventralmente e o mesonoto pode 

apresentar uma faixa longitudinal mediana posterior amarelada, duas manchas amareladas laterais no 

terço posterior, e margem posterior com cerdas douradas. 

 

Comentários: O macho de Potamobates sp. nov. possui a genitália (próctiger e pigóforo) girada 

aproximadamente 90º (Fig. 33A, D, E), semelhante a P. anchicaya, P. bilobulatus, P. carvalhoi, P. 

peruvianus, P. spiculus, P. shuar, P. sumaco, P. tridentatus, P. variabilis, P. williamsi e P. woytkowskii. 

Diferencia se dessas espécies por possuir uma projeção ventral na margem lateroposterior do segmento 

VIII com o comprimento subigual à largura (Fig. 33D). 

Essa nova espécie é semelhante a P. vivatus, sendo distinta principalmente pela posição da inserção 

da projeção da margem posterolateral do segmento abdominal VIII do macho. Em Potamobates sp. nov., 

essa projeção está localizada ventralmente (Fig. 33D), enquanto que em P. vivatus ela é dorsal (Fig. 15B). 

Alguns espécimes estudados possuíam variação na forma da projeção, mas em nenhum deles foi 
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registrada variação na posição da inserção da mesma. Além desse caráter, Potamobates sp. nov. pode se 

diferenciar de P. vivatus por apresentar: (1) projeção da margem posterolateral do segmento abdominal 

VIII do macho com comprimento subigual à largura (Fig. 33D); (2) segmento abdominal VIII do macho 

aproximadamente 1,6 a 1,8 vezes mais longo do que largo; (3) processo basolateral esquerdo do próctiger 

do macho com aproximadamente 3/5 do comprimento do próctiger; e (4) base do processo basolateral 

esquerdo do próctiger do macho com largura aproximadamente 0,58 vezes o comprimento do próctiger. 

Enquanto isso, P. vivatus possui: (1) projeção da margem posterolateral do segmento abdominal VIII do 

macho 2,0 a 3,3 vezes mais longa do que larga (Fig. 29B); (2) segmento abdominal VIII do macho 

aproximadamente 2,0 vezes mais longo do que largo; (3) processo basolateral esquerdo do próctiger do 

macho subigual em comprimento ao próctiger; e (4) base do processo basolateral esquerdo do próctiger 

do macho com largura aproximadamente 0,45 o comprimento do próctiger. 

 

Material examinado: 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia Caquetá Mun.\ San Vicente Del Caguan 1000 m\ 

Qda. la. Resaca 10,vii.1996\ Aristizábal, H.’ ‘Potamobates\ vivatus’. 1♀, 7♂ e 18 imaturos (EQ): 

‘Curriente Cortadera\ Cuenca Río Orinoco\ Subcuenca Rio Cravo Sur\ Altura 350 msnm\ Municipio El 

Yopal (Casanare)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra HA 309\ Hemiptera Heteroptera\ 

Gerridae\ Potamobates sp\ Identificó: HAG’. 1♀ (EQ): ‘AM–38\ Caño Carmelo\ Neuston\ Gerridae\ 

Potamobates vivatus’. 2♀, 1♂ e 1 imaturo (EQ): ‘Caño Tirriana\ AM–37 Neuston\ Potamobates\ 

vivatus’. 1♂ (EQ): ‘Hemiptera #453\ Gerridae\ Potamobates vivatus\ 1 individuo \ Q. lós Taurelesi R. 

Metq.\ Cusiana, Aguatul 30/11/00\ H. Aristizabal’. 2♀ e 2♂ (EQ): P03 13–4–11\ Q. los vados aguas+\ 

HEMIPTERA\ Gerridae (4)\ Potamobates’. 7♀, 5♂ e 14 imaturos (EQ): ‘Corriente Caño Negro, Via\ 

Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio Cusiana\ Altura 700 msnm\ Municipio Agua Azul (Casanare)\ 

Colector HERNAN ARISTIZABAL G.’ ‘Muestra HA 296\ Hemíptera Heteroptera\ Gerridae\ 

Potamobates sp. 2\ Identifico HAG’. 3♀, 1♂ e 2 imaturos (EQ): ‘P8 Q. La Condelita\ Neuston\ Gerridae\ 

Potamobates\ vivatus’. 1♀, 1♂ e 1 imaturo (EQ): # 437\ Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates vivatus\ 

Q.melano, R. Meta Chartre Cusiana., Aguazul\ 30/11/00\ 3 individuos\ H. Aristizabal’. 6♂, 2 imaturos 

(EQ): ‘Carriente Quebrada La Resaca\ Cuenca Rio Amazonas\ Altura 1000 msnm\ Municipio S. Vicente 

Del Caguán (Caq.)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G.’ ‘Muestra FA 340\ Hemiptera Heteroptera\ 

Gerridae\ Potamobates 2\ Identificó: HAG’. 1♀ e 2♂ (EQ): ‘Potamobates\ vivatus\ P07\ P– Honda\ 

Aguas arriba\ Civce\ 14–IV–II (3)’. 1♀, 4♂ e 38 imaturos (EQ): ‘P05\ 14.4.11\ Potamobates\ Q. 

Nacadeña (N)a Zcruce\ Hemiptera\ Gerridae 50 individuos. 4♀ e 1♂ (EQ): ‘#434\ Hemiptera\ Gerridae\ 

Potamobates sp2\ 5 individuos\ Q. La Balsa arrival R atrato\ R. suco Chocó\ 16/12/96\ Ha p wyecto: 0 

spina’. 3♀, 3♂ e 4 imaturos (EQ): ‘Corriente Rio Pato\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuenca Rio Pato – Rio 

Caguán\ Altura 750 rr snm\ Municipio S Vicente Del Caguán (Caq.)\ Colector HERNAN 
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ARISTIZABAL G’ ‘ Muestra HA 342\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates sp. 2\ Identifico 

HAG’. 1♀, 1♂ e 2 imaturos (EQ): ‘Potamobates\ vivatus\ MBAT – 1 (N)\ C. BAT –4\ EIA Pacific\ 3A 

2N’. 1♀ (EQ): ‘Q. Chaparral Neuston\ Hemiptera\ Gerridae\ Potamobates’. 12♀, 21♂ e 27 imaturos 

(EQ): ‘P08\ 14/04/11 (59)\ Q. Aracalena\ abajo ocacion (N)\ Potamobates vivatus’. 1♂ (UNC): ‘Curriente 

Drenaje Caño Garagao\ Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio Cusiana\ Altura 8000 msnm\ Municipio 

Agua Azul (Casanare)\ Colector Hernan Aristizabal G’ ‘Muestra HÁ 301\ Hemíptera Heteroptera\ 

Gerridae\ Potamobates sp. 2\ Identificó HAG’. 1♀, 1♂ e 1 imaturo (UNC): ‘Corriente Quebrada Jamará\ 

Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio Cravo Sur\ Altura 350 msnm\ Municipio El Yopal (Casanare)\ 

Colector Hernan Aristizabal G’ ‘Muestra HA 309\ Hemiptera Heteroptera\ gerridae\ Potamobates sp. 2\ 

Idnetificó: HAG’. 2♀ e 1♂ (UNC): ‘Curriente Quebrada Jaramá\ Cuenca Rio Orinoco\ Subcuenca Rio 

Cravo Sur\ Altura 350 msnm\ Municipio El Yopal (Casanare)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G.’ 

‘Muestra HA 303\ Hemiptera Heteroptera\ Gerridae\ Potamobates sp. 2\ Identificó HAG’. 2♀ (UNC): 

‘Cuerriente Quebradas Las Perias\ Cuenca Rio Amazonas\ Subcuenca Rio Fato – Rio Gaguán\ Altura 

1200 msnm\ Municipio S. Vicente Del Gaguán (Caq.)\ Colector HERNAN ARISTIZABAL G’ ‘Muestra 

HÁ 339\ Hemiptera Heteroptera\ gerridae\ Potamobates sp. 2\ Identifico: HAG’. 1♀ (UNC): ‘Hemiptera\ 

Eusicen9’. 2♀ e 4♂ (UPTC): ‘Colombia Cunchinamarca\ Lugar: Graja. Ex\ Agropecataria\ Altura 520 

msnm\ Fecha 27/12/86\ Col: I Garcia Unal’ ‘P. vi. 0030’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: vivatus\Det. F. 

Molano’. 1♀ e 2♂ (UPTC): ‘Colombia Caqueta\ Mun. Sanvicente del\ Caguan 1060 m.\ Qba, La Resaca.\ 

10\07\96\ Col: H. Aristizabal’ ‘Potamobates\ vivatus\ Det. F. Molano’ ‘P. vi. 0032’. 4♀ (UPTC): ‘Col. 

Meta. Pto López\ Corr. Altamira – Finca\\ Chaparrilito 140m\ 9–I–09\ Col. Morales I.’ ‘P. Vi. 0033’ 

‘Potamobates\ vivatus’. 2♀, 3♂ e 1 imaturo (UPTC): ‘Ordem Hemiptera\ Subordem: Heteroptera\ 

Família: Gerridae\ Espécie: Potamobates vivatus\ Det: Galindo, X’ ‘Colombia San Luis de Gaceno Vda’ 

‘La Granja. 4º50’27’’N 73º10’29’E\ 463. Quebrada. Jameo. 1.V. 2009\ Mondragón et al. # colecta 008’ 

‘P. vi. 0035’. 1♀, 1♂ e 1 imaturo (UPTC): ‘Colombia Meta\ Lugar: S. de lamacareim\ Rio Santo 

Domingo\ Altura:\ Fecha 24/01/84\ Col: C. Movillas’ ‘Potamobates\ vivatus’ ‘P. vi. 0041’. 5♀ e 3♂ 

(UPTC): ‘Colombia Meta\ Lugar V El Guape\ Caño Dormilon. F.\ Altura:\ Fecha: 12–01–04\ Col: C. 

Upegui’ ‘Gen: Potamobates\ Esp: vivatus\ Det: F. Molano’ ‘P. vi.0040’. 1♂ e 5 imaturos (UPTC): 

‘Colombia Meta Granada\ Lugar: V. El Guape\ Caño Dormilon\ Altura:\ Fecha: 12/01/04\ Col: Upegui’ 

‘P. vi. 0039’ ‘Gen: Potamobates\ Esp. Vitatus\ Det. F. Molano’. 1♀, 1♂ e 1 imaturo (UPTC): ‘Colombia 

Mata arasnas\ Lugar La Cameralda\ Caño 7 vueltas\ Altura: 514 msnm\ Fecha: 24/04/04\ Col: Flores’ 

‘Gen Potamobates\ Esp vivatus\ Det. F Molano’ ‘P. vi. 0038’. 2♀ (UPTC): ‘Colombia San Luiz de 

Gaceno Vda\ Argeles Farallones. 4º49’12’’N\ 73º10’01’’W 385. Quebrada. Jarneo\ 2.VI.2009 

Mondragón et al. # colecta\ 022’ ‘P. vi. 0037’ ‘Orden: Hemiptera\ Suborden: Heteroptera\ Familia: 

Gerridae\ Especie: Potamobates vivatus\ Det: Mondragón, P’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia San Luis de 
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Gaceno Vda\ Argeles Farallones. 4º49’12’’N\ 73º10’01’’W 385m. Charca. Jameo\ 2.vi.2009 Mondragón 

et al. # colecta\ 016’ ‘Orden: Hemiptera\ Subordem: Heteroptera\ Familia: Gerridae\ Especie: 

Potamobates vivatus\ Det. Hernandez, C.’ ‘P. vi. 0036’. 2♂, 3♀ e 1 imaturo (UPTC): ‘Colombia San Luiz 

de Gaceno Vda\ La granja. 4º49’46’’N 73º10’20’’ W\ 414m. Quebrada. Jarmeo. 1.vi.2009\ Mondragón et 

al. #colecta 006’ ‘Ordem: Hemiptera\ Subordem: Heteroptera\ Familia Gerridae\ Especie Potamobates 

vivatus\ Det: Hernández, C.’ ‘P. vi. 0042’. 1♀ e 3♂ (UPTC): ‘Colombia – Boyacá,\ San Luis de Gaceno\ 

V.da El laira 15–IV–10’ ‘P.vi.0004’ ‘Potamobates\ vivatus’. 1♀ e 1♂ (UPTC): ‘Colombia, Boyocá\ San 

Luis Gacceno\ 14–04–10, JDA, El\ Cairo. Col. Rojas et al.’ ‘P. vi. 003’ ‘Potamobates\ vivatus’. 1♀ e 1♂ 

(UPTC): ‘Col. Cudinamarca – Mechna\ Quebrada 520 msnm\ 27–VII–86’ ‘P.V.0001’ Potamobates 

vivatus\ Det: Molano F.’. 2♀ e 5♂ (UPTC): ‘Colombia, Meta. Villavicencio\ Jardim Botánico 

04º09’00’’N\ 73º39’20’’W 650 m.\ 29.III. 2011 Col. M. Loaiza’ ‘Potamobates\ vivatus’ ‘P. vi. 0069’. 

16♀ e 15♂ (MUSENUV): ‘Colombia Meta\ Sna Macarena\ Altura\ Hosp Rio Sto Domingo\ Fecha I – 

24– 89\ col C. Murilo’ ‘Replica\ Polhemus\ Nov – 1989’ ‘Fila Gerridae\ Subfila\ Gen:\ Sp\ Det: 

Polhemus’ ’89–09’. 1♀ (MUSENUV): ‘Colombia – Meta\ Serraría La Macarena\ Paitas 600 m.s.m\ Água 

turbia color verdoso\ Zona abierta\ C. Murillo sept. 14 1989’ ‘Gerridae\ Potamobates\ unidentatus\ F. 

Molano’. 6♀, 7♂ e 4 imaturos (MUSENUV): ‘Colombia – Meta\ Serraría La Macarena\ Bajo\ C. Murillo 

– Sept 14 – 1988’ ‘Gerridae\ Potamobates\ unidentatus\ F. Molano’ ‘F2411’ ‘Bajo’. 
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FIGURAS 

 

Figura 1: Consenso estrito, entre as duas árvores mais parcimoniosa obtida com pesagem igual dos caracteres. Os números 

acima dos ramos se referem aos números dos caráteres; os abaixo dos ramos se referem aos estados dos caráteres e os 

número nos nós se referem aos suportes de Bremer. Os círculos preenchidos são sinapomorfias/autopomorfias. 
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Figura 2: Árvore encontrada utilizando a pesagem implícita (valor de K= 3,04). A tarja azul claro nos terminais, corresponde a 

modificação comparando com a árvore sem a utilização da pesagem. 
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Figura 3: Potamobates horvathi. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral 
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Figura 4: Potamobates horvathi. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) macho, segmentos terminais, vista ventral; 

(C) fêmea, segmentos terminais, vista dorsal; (D) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (E) macho, segmentos 

genitais, vista lateral esquerda; (F) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (G) falo, vista lateral; (H) união do 

esclerito dorsal com o esclerito ventral; (I) base do esclerito ventral; (J) próctiger, vista dorsal. 
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Figura 5: Potamobates osborni. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 6: Potamobates osborni. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) macho, segmentos terminais, vista ventral; 

(C) fêmea, segmentos terminais, vista dorsal; (D) fêmea, segmentos terminais, vista lateral esquerda; (E) macho, 

segmentos genitais, vista lateral esquerda; (F) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (G) falo, vista lateral; (H) 

união do esclerito dorsal com o esclerito ventral; (I) base do esclerito ventral; (J) próctiger, vista dorsal. 
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Figura 7: Potamobates bidentatus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 8: Potamobates bidentatus. (A) Macho, segmentos terminais, vista ventral; (B) macho, segmentos genitais, vista lateral 

esquerda; (C) falo, vista lateral; (D) união do esclerito dorsal com o esclerito ventral; (E) base do esclerito ventral; (F) 

próctiger, vista dorsal. 
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Figura 9: Potamobates unidentatus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventra. 
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Figura 10: Potamobates unidentatus. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) fêmea, segmentos terminais, vista 

dorsal; (C) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (D) macho, segmentos genitais, vista lateral esquerda; (E) macho, 

segmentos genitais, vista lateral direita; (F) falo, vista lateral; (G) união do esclerito dorsal com o esclerito ventral; (H) 

base do esclerito ventral; (I) próctiger, detalhe do processo basolateral esquerdo; (J) próctiger, vista dorsal. 
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Figura 11: Potamobates manzanoae. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventral. 
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Figura 12: Potamobates carvalhoi. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 13: Potamobates carvalhoi. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) macho, segmentos terminais, vista 

ventral; (C) fêmea, segmentos terminais, vista dorsal; (D) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (E) macho, 

segmentos genitais, vista lateral esquerda; (F) macho, segmentos genitais, vista lateral direita. 
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Figura 14: Potamobates vivatus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 15: Potamobates vivatus. (A) Macho, macho, segmentos terminais, vista ventral; (B) macho, segmentos genitais, vista 

lateral direita. 
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Figura 16: Potamobates peruvianus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventral. 
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Figura 17: Potamobates peruvianus. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) fêmea, segmentos terminais, vista 

dorsal; (C) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (D) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (E) falo, vista 

lateral; (F) união do esclerito dorsal com o esclerito ventral; (G) base do esclerito ventral. 
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Figura 18: Potamobates shuar. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 19: Potamobates anchicaya. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventral. 
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Figura 20: Potamobates anchicaya. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) macho, segmentos terminais, vista 

ventral; (C) fêmea, segmentos terminais, vista dorsal; (D) fêmea, segmentos terminais, vista ventral; (E) macho, 

segmentos genitais, vista lateral esquerda; (F) variação da projeção na margem posterior direita do pleurito VIII; (G) 

macho, segmentos genitais, vista lateral direita. 
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Figura 21: Potamobates tridentatus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventral. 
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Figura 22: Potamobates tridentatus. (A) macho, segmentos terminais, vista ventral; (B) macho, segmentos genitais, vista 

lateral direita. 
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Figura 23: Potamobates variabilis. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 24: Potamobates variabilis. (A) segmentos terminais, vista ventral; (B) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; 

(C-D) variação da projeção na margem posterior direita do pleurito VIII; (E) falo, vista lateral; (F) união do esclerito 

dorsal com o esclerito ventral; (G) base do esclerito ventral; (H) próctiger, vista dorsal. 
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Figura 25: Potamobates williamsi. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 26: Potamobates williamsi. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) macho, segmentos terminais, vista 

ventral; (C) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (D) macho, segmentos genitais, vista lateral esquerda. 
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Figura 27: Potamobates williamsi (Potamobates sumaco sensu Cognato). (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; 

(C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista ventral. 
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Figura 28: Potamobates williamsi (Potamobates sumaco sensu Cognato). (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) 

macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (C-E) variação da projeção na margem posterior direita do pleurito VIII. 
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Figura 29: Potamobates spiculus. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 30: Potamobates woytkowskii. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, 

vista ventral. 

 

 

 

 

 



257 
 

 

Figura 31: Potamboates woytkowskii. (A) Macho, segmentos terminais, vista ventral; (B) fêmea, segmentos terminais, vista 

ventral; (D) macho, segmentos genitais, vista lateral esquerda; (F) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (G) 

falo, vista lateral; (H) união do esclerito dorsal com o esclerito ventral; (I) base do esclerito ventral; (J) próctiger, vista 

dorsal.  
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Figura 32: Potamobates sp. nov. (A) Macho, vista dorsal; (B) macho, vista ventral; (C) fêmea, vista dorsal; (D) fêmea, vista 

ventral. 
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Figura 33: Potamobates sp. nov. (A) Macho, segmentos terminais, vista dorsal; (B) fêmea, segmentos terminais, vista dorsal; 

(C) fêmea, segmentos terminais, vista lateral; (D) macho, segmentos genitais, vista lateral direita; (E) macho, segmentos 

genitais, vista lateral esquerda 
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Tabela 01. Matrix compreendendo 63 caracteres morfológicos para Potamobates e o grupo externo (-) não aplicável.  

Táxon/caráter 

0 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

C. costalis 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 0 0 - 0 - - 0 0 

C. palmaris 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - 0 - - 1 0 

C. linearis 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 - 0 - - 1 0 

Pl. depressus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 2 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 

Pl. asymmetricus 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 - - 2 0 0 1 0 - 0 1 0 0 - - 0 1 

Novo gênero 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 - 0 - - 0 0 

P. osborni 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 - - 0 1 

P. bidentatus 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 - - 0 1 

P. horvathi 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - 0 1 

P. unidentatus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - 0 1 

P. manzanoae 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - 0 1 

P. carvalhoi 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 - - 0 1 

P. peruvianus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 1 0 1 

P. shuar 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 1 0 1 

P. sumaco 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 1 0 0 1 

P. williamsi 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 1 0 0 1 

P. anchicaya 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 1 0 1 

P. tridentatus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 1 0 1 

P. variabilis 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 1 0 1 

P. spiculus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 2 0 1 

P. woytkowskii 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 2 0 1 

P. bilobulatus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 - 1 2 3 0 1 

P. vivatus 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 - 1 0 - 0 1 

Potamobates sp. nov. 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 0 1 0 - 1 2 4 0 1 
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Taxon/caráter 

3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 

C. costalis - 1 1 1 1 0 - - 1 - 0 0 0 0 0 - - - 1 2 0 0 0 - - - - - 0 1 0 - 

C. palmaris - 0 2 0 1 0 - 1 1 - 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - - - - - 0 1 0 - 

C. linearis - 0 2 1 1 0 - 1 1 - 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 - - - - - 0 1 0 - 

Pl. depressus 1 1 0 1 0 - - 1 1 - 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 2 0 - - 1 0 0 0 

0Pl. asymmetricus 1 1 0 1 0 - - 1 1 - 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 0 - - 1 0 0 0 

Novo gênero - 1 1 0 1 0 - 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 - - - - - 0 1 0 - 

P. osborni 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 

P. bidentatus 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 

P. horvathi 1 1 1 0 0 - - 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 - - 0 1 0 0 0 - - 0 0 0 0 

P. unidentatus 0 1 1 0 0 - - 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 - - 0 0 1 0 

P. manzanoae 1 1 0 0 - - - 0 0 - 1 0 - - - 0 0 - 0 - - 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

P. carvalhoi 2 1 0 1 - - - 0 0 - 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 

P. peruvianus 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. shuar 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. sumaco 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. williamsi 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. anchicaya 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. tridentatus 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. variabilis 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

P. spiculus 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 

P. woytkowskii 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 

P. bilobulatus 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

P. vivatus 2 1 0 1 0 - - 1 1 - 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Potamobates sp. nov. 2 1 0 1 0 - - 1 1 - 1 1 2 1 2 0 0 1 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
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CONCLUSÃO 

Com o auxilia das análises filogenéticas, podemos concluir que Cylindrostethinae 

foi recuperada como monofilética, sendo grupo irmão de Charmatometrinae. Com 

exceção de Potamobates, os gêneros foram recuperados como monofiléticos. 

Cylindrostethus é grupo irmão de P. thomasi+ (P. thomasi (Platygerris + Potamobates). 

Para resolver o problema da não monofilia de Potamobates, descrevemos um novo gênero 

para alocar P. thomasi. Na análise filogenética de Cylindrostethus, podemos corroborar 

com a monofilia do gênero. Apesar dos grupos de espécies paleotropicais costalis e 

scrutator terem sido recuperados, o clado paleotropical como um todo não foi 

corroborado. Por fim, a análise filogenética de Potamobates, podemos concluir que o 

grupo, depois da espécies P. thomasi ser transferida para outro gênero, é monofilético. 

Este gênero possuem grandes variações entre e dentro das espécies, o que muitas vezes 

torna a identificação difícil e pode acarretar em erros. Aparentemente essas espécies 

possuem uma evolução rápida, o que provavelmente dificulta a permanência de um sinal 

filogenético. Apesar de incluirmos muitos novos caracteres, que não haviam sido inclusos 

em análises propostas por outros autores, o grupo tridentatus sensu Polhemus 1995 

formou-se uma grande politomia. Apesar de não ter conseguido resolver algumas 

politomias, a análise dos tipos, as revisões e as filogenias propostas na presente tese 

permitiram reunir e atualizar informações que estavam dispersas e obter um novo 

conjunto de dados para o grupo, ampliando o conhecimento sobre a diversidade da 

subfamília.  
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