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Não queremos nesta publicação analisar o sistema proposto por Enderlein (1922-
1925) para a classificação dos tabanídeos. Sobre o rigor científico desse sistema já
Bequaert (1924) e um de nós (1935) tivemos ocasião de formular reservas. Preten-
demos mais tarde reunir num estudo crítico o que possa interessar às espécies
neotrópicas, sobretudo as brasileiras; no momento nos limitamos a, de acordo com
os fatos por nós observados, assinalar, em publicações sucessivas, discrepâncias
ou incoerências encontradas à medida que se adianta nosso estudo de revisão dos
tabanídeos brasileiros. Tendo sido, porém, esse sistema retomado por Kroeber (1932),
no que diz respeito às espécies neotrópicas, o qual lhe fez algumas correções e
ainda [levantou] questões de nomenclatura mais tarde estudadas por Borgmeier
(1933), julgamos mais cômodo, para evitar repetições, tomar por base de referên-
cia o sistema de Enderlein, tal como é apresentado no Catálogo dos Tabanidae,
publicado por Kroeber (1934). Passaremos agora a tratar de espécies que aparecem
no catálogo dispersas no gênero Laphriomyia Lutz, Melpia Walker e Fidena Walker,
que a nosso ver, devem ser reunidas num grupo de gêneros como segue:

Grupo de gêneros em que o escudo e escutelo possuem revestimento de cerdas
longas, semi-eretas ou decumbentes, tão cerradas que mal deixam ver o tegumento;
coloração geral da parte dorsal do tórax resultando assim principalmente da cor
das cerdas.

1. 1º artículo antenal alongado, de aspecto cilíndrico, com o ápice apenas
expandido, de comprimento pelo menos duas vezes maior que a dimensão da
altura tomada no ápice. Processo facial fortemente luzidio. Fêmures escuros com
cerdas escuras, muito abundantes, cerradas e longas, especialmente nos pares
medianos e anteriores, sendo nestes últimos bem desenvolvidas em todas as suas
faces e de comprimento maior que a dimensão da altura do fêmur. Tíbias com
tegumento amarelo palha em vivo contraste com a coloração dos fêmures. Abdo-
me como em Melpia. Gênero Bombylopsis Lutz.

-1º artículo antenal curto, com aspecto de um cone truncado, com a base maior
voltada para o ápice do segmento e achatado no sentido lateral; de comprimento
equivalente à dimensão da altura tomada no ápice. Processo facial mate, coberto
de pólen. Fêmures e tíbias igualmente escuros, ou tíbias mais claras, porém, sem
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formar vivo contraste, revestimento de cerdas dos fêmures muito menos desenvol-
vido que no gênero precedente, sendo as cerdas do par anterior bem desenvolvidas
só na face posterior e apenas estas de comprimento maior que a dimensão da
altura dos fêmures.

2.
2 (1). Com o segmento terminal dos palpos longo, pontiagudo, em forma de

lâmina de faca. Com o abdome fortemente abaulado no nível dos 3º e 4º tergitos,
de modo que, visto de perfil, os 1º e 3º tergitos formam aproximadamente ângulo
reto com os restantes; com o ventre bem destacado, de perfil convexo, horizontal.
Fêmures e tíbias igualmente escuros.  Gênero Melpia Walker.

- Com o segmento terminal dos palpos curto, truncado. Abdome intermediário
entre os dois gêneros acima e os do grupo Fidena - Epipsila, não é fortemente
abaulado no nível dos 3º e 4º tergitos, e o ventre, se bem que destacado e de perfil
convexo, já se mostra ascendente para o ápice. Coloração relativa entre tíbias e
fêmures variável, porém nunca formando vivo contraste como em Bombylopsis.
Gênero Chrysochiton n. gen.

Consideramos pertencentes ao gênero Bombylopsis Lutz as seguintes espécies:

1. Bombylopsis erythronotata (Big), 1892 (Mycteromya) – espécie tipo.
2. Bombylopsis juxtaleonina n. sp.
3. Bombylopsis leonina Lutz, 1909.
4. Bombylopsis ornata (Kroeb), 1930 (Sackenimyia) – a nobis non visa.
5. Bombylopsis pseudoanalis Lutz, 1909.
6. Bombylopsis splendens (Lutz), 1911 (Bombylomyia).

Pangonia tenuistra Walk. 1848, julgamos, pela redescrição do tipo dada por
Kroeber (1930), pertencer ao gênero Epipsila Lutz; Tabanus analis Fabr, 1805, con-
sideramos “specie inquirenda”: Erephopsis rufopilosis Ric., 1900, sem dúvida se
pode inferir pela descrição não se tratar de espécie desse gênero, parecendo-nos
muito próxima de Laphriomyia miniatistola End., 1925.

O gênero Melpia Walk, fica constituído por:

1. Melpia fulvithorax (Wied),1821 (Pangonia ) – espécie tipo.
2. Melpia venosa (Wied), 1821 (Pangonia)
3. Melpia miniatistola (End), 1925 (Laphriomyia). var. flavithorax (Kroeb),

1930. (Laphriomyia) – a nobis non visa.
4. Melpia rufopilosis (Ric), 1900 (Erephopsis) – a nobis non visa.
5. Melpia fulvosericea (Kroeb), 1931 (Fidena) – a nobis non visa.

Laphriomyia miniatistola End. deve ser incluída no gênero Melpia Walker;
possuímos desta espécie um exemplar muito bem conservado proveniente de Bo-
lívia, Jungas de Caroico, 1800 m, 24. XI., determinado por Kroeber.

De fato apresenta em toda a extensão das tíbias posteriores cerdas relativa-
mente abundantes e longas, são porém apenas mais longas que a dimensão da
altura das tíbias e bastante esparsas sobretudo nas faces anterior e posterior; esta
tendência a um maior desenvolvimento de cerdas nas tíbias posteriores se observa
também nas espécies do gênero Melpia e não deve ser confundida com o vigoroso
e denso revestimento característico de Laphriomyia; a referida espécie apresenta
o revestimento do escudo e demais caracteres do gênero Melpia. Julgamos pela
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descrição que o mesmo se dá com sua variedade flavithorax Kroeb., com Erephopsis
rufopilosis Ric, como já foi dito acima e com Fidena fulvosericea Kroeb.

Chrysochiton  n. gen.

Definição: Opistacanthae com olhos pubescentes; com frontoclipeu da forma
de um hemicone, fortemente protraído, mate, revestido de pólen; com a probóscida
protátil, longa; com as antenas formadas de dez segmentos, contando-se como
segmentos os oito anéis que formam o flagelo, sendo o 1º artículo antenal curto,
com aspecto de um cone truncado com a base maior formando o ápice do artículo,
achatado no sentido lateral, os segmentos antenais não emitindo qualquer proces-
so; com o segmento terminal dos palpos curto, em forma de lanceta assimétrica ou
truncada; com as asas hialinas, quando muito ligeiramente obscurecidas no ápice;
com R5 e CU 2 fechadas e as demais células marginais abertas; com o tegumento
dos fêmures de cor mais clara, em ambos os casos, porém, o revestimento de
cerdas dos fêmures não atinge o desenvolvimento observado nas espécies do gê-
nero Bombylopsis Lutz, sendo as cerdas do par anterior bem desenvolvidas apenas
na face posterior, e apenas estas de comprimento sensivelmente maior que a di-
mensão da altura dos fêmures; com o abdome de conformação até certo ponto
intermediária entre as espécies dos gêneros Melpia Walker e Bombylopsis Lutz de
um lado e Fidena Walker e Epipsila Lutz, não sendo tão fortemente abaulado
como o das primeiras no nível dos 3º e 4º tergitos e o ventre, se bem que destacado
e de perfil convexo, já se mostra ascendente para o ápice.

Espécie tipo: Erephopsis auricincta Lutz e Neiva 1909.

Discussão taxonômica: Parece-se com Bombylopsis Lutz, de que se distingue
pela forma do 1º artículo antenal, pela presença de pólen no frontoclipeu, pela
forma do artículo terminal dos palpos, pela forma do abdome, menor desenvolvi-
mento das cerdas dos fêmures e por ter as asas hialinas; é o mais estreitamente
relacionado com o gênero Melpia Walker, de que se distingue pela forma do seg-
mento terminal dos palpos, pela forma do abdome e também por apresentar as
asas hialinas.

É constituído pelas seguintes espécies:

1. Chrysochiton auricinctus (Lutz e Neiva), 1909 (Erephopsis) – espécie
tipo.

2. Chrysochiton bocainensis n. sp.
3. Chrysochiton nubiapex (Lutz), 1911 (Erephopsis).
4. Chrysochiton rubrithorax (Kroeber), 1931, (Fidena) – a nobis non visa.

Chrysochiton bocainensis  n. sp.

Fêmea: Comprimento do corpo: 15 mm; das antenas: 2,1 mm; das asas: 13,5
mm; largura das asas: 5 mm; distância vértico-clipeal: 4,0 mm.

Cabeça: Olhos escuros, com pubescência conspícua branco-pardacenta. Pós-
fronte larga, com os lados paralelos, cerca de duas vezes mais longa que larga
embaixo, coberta de pólen de cor pardo-canela e revestida de cerdas castanho-
negras, proclinadas, relativamente longas e densas; placa ocelar saliente,
enegrecida com três ocelos muito conspícuos, cor de âmbar mais ou menos
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carregado; craniália com pólen cinzento e cerdas proclinadas como as do resto da
pós-fronte, porém, mais longas e escuras. Frontoclipeu seguindo a direção da pós-
fronte, com a forma de um hemicone, ligeiramente intumescido na base, com
pólen e uma área conspícua de cada lado revestida de cerdas, ambos como as da
pós-fronte. Calo antenal saliente, com pólen semelhante ao da pós-fronte. Antenas
com o 1º e 2º artículos revestidos de pólen  semelhante e cerdas enegrecidas;
flagelo alaranjado, com o último artículo de comprimento equivalente ao dos dois
precedentes reunidos. Probóscida longa e fina, castanho enegrecida, brilhante.
Palpos castanhos; estipe com cerdas semelhantes às da barba, segmento terminal
muito curto em forma de raspadeira, apenas nas bordas, com cerdas curtas
enegrecidas. Genas revestidas de pólen pardo, com barba abundante de longas
cerdas cor de charuto; pós-genas com pólen pardo, com barba abundante de lon-
gas cerdas cor de charuto; pós-genas com pólen cinzento revestidas de cerdas
longas pardo claras, exceto as da borda ocular, que são curtas e escuras.

Tórax: Mesonoto com o tegumento castanho, com pólen cor de charuto, reves-
tido de longas e densas cerdas sub-eretas castanhas com brilho de seda arruivado
ou acobreado; sobre as asas e nos calos pré e pós-alares há algumas cerdas cor de
charuto mais ou menos carregada, e como de costume, as cerdas dessas regiões
são um pouco mais longas que as demais. Pleuras com o tegumento semelhante ao
do mesonoto exceto a hipopleura e metapleura que são mais claras, revestidas de
cerdas cor de charuto, bem mais carregada que a do escudo; mais desenvolvidas e
densas na propleura e mesopleura, pteropleura e parte superior da externopleura,
hipopleura e metapleura quase completamente desnudadas.

Asas: Com a membrana hialina e muito levemente enfuscada, mais amarelada
na base e margem anterior; C na base e 1 M fortemente obscurecidas. Tégula com
cerdas longas castanhas; escâmula franjada de cerdas cor de charuto claro; esca-
mas pardo-claras com a borda ocrácea; balancins alaranjados.

Pernas: Coxas com tegumento e cerdas semelhantes aos das pleuras; fêmures,
tíbias e tarsos castanhos com cerdas castanhas; tíbias anteriores e tarsos anterio-
res, médios e posteriores com cerdas avermelhadas ao longo da face inferior.

Abdome: 1º tergito com o tegumento mate, revestido de pólen e cerdas cor de
charuto; 2º tergito com a parte lateral extrema com pólen e cerdas semelhantes,
dorsalmente, assim como os 3º e 4º com o tegumento castanho-negro-brilhante,
com a borda livre franjada de cerdas dourado-pálidas e a parte restante revestida
de cerdas negras; o tegumento dos 5º, 6º e 7º vai-se tornando pálido até ocráceo,
sendo estes tergitos revestidos praticamente desnudados; do 2º em diante o
tegumento é negro brilhante, do 4º ao 7º, porém, a borda é mais clara formando
uma faixa tanto mais conspícua quanto mais apical é o esternito; 2º revestido
apenas de cerdas negras, 3º com algumas dourado-claras formando uma pequena
mancha mediana na borda livre; 4º e 7º com cerdas negras e franjados de cerdas
dourado-claras; a zona revestida de cerdas negras de cada um desses tergitos re-
duz-se cada vez mais à medida que os tergitos estão mais próximos do ápice.

Variações: Em dois dos exemplares da Serra da Bocaina, toda a parte dorsal do 2º
tergito e os demais em toda a extensão apresentavam-se revestidos apenas de
cerdas dourado-pálidas; estas existiam também em pequena quantidade de cada
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lado da linha mediana, misturadas com as da cor de charuto do 1º, sem formar
faixa; no restante, pelo contrário, a coloração era ligeiramente mais escura.

De seis exemplares que examinamos de Passa Quatro, um apresentava-se se-
melhante aos dois que acabamos de assinalar; outro perfeitamente semelhante à
forma típica; nos quatro restantes, porém, havia uma redução das cerdas dourado-
pálidas, achando-se as franjas reduzidas no 2º e 3º tergitos a um grupo mediano,
mais conspícuo no 3º e a alguns restos dos lados; no 4º existia mancha mediana
ainda mais conspícua e franja completa. De um modo geral a coloração desses
quatro espécimes era mais escura e em todos os seis a cabeça apresenta-se ligei-
ramente mais protraída.

Hábitos: Os exemplares de Passa Quatro foram apanhados à tarde (+ 6 h) em
cavalos, nos meses de abril e maio.

Discussão taxonômica: Muito próxima de Chrysochiton auricinctus (Lutz e
Neiva), de que se distingue por serem nesta espécie as cintas abdominais muito
mais conspícuas e formadas de cerdas mais metálicas, francamente cor de ouro;
existe franja de cerdas cor de ouro também  no 1º tergito, e as dos esternitos,
exceto no 1º tergito, e as dos esternitos, exceto no 1º que é desnudado, são seme-
lhantes e tão conspícuas como as dos tergitos; o índice da pós-fronte é de 2,8; a
pubescência dos olhos é castanho-escura; as cerdas da estipe são amarelas e as
tíbias e tarsos muito mais claros, o que se nota sobretudo no par posterior; esses
caracteres que juntamente com conformação mais robusta e coloração geral mais
clara em C. bocainensis separam as duas espécies.

Tipo: Rotulado S. da Bocaina, F. do Bonito, 17 a 25 XII. 1915.
Descrição baseada em vários (13) exemplares da mesma proveniência e em

seis de Passa Quatro, Sul de Minas, II a III 918. Esta espécie já havia sido reconhe-
cida por A. Lutz como nova, estando em sua coleção sob o nome Erephopsis
bocainensis Lutz, no entanto ainda não tinha sido descrita. Tipo pertencente às
coleções do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

Bombylopsis juxtaleonina  n. sp.

Fêmea: Comprimento do corpo: 17 mm; das antenas: 2,6 mm; das asas: 15 mm;
largura das asas: 5,5 mm; distância vértico-clipeal: 5 mm.

Olhos: Com pubescência conspícua; as cerdas do  terço  superior são de cor
amarelo palha, as dos dois inferiores, castanho-claras. Pós-fronte larga, com os
lados paralelos, cerca de 2,3 vezes mais alta que larga embaixo, com pólen pardo-
canela e revestida de cerdas pardo-claras, proclinadas, relativamente longas e
densas, placa ocelar saliente, com três ocelos conspícuos, cor de âmbar, com
cerdas negras, proclinadas, mais densas e longas que as do resto da pós-fronte;
craniália com abundantes cerdas semelhantes às da placa ocelar. Frontoclipeu
nitidamente intumescido, castanho brilhante, sem pólen, com algumas cerdas dos
lados. Calo antenal pouco saliente, com pólen semelhante ao da pós-fronte. Ante-
nas com o 1º e 2º artículos cor de âmbar, com cerdas negras, mais longas na parte
dorso-apical do 1º; flagelos uniformemente obscurecidos, artículo terminal aproxi-
madamente igual aos três precedentes. Probóscida longa e fina, castanho-escura
brilhante. Palpos castanhos, estipe com cerdas negras, segmento terminal relativa-
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mente curto, em forma de lâmina de faca, ligeiramente assimétrica com cerdas
minúsculas, negras. Genas e pós-genas revestidas de pólen pardo-canela, e de
cerdas castanho-escuras, as que formam a barba muito longas e densas.

Tórax: Mesonoto castanho, revestido de pólen pardo-ocráceo, e de longas e
densas cerdas reclinadas amarelas cor de palha, com algumas negras no calo pré-
alar e sobretudo no calo pós-alar e escutelo, onde são longas e densas. Pleuras
com tegumento e pólen um pouco mais escuros que os do mesonoto; revestidas de
cerdas semelhantes às da barba, muito desenvolvidas e densas. Pleuras com
tegumento e pólen um pouco mais escuros que os do mesonoto; revestidas de
cerdas semelhantes às da barba, muito desenvolvidas e densas na propleura,
mesopleura, pteropleura, escamopleura, ângulos súpero-posterior e ínfero-posterior
de esternopleura, hipopleura e metapleura quase completamente desnudadas.

Asas: Com a membrana hialina, ligeiramente enfuscada, e pouco mais escura
em C, ápice de Sc, estigma, 1M, metade anterior de R e ao longo da nervura cu1.
Tégula com cerdas negras, escâmula com franja de cerdas iguais às das pleuras;
escama parda e balancins pardo-avermelhados.

Pernas: Coxas com tegumento e cerdas semelhantes aos das pleuras; fêmures
com tegumento e cerdas castanho-negras, estas muito densas e desenvolvidas,
sobretudo no par anterior, tíbias e tarsos com tegumento amarelo-âmbar muito
claro, revestidos de cerdas amarelas cor de palha, com algumas negras ao longo
de toda a parte dorsal dos pares anteriores. E médio.

Abdome: Com tegumento negro brilhante, ligeiramente mais claro nas bordas
livres do 4º ao 7º tergitos; revestido de cerdas castanho-negras nos 1º e 2º tergitos;
no 3º tergito e cantos basais do 4º e 5º negras, nos 2/3 medianos da borda livre do
3º e no restante do 4º e 5º e em toda a extensão dos 6º e 7º tergitos e revestimento
é formado por cerdas avermelhadas; os esternitos têm o tegumento negro brilhante
e são uniformemente revestidos de cerdas negras.

Discussão taxonômica: Muito próxima de Bombylopsis leonina Lutz, de que se
distingue pela presença de cerdas negras na borda do mesonoto e escutelo e pela
cor avermelhada das cerdas do ápice do abdome; em B. leonina faltam as cerdas
negras supramencionadas e as do ápice do abdome são amarelas cor de palha
como as do mesonoto.

Tipo: Rotulado: Passa Quatro, Sul de Minas, 9 III-918. Depositado nas coleções
do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. Descrição baseada em vários exempla-
res de mesma procedência.
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