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NOVA CONTRIBUIÇÃO 
PARA O CONHECIMENTO DOS MICROCORYPHIA 

(INSECTA: APTERYGOTA) AFRICANOS 

Luís F. MENDES " 

Graças à amabilidade do Dr. J. DEcELLE do Musée Royal de I'Afrique 
Centrale, de Tervuren, Bélgica, do Dr. P. N. LAWRENCE, do British Museum, 
de Londres e ainda do Prof. J. BITSCH da Université Paul Sabatier, de Tou
louse, França e do Dr. A. SZEPTYCKI do Instituto de Zoologia Sistemática 
e Experimental da Academia Polaca das Ciências de Cracóvia, Polónia, 
tivemos a grata oportunidade de poder estudar uma pequena colecção 
de tisanuros das famílias Machilidae e Meinertellidae (ordem MICRO
CORYPHIA), recolhidos em África. Este estudo permitiu-nos a descrição 
de uma nova espécie proveniente do Zaire, Machi/oides I'uwenzorii sp.n. dos 
Montes Ruwenzori, no Parque Nacional Alberto, bem como a redescrição 
de Corethromachilis gal'dineri CARPo 1916, da ilha de Mahé, nas Seicheles . 
São ainda assinaladas várias outras recolhas de exemplares das duas famílias, 
sendo de salientar as que se referem aos géneros Machilinus e Janetschekilis 
que veem alargar muito nitidamente a área geográfica de distribuição que 
era conhecida para qualquer deles. O estudo dos paratipos de Pal'amachilis ? 
makungu Wygodz. 1952, depositados na colecção do Museu de Tervuren e 
amavelmente emprestados pelo Dr. DECELLE, permitiu-nos a descrição de 
um novo género para esta espécie, Afl'omachilis gen.n., até ao presente mono
típico. 

Os exemplares da colecção do Museu de Tervuren, do British Museum, 
da Academia Polaca e da colecção particular do autor serão referidos no 
texto respectivamente por M.T., B.M., A.P.S. e L.M .. 

• Assistente da Faculdade de Ciências de Lisboa Zoologia c Antropologia / 
/ Portugal. Bolseiro do LN.I.C. I PL 2. 
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Fam. MACHILIDAE 

Género Afromachilis gen.n . 
(Paramachi/is pro parte - WYGODZINSKY 1952 b) 

Machilidae; dimensões médias. 
Olhos múltiplos pouco mais largos que longos, muito pouco convexos. 

Ocelos em forma de sola de sapato, pouco alargados, fracamente constran
gidos na região mediana, subinferiores em relação aos olhos, avermelhados, 
a distância entre eles maior que a sua largura. Fronte não ou pouco saliente 
entre os ocelos pares. 

Antenas incompletas, a cadeia distal ausente em todos os exemplares. 
Mandíbulas robustas, com 4 dentes terminais. 
Palpo maxilar do Ô provido de sedas especializadas. 
Palpo labial do Ô pouco dilatado, com sedas especializadas. Cónulos 

sensoriais da região apical do palpo finos, a sua base provida de uma estru
tura anelada. 

Patas II e III providas de estilos coxais. Fémur do P I do Ô nitida
mente espessado. Todas as patas sem sedas espiniformes ventrais nem 
campos de sedas, as sedas ventrais muito longas, lisas, mais nitidamente 
alongadas no Ô. Escopula tarsal ausente. 

Segmentos abdominais I, VI e VII com 1 par, os II-V com 2 pares de 
vesículas coxais. Coxito IX provido de espinhos hialinos e robustos na 
região posterior da margem interna. Esternito I pequeno, os II-VII acutân
gulos a rectângulos, bem desenvolvidos. Estilos abdominais curtos, os 
IX nitidamente mais robustos e alongados. Espinho terminal dos estilos 
bem desenvolvido, com cerca de metade do comprimento destes. 

Parâmeros presentes nos segmentos VIII e IX, distintamente anelados. 
Pénis do feitio usual, a região basal dilatada ventral e apicalmente. Queto
taxia comum. Genitália do Ô completamente encoberta pelos coxitos IX. 

Ovipositor do tipo primário, as gonapófises finas e longas, mais ou 
menos do mesmo comprimento que os estilos IX. 

Filamentos terminais (partidos) com escamas e espinhos. Escamas 
piliformes ausentes. 

TIPO DO GÉNERO: Paramachilis? makungu WYGODZ. 1952 

DERIVAÇÃO DO NOME: O novo género é denominado Afromachilis por se 
tratar de um género que não é conhecido, até ao momento, senão da região 
equatorial de África. 
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DISCUSSÃO: O novo género é, até ao presente, monotípicoo WYGOD
ZINSKY (1952 b) ao descrever Paramachilis? makungu, afirma (opo cit., ppo 376) 

Paramachilis Janetschekilis Afromachilis 

Ocelos Castanho avermelha- Anegrados , pouco Avermelhados, pouco 
dos, muito largos, a alargados, a distân- alargados, a distância 
distância entre eles cia entre eles 2/3 a 3/4 entre eles maior que 
cerca de 1/2 da sua da sua largura a sua largura 
largura 

Forma do último Não dilatado, muito Muito fortemente P o u c o dilatado, 
artículo do po la- mais longo que largo dilatado, nitidamente pouco mais largo que 
bial mais largo que longo longo 

Cónulos sensoriais Tipo normal 
do po labial 

Base anelada ou espi
ralada 

Base anelada ou espi
ralada 

P I do ô Muito nitidamente Espessado, com sedas Muito nitidamente 
espessado c/ um cam- longas que não for- espessado, as sedas 
po interno de sedas mam campo de sedas abundantes sem for
no fémur mar campo de sedas 

Sedas espiniformes Presentes (hialinas) 
das patas 

Vesículas abdomi- Nos segmentos II-V 
nais em 2 pares 

Urosternitos Rectângulos 
acutângulos 

Escamas piliformes Ausentes 

Distribuição 
gráfica 

geo- Ro PALEÁRCTlCA 
Marrocos e Argélia 

a 

Ausentes 

Nos segmentos II-VI 

Rectângulos a obtu-
sângulos 

Presentes 

Ro ETlÓPICA 
Costa do Marfim, 
Guiné, Camarões, 
S u dão, ?Congo?, 
?Serra Leôa?, ?IIhas 
de Fo PÓ e Príncipe? 

Ausentes 

Nos segmentos II-V 

Rectângulos 
acutângulos 

Ausentes 

Ro ETlÓPICA 
Zaire 

a 

o o o «we are not certain with regard to its generic positiono 0 0» e 00 0 «we thus 
prefer to aweit. o o before erecting a new genus to makungu»o No entanto, 
ao estudarmos exemplares de Janetschekilis (MENDES & BITSCH, 1980) e de 
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Corethromachilis (ver p. 129) ambos etiópicos, verificámos a existência de 
uma estrutura típica dos cónulos sensoriais do palpo labial, anelamento na 
sua base (Fig. I), que lhes é comum e que não é observável nos géneros de 
distribuição paleárctica que nos foi dado estudar até ao momento, entre os 
quais se conta o género Paramachilis (Fig. 3). Verifica-se ainda que a man
díbula é nitidamente mais robusta em Afromachilis gen.n. (Fig. 2) que em 
Paramachilis WYGODZ. 1941 (Fig. 4). Dadas as inúmeras características 
que são comuns a Afromachilis makungu (WYGODZ. 1952) e aos géneros 
Paramachilis WYGODZ. (WYGODZINSKY 1941) e Janetschekilis WYGODZ. 
(WYGODZINSKY 1958) cremos que será vantajosa a tabela de diagnose que 
atrás apresentamos. 

2 

Ajromachilis IrJakllngll (WYGODZ. 1952) Fig. I - Cónulos sensoriais do artículo dístal 
do palpo labíal ; Fig. 2 - Mandibula. Paramachilis sp. Fíg. 3 - Cónulos sensoríais do 

artículo dístal do palpo labial; Fig. 4 - Mandíbula. Esc?la: 0, I mm. 

Corethromachilis gardineri CARPo 1916 

MATERIAL EXAMINADO: I O 2juv. (M.T.) SEICHELES - Séchel
les / Mahé Centre. Morue séchelloise. 750-800 m, for. endem., VIII/I 972. 
Coll. Mus. Tervuren. Miss. Zool. belge aux Séchelles. PlG BENOIT et J.J . VAN 
MOlleg. 

A espécie, descrita da ilha de Mahé, nas Seicheles, foi posteriormente 
assinalada do mesmo arquipélago (PAClT 1969) sem indicação precisa da 
ilha onde o material foi recolhido. Tendo tido ocasião, graças ao 
Prof. STRUMPEl, do Museu Zoológico e Instituto Zoológico da Universidade 
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de Hamburgo, de estudar os exemplares desta espécie estudados por PACLT 
(op. cit.), verificámos tratar-se da mesma espécie e constatámos a necessidade 
de uma redescrição desta, visto que existem numerosas omissões e incor
recções na descrição original (CARPE TER 1916). 

Dado na actual amostra não existirem fêmeas adultas procederemos 
seguidamente apenas à redescrição do macho. 

Comprimento do corpo: 11 ,3 mm; comprimento das antenas: porção 
máxima conservada de 22, I mm . Cercos e filamentos terminais partidos. 

Desenho das escamas desconhecido. Pigmento hipodermal apenas 
presente na cabeça, em muito pequena extensão. 

Cabeça como na Fig. 5. Pigmento pouco marcado e difuso apenas em 
torno do ocelo médio, na região frontal interocelar e extraocelar. Clípeo 
muito curto e largo, provido de inúmeras sedas longas, muito robustas, 
não estreitadas para a região apical (Fig. 6) que formam lima mancha 
central. 

Olhos compostos arredondados, uniformemente escuros (alcool) as 
relações oculares C/L: 1,23 e LC/C : 0,38. Ocelos vermelho escuro, muito 
constrangidos na região mediana, a sua zona lateral externa mais dilatada 
que a interna . 

Antenas muito longas, os artículos distais (os mais distais conservados) 
com 21-25 subartículos: cada subartículo é mais ou menos tão longo como 
largo ou ligeiramente mais longo que largo (Fig. 7) e mostra 1-2 verticilos 
de cílios com 1,5 a 2,5 vezes o comprimento do artículo e algumas pontas 
sensoriais isoladas, mais robustas e curtas, com cerca de metade a 1/3 do 
comprimento do subartículo. Em alguns subartículos existem ainda sen
si lhas de contorno mais ou menos circular e de aspecto plurilobado, muito 
pequenas ; tais sensilhas, embora raras, são mais comuns na região média 
e basal da cadeia antenar. Existem ainda verticilos de escamas, mais apro
ximados na cadeia basal , nitidamente afastados na cadeia média (I a 2 por 
cadeia) e ausentes na cadeia distal. 

Mandíbula muito robusta (Fig. 8), com 4 dentes terminais, o corpo da 
mandíbula anguloso na margem externa. 

Maxila muito robusta (Fig. 9) a galea alargada na região distal , pro
vida de numerosas pontas sensoriais (sensilhas tipo basicónico??) muito 
curtas. Lacínia (Fig. 10 e II) provida apicalmente de 2 dentes rombos na 
região externa e, internamente, de vários processos lamelosos isolados 
num plano mais interno e de inúmeros processos igualmente lamelosos mas 
mais estreitos e alongados, mais delicados, que formam como que uma escova 
num plano médio. Palpo maxilar sem pigmento, coberto de escamas, par
tido ao nível do 3.° artículo em ambos os lados (Fig. 12). Artículo basal 



Corethromachilis gardineri CARPo 1916 à Fig. 5 - Cabeça, aspecto anterior ; Fig. 6 -Id., 
detalhe da quetotaxia do clípeo; Fig. 7 - Antena, artículo da cadeia distal ; Fig. 8 - Man
díbula; Fig. 9 - Maxila, aspecto interno ; Fig. 10 - Região apical da lacínia, aspecto 
interno ; Fig. II -Id., aspecto externo; Fig. 12 - Palpo maxilar, face interna da porção 

conservada. Escala : 0,1 mm. 
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provido de um dente interno robusto e de uma apófise externa alongada, 
forte . Artículos 2 e 3 de lados subparalelos, não dilatados, providos ven
tralmente de inúmeras sedas ciliares muito finas, o comprimento de algumas 
excedendo 1,5 vezes o diâmetro do artículo correspondente; as sedas ciliares 
apresentam uma escultura espiralizada, muito visível nos 1/3 ou 1/4 mais 
distais. 

Palpo labial muito robusto (Fig. 13), o último artículo longo e dilatado 
na região distal, todo o palpo provido de sedas ciliares longas e finas especial
mente abundantes na região dorsal do artículo médio, com escultura seme
lhante à das sedas do palpo maxilar embora mais apagada. Cónulos sen
soriais muito abundantes, a sua base provida de uma estrutura anelada ou 
helicoidal (Fig. 14). 

Patas desprovidas de pigmento, os P II e P III com estilos coxais. Queto
taxia ventral das patas típica, medianamente abundante, no extremo do 
terceiro artículo tarsal de todas elas uma escópula tarsal bem desenvolvida 
formada por numerosíssimos pelos muito finos, de escultura helicoidal, o 
seu ápice de forma um pouco variável como na Fig. 15. As restantes sedas 
ventrais, um pouco mais abundantes nas patas posteriores, são lisas. Não 
existem sedas espiniformes. Comprimento das tíbias: P T: 0,76-0,77 mm; 
P IT: 0,65-0,67 mm ; P III: 0,91-0,92 mm. 

Coxosternitos cobertos de escamas, desprovidos de pigmento ; 1 espinho 
presente no ângulo interno posterior do coxito IX. Esternitos grandes, 
obtusângulos. I + I par de vesículas coxais nos segmentos I e IV-VII, 
2 + 2 nos segmentos II e III; nestes segmentos, as vesículas externas são, 
no entanto, muito mais reduzidas que as internas. Estilos abdominais cur
tos, excepto os do segmento IX que são mais robustos e alongados. Espinhos 
terminais dos estilos longos e finos, excepto os do II (Fig. 16) que são muito 
curtos. 

Relação estilo (sem espinho terminal) / coxito para os segmentos: 

V: 0,41 (Fig. 17) 
VIII :0,50 (Fig. 18) 

IX: p,71 (Fig. 19) 

Relação espinho terminal/estilo (sem espinho terminal) para os 
segmentos 

II: 0,36-0,43 
V: 1,07-1,08 

VIII: 1,07-1,11 
IX: 0,87-0,90 
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15 
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18 

Corethromachilis gardineri CARPo 19\6 Ô Fig. 13 - Palpo labial ; Fig. 4 - Id., detalhe dos 
cónulos sensoriais; Fig. 15 - Detalhe das sedas da escópula tarsal ; Fig. 16 - Coxos~ernito 

I I e detalhe do par de vesículas, do estilo e do espinho terminal ; Fig. 17 - Coxosternito V; 
Fig. 18 - Coxosternito VIII, parâmeros anteriores e detalhe do estilo e espinho terminal ; 
Fig. 19 - Coxito IX, parâmeros posteriores e pénis e detalhe do estilo e espinho terminal. 

Escala: 0, \ mm. 
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Parâmeros presentes nos segmentos VIII e IX, com a quetotaxia comum. 
Parân:teros anteriores com I + 4 artículos, os 4 distais não nitidamente 
anelados ; parâmeros IX nitidamente articulados, bem desenvolvidos, com 
\ + 6 artículos. Pénis robusto, excedendo ligeiramente o limite posterior 
dos parâmeros IX, a sua abertura distal, no extremo de uma pequena dila
tação posterior. Cílios finos, pouco abundantes, apenas na região distal 
da porção terminal. Relação pbjpt: 1,18. 

Cercos e filamento terminal partidos. 

Corethromachilis sp. 

MATERIAL EXAMINADO: I juv. (M.T.) SEICHELES - Séchelles 
Mahé Centre, Morue Séchellois. 750-800 m, for. endém. VlIl j 1972. 

Coll. Mus. Tervuren Miss. Zool. belge aux Séchelles. PlG BENOIT et J.J . VAN 
MOl leg. 

Trata-se de uma outra amostra do mesmo local da anterior, represen
tada por apenas um jovem de 3 mm de comprimento total, que apresenta 
as características morfológicas suficientes para poder ser incluído, sem qual
quer dúvida , neste género ; a sua identificação específica é, no entanto, 
impossível. 

Janetschekilis sp. 

MATERIAL EXAMINADO: O' jovem \ Q jovem (B.M.) CAMA-
RÕES- Mte Caméroon, Musake, 6350 ft. , 1/1932, M. STEElE leg., B.M. 
1934-240 in bush. 

Trata-se de exemplares muito deteriorados e quase certamente não 
totalmente desenvolvidos, sendo o comprimento do corpo de ambos os exem
plares de 8,6-8,7 mm. Ambos os palpos maxilares do Ô se encontram par
tidos (Fig. 20). O palpo labial do Ô (Fig. 21) é bastante robusto e a sua 
quetotaxia reduzida ; o artículo médio é pouco robusto. A cápsula cefálica 
encontra-se praticamente destruída, o que não permite o estudo da forma e 
cor dos olhos, nem tão pouco determinar as relações oculares; os ocelos, 
embora bastante deteriorados, são de cor escura. 

As relações estilo (sem espinho terminal)jcoxito para os segmentos são: 

V: 0,6\ 
Vffl: 0,92-1 ,00 

IX: 0,66 (Fig. 22) 
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Os parâmeros são típicos, os anteriores com I + (5-6), os posteriores 
com I + (7-9) artículos. O pénis, de aspecto clássico, apresenta a região 
basal e a distal pouco mais ou menos das mesmas dimensões. 

Trata-se quase certamente de uma nova espécie que, devido ao deplo
rável estado de conservação dos exemplares, não permite uma identificação 
segura. 

A espécie parece diferente dos Janetschekilis descritos até ao momento. 
De J. prima da Costa do Marfim (WYGODZINSKY 1958) e da Guiné 

20 21 

Janetscheki/is sp. 1. Fig. 20 - Palpo maxilar , região conservada ; Fig. 21 - Palpo labial ; 
Fig. 22 - Coxito IX, parãmero e pénis. Escala: O, I mm. 

(BITSCH 1963), a presente espécie é bem diferente principalmente se aten
dermos à quetotaxia dos palpos maxilares (em relação apenas aos 3 primeiros 
artículos, os únicos conservados em Janetschekilis sp. I). A espécie parece 
também diferente de J . secunda da Costa do Marfim (WYGODZINSKY 1958 
e MENDES & BITSCH 1980), principalmente em relação às proporções estilo / 
/ coxito dos segmentos VIII e IX, à robustez do palpo labial, cujo 2.° artículo 
é nitdiamente mais delicado na presente espécie (características de juvenili
dade?) e ainda em relação ao desenvolvimento da apófise dorsal do 1.0 artí
culo do palpo maxilar. 

Em relação às restantes 4 espécies de «Machilis» africanos que quase 
certamente virão a ser transferidas para o género Janetschekilis WYGOD
ZINSKY 9158, quando material topotípico puder ser estudado (dado não 
termos conhecimento de existência de exemplares-tipo em condições de 
serem estudados), Janetschekilis sp. I parece igualmente ser diferente de 
qualquer delas. 
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Em relação a «Machilis» africanus da Serra Leoa (BROWN 1926) a com
paração é muito difícil ; a fêmea que a autor descreve é quase certamente 
inadulta. No entanto, a forma dos ocelos, muito constrangidos na região 
mediana, parece aproximar mais a espécie da Serra Leoa de «Machilis» gran
dipalpus da ilha de Fernando PÓ (SILVESTRI 1908) do que de qualquer outra. 
Apesar do péssimo estado de conservação da cápsula cefálica, como já atrás 
foi apontado, os ocelos dos exemplares dos Camarões não parecem muito 
constrangidos na zona média, antes quase tão largos como nos extremos, 
como foi descrito como típico para o género (WYGODZINSKY 1958). 

Em relação a «Machilis» perrieri, do Congo (ex Congo-francês) 
(SI L VESTRI 1907), a principal diferença parece residir no desenvolvimento 
proporcional dos diferentes artículos do palpo labial do ô ; na presente forma, 
o artículo distal é nitidamente mais robusto. 

Finalmente, em relação a «Machilis» dolichopsis da ilha do Principe 
(SILVESTRI 1908), a comparação revela-se algo difícil, pois o Ô observado 
por SIL VESTRI não era adulto e a Q dos Camarões parece igualmente não 
o ser. A proximidade geográfica das duas populações poderia ser uma 
indicação sobre a similaridade das espécies; no entanto, a espécie de Fernando 
PÓ, mais próximo da costa ocidental dos Camarões parece ser bem diferente, 
como referimos. Trata-se da primeira citação do género para os Camarões. 

Janetschekilis sp. 2 

MATERIAL EXAMINADO: I Q jovem (M.T.) SUDÃO - Miss. 
De Saeger P. Nat. Garamba E-3541 - Hors Pare, Soudan, riviere Buluku, 
21/V/1952, dans humus d'une tête de source densement boisée. 

Trata-se de um exemplar inadulto com o comprimento total inferior 
a 9 mm, que pode, sem qualquer dúvida, ser incluído neste género. Trata-se 
da primeira vez que o género é assinalado para o Sudão. 

Paramachilis sp. 

MATERIAL EXAMINADO: 1 Ô 2 QQ (L.M.) MARROCOS - Maroc, 
entre Chachaouen et Ouezzane, 22/IV/1972, J.-M. THIBAUD leg .. 

O Ô estudado apresenta-se bastante deteriorado; não é visível parte 
da quetotaxia das patas, ausentes a partir do trocanter, e as antenas encon
tram-se partidas. No palpo maxilar, todos os artículos são providos ven
tralmente de «Wimperborsten» bem desenvolvidas, embora a quetotaxia 
esteja bastante destruída (o que exclui a hipótese de se tratar de P. lucasi). 
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o último artículo do palpo maxilar do O é cilíndrico (o que exclui a possibi
lidade de se tratar de P. paucispina) . Poderá portanto, tratar-se de exem
plares de P. acuminothorax ou de P. rifensis, qualquer das espécies já referidas 
como pertencentes à entomofauna marroquina. 

Fam. MEINERTELLlDAE 

Machilinus rupestris (LUCAS 1846) 

MATERIAL EXAMINADO : I O (L.M.) MARROCOS - Maroc, 
Djebel-Tazzeka, Tazza, 30j IVjl977, l.-M. THIBAUD leg. 

O exemplar não se encontra muito bem preservado, faltando parte da 
quetotaxia dos palpos maxilares. Nota-se, no entanto, com nitidez - prin
<.:ipalmente por observação das pústulas de inserção das sedas - que não 
existiam no 3." artículo quaisquer sedas espiniformes ou espinhos. A dis
tribuição do pigmento nos palpos maxilares e nas patas corresponde apro
ximadamente ao que foi descrito para M. rupestris rupestris e para M.r.oulmesi 
(BnscH 1968), ambas presentes no Norte de África. Pelo desenvolvimento 
das apófises do artículo basal do palpo maxilar, parece aproximar-se mais 
de M.r. rupestris, no entanto, o pigmento não está presente no escapo da 
antena ou é aí muito pouco nítido. Preferimos assim não atribuir o status 
sub-específico aos exemplares de Tazza. 

Machilinus sp. 

MATERIAL EXAMINADO: 3 QQ (M.T.) CHADE - Tchad, Massif 
du Tibesti , Y. BRANDlLY leg., VII-X/1965, coi!. Mus. Tervuren . 

Trata-se de apenas fêmeas adultas, cujo ovipositor excede o extremo 
dos estilos IX num comprimento semelhante ao destes, e cujo pigmento hipo
dermal não existe (ou desapareceu ?) . 

É a primeira vez que o género é citado do Chade e também a primeira 
vez que é colhido na África setentrional Etiópica, a sul do Trópico de Câncer 
e em pleno Saará . Infelizmente, dada a ausência de exemplares 00, não 
nos é possível a determinação a nível específico, embora seja quase certo, 
atendendo ao isolamento geográ fico, que se trate de uma nova espécie. As 
únicas citações deste género mais a sul dizem respeito aos exemplares do 
Yemen determinados como Machilinus kleinenbergi (WYGODZINSKY 1952 a)., 
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determinação essa cuja validade foi recentemente discutida (MENDES & ROCA 
1981.) e à espécie sul-africana M . brincki (WYGODZINSKY 1955). 

Machi/oides ruwenzorii sp.n . 

MATERIA.L EXAMINADO : I Q holotipo (M.T.) ZAIRE - Congo 
Belge, P.N.A. Sect. Ruwenzori, Kalonge, 2010 m, riv. Nyamwamba affl. 
Butahu, 2-3/11 / 1953, P. VANSCHUYTBROECK & J. KEKENBOOCH 2214-21: 
I Q paratipo (M .T .) lbid .. Moyenne Lume, 1760 m, Kiriwata (Migeri) 
ex-P.N.A. 10-20/ IV/ 1953, ibid., 3171-3202 ; I Q paratipo (M .T.), ibid., Migeri, 
1700 m, r. Basika, affl. Lume, ex-P.N.A., 15-16/ IV/l953, ibid. , 3203-3212 ; 
I Q paratipo (L.M .), ibid., Kitovira (Iieu-dit) sur rive dr. Lusilube, 1950 m, 

15-29/ IX/ 1955, P. VANSCHUYTBROECK, 14350-53; 1 º paratipo (M.T.), ibid ., 
Lusilube affl. Simbki, region Murndapiste Murnda - Katuka - fôret mon
tagne, alt. 1450 m, 29/ IX/ 1955, ex-P.N .A., ibid ., 14205 A. 

Apenas a O é conhecida. 
Comprimento do corpo: 8,8-11,7 mm : Antenas, cercos e filamento 

terminal partido em todos os exemplares. 
Pigmento hipodermal abundante e intenso na cabeça, palpos e patas. 

Desenho das escamas desconhecido. 
Cabeça como na Fig. 23, com pigmento muito intenso nos ângulos 

cefálicos externos, menos intenso embora escuro na região interna dos ocelos 
pares, nas fossetas antenares e no c1ípeo ; c1ípeo com uma mancha irregular 
trianguloide abaixo do ocelo médio que se prolonga lateralmente, alargando-se 
na região média ; uma pequena mancha irregular, na região média inferior 
do c1ípeo. Labro com pigmento difuso . Olhos compostos negros (alcool) 
mais largos que longos, as relações oculares C/L: 0,83-0,85 e LC/C: 0,41-0,48. 
Ocelos nitidamente constrangidos na região mediana, muito mais largos na 
região interna que na externa, estendendo-se por cerca de 3/4 da largura 
do olho. 

Antenas partidas em todos os exemplares, o escapo com uma mancha 
ventral que se prolonga para ambas as faces , externa e interna, até cerca de 
metade das superfícies laterais. Pedicelo com algum pigmento externo que 
forma uma mancha mal definida. 

Mandíbula como na Fig. 24, pigmentada na região basal e mediana. 
Palpo maxilar com pigmento extenso e intenso, como nas Figs. 25 e 26. 

Artículo basal com uma mancha forte que ocupa grande extensão da face 
externa e se prolonga um pouco ventralmente para a face interna. Artículo 2 
com uma mancha externa que começa como uma faixa mediana estreita e se 
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alarga na metade distal onde forma um anel completo que ocupa cerca de 
1/5 do comprimento do artículo. Artículo 3 com uma mancha alongada 
dorsal externa e um anel completo, desligado desta, que ocupa o quarto 
distal do artículo. Artículo 4 com uma mancha muito intensa basal e com 
um anel difuso e muito mais fraco que ocupa os 2/3 distais, apenas inter
rompido por uma faixa mediana externa desprovida de pigmento. Artí
culo 5 com pigmento difuso na sua metade distal. Artículos distais sem 
pigmento ou apenas vestígios na base do 6. Região distal do artículo 5 e os 
dois últimos artículos providos de numerosos espinhos hialinos ou muito 
pouco pigmentados com a distribuição: art. 5 : 3 ; art. 6 : 14-16 ; art . 7 : 19-21. 
Último artículo fino e longo. Relação n/n-I : 1,09-1,13. 

Palpo labial (Fig. 27) fino e longo, com apenas uma pequena e estreita 
mancha de pigmento pouco intenso na metade basal do artículo médio. 
Artículo distal não alargado, os cónulos sensoriais do tipo normal e pouco 
abundantes. 

P I (Fig. 28-29) nitidamente mais robustas e mais escuras que as patas 
dos pares posteriores. Coxa com uma grande mancha externa que se pro
longa ligeiramente para a face interna dorsal mente. Trocânter com pigmento 
extenso mas difuso na face externa e com uma pequena mancha ovóide interna. 
Fémur com duas bandas não muito marcadas, uma externa, alongada, na 
metade dorsal do artículo e prolongando-se um pouco dorsal mente para a 
face interna, a outra interna, longa, triangular, a base do triângulo para a 
região apical do fémur ; tíbia com pigmento intenso dorsal diminuindo este 
de intensidade para ambas as faces laterais. 

P II (Fig. 30 e 31) com pigmentação semelhante à do P I embora mais 
clara, a tíbia com uma faixa longitudinal mediana interna desprovida de 
pigmento. 

P III (Fig. 32) muito mais claro, apenas com uma mancha dorsal na 
coxa que se prolonga igualmente para ambas as faces, vestígios de pigmento 
na face externa do trocânter, duas pequenas manchas, interna e externa, na 
região subapical do fémur e pigmento dorsal na tíbia. 

Quetotaxia ventral abundante nos tarsos. Sedas espiniformes das 
patas ausentes. Comprimentos das tíbias: P I: 0,78-0,81 mm; P II: 0,68-
-0,72 mm ; P III: 0,87-0,90 mm. 

Coxosternitos e estilos típicos, o espinho terminal dos estilos fino e 
longo, hialino. Relação estilo (sem espinho terminal) / coxito para os seg
mentos : 

V: 0,69-0,74 
VIII: 0,82-0,98 

IX: 0,78 
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culo, acompanhadas de uma a duas pontas sensoriais finas. O artículo 4 
apresenta já 3 sedas externas; destas, a mais externa é semelhante à correspon
dente dos artículos anteriores, sendo as restantes duas de dimensões muito 
parecidas. A partir do artículo 5 e até ao artículo 48-50, cada artículo (que é 
nitidamente mais curto que largo), apresenta 4 sedas ; as sedas externas tor
nam-se longas e robustas, atingindo a mais interna do par cerca de duas 
vezes o comprimento do artículo, enquanto que a mais externa atinge 2,5 a 
3 vezes o comprimento deste ; das duas restantes sedas a mais interna é mais 
robusta mas mais curta, atingindo cerca de uma vez o comprimento do artículo 
correspondente, enquanto a média é mais fina mas mais longa, excedendo 
por vezes 1,5 vezes o comprimento do artículo correspondente. Apenas 
a seda média e a interna se mantêem a partir do artículo 48-50, diminuindo 
então rapidamente de dimensões e desaparecendo ao nível do penúltimo 
ou último artículos. Gonapófises IX (Fig. 35 e 36) com 62-64 artículos, 
muito mais delicadas que as VIII. Quetotaxia reduzida, mais visível apenas 
na região distal correspondente aos 16-18 artículos mais distais. Artículo 
terminal com uma seda distal com o comprimento dos 2,5 últimos artículos 
e com 2 a 4 pequenas sedas. Até ao artículo 16-18, 1 só seda por artículo, 
interna, com o comprimento de cerca de 1,5 vezes o artículo correspondente 
e 1 ou 2 pontas sensoriais finas e curtas. Nos artículos seguintes, as referidas 
sedas, que entretanto tinham vindo a diminuir de robustez e de comprimento, 
transformam-se em cílios finíssimos e muito curtos, muito pouco visíveis, 
que se mantêm ao longo de todos os restantes artículos da gonapófise. 

Filamento terminal e cercos partidos em todos os exemplares. 

DERIVAÇÃO DO NOME : A nova espécie é denominada Machi/oides ruwen

zOl'ii sp.n. dado todas as recolhas em que está presente terem sido efectuadas 
no Zaire oriental, próximo da fronteira com o Uganda, nos Montes 
Ruwenzori. 

DISCUSSÃO: A nova especle, infelizmente representada apenas por 
fêmeas , parece aproximar-se, entre as espécies conhecidas da Africa meri
dional, de M. I'udebecki, da Província do Cabo, África do Sul (WYGOD
ZINSKY 1955) e de M .. ~ioesledti da Tanzania (Tanganika) (WYGODZINSKY 
op. cit.). Como estas duas espécies, apresenta os olhos compostos mais 
largos que longos e a superfície ventral das patas desprovida de sedas espi
niformes. A distribuição do pigmento da cabeça, dos palpos, do corpo 
da mandíbula e das patas, é, contudo, completamente diferente. Por outro 
lado, a pigmentação cefálica parece assemelhar-se bastante à apresentada 
por M . obscul'us, da Província do Cabo, África do Sul (WYGODZINSKY op. cit.) 
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