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RESUMO 

REVISÃO E ANÁLISE CLADÍSTICA DO GÊNERO BONDARIUS ROSADO-

NETO, 2006 (CURCULIONIDAE, MOLYTINAE, STERNECHINI)  

É apresentada uma revisão taxonômica e análise cladística de Bondarius 

Rosado-Neto (2006). O gênero e oito espécies são redescritas: B. tuberculatus 

(Boheman, 1836), B. subrufus (Fiedler, 1936), B. breyeri (Brèthes, 1910), B. 

fuscoaeneus (Boheman, 1843), B. sublaevicollis (Hustache, 1939), B. nitidus 

(Champion, 1902), B. spinipes (Champion, 1902) e B. pectoralis (Suffrian, 1872); 

dezenove espécies são descritas como novas.  São apresentados e ilustrados aspectos da 

morfologia externa e genitália de ambos os sexos, mapas de distribuição geográfica e 

chave de identificação para as espécies.  

A análise cladística, incluindo 31 táxons terminais e 48 caracteres de morfologia 

externa, revestimento, peças bucais e genitália do macho e da fêmea, resultou em um 

único cladograma. Na análise foram incluídas 27 espécies de Bondarius, como definidas 

na revisão taxonômica; e quatro que compuseram o grupo externo: Sternechus 

pollinosus, S. paludatus, S. uncipennis e S. denticollis. 

A monofilia de Bondarius é justificada por oito sinapomorfias: premento 

retangular, mais largo que longo, margem anterior triangular ou arredondada; prótorax 

com dois a três tubérculos laterais desenvolvidos e alinhados; três tubérculos prosternais 

atrás das coxas anteriores; élitros com uma franja de cerda na base; aparelho 

estridulatório do tipo élitro-tergal; tíbias anteriores com um dente desenvolvido na face 

ventral, localizado na região submediana; lobo médio tão ou mais longo que os apódemas 

basais e ducto da espermateca tão longo quanto a bolsa copuladora. A topologia do 

cladograma mostra a formação de dois grandes clados O primeiro é formado por seis 

espécies, justificado por três caracteres sinapomórficos; e o segundo inclui as demais 21 

espécies, sustentado por uma única sinapomorfia, referente à genitália masculina.  
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ABSTRACT 

 
REVISION AND CLADISTIC ANALYSIS OF THE GENUS BONDARIUS 
ROSADO-NETO, 2006 (CURCULIONIDAE, MOLYTINAE, STERNECHINI) 
 

A taxonomic revision and a cladistic analysis of the Bondarius Rosado-Neto 

(2006) is presented. The genus and eight species are redescribed: B. tuberculatus 

(Boheman, 1836); B. subrufus (Fiedler, 1936), B. breyeri (Brèthes, 1910), B. 

fuscoaeneus (Boheman, 1843), B. sublaevicollis (Hustache, 1939), B. nitidus 

(Champion, 1902), B. spinipes (Champion, 1902), and B. pectoralis (Suffrian, 1872). 

Nineteen species are described as new. Characters of external morphology and genitalia 

of both sexes, a key to the species and maps of their geographical distribution are 

provided. All the species are illustrated.  

The cladistic analysis, including 31 terminal taxa and 48 characters from body 

vestiture, external morphology, mouth pieces and male and female genitalia, resulted in 

a single cladogram. In this analysis were included 27 species of Bondarius as defined in 

the taxonomic review plus four species of Sternechus: Sternechus pollinosus, S. 

paludatus, S. uncipennis and S. denticollis. 

The monophyly of Bondarius is supported by eight synapomorphies: prementum 

wider than long with the anterior margim triangular or rounded; prothorax with two or 

three developed and aligned tubercles; three prosternal tubercles behind procoxae; elytra 

fringed at base; elytro-tergal stridulatory apparatus; anterior tibiae with a median, 

developed tooth at ventral surface; median lobe as long or longer than basal apodems, 

and spermathecal duct as long as the bursa copulatrix. The cladogram shows two main 

clades. One, including six species, supported by three synapomorphies, another 

including the remaining 21 species, yielded by a single synapomorphy of the male 

genitalia.  
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