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1. INTRODUÇÃO
Molytinae foi estabelecida por Schoenherr (1823); foi, contudo, omitida dos catálogos
subseqüentes: Dejean (1837), “Coleopterorum Catalogus” de Dalla Torre, von, Schenkling
& Marshall (1932) e Blackwelder (1947).
Um século e meio depois Kuschel (1987) revalidou o nome, sem, no entanto,
apresentar uma definição para a subfamília. Embora a revalidação tenha ocorrido em 1987,
no ano anterior, por sugestão de Kuschel, Wibmer & O’brien (1986) a incluíram em seu
catálogo.
Esse táxon apresenta uma grande diversidade biológica e morfológica, o que dificulta a
realização de revisões dos diferentes grupos e o estabelecimento de uma diagnose precisa.
Marshal (1932) tentou enfrentar o problema da definição de Molytinae sugerindo que a
corbelha da tíbia forneceria uma resposta satisfatória a essa questão, no entanto
infelizmente as pernas são estruturas passíveis de modificações em função de adaptações
às superfícies das plantas hospedeiras (Kuschel 1987).
Esse problema da definição torna-se evidente na literatura, onde o grupo ora é tratado
como tribo, ora subtribo (Kuschel 1995; Marvaldi 1997; May 1993) ou subfamília
(Kuschel 1987; Marvaldi & Morrone 1998; May 1994; Thompson 1992; Zimmerman
1994; Wibmer & O’brien 1986).
O outro aspecto que gera debate é se o táxon representa um grupo natural. Calder
(1989) salientou que a enorme diversidade e características anatômicas entre alguns dos
táxons incluídos em Molytinae por Kuschel (1987) indicam que não seja um grupo
monofilético. Provavelmente por esse motivo Kuschel (1995), em uma análise filogenética
de Curculionoidea, reclassificou o grupo como uma tribo de Curculioninae, sem, no
entanto, justificar a proposta.
Embora exista dificuldade em fornecer uma diagnose para Molytinae, Muñiz (2001),
em seu trabalho para as tribos do México, fez uma caracterização detalhada da subfamília,
enquanto Marvaldi & Lanteri (2005), sucintamente a definiram como apresentando garras
tarsais freqüentemente separadas; metepímero coberto pelo élitro; palpos labiais com três
segmentos; larvas endofíticas em uma variedade de nichos, usualmente vivendo em plantas
vivas ou em decomposição.
Segundo a proposição mais recente de Alonso-Zarazaga & Lyal (1999), Molytinae
compõe-se de 32 tribos, dentre elas Sternechini.
A tribo foi estabelecida por Lacordaire (1863) que a definiu com base nos gêneros
Sternechus e Tylomus, ambos de Schoenherr (1826); posteriormente foi redefinida por
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Marshall (1932) e Solari (1941), sendo reconhecida pela presença de garras tarsais conatas
e um tubérculo elitral localizado lateralmente logo atrás e abaixo dos úmeros. Nos
catálogos de Wibmer & O’brien (1986) e Alonso-Zarazaga & Lyal (1999) a tribo está
composta pelos gêneros: Sternechus Schoenherr, 1826; Chalcodermus Dejean, 1835;
Tylomus Schoenherr, 1826 e Hypnideus Pascoe, 1881.
Uma revisão taxonômica e proposição filogenética de Sternechini foi realizada por
Rosado-Neto (1996), onde o autor redefine a tribo, ficando esta caracterizada pelas
seguintes sinapomorfias: lábio com lígula e os artículos dos palpos labiais fortemente
fusionados entre si e com o premento; élitros com tubérculo infra-umeral presente;
prosterno com área pré-coxal menor ou subigual à área pós-coxal e garras tarsais conatas.
Uma nova proposta de classificação foi apresentada, ficando a tribo composta por 59
espécies distribuídas em 13 gêneros, dos quais 9 propostos como novos, 4 redescritos e 1
revalidado; a proposta ainda incluiu a transferência de Chalcodermus da tribo Sternechini
para Cleogonini.
Dentre esses gêneros descritos como novos, escolhemos como objeto de estudo desse
trabalho o gênero Bondarius Rosado-Neto, 2006.
Informações sobre plantas associadas são praticamente nulas, não havendo registro de
plantas hospedeiras para a maioria das espécies do gênero, apenas para B. tuberculatus
(Boheman 1836) (Bondar 1928a,b, 1930a,b) e B. fuscoaeneus (Boheman 1843). Bondar
(1939, 1941) forneceu registros sobre plantas hospedeiras com algumas notas sobre
comportamento de forrageio de larvas e adultos, e salienta ainda que as espécies da tribo
desenvolvem-se em várias vagens de leguminosas (Bondar 1945).
Sua distribuição geográfica abrange toda a América do Sul, Antilhas e América Central
e México.
Assim, o objetivo do presente estudo é esclarecer a taxonomia de Bondarius,
concomitante a uma análise filogenética. Dessa forma, as espécies descritas e não descritas
foram revisadas, sua morfologia ilustrada e confeccionados mapas de distribuição e chave
de identificação.
2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Material
Os exemplares foram obtidos por empréstimo de coleções particulares e instituições
brasileiras e estrangeiras, abaixo relacionadas em ordem alfabética (nome dos respectivos
curadores entre parênteses):
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ACCZ - Academia de Ciencias de Cuba, Instituto de Zoologia, La Habana, Cuba (L. F.
Armas e R. L. Castilla).
AMNH - American Museum of Natural History, New York, USA (L. H. Herman & P.
Vaurie).
BMNH - The Natural History Museum, Department of Entomology, London, England
(R. T. Thompson). Incluindo a Coleção EGSC: coleção particular Eric GowingScopes, Halstead, Kent, England; recentemente incorporada á coleção BMNH.
CBMV - Carlos Bordón, Maracay, Venezuela; coleção particular (C. Bordón).
CMNS - Canadian Museum of Nature, National Museum of Natural Sciences, Ottawa,
Canada (R. S. Anderson).
CNCA - Canadian National Collection of Agriculture, Ottawa, Canada (R.S. Anderson).
COWB - Charles W. O’Brien, Florida A&M University, Tallahassee, Florida, USA;
coleção particular (C. W. O’ Brien).
DZUP - Coleção de Entomologia “Pe. J.S. Moure”, Departamento de Zoologia,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil (L. Marinoni).
FIOC.-. Fundação Instituto Osvaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil, (V. O. Ferreira).
HAHC - Henry F. & A. T. Howden, Carleton University, Ottawa, Canada; coleção
particular (A. T. Howden).
IPKE - Institut für Pflanzenschutzforschung Kleinmachnow, Eberswalde, Alemanha (L.
Dieckmann e Prof. Morge).
MNHB - Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Alemanha
(F. Hieke).
MNHN - Museum National d’Histoire Naturelle, Paris, France (H. Perrin).
MNRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil
(M. A. Monné). Incluindo a ex. coleção particular de Carlos Alberto Campos
Seabra (MNRJ, ex. col. CACS).
MZSP - Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil (U. R.
Martins & S. A. Vanin).
NHRS - Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm, Sweden (T. Nyholm).
NZAC - New Zealand Arthropod Collections, Auckland, New Zealand (G. Kuschel).
USNM - National Museum of Natural
Lingafelter).
2.2. Material-tipo

History, Washington, D.C.USA (Steve
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Os exemplares-tipo de todas as espécies examinados por Rosado-Neto (1996) e
ainda os diapositivos desse material que se encontram depositados no Departamento de
Zoologia da Universidade Federal do Paraná dispensaram uma nova solicitação dos
mesmos.
2.3. Métodos
A revisão das espécies foi feita com base nos caracteres morfológicos de machos e
fêmeas adultos (incluindo exoesqueleto e genitália).
2.4. Dissecação
Os espécimes secos foram fervidos durante alguns minutos em água para prévio
amolecimento dos tecidos.
Para o estudo das peças bucais o ápice do rostro foi cortado com um bisturi e
fervido em Hidróxido de Potássio (KOH) a 10%; após isso, dissecado sob
estereomicroscópio WILD-M5, em placa de Petri contendo água. Posteriormente, as peças
bucais foram acondicionadas em microtubos com glicerina.
A preparação da genitália foi feita após a retirada do abdome, em seguida este foi
cortado lateralmente ao longo da região pleural e o tergo rebatido; a genitália foi então
retirada, fervida em solução de KOH a 10% para desintegração da gordura e dos tecidos
moles, montada em lâmina e examinada sob estereomicroscópio e microscópio. Quando
necessário as peças fortemente esclerotinizadas foram clarificadas por meio de uma leve
fervura em água oxigenada a 10 volumes.
Terminado o estudo, o abdome depois de seco foi colado no corpo do espécime do
qual foi retirado e a genitália armazenada em microtubos de plástico contendo glicerina
para evitar o ressecamento.
A terminologia seguida para o estudo foi aquela estabelecida por Ting (1936) para
as peças bucais; genitália masculina, Sharp (1918), Gilbert (1952) e Wood (1952);
genitália feminina, Tanner (1927) e aparelho estridulatório, Lyal & King (1996).
2.5. Ilustrações
Os desenhos do exoesqueleto foram feitos com auxílio de um estereomicroscópio
WILD-M5 com câmara clara acoplada. Estruturas muito pequenas, como peças bucais e
genitália, foram estudadas sob estereomicroscópio, montadas em lâmina ou acomodadas
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em lâmina escavada contendo glicerina e posteriormente examinadas sob microscópio
ótico WILD-M20 também com câmara clara acoplada.
2.6. Mensurações
As mensurações foram feitas com auxilio de ocular micrométrica adaptada ao
estereomicroscópio WILD-M5. A metodologia e as abreviaturas seguem Rosado-Neto
(1977), com algumas modificações. Algumas medidas foram incorporadas às descrições.
Comprimento do corpo (CTA, pronoto+élitro): distância desde a margem anterior
do protórax ao ápice dos élitros, em vista lateral. Rostro: comprimento total (CR), medido
desde a base das mandíbulas à margem anterior dos olhos, em vista frontal; largura apical
(LAR), tomada próxima à base das mandíbulas; largura basal (LBR), tomada na margem
anterior dos olhos. Protórax: comprimento (PnC), desde da margem anterior até a
posterior, em vista lateral; largura máxima (PnLp), transversalmente junto à margem
posterior. Élitros: comprimento (EC), desde a base até o ápice em vista lateral; maior
largura (EL), tomada na região umeral. Olhos: menor distância interorbital (IO): a menor
distância entre os olhos, tomada na fronte e comparada com a largura apical do escapo.
Antena: comprimento do escapo (CE); comprimento do funículo (CF).
2.7. Distribuição Geográfica
Os dados de distribuição das espécies utilizados na confecção dos mapas foram
retirados das etiquetas de procedência do material analisado e de literatura. Os mapas
foram gerados no programa ArcView GIS 3.2, sendo as coordenadas geográficas dos
registros obtidas através de dados disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
<http://www.getty.edu/vow/TGNsearchpag.jsp>

(GeoNet

Names

Server)

e

<http://www.fallingrain.com/world/> (Global Gazetteer).
2.8. Análise Cladística
Trinta e um táxons foram utilizados na análise cladística, dos quais quatro como
grupos-externos: Sternechus pollinosus (Champion 1902), S. paludatus (Casey 1904), S.
uncipennis (Germar 1824) e S. denticollis (Hustache 1939). O grupo externo foi
selecionado com base na única análise cladística da tribo Sternechini (Rosado-Neto 1996),
sendo os mais relacionados a Bondarius por apresentar: união distal da estrias elitrais 3
com a 6, e presença de vibrissas finas e alongadas na margem do protórax. O grupo interno
compreende as 27 espécies de Bondarius como reconhecidas neste trabalho.
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Na análise consideraram-se 48 caracteres, todos informativos, não ordenados e com
pesos iguais. Os caracteres foram inseridos e editados em uma matriz de dados do
programa NDE versão 0.5.0 (PAGE, 2001). As análises foram realizadas no programa
NONA, versão 2.0 (Goloboff 1993), interface WINCLADA, versão beta 0.0.99m24
(Nixon 1999). Várias rotinas de procura dos cladogramas mais parcimoniosos foram
realizadas através da opção de busca heurística com seqüência de adições ao acaso
(random); 1000 réplicas e 10 árvores mantidas para cada réplica; permuta de ramos por
corte e reconexão (tree bissection-reconnection swapping –TBR).
As árvores resultantes dessa análise tiveram o suporte dos seus clados avaliados
pelo suporte de Bremer, ou índice de decaimento (Bremer 1994); o índice também foi
calculado no programa NONA.
Na polarização dos caracteres utilizou-se o método de enraizamento de
cladogramas com o grupo externo inferida a posteriori (Nixon & Carpenter 1993).
Todas as possibilidades de enraizamento foram testadas e estudadas a partir da
obtenção do cladograma mais parcimonioso, sendo que em todas elas a topologia do
grupo-interno, distribuição e polaridade dos caracteres permaneceram inalteradas.

O

cladograma foi enraizado, também a posteriori, em Sternechus pollinosus.
Na discussão dos resultados da análise cladística optou-se pela terminologia
proposta por Amorim (1982), onde os clados são citados utilizando-se o nome do primeiro
táxon seguido do sinal de +.
3. HISTÓRICO
Sternechus tuberculatus foi descrita por Boheman (in Schoenherr 1836);
Schoenherr 1843 dividiu o gênero Sternechus em dois grupos: I. espécies com élitros
dorsalmente sem tubérculos, que incluía Sternechus fuscoaeneus; II. espécies com os
élitros providos dorsalmente de espinhos ou tubérculos, com quatro espécies, uma das
quais Sternechus tuberculatus.
Suffrian (1871) fez uma tentativa de correção do nome de Sternechus para
Sternuchus; essa proposta não foi aceita por autores subseqüentes, com exceção de
Gemminger & Harold (1871), no catálogo em que relacionaram várias espécies, incluindo
vários nomina nuda; outros autores que utilizaram o nome foram: Suffrian (1872) que
descreveu Sternuchus pectoralis de Cuba e Gundlach (1891) que a redescreveu.
Champion (1902) estabeleceu a sinonímia de Tylomus com Sternechus; elaborou
uma chave de identificação, com base na estrutura das pernas; descreveu 10 espécies,
dentre elas, Sternechus spinipes e Sternechus nitidus; dados de distribuição e alguns
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caracteres sistemáticos de S. tuberculatus também foram fornecidos nesse trabalho.
Brèthes (1910) descreveu Sternechus breyeri da Bolívia.
Fiedler (1936, 1937), estudando o gênero Chalcodermus, descreveu, dentre outras
espécies, C. subrufus. Kuschel (1955) estabeleceu várias combinações e sinonímias, de
modo que Chalcodermus subrufus foi transferida para Sternechus.
Hustache (1939) descreveu Sternechus sublaevicollis do Brasil.
Mendes (1956) esclareceu o erro de identificação de Sternechus tuberculatus feita
por Marshall em 1930, e que aparece no trabalho de Bondar (1930) com o nome de
Sternechus uncipennis, além de fornecer algumas características elitrais, diferenciando S.
tuberculatus de S. uncipennis; o mesmo autor, em 1957, apresentou notas sobre
distribuição de S. tuberculatus no Brasil, ao estudar os espécimes depositados na coleção
do instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola do Rio de Janeiro.
Kuschel (1958) considerou Sternechus dentipennis (Fiedler, 1936) como sinônimo
de Sternechus fuscoaeneus Boheman, 1843.
Mendes (1962) descreveu mais cinco espécies de Sternechus do Brasil, incluindo S.
vulgaris.
Rosado-Neto (1977), baseando-se na divisão artificial proposta por Schoenherr
(1843), revisou as espécies de Sternechus com élitros tuberculados, redescrevendo
Sternechus tuberculatus.
Papp (1979), em seu catálogo ilustrado para os Cryptorhynchinae do Novo Mundo,
não considerou as sinonímias efetuadas por Kuschel (1955) para as espécies de Fiedler
(1936) que foram descritas como Chalcodermus, em uma nota de rodapé o autor cita as
sinonímias estabelecidas por Kuschel:“Four species of Fiedler, C. cicatricosus,
dentipennis, humerosus and subrufus are probably members of the genus Sternechus
(Hylobiinae), as suggested by Kuschel (Rev. Chil. Ent., 4, 1955:299). They are included
here, since the characteristics given by Fiedler (l.c. at spp.) warrant their present
position….”.
Rosado-Neto (1996) revisou a tribo e com base na presença de um aparelho
estridulatório élitro-tergal sugeriu a transferência de oito espécies de Sternechus para um
novo gênero, Bondarius, sendo o mesmo validado pelo autor em 2006. As espécies
incluídas foram: B. breyeri (Brèthes, 1910); B. fuscoaeneus (Boheman, 1843); B. nitidus
(Champion, 1902); B. pectoralis (Suffrian, 1872); B. spinipes (Champion, 1902); B.
sublaevicollis (Hustache, 1939); B. subrufus (Fiedler, 1936) e B. tuberculatus (Boheman,
1836) (= espécie-tipo do gênero).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1. Análise Cladística
A análise com 31 táxons terminais e 48 caracteres (31 binários e 17 multiestados)
no programa NONA, busca heurística com 1000 réplicas, otimizações DELTRAN,
ACCTRAN e não ambígua resultou em um cladograma com 126 passos, índice de
consistência de 0,55 e índice de retenção de 0,76. Os 48 caracteres utilizados na análise
referem-se ao revestimento, à morfologia externa, às peças bucais e à genitália masculina e
feminina.
O cladograma escolhido foi o otimizado por DELTRAN pela distribuição dos
estados de alguns caracteres, como: o caráter 102 na otimização ACCTRAN é indicado
como sinapomórfico para Sternechus paludatus, S. uncipennis, S. denticollis e Bondarius,
embora esse estado não ocorra em S. denticollis; o mesmo ocorre com o caráter 16, embora
o estado 1 seja uma autapomorfia de S. paludatus e o estado 3 ocorra exclusivamente em
Bondarius. Situação similar ocorre com relação ao caráter 191, sinapomorfia de Bondarius
na otimização DELTRAN, enquanto na ACCTRAN é sinapomórfico para S. uncipennis+S.
denticollis+Bondarius. Na otimização não ambígua o clado formado por Sternechus
paludatus, S. uncipennis e S. denticollis fica sem sustentação, e a monofilia de Bondarius
embasada por seis sinapomorfias, com exclusão dos caracteres 163 e 191, embora o
primeiro seja exclusivo do gênero.
4.1.1. Lista dos caracteres
1. Rostro: comprimento do rostro em relação às tíbias anteriores (IC= 40; IR= 75):
0. mais curto que as tíbias em ambos os sexos (Fig. 3)
1. mais curto que as tíbias nos machos; nas fêmeas, tão longo quanto as tíbias (Figs 2122)
2. tão longo quanto o rostro nos machos; nas fêmeas, mais longo que as tíbias (Figs. 3536)
Rostro mais curto que as tíbias nos machos e tão longo quanto as tíbias nas fêmeas
sustenta o parentesco das espécies B. sp. nov. 07+B. sp. nov.19 e a monofilia do clado que
inclui os grupos B. breyeri++ e B. sp. nov. 10++, ocorrendo também em B. sp. nov. 14.
Rostro mais longo que as tíbias nas fêmeas e tão longo quanto as tíbias nos machos (estado
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2) sustenta a monofilia do grupo B. sp. nov. 10+. Entre os grupos externos, Sternechus
uncipennis também apresenta o estado 1.
2. Rostro: forma (IC= 40; IR= 72):
0. tão largo quanto longo, deprimido
1. tão largo quanto longo, não deprimido
2. mais longo que largo, estreito e cilíndrico
Rostro tão largo quanto longo, deprimido no dorso (estado 1) corrobora o
parentesco de Sternechus paludatus, S. uncipennis e S. denticollis com Bondarius, com
reversões em S. denticollis e B. sp. nov. 14. Rostro mais longo que largo, cilíndrico (estado
2), é uma sinapomorfia do clado que reúne os grupos B. breyeri+++ B. sp. nov. 10++.
Ocorre também em B. sp. nov. 07+B. sp. nov. 19.
3. Rostro: pontuação (IC= 100; IR= 100):
0. fina, esparsa, rugosa nos lados
1. fina, densa, rugosa nos lados
2. rugosa no dorso e nos lados (Fig. 17)
Pontuação do rostro fina, densa, rugosa nos lados, corrobora o parentesco do clado
que reúne os grupos B. breyeri++ +B. sp. nov. 10++. Rostro rugoso no dorso e nas margens
(estado 2) é uma sinapomorfia de B. subrufus+.
4. Rostro: tubérculo ventral entre os escrobos (IC= 25; IR= 57):
0. ausente
1. presente (Fig. 66)
Escrobos ventralmente separados por um tubérculo basal corrobora o parentesco
dos grupos B. subrufus+ e B. breyeri+. Entre os grupos externos ocorre em S. paludatus e S.
uncipennis.
5. Revestimento: cerdas (IC= 100; IR= 100):
0. multífidas
1. simples
Revestimento de cerdas simples é uma sinapomorfia que sustenta a relação de
parentesco de Sternechus uncipennis+S. denticollis e Bondarius. Cerdas multífidas
ocorrem em S. pollinosus e S. paludatus, condição já discutida por Rosado-Neto (1996).
6. Olhos: forma (IC= 50; IR= 50):
0. acuminados inferiormente (Fig. 66)
1. arredondados inferiormente (Fig. 67)
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Olhos arredondados inferiormente é uma sinapomorfia que sustenta o parentesco de
B. pectoralis+B. sp. nov. 12, ocorrendo também em Sternechus paludatus.
7. Olhos: menor distância entre os mesmos na fronte (IC= 100; IR= 100):
0. afastados
1. subcontíguos (Fig. 65)
Olhos subcontíguos corrobora a relação de parentesco de Sternechus uncipennis, S.
denticollis e Bondarius.
8. Antenas: comprimento do escapo em relação ao funículo (IC= 25; IR= 50):
0. tão ou mais longo (Fig. 69)
1. mais curto (Fig. 68)
Antena com escapo tão ou mais longo que o funículo ocorre nos grupos externos.
Escapo mais curto que o funículo sustenta o parentesco dos grupos B. sp. nov. 14+ (com
reversão em B. sp. nov. 07+) e B. sp. nov. 04 + B. sp. nov. 15; ocorre, ainda, em B. sp. nov.
16.
9. Mandíbulas: dentes (IC= 25; IR= 62):
0. agudos (Figs. 70-72)
1. arredondados (Figs. 73-74)
Mandíbulas com dentes agudos e separados é uma sinapomorfia que corrobora a
relação de parentesco de B. breyeri+, B. sp. nov. 02+B. sp. nov. 03 e B. sp. nov. 05+B. sp.
nov. 13.
10. Premento: forma (IC= 40; IR= 25):
0. retangular; mais largo que longo, margem anterior sinuosa (Fig. 84)
1. retangular; mais largo que longo, margem anterior triangular ou arredondada (Fig.
79)
2. quadrangular; tão longo quanto largo, margem anterior triangular ou arredondada
(Fig. 77)
Premento retangular, margem anterior triangular ou arredondada (estado 1) é uma
sinapomorfia de Bondarius. Premento quadrangular, tão longo quanto largo (estado 2)
ocorre, independentemente, em B. breyeri e B. sp. nov. 08 e, também, em Sternechus
uncipennis e S. paludatus.
11. Lábio: palpos labiais (IC=25; IR=25):
0. glabros (Figs. 82-83)
1. com um a dois pares de cerdas (Figs. 80-81)
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Os palpos, na maioria das espécies estudadas, apresenta um a dois pares de cerdas
de tamanho e diâmetro variáveis. A condição glabra é uma sinapomorfia que sustenta a
relação de parentesco entre as espécies B. sp. nov. 09+B. sp. nov. 16, e ocorre três vezes,
independentemente, em B. sp. nov. 19, B. breyeri e B. nitidus.
12. Pronoto: revestimento (IC= 50; IR= 81):
0. cerdas curtas e densas
1. cerdas curtas e esparsas
2. cerdas alongadas e densas
Pronoto revestido com cerdas curtas, finas e esparsas (estado 1) corrobora o
parentesco entre B. sp. nov. 07+B. sp. nov. 19, e do grupo B. breyeri+ + B. sp. nov. 08+.
Cerdas alongadas e densas revestindo o pronoto, sustenta o parentesco de B. sp. nov.
09++B. sp. nov. 01+,e ocorre também B. breyeri.
13. Pronoto: pontuação (IC= 50; IR= 60):
0. grossa (Fig. 1-2)
1. fina, densa, rugosa nos lados (Fig. 25)
2. fina, densa, não rugosa nos lados (Fig. 28)
Pronoto com pontuação fina, densa e rugosa nos lados (estado 1) corrobora o
parentesco dos grupos B. breyeri+ + B. sp.nov. 8+ . A condição fina, densa e não rugosa
nos lados é uma sinapomorfia de B. sublaevicollis+B. fuscoaeneus, e uma autapomorfia de
B. sp. nov. 08. Nos grupos externos ocorre em Sternechus uncipennis.
14. Pronoto: rugas transversais (IC= 100; IR= 100):
0. ausentes
1. presentes (Fig. 16)
Pronoto com rugosidades transversais é uma sinapomorfia que sustenta a monofilia
do grupo B. subrufus+.
15. Protórax: forma (IC=100; IR=100):
0. maior largura no meio, lados arredondados, estreitados na porção anterior (Figs. 56,
61)
1. maior largura na margem posterior, lados convergentes em direção à margem
anterior (Figs. 1-2)
2. subcilíndrico, lados subparalelos, pouco estreitados na margem anterior (Fig. 16)
3. margem posterior tão larga quanto a região mediana, lados paralelos na metade
basal, convergentes do meio para a margem anterior (Fig. 25)
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Em Sternechus pollinosus, S. paludatus e na maioria das espécies de Bondarius, o
protórax é tão largo na base quanto na região mediana, com lados paralelos na metade
basal e convergentes do meio para a margem anterior (estado 3). Protórax com maior
largura na margem posterior, lados convergentes em direção à margem anterior (estado 1),
é uma sinapomorfia de B. sp. nov. 14+. Protórax subcilíndrico, lados subparalelos,
estreitados na margem anterior (estado 2) é uma sinapomorfia de B. subrufus+. Nos grupos
externos o estado 0 corrobora a relação de parentesco entre S. uncipennis+S. denticollis.
16. Protórax: tubérculos (IC=100; IR= 100):
0. ausente
1. um tubérculo lateral desenvolvido
2. três tubérculos laterais desenvolvidos e não alinhados
3. dois a três tubérculos laterais pouco a moderadamente desenvolvidos e alinhados
Protórax com apenas um tubérculo lateral desenvolvido é uma autapomorfia de
Sternechus

paludatus.

O

estado

2

corrobora

a

monofilia

de

Sternechus

uncipennis+Sternechus denticollis, enquanto protórax com tubérculos laterais pouco a
moderadamente desenvolvidos e alinhados é uma sinapomorfia de Bondarius.
17. Protórax: vibrissas (IC= 100; IR= 100)
0. ausentes
1. presentes e curtas
2. presentes e alongadas (Fig. 67)
Vibrissas alongadas corrobora o parentesco de S. uncipennis, S. denticollis e
Bondarius, com reversão em S. denticollis (vibrissas ausentes). Sternechus pollinosus e
Sternechus paludatus apresentam vibrissas curtas.
18. Pronoto: linha longitudinal mediana lisa (IC=50):
0. ausente
1. presente (Fig. 56)
Pronoto com uma linha longitudinal mediana lisa ocorre apenas em Bondarius
tuberculatus e em Sternechus denticollis.
19. Prosterno: tubérculos atrás das coxas anteriores, próximos à margem posterior
(IC= 50; IR= 50):
0. um tubérculo
1. três tubérculos (Fig. 91)
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Três tubérculos prosternais entre as coxas anteriores, próximos à margem posterior
é uma sinapomorfia de Bondarius ocorrendo também em Sternechus uncipennis.
20. Élitros: revestimento (IC= 40; IR= 70):
0. cerdas grossas e densas
1. cerdas finas e esparsas
2. cerdas finas e densas
Élitros com cerdas curtas, finas e esparsas é uma sinapomorfia para as espécies do
grupo B. sp. nov. 08+, ocorrendo também em B. sublaevicollis. Cerdas curtas, finas e densas
é uma condição sinapomórfica que sustenta a relação de parentesco entre as espécies do
grupo B. sp. nov. 02++, com exceção de B. sp. nov. 09 que apresenta o estado 0.
21. Élitros: forma (IC= 100; IR= 100):
0. largos e convexos com ápices agudos e divergentes (Fig. 97)
1. largos e convexos com ápices conjuntamente arredondados (Fig. 95)
2. estreitos, fracamente convexos com ápices subarredondados e separados (Fig. 96)
Élitros largos, convexos, com progressivo declive para os ápices arredondados
(estado 1) é a condição mais comumente encontrada em Sternechini, ocorrendo na maioria
das espécies de Bondarius e também nos grupos externos, exceto Sternechus uncipennis
que apresenta o estado 0. Élitros estreitos, afilados, fracamente convexos com ápices
subarredondados e separados é uma sinapomorfia que sustenta a relação de parentesco
entre B. sp. nov. 20 e B. sp. nov. 21.
22. Élitros: estrias 9 e 10 (IC= 50):
0. separadas (Fig. 100)
1. fusionadas (Fig. 99)
Estrias 9 e 10 fusionadas corroboram a monofilia de Sternechus paludatus, S.
uncipennis, S. denticollis e Bondarius, com reversão em S. uncipennis que tem as estrias
separadas.
23. Élitros: estrias com grânulos na margem anterior dos pontos (IC=100; IR= 100):
0. ausentes
1. presentes (Figs. 1-2)
Estrias com grânulos na margem anterior dos pontos sustenta a monofilia do grupo B.
sp. nov. 06++.
24. Élitros: grânulos nas interestrias (IC= 50):
0. ausentes
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1. presentes
Interestrias com grânulos é uma condição presente em Bondarius tuberculatus,
ocorrendo também em Sternechus uncipennis.
25. Élitros: largura das interestrias em relação às estrias (IC= 50; IR= 50):
0. mais largas (Fig. 20)
1. tão largas quanto
Élitros com interestrias mais largas que as estrias é uma sinapomorfia que corrobora a
monofilia de B. sp. nov. 04+B. sp. nov. 15, ocorrendo também em Sternechus denticollis.
26. Élitros: calos apicais (IC= 100; IR=100):
0. aguçados e fortemente desenvolvidos (Fig. 60)
1. arredondados e desenvolvidos (Fig. 1)
2. fracos a vestigiais (Fig. 13)
Élitros com calos apicais fracos a vestigiais é uma condição que ocorre na maioria
das espécies de Bondarius, sendo observada também em Sternechus pollinosus, Sternechus
paludatus e Sternechus denticollis. No grupo interno, élitros com calos arredondados e
desenvolvidos, entre as estrias V a VII, corrobora a relação de parentesco das espécies do
grupo B. tuberculatus+. Calos apicais dos élitros agudos e desenvolvidos é uma
autapomorfia de Sternechus uncipennis.
27. Élitros: região basal (IC= 50; IR= 92):
0. rebaixada em torno do escutelo
1. não rebaixada em torno do escutelo
Élitros, na base, não rebaixados em torno do escutelo corrobora a monofilia do
grande clado que inclui os grupos B. breyeri++ e B. sp. nov. 10++. Nos grupos externos
ocorre apenas S. paludatus.
28. Élitros: úmeros (IC=50; IR= 90):
0. desenvolvidos (Figs. 1-2)
1. fraca a moderadamente desenvolvidos (Figs. 18-20)
Élitros com úmeros fraca a moderadamente desenvolvidos corrobora a monofilia de
B. sp. nov. 04+B. sp. nov. 15 e do clado que inclui os grupos B. sp. nov. 10+, B. sp. nov.
02+, B. sp. nov. 09+ e B. sp. nov. 01+.
29. Élitros: tubérculo infra-umeral (IC=50; IR=71):
0. largo da base até o ápice, voltado para baixo (Fig. 13)
1. largo da base até o ápice, paralelo ao élitro e arredondado no ápice
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2. largo na base, paralelo ao élitro com ápice estreito e agudo (Figs. 1-2)
Tubérculo infra-umeral dos élitros, localizado entre as interestrias IX e X, largo da
base até o apice, fortemente achatado e voltado para baixo é uma sinapomorfia do grupo B.
subrufus+; ocorre também em B. sp. nov. 14. Tubérculo infra-umeral com ápice estreito e
agudo corrobora a monofilia do grupo B. tuberculatus+.
30. Élitros: união apical das interestrias (IC= 100; IR= 100):
0. união das estrias 3-6 e 7-8 bem definida
1. estria 3 aparentemente unida às 6, 7 e 8
Rosado-Neto (1996) encontrou dois padrões de união distal das estrias em
Sternechini: a) estria 3 claramente unida com a 6 no ápice; b) estria 3 claramente unida
com a 8 no ápice. Assim, quando a estria 3 está unida com a 6, a estria 7 estará unida com
a 8; e quando a estria 3 está unida com a 8, a estria 7 estará unida com a 6. Em Bondarius,
devido à densidade da pontuação no ápice dessas estrias e à presença de um calo apical
desenvolvido em algumas espécies, a visualização da união apical entre as mesmas tornase indefinida, ficando a estria 3 aparentemente unida às 6, 7 e 8, condição sinapomórfica
do grupo B. tuberculatus+.
31. Élitros: franja de cerdas na base (IC= 100; IR= 100):
0. ausente
1. presente (Fig. 95)
Presença de uma franja de cerdas na base dos élitros posicionada lateralmente ao
escutelo é uma sinapomorfia de Bondarius. O comprimento, densidade e diâmetro das
cerdas variam entre e dentro das espécies.
32. Élitros: máculas (IC= 33; IR= 60):
0. ausentes
1. presentes (Figs. 23-24; 26-27; 45-47; 53)
Élitros com máculas escuras, na região mediana e apical dos élitros, é uma
condição sinapomórfica que sustenta a relação de parentesco de B. sublaevicollis+B.
fuscoaeneus, e das espécies do grupo B. sp. nov. 01+. Nos grupos externos, ocorre em S.
paludatus.
33. Élitro: aparelho estridulatório (IC= 100; IR= 100):
0. ausente
1. presente (Figs. 62-64)
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Presença de aparelho estridulatório do tipo élitro-tergal é um caráter considerado
sinapomórfico para Bondarius, quando da revisão da tribo Sternechini por Rosado-Neto
(1996). Este caráter foi avaliado neste trabalho e sua condição como sinapomorfia para o
gênero, corroborada.
34. Mesotórax: mesosterno (IC= 50; IR= 66):
0. não proeminente
1. proeminente (Fig. 98)
Mesosterno proeminente é uma sinapomorfia do grupo B. breyeri+, é uma
autapomorfia de B. sp. nov. 14.
35. Metasterno: projeção à frente das coxas posteriores (IC= 50; IR=50):
0. arredondada
1. dentiforme
Metasterno com projeção dentiforme é sinapomórfico para B. sublaevicollis+B.
fuscoaeneus. Nos grupos externos ocorre em Sternechus uncipennis.
36. Pernas: pontuação (IC= 100; IR= 100):
0. grossa, densa, rugosa
1. fina, rasa, ligeiramente rugosa
Pontuação grossa, densa e rugosa sustenta a relação de parentesco de B.
spinipes+B. nitidus. Pontuação das pernas fina, rasa, ligeiramente rugosa é uma condição
sinapomórfica do grande clado que inclui os grupos B. sp. nov. 04+, B. breyeri++ e B. sp.
nov. 10++.
37. Fêmures posteriores: dente ventral (IC= 21; IR= 71):
0. ausente (Fig. 102)
1. presente (Fig. 103)
A presença ou ausência de um dente na face ventral dos fêmures é variável em
Bondarius, condição também observada para Sternechini por Rosado-Neto (1996). Podem
ser todos inermes, todos com dente ou, pelo menos, um dos pares com um dente ventral.
Considerando essa variabilidade, nesta análise utilizamos apenas os fêmures posteriores.
Fêmures posteriores com um dente ventral sustenta o parentesco de B. sublaevicollis+B.
fuscoaeneus, e do clado que inclui os grupos B. sp. nov. 10++B. sp. nov. 02++ B. sp. nov.
09++ B. sp. nov. 01+. Ocorre ainda em B. spinipes e em B. sp. nov. 14. No grupo externo
ocorre em Sternechus paludatus.
38. Fêmures posteriores: rugosidades oblíquas látero-ventrais (IC= 50; IR= 83):
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0. fracas a ausentes
1. presentes
Presença de rugosidades oblíquas látero-ventrais fortes, deixando em evidência uma
carena longitudinal látero-ventral no lado interno nos fêmures posteriores sustenta a
monofilia do grupo B. sp. nov. 14+ e é uma autapormofia de B. spinipes.
39. Tíbias anteriores: dente ventral (IC= 66; IR= 50):
0. desenvolvido, na base da tíbia.
1. reduzido ou vestigial, na região mediana da tíbia.
2. desenvolvido, na região mediana da tíbia. (Figs. 102-106)
Tíbias anteriores com dente desenvolvido na face ventral, localizado na região
mediana é uma sinapomorfia de Bondarius. Dente reduzido ou vestigial ocorre em
Sternechus denticollis.
Genitália Macho
40. Lobo médio: forma (IC=60; IR=42):
0. largo, lados arredondados, ápice acuminado (Fig. 137)
1. largo, lados paralelos, ápice acuminado (Fig. 114)
2. largo, lados subparalelos, ápice arredondado tão largo quanto a base (Fig. 108)
3. largo, lados paralelos, ápice truncado tão ou mais largo que a base (Fig. 110)
4. largo, lados arredondados, ápice estreito e truncado (Fig. 118)
5. estreito, lados paralelos, ápice ligeiramente acuminado a arredondado (Figs. 126,
132, 136)
6. estreito, lados paralelos, ápice arredondado (Fig. 122)
Lobo médio largo com lados arredondados e ápice acuminado ocorre em
Sternechus pollinosus e S. denticollis S. denticollis. O estado 2 corrobora o parentesco de
S. paludatus, S. uncipennis e Bondarius. Em Bondarius, lobo médio largo, lados paralelos,
ápice truncado tão ou mais largo que a base (estado 3), ocorre na maioria das espécies e
sustenta o parentesco do grande clado B. subrufus++; B. sp. nov. 18 também apresenta essa
condição. O estado 1 é uma autapomorfia de B. pectoralis; o estado 4, de B. subrufus; o
estado 5, de B. sp. nov.06, B. sp. nov.19 e B. sp. nov. 12 e o estado 6, de B. sp. nov. 21.
41. Lobo médio: comprimento em relação os apódemas (IC= 100; IR= 100):
0. mais curto (Fig. 137)
1. tão ou mais longo (Fig. 110)
Lobo médio tão ou mais longo que os apódemas basais é uma sinapomorfia de
Bondarius.
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42. Espícula gastral: forma da haste (IC=33; IR=50):
0. larga (Figs.141-143)
1. estreita (Figs. 144-145)
Na maioria das espécies do grupo interno a espícula gastral possui uma haste larga
e curva. Espícula gastral estreita é sinapomórfica para B. sp. nov. 04 + B. sp. nov.15 e para
B. sp. nov. 05+B. sp. nov.13, e uma autapormorfia de B. sp. nov. 07.
43. Tégmen: comprimento dos apódemas dorsais em relação ao apódema ventral
(IC= 100; IR=100):
0. mais longos (Fig. 151)
1. mais curtos (Fig. 150)
2. tão longos quanto (Fig. 146)
Apódemas dorsais tão longos quanto o ventral corrobora o parentesco entre S.
uncipennis, S. denticollis e Bondarius. Neste grupo, apenas B. sp. nov. 04+B. sp. nov. 15
apresentam apódemas dorsais mais curtos que o ventral, condição sinapomórfica.
Genitália: Fêmea
44. Ovipositor: cerdas apicais dos estilos (IC= 100; IR=100):
0. esparsas (Figs 152-153)
1. densas (Fig. 154)
Estilos densamente pubescentes é uma sinapomorfia que corrobora a relação de
parentesco entre B. sp. nov. 06 e B. sp. nov. 18.
45. Oitavo tergito: forma (IC= 100; IR= 100):
0. trapezoidal (Fig. 165)
1. retangular (Fig. 166)
Oitavo tergito retangular com lados paralelos e retos é uma sinapomorfia do clado
que reúne as espécies do grupo B. breyeri+ e B. sp. nov. 08+.
46. Oitavo tergito: cerdas (IC= 100; IR= 100):
0. esparsas ou moderadamente esparsas
1. densas (Fig. 183)
Oitavo tergito com ápice densamente pubescente é uma sinapomorfia que corrobora
a monofilia das espécies B. sp. nov. 06+B. sp. nov. 18.
47. Oitavo tergito: ápice (IC=33; IR=66):
0. liso (Fig. 171)
1. crenulado (Fig. 168)
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Oitavo tergito com ápice liso sustenta a relação de parentesco entre as espécies nov.
06+B. sp. nov. 18, B. sp. nov. 07+B. sp. nov.19 e do grupo B. subrufus+.
48. Espermateca: comprimento do duto da espermateca em relação à bolsa
copuladora (IC=100; IR=100):
0. mais longo
1. mais curto
2. tão longo quanto (Fig. 152)
O duto espermatecal é fino, alongado, sempre inserido na base da bolsa copuladora
próximo ao oviduto comum. Duto da espermateca tão longo quanto a bolsa copuladora é
uma sinapomorfia de Bondarius, duto mais curto é uma autapomorfia de Sternechus
uncipennis.
4.1.2. Discussão
A análise filogenética de Bondarius corroborou sua monofilia, como proposto por
Rosado-Neto (1996) para as oito espécies então conhecidas. Como já comentado, a
monofilia do gênero era suportada por apenas uma sinapomorfia, a presença de aparelho
estridulatório élitro-tergal (331); neste estudo, mais sete caracteres foram encontrados para
corroborar a hipótese: premento retangular, mais largo que longo, com a margem anterior
triangular ou arredondada (101); protórax com dois a três tuberculos laterais pouco a
moderadamente desenvolvidos e alinhados (163); três tubérculos prosternais atrás das coxas
anteriores, próximos à margem posterior (191); élitros com uma franja de cerdas na base
(311); tíbias anteriores com dente desenvolvido na face ventral, localizado na região mediana
(393); lobo médio tão ou mais longo que os apódemas basais (411); e duto da espermateca
tão longo quanto a bolsa copuladora (482).
Na dicotomia formam-se dois grupos em Bondarius. O primeiro, B. sp. nov. 14+,
justificado por três sinapomorfias, inclui seis espécies com morfologia relativamente
homogênea sendo as únicas do gênero que apresentam grânulos na margem anterior dos
pontos elitrais. Com exceção de B. sp. nov. 14, cujo relacionamento deverá ser melhor
investigado em futuros estudos, o parentesco das demais espécies está bem embasado e
manteve-se estável nas diversas análises realizadas. O grupo apresenta em comum: pronoto,
élitros e pernas com pontuação grossa, profunda e densa; interestrias dos élitros convexas,
conferindo aspecto geral rugoso e fêmures posteriores inermes, características indicadas
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como plesiomórficas na presente análise, mas que eventualmente podem vir a corroborar a
monofilia do grupo em estudos mais abrangentes. Os grupos B. sp. nov. 06++B.
tuberculatus+, são justificados por um caráter (DELTRAN e não ambígua): estrias elitrais
com grânulos na margem anterior dos pontos (231); na otimização ACCTRAN o caráter 470
é acrescentado, porém esse estado não ocorre em B. tuberculatus. Ao contrário do
postulado por Rosado-Neto (1996), a ausência de dimorfismo sexual no comprimento do
rostro não auxiliou na sustentação do grupo.
O segundo grupo inclui as demais 21 espécies de Bondarius e é sustentado por única
sinapomorfia (caráter 403) referente à forma do lobo médio. Nesse clado, o grupo basal, B.
subrufus+, é um dos mais bem embasados por caracteres diagnósticos como: rostro rugoso
no dorso e nos lados (32); rostro com tubérculo ventral na base, entre os escrobos (41);
protórax subcilíndrico, com rugas transversais em todo o pronoto (caracteres 152 e 141);
tubérculo infra-umeral característico – largo, achatado e oblíquo em relação à superfície
elitral (292); e oitavo tergito da fêmea sem crenulações no ápice (470).
Bondarius subrufus+ é grupo irmão do grande clado sustentado pelo caráter 361,
pernas com pontuação fina, rasa, ligeiramente rugosa. Com otimização ACCTRAN, o
caráter 281 corrobora a monofilia desse grupo, com reversão em B. breyeri+ + B. sp. nov.
08+. As espécies B. sp. nov. 04+B. sp. nov. 15, formam o grupo basal, com parentesco bem
definido.
O clado mais apical inclui dois grandes grupos de espécies sustentados por três
caracteres do rostro: mais curto que as tíbias nos machos e tão longo quanto as tíbias nas
fêmeas (11); alongado, estreito e cilíndrico (22) com pontuação fina, densa, rugosa nos
lados (31) e élitros não rebaixados em torno do escutelo (271). Os dois primeiros grupos, B.
breyeri+ e B. sp. 08+, são sustentados pelas sinapomorfias: pronoto revestido de cerdas
curtas e esparsas e com pontuação fina, densa, rugosa nos lados e oitavo tergito da fêmea
retangular (caracteres 121 e 131, 451, respectivamente); na otimização ACCTRAN, o caráter
280, élitros com úmeros desenvolvidos, corrobora a monofilia do clado. O grupo B. breyeri+
é relativamente bem embasado pelas sinapomorfias: rostro com tubérculo ventral na base
entre os escrobos (41); mandíbulas com dentes agudos (90) e processo mesosternal
proeminente (331), enquanto o grupo B. sp. 08+ é sustentado por apenas um caráter de
revestimento dos élitros: cerdas curtas, finas e esparsas (201).
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O relacionamento entre as espécies desses grupos (com exceção de B. sublaevicollis
e B. fuscoaeneus) mostrou-se inconstante nas diversas análises preliminares e necessita ser
melhor investigado em próximos estudos. O grupo B. breyeri+ é um grupo bem embasado
pelas sinapomorfias: rostro com tubérculo ventral entre os escrobos (41); mandíbulas com
dentes agudos (90) e processo mesosternal proeminente (331), enquanto o grupo B. sp. 08 +
é sustentado por apenas um caráter de revestimento dos élitros: cerdas curtas, finas e
esparsas (201).
O outro grupo, B. sp. nov. 10++ B. sp. nov. 02++ B. sp. nov. 09++, é sustentado por
dois caracteres homoplásicos: úmeros elitrais fraca a moderadamente desenvolvidos (281) e
fêmures posteriores com dente ventral (371). O primeiro grupo, B. sp. nov. 10+, apesar de
ser sustentado por apenas uma sinapomorfia, manteve-se estável ao longo das análises,
provavelmente por ser o único a apresentar o rostro tão longo quanto as tíbias nos machos
e mais longo que as tíbias nas fêmeas (caráter 12). Da mesma forma, B. pectoralis + B. sp.
nov. 12 mantiveram-se como grupos-irmãos em todas as análises.
O clado B. sp. nov. 02++ reúne sete espécies morfologicamente muito homogêneas o
que dificultou a formulação de caracteres que pudessem auxiliar na definição e sustentação
de suas relações internas. Esse clado é embasado por um único caráter homoplásico
relativo ao revestimento dos élitros (caráter 202). O primeiro grupo é formado por B. sp. 02
+ B. sp. nov. 03 que compartilham o caráter 90: mandíbulas com dentes agudos. Os dois
grupos apicais são também sustentados por um único caráter: pronoto revestido por cerdas
alongadas e densas (122). O primeiro, formado pelas espécies B. sp. nov. 09 + B. sp. nov.
16, é embasado pelo caráter 111 (palpos labiais glabros), e o outro tem seu parentesco
estabelecido pelo caráter 321 (presença de máculas elitrais). Neste último grupo a
monofilia de B. sp. nov. 05+B. sp. nov. 13 é corroborada por dois caracteres homoplásicos:
mandíbulas com dentes agudos e oitavo esternito, nos machos, com espícula gastral
estreita.
Caracteres referentes a peças bucais, forma dos artículos basais dos palpos
maxilares; dimorfismo sexual nas tíbias anteriores, forma e presença ou ausência do prémucro e forma do ventrito 5, que se mostraram consistentes na definição de grupamentos
em Sternechini (Rosado-Neto 1996) não foram úteis no nível da presente análise.
Com relação às espécies do grupo externo, a presente análise indica S. denticollis
como grupo-irmão de S. uncipennis, ao contrário da hipótese de Rosado-Neto (1996) na
qual S. denticollis seria grupo-irmão de Bondarius. Para corroborar a hipótese de monofilia
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de S. palludatus+S. uncipennis+S. denticollis+Bondarius, como proposto por aquele autor,
seria necessária a inclusão de mais grupos-externos, o que foge ao escopo do presente
trabalho.
4.2. Sistemática
As descrições foram baseadas em machos e fêmeas. A seqüência de apresentação
para descrição das espécies seguiu a topologia do cladograma resultante da análise
cladística (Fig. 198).
Bondarius Rosado-Neto, 2006
Espécie-tipo: Sternechus tuberculatus Boheman,1836, por designação original Bondarius
Rosado-Neto 2006:164
Diagnose. Olhos subcontíguos (Fig.65). Protórax geralmente com três tubérculos laterais
desenvolvidos (Fig. 90), quando não desenvolvidos, lateralmente crenados. Vibrissas
alongadas (Fig. 67). Élitros com união apical entre as estrias 3-6 e 7-8 bem definidas, ou a
estria 3 aparentemente unida com a 6, 7 e 8. Franja de cerdas na base do élitro (Fig.94).
Coxas anteriores com três tubérculos próximos à margem posterior (Fig.95). Fêmures
inermes ou ao menos os posteriores com dente (Figs.102-103). Tíbias com dente ventral
submediano (Figs.102-107). Abdôme com aparelho estridulatório do tipo élitro-tergal (Fig.
62-64). Duto da espermateca tão longo quanto a bolsa copuladora (Fig. 152).
Redescrição
Comprimento total (pronoto+élitro): 4,5 a 15,8 mm. Tegumento castanho-avermelhado,
claro ou escuro; negro píceo, opaco a brilhante. Revestimento: em geral de escamas curtas
a moderadamente alongadas, finas a grossas, esparsas a densas, amarelo-ferrugíneas ou
esbranquiçadas. Rostro de forma variada, curto, grosso, deprimido ou não, reto, longo,
curvo em vista lateral em algumas espécies (Figs. 35-36); liso ou rugoso (Fig. 17),
pontuação e revestimento variado; com ou sem sulco no ápice. Escrobos profundos, láterodorsais, parcialmente visíveis em vista dorsal, obliquamente dirigidos para trás, alcançando
a orbital inferior dos olhos; ventralmente separados por um forte tubérculo basal (Fig. 66),
ou uma carena alongada ou obsoleta. Antenas com escapo claviforme, ora mais longo, ora
mais curto (Fig. 68) ou subigual (Fig. 69) ao funículo; usualmente mais longo que os
artículos 1+2+3 do funículo; inserção submediana ou próxima ao ápice do rostro. Funículo
com sete artículos, geralmente primeiro artículo mais longo; segundo artículo alongado ou
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subtransverso, menor ou subigual ao primeiro; artículos três ao sete transversos, alargados
em direção à clava, esta com quatro artículos; oval, curta, ápice acuminado, pubescente,
suturas retas ou subretas. Mandíbulas bidentadas (Figs. 70-73/75-76) ou inermes (Fig. 74);
geralmente deprimidas, largas; dente apical normalmente forte e distinto, mediano
obsoleto, às vezes a margem interna levemente sinuosa (Fig. 75), ou os dois dentes fortes e
distintos (Figs. 70-71 e 76). Maxilas com palpífero e dois artículos basais dos palpos
maxilares subtransversos (Fig. 89), ou mais longos que largos, terceiro artículo cônico
(Figs. 86-87). Presença de cerdas longas a curtas no palpífero, estípete e palpos (Figs. 8688). Mala geralmente perpendicular ao eixo do palpo, margem externa reta. Na superfície
dorsal com duas áreas: basal (lacínia) e apical (gálea). Superfície dorsal recoberta por
cerdas finas a grossas, longas a curtas, às vezes com pequenos dentes; área basal com
cerdas longas e finas em grande número. Dentes da lacínia fortes e robustos, variando de
curtos (Fig. 86) a longos (Fig. 88), estreitos a largos, curvos a retos, em algumas espécies
os dentes apicais mais estreitos que os basais; o número de dentes varia de 5 a 9.
Ventralmente área basal com um grupo de dentes pequenos e fortes, ocasionalmente
presentes também na porção apical. A sutura entre estípete e lacínia bem marcada na
maioria das espécies. Lábio com lígula e artículos dos palpos fortemente fusionados entre
si e com o premento (Figs. 76-84). Premento retangular (Figs. 77-85) transverso ou tão
largo quanto longo (Fig. 77); lados retos ou arredondados, convergentes em direção à
margem anterior; margem basal reta ou levemente sinuosa, margem apical claramente
distinta, subtriangular (Fig. 78) a arredondada (Fig. 83); glabro (Figs. 82-83) ou um a dois
pares de cerdas longas a curtas (Figs. 77-81); palpos labiais separados, achatados,
transversos (Fig. 82) ou alongados (Fig. 80), simétricos (Fig. 79) ou assimétricos (Fig. 77);
glabros (Figs. 82-83) ou com um a dois pares de longas cerdas látero-basais (Figs. 77-81);
lígula visível; ápice reto (Fig. 82) ou arredondado (Fig. 77). Cabeça globosa (Fig. 64),
pontuação fina a grossa, alguns pontos anastomosados, principalmente próximos aos olhos,
conferindo certo grau de rugosidade; olhos laterais, subcontíguos, acuminados (Fig. 66) ou
arredondados inferiormente (Fig. 67), com margem anterior oblíqua ou arredondada,
omatídios convexos ou não. Protórax subtrapezoidal ou cilíndrico (Fig. 16), dorsalmente
com convexidade uniforme e moderada. Margem anterior pró-curva e lobos oculares
ausentes ou ligeiramente indicados; margem posterior bissinuada, com ou sem rebordo,
vibrissas alongadas. Pontuação varia de superficial, com pontos rasos e esparsos, ou pontos
grossos a moderadamente profundos, lateralmente com pontos anastomosados conferindo
aspecto rugoso; ou pontos anastomosados em todo o pronoto formando rugosidades
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transversais (Fig. 16); disco com (Fig. 56) ou sem linha longitudinal mediana lisa.
Lateralmente com dois a três tubérculos com grau de desenvolvimento variável, mais ou
menos alinhados; ou com tubérculos obsoletos (Fig. 90). Escutelo oval ou cordiforme,
pequeno, glabro ou esparsamente revestido com pequenas cerdas curtas e finas. Élitros
geralmente convexos, com grau de convexidade variando entre as espécies; largos ou
estreitos, ascendentes no terço basal, com progressivo declive para o ápice; ápices
conjuntamente arredondados (Fig. 95) ou ligeiramente divergentes (Fig. 96); 1,07 a 1,46
vezes mais longo que sua largura umeral. Margem anterior dos élitros bissinuada, mais
larga que o protórax, com cerdas em cada élitro, ao lado do escutelo. Úmeros globosos ou
achatados, grau de desenvolvimento variado, truncados inferiormente; tubérculo infraumeral forte, cônico, perpendicular ou não à superfície elitral, largos na base com ápice
agudo ou arredondado, às vezes ligeiramente voltado para trás (Fig. 13). Élitros com 10
estrias com pontuação variável no tamanho e forma; pontos finos ou grossos; profundos ou
superficiais, aproximados ou separados, com ou sem grânulos nas margens dos pontos.
Geralmente pontos grossos até a metade dorsal, tornando-se progressivamente mais finos
até o ápice. Estrias unidas apicalmente na ordem I-X, II-IX, III-VIII, IV-V, VI-VII. Nas
espécies com calo apical desenvolvido a estria 3 aparentemente unida com a 6, 7 e 8.
Interestrias primeira, segunda e a quarta perto da base, convexas formando um tubérculo
alongado (Figs. 1-2); ou transversalmente convexas conferindo aspecto geral rugoso, ou
todas subplanas. Prosterno com margem anterior em rebordo, não emarginado. Área précoxal subigual ou pouco mais curta que a área pós-coxal; cavidades coxais em posição
mediana ou levemente mais próximas da margem anterior. Processo prosternal anterior em
forma de curto triângulo interrompido entre as coxas, quase sempre oblíquo em relação às
coxas. Três tubérculos com grau de desenvolvimento variável atrás das coxas anteriores,
próximos à margem anterior (Fig. 91). Mesosterno com mesepisterno e mesepímero
subtriangulares; uniformes e sem variação significativa. Mesosterno entre as coxas, largo
(Figs. 92-93) ou estreito (Fig. 94), ápice truncado (Fig. 92) ou côncavo (Fig. 93); processo
mesosternal estreito, geralmente oblíquo para trás, em algumas espécies com proeminência
um tanto tuberculiforme (Fig. 98). Metasterno desenvolvido, tão longo quanto o prosterno;
margem anterior com um rebordo acompanhando a curvatura das coxas médias; truncado e
ascendente para trás; às vezes dentiforme ou apenas proeminente, na frente das coxas
posteriores. Metepisterno largo, alongado, com pontuação e revestimento variado.
Metepímero pequeno e oculto sob a margem do élitro. Abdôme com ventritos 1+2 tão
longos quantos 3+4+5; sutura entre 1 e 2 sinuosa, ora bem nítida, ora mais fraca; suturas
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entre os demais retas e profundas (Fig. 101). Na margem anterior do ventrito I um rebordo
que acompanha a curvatura das coxas; o terceiro e o quarto mais curtos, subiguais entre si;
o quinto sempre transverso com margem apical arredondada ou truncada, superfície
mediana plana em ambos os sexos. Presença de um aparelho estridulatório do tipo élitrotergal (Figs. 62-64). Pernas: coxas anteriores globosas, subcontíguas, levemente separadas
pela intromissão do processo prosternal entre as mesmas. Coxas médias globosas,
separadas pelo processo mesosternal. Coxas posteriores transversas. Trocânteres pequenos
e transversos. Fêmures claviformes ou cilíndricos; com rugosidades oblíquas láteroventrais, mais acentuadas nos fêmures posteriores, evidenciando uma carena longitudinal
no lado interno; ventralmente inermes (Fig. 102) ou com dente (Figs. 103-106), ou ainda
com dente em apenas um par de pernas; a forma do dente varia de truncado com ápice ou
não inclinado para o lado interno. Tíbias variam de comprimidas a cilíndricas; carenas
longitudinais fortes em todas as faces, carenas fracas mais acentuadas lateral e
ventralmente ou lisas. Ligeiramente decrescentes no comprimento, as anteriores pouco
mais longas e um tanto curvas, as médias e as posteriores subretas. Ventralmente com
variação inter e intra-especifica; podem ser fraca ou fortemente crenuladas, freqüentemente
com um dente com grau de desenvolvimento variado localizado na porção mediana. Ápice
com mucro e pré-mucro com variação no grau de desenvolvimento, com dimorfismo
sexual: pré-mucro obsoleto nos machos (Fig. 105), desenvolvido nas fêmeas (Fig. 106).
Ápice de todas as tíbias com um pente distal externo, estreito, com cerdas curtas e
espessas. Tarsos com três primeiros artículos esponjosos na porção ventral; artículo 4
claviforme e curvo. Garras tarsais simples, conatas e curtas. Genitália. Macho: lobo médio
(Figs. 108-138) tão ou pouco mais longo que os apódemas; ápice arredondado, subreto ou
acuminado, curvo para baixo ou para trás; curvo ou no mesmo plano das apódemas em
vista lateral; ápice ora mais largo ou mais estreito que a base, ou progressivamente
alargado da base para o ápice; apódemas basais uniformes, com pequena variação na
espessura e sinuosidade basal; saco interno com microvilosidades, geralmente com duas
placas operculares localizadas próximo ao falotrema. O falotrema e placas variando na
forma, dispostos dorsalmente na porção apical; flagelo esclerotinizado, tubular, curto a
longo. Tégmen com apódemas dorsais subiguais ou divergentes entre si, o mesmo
ocorrendo quando comparada com a apódema ventral (Figs. 146-151). A espícula gastral
com grau de escleronitização variado na porção basal, onde se origina uma haste que se
prolonga anteriormente pelo lado direito até perto das extremidades dos apódemas laterais
do lobo médio; bifurcada em dois braços geralmente divergentes às vezes subiguais entre
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si; a membrana basal às vezes mais esclerotinizada, com uma projeção aguda; a haste pode
ser estreita (Figs. 144-145), larga (Figs. 141-143), ligeiramente curva. Oitavo tergito
abdominal uniforme em todas as espécies, apenas variando no comprimento de seus
apódemas basais (Figs. 139-140). Genitália. Fêmea: oitavo tergito retangular ou
trapezoidal, transverso, base mais larga que o ápice, com lados paralelos ou arredondados
desde a base ou a partir do terço basal, convergentes em direção ao ápice; ápice truncado
ou arredondado, com crenulações uniformes a irregulares, fortes a fracas, com ou sem
reentrância mediana; revestido apical e dorsalmente com cerdas curtas a longas, em
número variável (Figs. 165-185). Oitavo esternito: espícula ventral reta, com a base
alargada ou não; mais curta ou tão longa quanto os braços apicais; margem externa, reta,
curva ou sinuosa, paralelas e convergentes; margens internas unidas por um tecido
membranoso com forma variando entre “U” e “V”; ápice revestido com cerdas curtas ou
mais ou menos longas, densas a esparsas (Figs. 156-164). Coxitos ovais, largos com
esclerotinização e revestimento uniforme e glabro. Estilos cilíndricos, distintos, revestidos
apicalmente por cerdas curtas a alongadas, esparsas a densas (Fig. 154). Espermateca:
encurvada; ramus geralmente mais desenvolvido que o collum, ou com mesmo grau de
desenvolvimento em algumas espécies (Fig. 155). Glândula da espermateca vesicularmente
membranosa, maior que a espermateca; duto espermatecal fino, tão longo quanto à bolsa
copuladora, inserido abaixo do oviduto comum na base da bolsa (Figs. 152-153).
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, estreito, pontuação mais fina e
esparsa, às vezes curvo na metade apical; antenas com inserção mediana; tíbias anteriores
com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro. Machos com rostro mais curto, reto,
espesso, pontuação mais grossa e densa; antenas com inserção apical; tíbias anteriores com
pré-mucro obsoleto.
Distribuição. América Central (México, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá,
Trinidad e Tobago), Grandes Antilhas (Cuba), América do Sul (Colômbia, Venezuela,
Guiana Francesa, Peru, Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina) (Figs. 188-197).
Discussão. Bondarius é definido pelas sinapomorfias: a) premento retangular, mais largo
que longo; margem anterior triangular ou arredondada; b) protórax com dois a três
tubérculos laterais pouco a moderadamente desenvolvidos e alinhados; c) élitros com
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franja de cerdas na margem basal ao lado do escutelo; d) tíbias anteriores com dente
ventral localizado na porção mediana; e) aparelho estridulatório élitro-tergal; f) lobo médio
tão ou mais longo que os apódemas; g) duto espermatecal tão longo quanto a bolsa
copuladora. O gênero é sustentado ainda pela seguinte homoplosia: h) três tubérculos
prosternais atrás das coxas anteriores, próximos à margem posterior.
Rosado-Neto (2006), definiu três grupos para Bondarius: grupo tuberculatus,
subrufus e fuscoaeneus. Esses grupos foram definidos com base na ausência ou presença
de dente nos fêmures posteriores. Os grupos tuberculatus e subrufus foram embasados na
ausência de dente nos fêmures posteriores; subrufus diferenciou-se de tuberculatus por
apresentar protórax com rugosidades transversais. O grupo tuberculatus inclui as seguintes
espécies: B. nitidus, B. breyeri e B. tuberculatus, enquanto subrufus é formado apenas por
B. subrufus. O grupo fuscoaeneus apresenta fêmures posteriores com dente e incluiu B.
pectoralis, B. spinipes e B. sublaevicollis.
O caráter protórax com rugas transversais é, segundo a análise cladística,
sinapomórfico e corrobora o parentesco do agrupamento B. subrufus+. Assim, o grupo
subrufus (Rosado-Neto 2006) foi o único confirmado neste estudo com acréscimo de duas
novas espécies, B. sp. nov. 20 e B. sp. nov. 21. O grupo tuberculatus e grupo fuscoaeneus
não foram corroborados, devido à plasticidade do caráter utilizado, dente nos fêmures
posteriores. Para o grupo tuberculatus, as espécies agora fazem parte de novos
agrupamentos, por exemplo, B. nitidus integra um com B. spinipes, e B. breyeri formou um
agrupamento juntamente com B. fuscoaneus e B. sublaevicollis. Para o grupo
sublaevicollis, apenas B. fuscoaeneus foi confirmada, B. spinipes e B. pectoralis formaram
novos agrupamentos.
4.2.1. CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DE BONDARIUS
1. Pronoto com pontos anostomosados deixando rugas transversais (Fig.16).…......….…...2
Pronoto sem pontos anastomosados não formando rugas transversais (Fig. 25).….....4
2(1). Ápice dos élitros ligeiramente divergentes (Fig. 96).………...............................….....3
Ápice dos élitros conjuntamente arredondados (Fig. 95). Brasil (Minas Gerais, São
Paulo, Rio de Janeiro, Paraná).............................................B. subrufus (Fiedler, 1936)
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3(2). Rostro com sulco dorso-apical (Fig. 17). Guatemala, Panamá, Colômbia,
Venezuela,…………………………...............................………......…....B. sp. nov. 21
Rostro sem sulco dorso-apical. Brasil (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio
de Janeiro, Paraná, Santa Catarina), Paraguai...........................................B. sp. nov. 20
4(1). Rostro mais curto que as tíbias em ambos os sexos.......................…...........................5
Rostro mais curto que as tíbias nos machos; nas fêmeas, tão longo quanto às tíbias
(Figs. 31-32).................................................................................................................9
5(4). Pronoto com pontuação densa e rugosa (Figs. 1-2,10).……..…………........…...........6
Pronoto com pontuação fina, densa, ligeiramente rugosa nas margens (Fig. 25).........8
6(5). Pronoto sem linha longitudinal mediana lisa…….........................................................7
Pronoto com linha longitudinal mediana lisa (Figs 1-2). Guiana Francesa, Brasil
(Amazonas,

Pará,

Bahia,

Maranhão,

Pernambuco,

Mato

Grosso,

Minas

Gerais),.......................................................................B. tuberculatus (Boheman, 1836)
7(6). Fêmures anteriores inermes (Fig. 107). Trinidad e Tobago, Venezuela, Guiana
Francesa, Bolívia...................................................................................... B. sp. nov. 06
Fêmures anteriores com dente (Fig. 105). Panamá, Guiana Francesa, Brasil (Espírito
Santo),........................................................................................................B. sp. nov. 18
8(5). Escamas de coloração esbranquiçadas; élitros fortemente convexos no meio (Figs.1819). Argentina........................................................................................ B. sp. nov. 04
Escamas de coloração amarelada; élitros fracamente convexos no meio (Fig. 20),
Brasil (Goiás).............................................………………....…............B. sp. nov. 15
9(4). Estrias elitrais com grânulos na margem anterior dos pontos.....................................10
Estrias elitrais sem grânulos na margem anterior dos pontos…….........................…11
10(9).

Tíbias

anteriores,

nos

machos,

com

um

dente

ventral.

Brasil

(Amazonas)............................................................................................B. sp. nov. 19
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Tíbias anteriores, nos machos, com dois dentes ventrais (Fig. 106). Brasil (Pará),
México,

Nicarágua,

Costa

Rica,

Colômbia,

Guiana

Francesa,

Bolívia....................................................................................................B. sp. nov .07
11(9). Fêmures posteriores inermes (Fig. 102)…………………………..…….......….......12
Fêmures posteriores com dente (Fig. 103)…………………….……….....………....14
12(11). Escrobos ventralmente separados por um tubérculo basal (como na Fig. 66). Brasil
(Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo),
Bolívia.......................................................................…….B. breyeri (Brèthes, 1910)
Escrobos ventralmente não separados por um tubérculo basal……….......….........13
13(12). Mesosterno entre as coxas, largo e truncado no ápice (como na Fig. 92). Brasil
(Amazonas,

Pará,

Mato

Grosso),

Guiana

Francesa,

Peru,

Bolívia,

Panamá............................................................................B. nitidus (Champion, 1902)
Mesosterno entre as coxas, estreito e arredondado no ápice (Fig. 94). Brasil
(Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná).....................B. sp. nov. 08
14(11). Mesosterno proeminente (Fig. 97)….………..............................…………………15
Mesosterno não proeminente………………….....................……......…………….17
15(14). Rostro deprimido (Fig. 5). Panamá, Brasil (Espírito Santo, São Paulo, Rio de
Janeiro, Santa Catarina)..........................................................................B. sp. nov. 14
Rostro cilíndrico (Figs. 24, 26-27)...........................................................................16
16(15). Máculas escuras com pontuação profunda formando um anel no meio dos élitros
(Fig.

23),

Brasil

(Minas

Gerais,

São

Paulo,

Rio

de

Janeiro),

Argentina...............................................................B. sublaevicollis (Hustache, 1939)
Máculas escuras com pontuação superficial formando faixas longitudinais (Figs.
26-27). Brasil (Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná,
São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina)............B. fuscoaeneus. (Boheman, 1843)
17(14). Fêmures anteriores inermes....................…………………….………............…...18
Fêmures anteriores com dente.

Brasil (Amazonas, Pará), Guiana Francesa,

Peru.…...…...................................................................B. spinipes (Champion, 1902)
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18(17). Rostro tão longo quanto às tíbias anteriores, nos machos e mais longo nas fêmeas
(Figs. 35, 36)……...……………………………………………........………………...20
Rostro mais curto que as tíbias anteriores, nos machos, tão longo quanto nas fêmeas
(Figs.31-32)…...……....…………………...…………......….................……………...22
20(18). Olhos arredondados inferiormente (como na Fig. 67)............B. sp. nov. 10. Panamá
Olhos não arredondados inferiormente (Fig. 66)….........…........………………. ..21
21(20). Lobo médio estreito, ápice subarredondado (Fig. 132). México...........B. sp. nov. 12
Lobo médio largo, ápice agudo (Fig. 114). Cuba.........B. pectoralis (Suffrian, 1872)
22(18). Antena com escapo pouco mais curto que o funículo (Fig. 68)………….….........23
Antena com escapo mais longo que o funículo (Fig. 69).…...…….........………....24
23(22). Mandíbulas sem dente (Fig. 74)…..…............…..…….......B. sp.nov. 16. Argentina
Mandíbulas com dente (Fig. 70)....………………….….........B. sp. nov. 03. Panamá
24(22). Premento glabro (Figs. 82-83…….……............................B. sp. nov. 09. Costa Rica
Premento com um par de cerdas (como nas Figs. 77-80)……………………....…25
25(24). Élitros sem máculas (Figs. 40-41). Bolívia. ………...……………......B. sp. nov. 02
Élitros com máculas (Figs. 45-46)….....……………………………….........….....26
26(25). Espícula gastral larga (como nas Figs. 141-143). Brasil (Espírito Santo, São Paulo,
Santa Catarina, Paraná)..........................................................................B. sp. nov. 01
Espícula gastral estreita (Figs. 144-145)……………..…………...…......………...27
27(26). Ápice do mesosterno truncado (como na Fig.92). Brasil (Bahia)..........B. sp. nov.13
Ápice

do

mesosterno

côncavo

(Fig.

93).

(Panamá,

Trinidad

e

Tobago)..................................................................................................B. sp. nov. 05

Bondarius sp. nov.14
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(Figs. 4, 5, 146, 161, 181, 188)
Material-tipo. Holótipo ♂: Brasil, Santa Catarina: Brusque, 1♂, 18.IV.1971, Daijiki
Francisco col. (DZUP). Parátipos: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island. 1♂, 1♀,
UV trap 3 (26m. high), 3.VII.1978, 5.XII.1978, H. Wolda col. (COWB); 1♀, Ft. Gulick, at
light, II.1980, H. J. Harlan, col. (COWB). Rio de Janeiro, Itatiaia, 1♀, 17.II.1946, J.F.
Zilkan col. (FIOC). São Paulo, Itanhaém, 1♀, 2.III.1957, Guimarães col. (MZSP). Sem
localidade: 1♀ (BMNH).
Descrição
Tegumento: castanho avermelhado, revestido com cerdas finas, alongadas, moderadamente
densas. Rostro reto, deprimido; 1,47 vezes mais longo que a sua largura basal; pontuação
fina, esparsa e lisa no dorso, ligeiramente rugosa nos lados. Antena com inserção
subapical; escapo mais curto que o funículo (como na Fig. 68). Escrobos separados por
uma carena obsoleta. Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados e
subcontíguos; palpífero e primeiro artículo dos palpos maxilares mais longos que largos;
segundo artículo tão longo quanto largo; palpífero e estípete com duas a três cerdas; lacínia
com nove dentes, estreitos e alongados; premento retangular (como na Fig. 79), transverso,
lados paralelos, retos, lateralmente com um par de cerdas; margem anterior arredondada;
palpos labiais curtos, transversos, simétricos, um par de cerdas latéro-basais. Olhos
acuminados na base do rostro (como na Fig. 66), margem anterior oblíqua; omatídios não
convexos; interorbital 1,3 vezes a largura apical do escapo. Protórax transverso, maior
largura na margem posterior, lados convergentes em direção à margem anterior; pontuação
grossa, densa, rugosa lateralmente; tubérculos laterais quase nulos. Élitros 1,5 vezes mais
longos que a sua largura umeral; estrias com pontuação grossa, profunda; interestrias
moderadamente convexas. Pernas: pontuação grossa, densa, moderadamente rugosa.
Fêmures posteriores subcilíndricos com dente submediano arredondado (como na Fig.
103), anteriores com dente apenas indicado (como na Fig. 103). Genitália: Macho. Lobo
médio tão longo quanto os apódemas basais; ápice arredondado (como na Fig. 107).
Tégmen com apódemas dorsais tão longos quanto o ventral (Fig. 146). Espícula gastral
reta, levemente curva na base. Fêmea: Oitavo tergito subtrapezoidal (Fig. 181), lados
arredondados convergentes em direção ao ápice; margem apical crenulada, sem reentrância
apical mediana; dorsalmente com pontuação fina e moderadamente densa. Oitavo esternito
abdominal com braços apicais mais curtos que a espícula ventral (Fig. 161).
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Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 9,17-9,83/9,5-9,83;
CR:1,75-2,0/1,67-1,75; LBR: 1,25; PNC: 2,0-2,5/2,17-2,33; PnLp: 4,33-4,42/4,42-4,58;
EC: 7,0-7,33/7,33-7,5; EL: 6,08/6,33; IO: 0,42; LargEscapo: 0,33; CE: 0,75-0,83; CF:
0,75-1,17.
Material examinado. Brasil, Espírito Santo: Rio Bonito, 1♂, 600m (DZUP); Santa
Catarina: Rio Natal, 1 ♂, 400m (DZUP).
Distribuição geográfica. Panamá, Brasil (Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa
Catarina) (Fig. 188).
Discussão. B. sp. nov. 14 é grupo-irmão de B. sp. nov. 06++B. tuberculatus+ por
compartilharem as seguintes sinapomorfias: antena com escapo mais curto que o funículo
(81); protórax com a maior largura na margem posterior, lados convergentes em direção à
margem anterior (151); e fêmures posteriores com rugosidades oblíquas látero-ventrais
(381). B. sp. nov. 14 posiciona-se na base do grupo diferindo de B. sp. nov. 06++B.
tuberculatus+ por não apresentar grânulos na margem anterior dos pontos das estrias
elitrais. Distingue-se também por apresentar rostro deprimido, pronoto e élitros com
rugosidade moderada, fêmures com dente e tubérculo infra-umeral largo e não
perpendicular ao élitro.
Bondarius sp. nov. 06
(Figs. 06, 126, 127, 154, 188)
Material-tipo: Holótipo ♂: Trinidad e Tobago, Trinidad: Morne Bleu, VI.1970, J.
Glasser col. (HAHC). Parátipos: Trinidad e Tobago, Trinidad: Morne Bleu, 3♂, 2♀,
2700m, VI.1970, J. Glasser col. (HAHC); Venezuela, Aragua: Maracay (Maracas Bay),
1♀, 27.VIII.1969, H. & A. Howden col. (HAHC); Maracay (Parque Nacional Rancho
Grande), 1♀, 1100m, 5.V.1968, Bordon leg. (CBMV). Guiana Francesa, Nouveau
Chantier, 1♂, A. Hustache col. (MNHN). Bolívia, Santa Cruz: Província del Sara, 1♂,
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500m 1.IV.1904, J. Steinbach SV. col. (MNHB). Sem localidade: 1♂, Kuschel col.
(NZAC).
Descrição
Tegumento: negro píceo a opaco; revestido com cerdas curtas, densas, grossas a finas (Fig.
06). Rostro curto, reto, largo; pontuação fina e esparsa no dorso, densa e rugosa
lateralmente; cerdas finas no ápice; em média 1,34 mais longo que a sua largura basal.
Antena com inserção apical, escapo menor que o funículo. Escrobos separados
ventralmente por uma carena longitudinal obsoleta. Peças bucais: mandíbulas estreitas e
alongadas, bidentadas, dentes arredondados e subcontíguos (como na Fig. 75); palpífero e
artículos basais dos palpos mais longos que largos; palpífero e estípete com cerdas em
número variável; lacínia com sete dentes; premento retangular (como na Fig. 79), lados
paralelos, retos, um par de cerdas laterais; margem anterior triangular; palpos labiais
alongados, assimétricos com um par de cerdas latéro-basais. Olhos ligeiramente
acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior oblíqua, interorbital 2,5
vezes a largura apical do escapo; omatídios não convexos; foveóla profunda e longitudinal.
Protórax cônico (Fig. 06), maior largura na margem posterior, lados convergentes em
direção à margem anterior; pontuação grossa, densa e rugosa, revestido de cerdas finas e
moderadamente densas; lateralmente com tubérculos fracos, arredondados. Élitros 1,2
vezes mais longo que sua largura umeral; estrias com pontuação grossa e profunda,
grânulos na margem anterior dos pontos; interestrias convexas da base até o meio dos
élitros. Pernas: pontuação grossa, densa e rugosa. Fêmures inermes. Genitália: Macho.
Lobo médio estreito, tão longo quanto os apódemas basais, ápice arredondado, tão largo
quanto a base (Figs. 126-127). Tégmen com apódemas dorsais divergentes entre si, tão
longos quanto o ventral. Espícula gastral com um dos braços da bifurcação com projeção
esclerotinizada e aguda; haste larga e levemente curva. Genitália. Fêmea. Oitavo tergito
trapezoidal, lados convergentes em direção ao ápice; ápice liso e densamente pubescente
(como na Fig. 183); pontuação fina e densa. Oitavo esternito com braços apicais alongados
e paralelos, ápice reto, cerdas longas e finas em pequena quantidade; espícula ventral
estreita e reta, mais curta que os braços apicais. Estilos largos, subcilíndricos, curtos,
densamente pubescentes (Fig. 154).
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com pré-mucro obsoleto; nas fêmeas,
pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
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Dimensões (em mm): Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 9,34-10,33/8,67-9,34; CR:
1,67-1,75/1,33-1,67; LBR: 1,25/1,00-1,17; PNC: 2,17-2,33/2,00-2,17; PnLP: 4,174,33/4,00-4,33; EC: 7,17-8,00/6,5-7,17; EL: 6,00/5,5-6,0; IO: 0,42-0,5; LargEscapo:
0,17/0,17-0,25; CE: 0,92-1,0/0,92-1,08; CF: 1,25/1,17-1,25.
Distribuição geográfica. Trinidad e Tobago, Venezuela, Guiana Francesa, Bolívia (Fig.
188).
Discussão: B. sp. nov. 06+ é grupo-irmão de B. tuberculatus+ por compartilharem: estrias
elitrais com grânulos na margem anterior dos pontos (231). Com a espécie B. sp. nov. 18
compartilha estilos densamente pubescentes (441); oitavo tergito com ápice liso e
densamente pubescente (461 e 470, respectivamente), diferenciando-se desta por não
apresentar dente nos fêmures anteriores.
Bondarius sp.nov.18
(Figs. 07, 104, 183, 188)
Material-tipo. Holótipo ♀: Brasil, Espírito Santo: Linhares, III. 1972, B. Silva col.
(MNRJ, ex. col. CACS). Parátipos: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island. 1♀, uv
trap (26m high), 14.VI.1977, H. Wolda col. (CWOB); Las Cumbres, 1♀, 27.IV.1979, J.
Wolda col. (CWOB). Guiana Francesa: Sem localidade, 1♂, 1909, Rey col. (MNHN);
Tumatumari, Rio Potaro,1♂, 1♀, I-II.1912 (AMNH); Sem localidade, 1♀, 1900 (MNHN).
Descrição
Tegumento: negro píceo, revestido com cerdas curtas, grossas e esparsas. Rostro curto, reto
(Fig. 07), 1,2 vezes mais longo que sua largura basal; pontuação fina e densa no dorso,
principalmente no ápice; lateralmente rugosa. Escrobos ventralmente separados por uma
carena longitudinal obsoleta. Antena com inserção apical, escapo mais curto que o funículo
(como na Fig. 68). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados e
subcontíguos (como na Fig. 75); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares tão
longos quanto largos; palpífero e estípete com cerdas em número variável; maxila direita
com sete dentes da lacínia e oito na esquerda; dentes largos na base, estreitos nos ápice;
premento retangular (como na Fig. 79), lados paralelos, retos, um par de cerdas latérobasais; margem anterior triangular; palpos labiais curtos e transversos, simétricos, um par
de cerdas latéro-basais. Olhos acuminados inferiormente, margem anterior oblíqua;
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interorbital 1,6 vezes a largura apical do escapo; omatídios não convexos. Protórax cônico,
maior largura na margem posterior, lados convergentes em direção à margem anterior;
pontuação grossa, densa, rugosa; lateralmente com tubérculos fracos. Élitros 1,2 vezes
mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontuação grossa, profunda, densa,
presença de grânulos na margem anterior dos pontos; interestrias convexas da base até o
meio dos élitros, conferindo aspecto rugoso. Pernas: pontuação grossa, profunda, densa e
muito rugosa. Fêmures posteriores inermes; anteriores com dente (Fig. 104). Genitália.
Macho. Lobo médio tão longo quanto os apódemas basais; ápice truncado tão largo quanto
a base (como na Fig. 110). Tégmen com apódemas dorsais tão longos quanto o ventral.
Espícula gastral longa com a porção apical curva e arredondada. Oitavo tergito abdominal
(Fig. 139). Genitália. Fêmea. Oitavo tergito trapezoidal, lados convergentes para o ápice;
ápice liso; densamente pubescente (Fig. 183); dorsalmente com cerdas finas e longas em
moderada quantidade, pontuação fina e densa. Oitavo esternito com braços apicais
arredondados e paralelos, ápice arredondado com poucas cerdas, margem interna sinuosa,
espícula ventral estreita e reta, bem mais longa que os braços apicais. Estilos largos e
cilíndricos com grande quantidade de cerdas longas no ápice (Fig. 154).
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/ Machos, respectivamente: CTA: 8,67-10,5/8,83-10,0; CR:
1,5-1,67/1,33-1,75; LBR: 1,17-1,42; PNC: 2,17-2,5; PnLp: 4,0-4,83/4,17-4,83; EC: 6,58,17/7,0-7,67; EL: 5,5-6,83/5,5-7,17; IO: 0,25-0,42; LargEscapo: 0,17-0,25; CE: 0,921,08/0,83; CE: 0,92-1,08/0,83-1,08; CF: 1,17-1,33.
Distribuição geográfica. Panamá, Guiana Francesa, Brasil (Espírito Santo) (Fig. 188).
Discussão: ver B. sp. nov. 06.
Bondarius tuberculatus (Boheman, 1836)
(Figs. 1, 2, 3, 62, 63, 64, 68, 79, 90, 91, 95, 100, 102, 108, 109, 152, 155, 156, 165, 189)
Sternechus tuberculatus Boheman,1836:474, in Schoenherr (desc.); Dejean, 1837: 306
(cat.); Boheman, 1843:363, in Schoenherr (cit.); Gemminger & Harold 1871:2421
(cat.); Champion 1902:118 (distr.); Dalla Torre Schenkling & Marshall, 1932:97 (cat.);
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Blackwelder 1947:824 (cat.); Mendes 1956:201 (correção ident.); Mendes 1957:254
(distr.); Vanetti 1958:317 (controle); Silva et al. 1968:514 (cat.); Rosado-Neto
1977:133 (redesc.); O’Brien & Wibmer 1982:85 (cat.); Wibmer & O’Brien 1986:180
(cat.).
Sternechus uncipennis; Bondar 1928a: 219 (biol., erro de identificação, non Germar 1824);
Bondar 1928b:116; 1930a:36; 1930b:36 (biol., reimpressão, non Germar 1824);
Costa Lima 1956:102 (cit., non Germar, 1824); Silva et al. 1986: 514 (cat., non
Germar 1824).
Bondarius tuberculatus; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento castanho-avermelhado a negro píceo; revestido de cerdas curtas, grossas,
moderadamente densas a esparsas (Figs. 1-3). Rostro curto e largo (Fig. 3), 1,4 vezes a sua
largura basal, deprimido no ápice; pontuação superficial e esparsa no dorso, nas margens
laterais moderadamente profunda e esparsa, com pontos anastomosados deixando
rugosidades longitudinais. Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal
obsoleta. Antena com escapo mais curto que o funículo (Fig. 68); inserção nos machos
apical, nas fêmeas mediana. Peças bucais: mandíbulas bidentadas; dentes arredondados e
contíguos (como na Fig. 75). Palpífero e primeiro artículos do palpo maxilar tão longo
quanto largo (como na Fig. 87), segundo artículo transverso; duas a três cerdas no
palpífero, estípete glabro; lacínia com oito dentes; premento transverso (Fig. 79), lados
retos, paralelos, margem anterior arredondada; um par de cerdas laterais, próxima à
margem anterior; palpos labiais alongados, simétricos, lateralmente com um par de cerdas
na base. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig.66), margem anterior oblíqua, com
duas foveólas relativamente rasas; interorbital 1,4 vezes a largura apical do escapo.
Protórax cônico (Figs. 1-2), maior largura na margem posterior, lados convergentes em
direção à margem anterior; pontuação grossa e densa, rugosa, principalmente nas margens
laterais; presença de uma linha longitudinal mediana lisa no disco; lateralmente com dois a
três tubérculos desenvolvidos (Fig. 90). Élitros 1,2 vezes mais longo que sua largura
umeral; escutelo cordiforme (Fig. 95); estrias com pontos grossos, profundos, com
grânulos na margem anterior; interestrias primeira, segunda e quarta perto da base
convexas, formando tubérculos longitudinais, as demais, transversalmente convexas
conferindo aspecto geral rugoso; calos apicais arredondados e desenvolvidos (Fig. 1).
Pernas: pontuação grossa com pontos não muito profundos, densa, moderadamente rugosa.
Fêmures inermes (Fig. 102). Tíbias anteriores ligeiramente crenuladas; dente ventral
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mediano variando de desenvolvido a curto, agudo a truncado. Genitália. Macho. Lobo
médio tão longo quanto os apódemas basais (Figs. 108-109); convexo dorsalmente, curvo
em vista lateral; ápice arredondado. Tégmen com os apódemas dorsais tão longos quanto o
ventral. Espícula gastral com haste longa, estreita, curva e arredondada na base. Fêmea:
Oitavo tergito abdominal transverso, trapezoidal, lados paralelos e convergentes para o
ápice a partir do terço basal; margem apical crenulada com reentrância apical mediana;
moderada quantidade de cerdas; dorsalmente com pontuação fina recoberta de cerdas
moderadamente longas (Fig. 165). Oitavo esternito: espícula ventral mais ou menos larga,
reta e alongada, mais longa que os braços apicais, estes paralelos e convergentes para o
ápice; cerdas longas e densas no ápice (Fig. 156). Oviduto tão longo quanto a bolsa
copuladora (Fig. 152).
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm): Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 8,50-15,00/8,33-15,87;
CR: 1,33-2,17/1,33-2,50; LBR: 1,00-1,83/1,17-2,17; PNC: 2,00-3,67/1,83-3,67; PnLp:
3,83-6,33/3,67-7,00; EC: 6,50-11,33/6,33-12,17; EL: 5,50-9,67/5,17-10,67; IO: 0,500,83/0,50-0,83; LargEscapo: 0,33-0,50; CE: 0,83-1,5/0,67-1,5; CF: 0,92-1,92/0,83-1,75.
Material-tipo: Holótipo depositado na coleção NHRS, com as seguintes etiquetas:
“Brachysoma tuberculata Dej. Cayen: Dupont/ Typus”, sexo não determinado.
Material examinado
Guiana Francesa, Roches de Kourou, 1♂, A. Hustache, col. (MNHN). Brasil, Amazonas:
Maués, 1♀ (MNRJ); Pará: Santarém, 1♂, H. C. Brey col. (MNRJ). Mato Grosso: Cáceres,
1♀, 1♂, C. Elias leg. (DZUP); Rosário Oeste, 1♂ C. Elias leg. (DZUP); Bahia, sem
localidade, “Estado da Bahia”, G. Bondar. 1♀ (MNRJ); 3♀, 5♂ (AMNH); “Bahia” 1♀,
VI.1943; 2♂ III.1943 (DZUP); “2174, Bahia Bondar, 1♂, A. Hustache, col. (MNHN);
Maranhão: Imperatriz 2♀, 22.XII.1972, 18.VII.1974 (DZUP); Serra do Penitente, Balsas,
480m, 2-4.IV.2006, C. Mielke, leg (DZUP); Igarapé Gurupi-Una, Aldeia Araçu, 50 Km E.
de Canindé, 1♀,II.1966, Malkin, col. (MZSP). Pernambuco: Peri-Peri (atual Quipapá), 2♀,

38

Gounelle, 5.6.1892 (MNHN). Minas Gerais: Paraopeba, 1♀, 10.1955, E.P. Heringer, col.
(MNRJ).
Sem localidade: 1♀, 3 ♂ (MNHN); 3♀, nº 5421, 2 ♂, nºs, 5422, 5423 (DZUP) (material
provavelmente procedente da Bahia); 1♀, 1♂, G. Bondar leg (MNRJ), 2 ♂ (MNRJ).
Distribuição geográfica. Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Pará, Bahia, Maranhão
Pernambuco, Mato Grosso, Minas Gerais) (Fig. 189).
Biologia e plantas hospedeiras: Bondar (1928a,b; 1930a, b) apresentou um estudo sobre
a biologia de Sternechus tuberculatus (erroneamente identificado como S. uncipennis),
descrevendo os adultos como tendo hábitos noturnos, permanecendo durante o dia aderidos
a folhas de Canavalia sp, alimentando-se de suas vagens verdes durante a noite, deixando
feridas redondas no lado dorsal da vagem; além da alimentação, os frutos são utilizados
como substrato de oviposição. A oviposição é feita no meio da polpa que envolve as
sementes, e nunca nas sementes diretamente; normalmente são postos dois ovos em cada
vagem, porém pode ocorrer postura de mais ovos. A larva nasce 4 a 5 dias depois,
alimentando-se no princípio da polpa da vagem, e depois dos caroços. Após o período de
alimentação, que leva cerca de um mês, as larvas perfuram a parede e caem no solo,
empupam, ficando abaixo desse em repouso por vários meses, transformando-se depois em
adultos. O ciclo de vida dura ao menos seis meses, podendo chegar a um ano, a maior parte
no solo. Com relação ao prejuízo econômico causado pelas larvas, Vanetti (1958) afirmou
que são consideráveis, alcançando 30% do peso total das sementes.
Discussão: B. tuberculatus+ é grupo-irmão de B. sp. nov. 07+ por compartilharem: calos
apicais arredondados e desenvolvidos (261); tubérculo infra-umeral com ápice estreito e
agudo (292), e élitros com a estria 3 aparentemente unida às 6, 7 e 8 (301). B. tuberculatus
tem como caracteres autapomórficos, pronoto com linha longitudinal mediana lisa (181) e
interestrias com grânulos (241). Diferencia-se de B. sp. nov. 07 e B. sp. nov. 19, por
apresentar rostro tão largo quanto longo, robusto e sem dimorfismo sexual, além do pronoto
e élitros com rugosidade forte e pilosidade mais densa.
Bondarius sp. nov. 07
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(Figs. 8, 9, 107, 128, 128, 174, 189)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Pará: Óbidos, 1.I.1958, F. M. Oliveira col. (MNRJ, ex.
col. CACS); Parátipos: México, Chiapas, 1♂, 10 km S. Palenque, 3.VII.1986, J. E.
Wappes col. (CWOB); Quintana Rôo, 18 km, N. Carrillo Puerto, 1♀, 31.V.1984 (CWOB).
Nicarágua, Sem localidade, 1 ♂ (HAHC). Costa Rica, Turialba, 1♀, G.G. Champion col
(BMNH). Colombia, Provincia Darién, 1♂ (NZAC). Guiana Francesa, St. Laurent du
Maroni, 3 ♂, 1♀, A. Hustache col. (MNHN). Bolívia: Santa Cruz: Buena Vista (Ichilo),
2♂, 1♀, XI/XII.1948, L. Pena col. (NZAC). Sem localidade: 1♀, Sieberman col. (MNHB).
Sem procedência: 1♂, 1♀ (BMNH); 1♂,1♀ (MNHB).
Descrição
Tegumento: negro píceo; revestido com cerdas curtas, grossas, moderadamente densas.
Rostro longo, cilíndrico (Figs. 8-9), 2,2 vezes mais longo que a sua largura basal;
pontuação fina, esparsa e ligeiramente rugosa no dorso, lateralmente densa e rugosa.
Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com
escapo tão longo quanto funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas,
dentes arredondados e subcontíguos (como na Fig. 73); palpífero e artículos basais dos
palpos mais longos que largos (como na Fig. 87); palpífero e estípete com cerdas em
número variável; lacínia com seis dentes estreitos e alongados; premento retangular (como
na Fig. 79), lados paralelos, retos, lateralmente com um par de cerdas; margem anterior
arredondada; palpos alongados, simétricos com um par de cerdas latéro-basais. Olhos
acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior oblíqua; interorbital 1,9
vezes a largura apical do escapo; omatídios não convexos. Protórax cônico (como nas Figs.
1-2), margem posterior tão larga quanto a porção mediana, lados paralelos convergentes e
fortemente estreitados na margem

anterior;

pontuação

grossa,

densa,

rugosa,

principalmente nas margens laterais; tubérculos laterais fracos. Élitros em média 1,2 vezes
mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontos profundos, densos, grânulos
presentes na margem anterior dos pontos; interestrias convexas formando rugosidades
transversais da base até a região mediana; calos apicais desenvolvidos (como na Fig. 1).
Pernas: pontuação profunda, densa e muito rugosa; fêmures cilíndricos e inermes; tíbias
anteriores dos machos com dois dentes ventrais (Fig. 107). Genitália. Macho. Lobo médio
largo, mais longo que os apódemas basais (Fig. 128), ligeiramente curvo em vista lateral
(Fig. 129); ápice arredondado, tão largo quanto a base. Tégmen com apódemas dorsais
divergentes no comprimento, tão longos quanto o ventral. Espícula gastral longa com a
porção apical curva e mais ou menos arredondada. Genitália. Fêmea. Oitavo tergito
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subtrapezoidal (Fig. 174), lados convergentes para ápice; apice liso, sem reentrância
mediana; cerdas curtas e grossas em moderada quantidade; dorsalmente com pontuação
fina e moderadamente densa. Oitavo esternito com braços apicais alongados e paralelos,
ápice com moderada quantidade de cerdas longas e grossas, margem interna levemente
sinuosa.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto e dois
dentes ventrais (Fig. 107).
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 9,16-12,0/7,5-11,17; CR:
2,42-3,75/2,08-2,75; LBR:1,08-1,33/1,0-1,33; PNC: 2,17-3,17/1,0-2,83; PnLp: 3,835,0/2,08-5,33; EC: 6,67-9,5/6,5-8,5; EL: 5,5-7,33/5,0-7,17; IO: 0,33-0,58/0,33-0,5;
LargEscapo: 0,17-0,25; CE: 1,25-1,83/1,08-1,67; CF: 1,25-1,83/1,08-1,67.
Distribuição geográfica. México, Nicarágua, Costa Rica, Colômbia, Guiana Francesa,
Bolívia, Brasil (Pará) (Fig. 189).
Discussão. B. sp. nov. 07+B. sp. nov. 19 tiveram sua monofilia corroborada pelos
seguintes caracteres: rostro pouco mais curto que as tíbias nos machos; fêmeas com rostro
tão longo quanto as tíbias (11); rostro mais longo que largo, estreito e cilíndrico (22), antena
com escapo tão longo quanto o funículo (80), pronoto revestido por cerdas curtas e esparsas
(121) e oitavo tergito com ápice liso (470); B. sp. nov. 07 diferencia-se de B. sp. nov. 19
pela presença, nos machos, de dois dentes nas tíbias anteriores.
Bondarius sp.nov.19
(Figs. 10, 11, 83, 137, 160, 184, 189)
Material-tipo: Holótipo ♀: Brasil, Amazonas: São Paulo de Olivença, M. de Mathan col.
(MNHN). Parátipos: Brasil, Amazonas: São Gabriel, 1♂, X.1941, A. Parko col. (MNRJ,
ex col. CACS).
Descrição
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Tegumento: negro píceo; revestido com cerdas curtas e grossas (Fig. 10). Rostro longo,
cilíndrico, curvo quando vista lateral (Fig. 11), 2,0 vezes mais longo que sua largura basal;
pontuação moderadamente fina e esparsa no dorso; lateralmente com pontos grossos,
densos e anastomosados deixando rugosidades longitudinais. Escrobos ventralmente
separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com escapo tão longo quanto o
funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados e
contíguos (como na Fig. 73); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais longos
que largos; palpífero e estípete glabros; lacínia com seis dentes, os apicais mais alongados,
basais mais curtos e largos; premento retangular (Fig. 83), lados arredondados, glabros;
margem anterior arredondada; palpos maxilares curtos, transversos, simétricos e glabros.
Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior oblíqua; interorbital
1,6 vezes a largura apical do escapo. Protórax cônico (Fig. 10), maior largura na margem
posterior, lados convergentes em direção à margem anterior; pontuação grossa, densa,
lateralmente com pontuação grossa, densa e rugosa; tubérculos laterais fracos. Élitros 1,2
vezes sua largura umeral; estrias com pontuação grossa e densa da base até a região
mediana; grânulos na margem dos pontos; lateralmente com pontos grossos e
anastomosados estendendo-se próximo ao terço apical; interestrias convexas, conferindo
aspecto rugoso; calos apicais desenvolvidos (como na Fig. 1). Pernas: pontuação grossa,
profunda, densa e muito rugosa. Fêmures inermes; os anteriores, apresentando uma porção
escavada anteriormente (como na Fig. 107). Genitália. Macho: Lobo médio estreito, tão
longo quanto os apódemas basais, com lados subparalelos; ápice estreito e truncado (Fig.
137). Tégmen com apódemas dorsais bem separados, tão longos quanto o ventral.
Genitália. Fêmea: Oitavo tergito subtrapezoidal, lados paralelos e convergentes para o
ápice a partir do terço basal; ápice liso, sinuoso, sem reentrância mediana (Fig. 184);
cerdas moderadamente curtas e finas no ápice, finas e longas no dorso. Oitavo esternito
com braços apicais subiguais a espícula ventral, com certas médias em moderada
quantidade no ápice (Fig. 160).
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
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Dimensões (em mm). Fêmeas/ Machos, respectivamente: CTA: 10,67/12,33; CR:
3,17/2,92; LBR:1,33/1,5; PNC: 2,5/2,83; PnLp: 4,17/4,67; EC: 8,17/9,5; EL: 6,33/7,5; IO:
0,42; LargEscapo: 0,25; CE: 1,75; CF: 1,75.
Distribuição geográfica. Brasil (Amazonas) (Fig. 189).
Discussão: ver B. sp. nov. 07.
Bondarius subrufus (Fiedler, 1936)
(Figs. 12, 17, 118, 119, 171, 190)
Chalcodermus subrufus Fiedler 1936:282 (chave); 1937:37 (desc.); Blackwelder 1947:857
cat.); Papp 1979: 99 e 110 (cat.).
Sternechus subrufus; Kuschel 1955:299 (comb.); Wibmer & O’Brien 1986:180 (cat.);
1989:10 (cat.).
Sternechus vulgaris Mendes 1962:132 (desc.”pars”); Wibmer & O’Brien 1986: 180 (cat.);
Rosado-Neto 2006 (sin.)
Bondarius subrufus; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento: negro píceo, castanho-avermelhado; revestido de cerdas finas, alongadas,
moderadamente densas. Rostro curto, largo, 1,0 vezes a sua largura basal; pontuação
grossa, densa e rugosa (Fig. 12, e como na Fig.17). Escrobos ventralmente separados por
um forte tubérculo basal (como na Fig. 66). Antena com escapo mais curto que o funículo
(como na Fig. 68). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, com dentes arredondados e
contíguos (como na Fig. 73). Palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais longos
que largos; palpífero e estípete com número variável de cerdas; lacínia com cinco dentes;
premento retangular (como na Fig. 79), lados retos, paralelos; um par de cerdas laterais;
margem anterior triangular; palpos labiais transversos, simétricos e curtos; um par de
cerdas látero-basais. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior
oblíqua; interorbital 1,3 vezes a largura apical do escapo. Protórax: subcilíndrico, lados
subparalelos, ligeiramente estreitados na margem anterior; pontuação grossa, densa, com
pontos anastomosados formando rugosidades transversais; tubérculos laterais pouco
desenvolvidos (Fig. 16). Élitros 1,2 vezes mais longo que sua largura umeral; estrias com
pontos grossos, densos, superficiais, progressivamente mais finos em direção ao ápice;
interestrias convexas na região basal e mediana. Pernas: pontuação grossa, densa,
moderadamente rugosa. Fêmures inermes. Genitália. Macho: lobo médio largo, mais longo
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que os apódemas basais, dorsalmente convexo, curvo em vista lateral (Fig. 119); lados
arredondados e convergentes em direção ao ápice; ápice truncado, mais estreito que a base
(Fig. 118); Tégmen com os apódemas dorsais tão longo quanto o ventral. Espícula gastral
com haste larga e moderadamente curva na base. Genitália. Feminina: oitavo tergito
trapezoidal, lados paralelos convergentes em direção ao ápice; margem apical lisa sem
reentrância apical mediana (Fig. 171); dorsalmente com cerdas curtas e densas; pontuação
densa. Oitavo esternito: espícula ventral reta, braços apicais com lados arredondados e
paralelos, mais curtos que a espícula ventral; ápice densamente pubescente.
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 617-8,67; CR: 0,92-1,33;
LBR: 0,92-1,33/0,92-1,25; PNC: 1,5-2,17/1,33-2,0; PnLp: 2,58-3,75/2,42-4,0; EC:4,676,67/4,67-7,0; EL: 3,42-5,25/3,42-5,33; IO: 0,33-0,5/0,25-0,42; LargEscapo: 0,170,42/0,25-0,33; CE: 0,5-0,83/0,5-0,92; CF: 0,67-0,92/0,56-1,58.
Material-tipo. De Chalcodermus subrufus Fiedler, Holótipo ♂, procedente do Rio de
Janeiro, depositado na coleção IPKE, com as seguintes etiquetas: “HOLOTYPUS/ Bangu,
14.05.1916, R. Fischer, Ctr. Brasil/ Chalcodermus subrufus n. sp. Fiedler – Typus”.
De Sternechus vulgaris Mendes. Parte do material utilizado por MENDES (1962)
como Sternechus vulgaris, sem determinação de sexo; procedentes das seguintes
localidades: Minas Gerais: Barbacena, 1♂, V.1955, F. M. Oliveira (MNRJ, ex. col.
CACS); Rio de Janeiro: Duque de Caxias, 3♀, 4♂, IV-VIII. 1953, XII. 1954, V. 1955, P.A.
Teles col. (MNRJ, ex. col. CACS), 2♂, 19.I.1955, 24.IV.1955, F.M. Oliveira col. (MNRJ,
ex. col. CACS); Rio de Janeiro, 1♀, IV.1937, C.A.C Seabra col. (MNRJ, ex. col. CACS);
Paraná: Cachoeirinha, 1♀,XI.1938, A. Maller col. (MNRJ, ex. col. CACS), todos os
exemplares portando a etiqueta “Cotypus”. No trabalho o autor mencionou as coleções
onde os exemplares da série tipo foram depositados e não designou exemplar tipo; 12
exemplares foram examinados por Rosado-Neto.
Material examinado

44

Brasil, Minas Gerais: Monte Alegre de Minas (Fazenda Santa Maria), 1♂, 24-30.XI.1943,
Zoppel & D’amico col., 1♂, XII.1965, F. S. Pereira col. (MZSP). São Paulo: Valinhos, 1♂,
III.1953 (MZSP); Barueri, 1♂, 2♀, XII.1962, XII.1965, XII.1966, K. Lenko col. (MZSP);
Itu, 1♀, I.1959, U. Martins col (MZSP); Marília, 1♀ (NZAC); Sítio Bananal, 1♀,
1.XII.1935 (USNM); Jabaquara, 1♀, 5.III.1945 (NZAC); Nova Europa (Faz. Itaquerê), 2♀,
21.VI.1965, 24-31.VIII.1965, K. Lenko col. (MZSP); Cantareira, 1♀, XII.1951 (MZSP);
Morumbi, 1♀, I.1944 (NZAC): São Paulo, 1♀, I.1946 (NZAC). Rio de Janeiro: Duque de
Caxias, 1 ♂ (MNRJ), 1♂, 3.XI.1957, P. A. Telles col. (DZUP); Rio de Janeiro
(Corcovado), 2♂, I.1959, XI.1957, M. Alvarenga col. (MZSP) e 2♂, 1♀, V.1958,
Alvarenga & Seabra col. (MZSP); Estrada Rio São Paulo, Km 47, 1♀, D. Mendes col.
((MNRJ); Represa Rio Grande, 1♀, F. M. Oliveira col. (DZUP); (Barra do Piraí), 1♀,
XI.1934, Woronyzow col (MZSP). Sem localidade: “S. American”, 1♂ (BMNH); 1♀
(MZSP).
Distribuição geográfica. Brasil (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná) (Fig.
190).
Discussão. B. subrufus+ é grupo-irmão de B. sp. nov. 20+ por compartilhar: rostro rugoso
no dorso e nas margens (32); escrobos separados ventralmente por um tubérculo basal (41);
pronoto com rugas transversas (141); protórax subcilíndrico, lados paralelos estreitados na
margem anterior (152); tubérculo infra-umeral largo da base até o ápice, fortemente
achatado para baixo (290); oitavo tergito com ápice liso (470). B. sp. nov. 20+B. sp. nov. 21
têm sua monofilia corroborada por compartilharem os seguintes caracteres: élitros
estreitos, afilados em direção ao ápice, fracamente convexos; ápices ligeiramente
divergentes (212). B. sp. nov. 21 diferencia-se de B. subrufus e B. sp. nov. 20 pela presença
de um sulco no dorso do rostro.
B. subrufus diferencia-se de B. sp. nov. 20 e B. sp. nov. 21 por apresentar os élitros
conjuntamente arredondados no ápice, e o grau de rugosidade do pronoto ser mais
acentuado.
Rosado-Neto (1996) examinou o material proveniente de Mendes (1962) e
constatou que a espécie descrita por este autor como Sternechus vulgaris tratava-se de S.
subrufus de Fiedler 1936; agora pertencente a Bondarius, Rosado-Neto (2006). O material
tipo avaliado por Mendes (35 exemplares) e sinomizado por Rosado-Neto. Este material
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foi novamente analisado neste estudo, quando verificou-se que parte desse material é
constituído de duas espécies: 12 exemplares pertencentes a B. subrufus e 1 exemplar
pertencente a uma nova espécie descrita nesse trabalho (B. sp. nov. 20).
Bondarius sp nov. 20
(Figs. 13, 14, 96, 120, 121, 143, 153, 158, 170, 190)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Paraná: Fênix, 03.X.1985 (DZUP). Parátipos: Brasil,
Espírito Santo: Linhares, 1♀, 15.XI.1971, A. Domingos col. (DZUP). Minas Gerais: Pedra
Azul, 2 ♂, XI.1972, M. Alvarenga col. (COWB). São Paulo: Barueri, 1♀, XII.1965, K.
Lenko col. (MZSP). Rio de Janeiro: Retiro Pedro, 1♀, 25.I.1957, cotypus de S. vulgaris
(MNRJ, ex. col. CACS). Paraná: Foz do Iguaçu, 1♂, 9.X.1968, C. W. & L. B. O´Brien col.
(COWB); Serro Azul, 2♂ (NZAC); Caviúna, 1♂, 1♀, X.1946 (AMNH); São José dos
Pinhais, 1♀, 14.IV.1985, armadilha luminosa (DZUP); Santa Catarina: Nova Teutônia, 2♂,
1♀, I.1979, III.1981 (DZUP), 2♂, I.1951 (NZAC); Maller, 1♂, XII.1949, Gregório Bondar
(MNHN). Paraguai, San Bernardino, 1♂, 1♀, XI.1898, O. Boggiani col. (NZAC). Sem
localidade: 2♂ (MNHB).
Descrição
Tegumento: negro píceo, castanho-avermelhado e amarelado; revestido com cerdas
alongadas, finas, moderadamente densas (Fig. 13). Rostro curto, largo (Fig. 14), 1,0 vezes
a sua largura basal; pontuação grossa e densa, rugosa no dorso e nas margens, deixando
rugosidades longitudinais lisas (como na Fig. 17). Escrobos ventralmente separados por
um forte tubérculo (como na Fig. 66). Antena com escapo tão longo quanto o funículo
(como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, com dentes arredondados e
subcontíguos (como na Fig. 75); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais
longos que largos; palpífero e estípete com cerdas em número variável; lacínia com sete
dentes alongados e estreitos; premento retangular (como na Fig. 79), lados retos, paralelos;
margem anterior triangular; um par de cerdas laterais; palpos labiais alongados, simétricos
com um par de cerdas latéro-basais. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66),
interorbital 1,4 vezes a largura apical do escapo; omatídios não convexos. Protórax:
subcilíndrico (como na Fig. 16), lados subparalelos, ligeiramente estreitados na margem
anterior; pontuação grossa, densa, com pontos anastomosados formando rugosidades
transversais; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros estreitos, afilados em direção
ao ápice, convexidade fraca, ápice ligeiramente divergentes (Fig. 96); em média 1,2 mais
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longo que a sua largura umeral; estrias com pontuação grossa, densa, irregular e
superficial; interestrias convexas. Pernas: pontuação grossa, densa, moderadamente rugosa.
Fêmures inermes. Tíbias anteriores fracamente crenuladas; dente ventral mediano cônico,
não desenvolvido. Genitália: Macho. Lobo médio mais longo que os apódemas basais,
moderadamente largo, curvo em vista lateral, ligeiramente estreitado a partir da porção
mediana, lados paralelos, ápice truncado tão ou mais largo que a base (Figs. 120-121).
Tégmen com apódemas dorsais tão longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste
longa e moderadamente larga, curva na base (Fig. 143). Fêmea. Oitavo tergito trapezoidal,
lados paralelos convergentes para o ápice a partir do meio; margem apical truncada, lisa,
revestida com cerdas curtas e moderadamente densas; esparsamente distribuídas
dorsalmente (Fig. 170). Oitavo esternito com braços apicais arredondados, densamente
pubescente no ápice. Espícula ventral mais longa que os braços apicais (Fig. 158). Oviduto
tão longo quanto a bolsa copuladora (Fig. 153).
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,83-8,0/5,67-7,0; CR:
0,83-1,08/0,75-1,0; LBR: 0,83-1,08/0,75-1,0; PNC: 1,33-1,83/1,33-1,67; PnLp: 2,423,25/2,33-2,75; EC: 4,5-6,33/4,17-5,5; EL: 3,25-4,5/3,42-3,92; IO: 0,33-0,42/0,25-0,33;
LargEscapo: 0,25/0,17-0,25; CE: 0,5-0,67/0,5; CF: 0,58-0,67.
Material examinado. Brasil, Paraná: Terra Boa, 1♂, 14.XII.1983, J. A. Rafael col.
(DZUP); Santa Catarina: Nova Teutônia, 1♂, III.1981 (DZUP)
Distribuição geográfica: Brasil (Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro,
Paraná, Santa Catarina), Paraguai (Fig. 190).
Discussão: ver B. subrufus

Bondarius sp nov. 21
(Figs. 15, 16, 122, 123, 147, 190)

47

Material-tipo: Holótipo ♂: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island. uv trap (3-26m
high), 11.XII.1978, H. Wolda col. (COWB). Parátipos: Guatemala, Esquipulas, 1 ♂, 1 ♀,
4000m, 25.VII.1974, O’Brien & Marshal col. (COWB). Panamá, Canal Zone: Barro
Colorado Island., 1♂, 11-17.XII.1964, K.W. Cooper col. (USNM); 2♂, 1♀, 10-17.V.1964,
W D & SS Duckworth col. (USNM); 3♂, 5♀, uv trap (3-26m high), 5.VII.1977, 415.I.1978, 9.X.1978, 11-22.XII.1978, H. Wolda col. (COWB);1♂, 17.XII.1939, C. C.
Wood col. (AMNH); Las Cumbres, 1♂, 14.VI.1978, J. Wolda col. (COWB); Colombia,
Lorica, 1♀, 2.VII.1982, Clark & Cave col. (CWOB). Venezuela, Aragua: Maracay
(Parque Nacional Rancho Grande), 1 ♀, 10-21.II.1969, Duckworth & Dietz col. (USNM);
Maracay, 1 ♀, I-II.1935 (NZAC).
Descrição
Tegumento: castanho-avermelhado, claro a escuro, presença de máculas escuras no terço
apical dos élitros; revestido com cerdas finas, alongadas, moderadamente densas (Fig. 15).
Rostro curto e largo (como na Fig. 14), 1,1 vezes a sua largura basal; pontuação grossa,
densa e rugosa; ápice com sulco raso a profundo (Fig. 17). Escrobos ventralmente
separados por um forte tubérculo (como na Fig. 66). Antena com inserção apical; escapo
tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, com
dentes subarredondados e subcontíguos (como na Fig. 75); palpífero e artículos basais dos
palpos maxilares mais longo que largos; palpífero e estípete com cerdas em número;
lacínia com nove dentes; premento retangular (como na Fig. 79), lados paralelos,
arredondados; um par de cerdas laterais; margem anterior arredondada; palpos labiais
alongados, simétricos, dois pares de cerdas latéro-basais. Olhos acuminados inferiormente
(como na Fig. 66), margem anterior oblíqua; interorbital 1,3 vezes a largura apical do
escapo. Protórax: subcilíndrico (como na Fig. 16), lados subparalelos, ligeiramente
estreitados na margem anterior; pontuação grossa, densa, com pontos anastomosados
formando rugosidades transversais; lateralmente com tubérculos pouco desenvolvidos.
Élitros estreitos, afilados em direção ao ápice, convexidade fraca, divergentes no ápice
(como na Fig. 96); em média 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias com
pontuação grossa, densa, irregular e superficial; interestrias convexas. Pernas: pontuação
grossa, densa, moderadamente rugosa. Fêmures inermes. Tíbias anteriores com dente
ventral submediano desenvolvido e agudo. Genitália: Macho. Lobo médio estreito, mais
longo que os apódemas, não curvo em vista lateral, base ligeiramente mais larga que o
ápice; ápice arredondado (Figs. 122-123). Tégmen com apódemas dorsais tão longos
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quanto o ventral (Fig. 147). Espícula gastral com haste estreita. Fêmea: oitavo tergito
trapezoidal, lados convergentes em direção ao ápice; margem apical lisa, revestida com
cerdas curtas esparsamente distribuídas. Oitavo esternito com braços apicais transversos,
largos; cerdas alongadas no ápice em pequena quantidade. Espícula ventral estreita,
esclerotinizada com o ápice bem alargado expandido lateralmente; subigual aos braços
apicais.
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,83-8,34/5,83-8,67; CR:
0,92-1,33; LBR: 0,83-1,25; PNC: 1,33-2,17/1,5-2,0; PnLp: 2,58-3,67/2,75-3,75; EC: 4,56,5/4,33-6,67; EL: 3,42-5,08/3,67-5,33; IO: 0,33-0,5; LargEscapo: 0,25-0,33; CE:0,670,83/0,5-0,92; CF: 0,67-1,0/0,75-0,92.
Distribuição geográfica: Guatemala, Panamá, Colômbia, Venezuela, Bolívia (Fig. 190).
Discussão: ver B. subrufus
Bondarius sp. nov. 04
(Figs. 18, 19, 191)
Material-tipo: Holótipo ♂: Argentina, Misiones: Candelária, XII.1953, (BMNH, ex, col.,
EGSC). Parátipos: Argentina, Misiones: San Ignácio, 2♂, 2♀, IV.1956 (AMNH);
Candelária, 5♂, 7♀, XII.1955, IX.1956 (BMNH, ex, col., EGSC); Loreto, 1♀, I.1956
(BMNH, ex, col., EGSC).
Descrição
Tegumento: marrom escuro a claro; revestido com cerdas curtas, grossas, densas e
esbranquiçadas (Figs. 18-20). Rostro curto, largo (Fig. 19), convexo no ápice; em média,
1,3 vezes mais longo que a sua largura basal; pontuação fina e moderadamente densa no
dorso, lateralmente grossa e rugosa. Escrobos ventralmente separados por uma carena
longitudinal obsoleta. Antena com inserção apical, escapo menor ou subigual ao funículo
(como na Fig. 68). Peças bucais: palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais
longos que largos; palpífero e estípete com cerdas em número variável; lacínia com cinco
dentes; premento retangular (como na Fig. 79), lados paralelos, retos, um par de cerdas
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laterais; margem anterior arredondada; palpos labiais alongados e assimétricos, um par de
cerdas latéro-basais. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior
oblíqua, omatídios não convexos; interorbital 1,1 vezes a largura apical do escapo.
Protórax com a maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal,
convergentes para a margem anterior (Fig.18); pontuação fina e densa, ligeiramente rugosa
nas margens laterais; tubérculos laterais não desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo
que a sua largura umeral, fortemente convexo no meio, com um declive abrupto em
direção ao ápice; estrias com pontos grossos, moderadamente profundos, progressivamente
finos e rasos em direção ao ápice; pontos menores que os intervalos entre os mesmos,
interestrias mais largas que as estrias, não convexas. Pernas: pontuação fina, rasa, densa,
rugosa. Fêmures inermes. Tíbias anteriores com dente mediano variável quanto ao
desenvolvimento. Genitália. Macho. Lobo médio tão longo quanto os apódemas basais,
lados paralelos, ápice truncado tão largo quanto a base (como na Fig. 110). Tégmen com
apódemas basais mais curtos que o ventral (como na Fig. 15). Espícula gastral com haste
alongada e estreita. Fêmea: Oitavo tergito subtrapezoidal, lados convergentes em direção
ao apice; margem apical levemente crenulada sem reentrância mediana; dorsalmente com
pontuação fina e esparsa, cerdas finas e curtas em pouca quantidade. Oitavo esternito com
braços apicais paralelos, arredondados no ápice, margem interna arredondada com a base
aguda e larga, ápice com moderada quantidade de cerdas; espícula ventral reta e estreita,
subigual aos braços apicais.
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,66-7,67/6,0-7,5; CR:
1,0-1,17/0,92-1,25; LBR: 0,75-0,92/0,83; PNC: 1,33-1,67/1,5-1,67; PnLp: 2,58-3,33/2,923,33; EC: 4,33-6,0/4,5-5,83; EL: 3,58-7,83/4,08-4,75; IO: 0,25-0,33; LargEscapo:
0,25/0,25-0,33; CE: 0,67; CF: 0,75-0,83.
Distribuição geográfica: Argentina (Fig. 191).
Discussão: B. sp. nov. 04 e B. sp. nov. 15 têm seu parentesco sustentado pelas seguintes
sinapomorfias: antena com escapo mais curto que o funículo (81); élitros com interestrias
mais largas que as estrias (250); élitros com úmeros fraca a moderadamente desenvolvidos
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(281); espícula gastral com haste estreita (421) e tégmen com os apódemas dorsais mais
curtos que o ventral (431). Ambas as espécies apresentam o corpo recoberto por cerdas
curtas, grossas de coloração esbranquiçada. B. sp. nov. 04 diferencia-se de B. sp. nov. 15
por apresentar um maior grau de convexidade nos élitros, e a coloração das cerdas é mais
escura.
Bondarius sp. nov. 15
(Figs. 20, 72, 144, 150, 182, 191)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Goiás: Paraíso, 1♂, 8-14.II.1962, J. Bechyné col.
(MZSP). Parátipos: Brasil, Goiás: Ribeirão Vãozinho, 1♀, 12.II.1962, J. Bechyné col.
(MZSP); Corumbá de Goiás, 1♂, 31.I-3.II1962 (MZSP).
Descrição
Tegumento: castanho claro; revestido com cerdas curtas, grossas, densas e
esbranquiçadas. Rostro curto, reto, largo (Fig. 20); 1,47 mais longo que a sua largura basal;
pontuação fina e esparsa no dorso, grossa e densa nas margens laterais. Escrobos
ventralmente separados por uma carena obsoleta. Antena com inserção apical; escapo mais
curto que o funículo (como na Fig. 68). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes
agudos e separados (Fig. 72); palpífero e primeiro artículo dos palpos maxilares mais
longos que largos; segundo artículo tão longo quanto largos; palpífero e estípete com
cerdas em número variável; lacínia com cinco dentes. Olhos acuminados inferiormente
(como na Fig. 66), margem anterior oblíqua; omatídios não convexos; interorbital 1,0
vezes a largura apical do escapo. Protórax com a maior largura na margem posterior e
meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação
fina e densa, ligeiramente rugosa nas margens laterais; lateralmente com tubérculos não
desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontos
grossos, superficiais, menores que o intervalo entre eles (como na Fig. 66), interestrias
planas, mais largas que as estrias. Pernas: pontuação fina, rasa, densa, não rugosa ou
ligeiramente rugosa. Fêmures inermes. Genitália. Macho. Lobo médio mais longo que os
apódemas basais, lados paralelos, ápice truncado tão ou mais longo que a base. Tégmen
com apódemas dorsais largos e subiguais entre si, mais curtos que o apódema ventral (Fig.
150). Fêmea: Oitavo tergito subtrapezoidal, lados convergentes em direção ao ápice;
margem apical lisa, revestida com cerdas curtas e grossas em moderada quantidade;
dorsalmente com pontuação fina e densa (Fig. 182). Oitavo esternito com braços apicais
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ligeiramente alongados e paralelos, base mais larga que o ápice; ápice subreto com
moderada quantidade de cerdas alongadas e finas; espícula ventral estreita e reta, mais
longa que os braços apicais.
Dimorfismo sexual. Tíbias anteriores, nos machos, com com pré-mucro obsoleto; nas
fêmeas, pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,33/5,5; CR: 0,921,0/0,92; LBR: 0,67; PNC: 1,33; PnLp: 2,33-2,58/2,58; EC: 4,0/4,17; EL: 3,0-3,33/3,5; IO:
0,25; LargEscapo: 0,25; CE: 0,52/0,92; CF: 0,75-1,17.
Distribuição gegráfica: Brasil (Goiás) (Fig. 191).
Discussão: ver B. sp. nov. 04
Bondarius breyeri (Brèthes, 1910)
(Figs. 21, 22, 77, 168, 192)
Sternechus breyeri Brèthes 1910:212 (desc.); Dalla Torre Schenkling & Marshall 1932:96
(cat.); Blackwelder 1947:823 (cat.); Wibmer & O’Brien 1986:180 (cat.).
Bondarius breyeri; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento: negro píceo; revestido com cerdas grossas, curtas e densas. Rostro longo e
cilíndrico (Figs. 21-22), 1,9 vezes mais longo que a sua largura basal; pontuação variando
de fina a grossa, densa a esparsa no dorso, rugosa e irregular nas margens laterais.
Escrobos ventralmente separados por um tubérculo basal (como na Fig. 66). Antena
inserida apicalmente, escapo tão ou pouco menor que o funículo (como na Fig. 69). Peças
bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados e separados entre si (como na Fig.
75); palpífero mais longo que largo; primeiro artículo do palpo maxilar tão longo quanto
largo, segundo artículo mais longo que largo; lacínia com cinco dentes alongados e
estreitos; palpífero e estípete glabros; premento tão longo quanto largo, um par de cerdas
próximo à margem basal; lados retos, paralelos; margem anterior triangular; palpos curtos
e transversos, assimétricos no ápice, glabro (Fig. 77). Olhos acuminados inferiormente,
margem anterior arredondada (como na Fig. 66), interorbital 1,2 vezes a largura apical do
escapo. Protórax com maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade
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basal, convergentes para a margem anterior (como na Fig. 25); pontuação fina, densa,
lateralmente rugosa; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo
que sua largura umeral; estrias com pontuação grossa, regular, ficando progressivamente
fina em direção ao ápice; interestrias convexas na base do élitro. Mesosterno entre coxas,
estreito com ápice arredondado (como na Fig. 94); processo mesosternal tuberculiforme
(como na Fig. 98). Pernas: pontuação fina e densa. Fêmures inermes. Genitália. Macho.
Lobo médio mais longo que os apódemas basais, curvo em vista lateral, ápice levemente
mais largo que base, truncado, voltado para baixo (como nas Figs. 116-117). Tégmen com
os apódemas basais tão longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste larga e curva.
Fêmea: Oitavo tergito transverso, retangular, lados paralelos, convergentes em direção ao
ápice; ápice com crenulações irregulares com reentrância apical; quantidade moderada de
cerdas apicais e dorsais; pontuação dorsal esparsa e fina (Fig. 168). Oitavo esternito com
espícula ventral mais longa que os braços apicais, reta e estreita, levemente esclerotinizada,
com a porção distal alargada e reta; braços apicais subparalelos, com margem lateral
interna levemente sinuosa; ápice com cerdas esparsas.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 4,83-9,34/5,34-7,17; CR:
1,17-1,75/1,17-1,33; LBR: 0,50-0,92/0,67-0,75; PNC: 1,00-2,17/1,17-1,67; PnLp: 2,174,92/2,33-3,17; EC: 3,83-7,17/2,33-3,17; EL: 3,00-5,67/3,17-4,5; IO: 0,08-0,25/0,17-0,25;
LarEscapo: 0,17-0,25; CE: 0,92-1,25/0,75-0,92; CF: 0,92-1,33/0,75-0,92.
Material-tipo. Holótipo ♀, depositado na coleção MACN, com as etiquetas: “Bolívia/
1052/ Sternechus breyeri Brèthes/ Repreparo M. Viana I.1960/ TYPUS”.
Material examinado
Brasil, Pará: Belém, 1♀, IX.1964, E. Dente col. (MZSP); Mato Grosso, Barra do Rio
Tapirapé, 1♂, XI.1964, R. Malkin col. (MZSP); Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 1♀,
X.1952, M. Alvarenga col. (MNRJ, EX COL. CACS); Minas Gerais, Unaí, 3♂, 1♀, Faz.
Bolívia, 22-24.X.1964 (MZSP). Goiás, Jataí, 1♂ (NZAC); Rio Verde, 1♂, 1♀ (DZUP).

53

São Paulo: Itu, 1♂,(Faz. Pau d’alho), 1-5.XI.1961, U.R. Martins col., 1♀, XI.1957, P.
Martins col. (MZSP). Bolívia, Coroico (Yungas), 1♂, 1♀,1800 m, 11.XII.1955, Pena col.
(NZAC); Santa Cruz: Buena Vista (Ichilo),1♀, XI-XII-1948, L. Pena col. (NZAC); Santa
Cruz, 1♀, II.1955, Zischha leg. (NZAC); Santa Cruz de la Sierra, 1♀, 1834, (MNHN); La
Paz: La Paz, 1♀, 5 mi. W. Chulumani. S. Yungas, 8.IV.1976, O´Brien & Marshall col.
(CWOB).
Distribuição geográfica: Brasil (Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas
Gerais, São Paulo), Bolívia (Fig. 192).
Discussão: B. breyeri é grupo-irmão de B. sublaevicollis+ por compartilharem: escrobos
separados ventralmente por um tubérculo (41); mandíbulas com dentes agudos (90) e
processo mesosternal proeminente (341). B. breyeri+ é grupo irmão de B. sp. nov. 08+ com
quem compartilha as seguintes sinapomorfias: pronoto revestido de cerdas curtas e
esparsas e com pontuação fina, densa, rugosa nos lados (121 e 131, respectivamente) e
oitavo tergito retangular, lados retos e paralelos (451). B. sublaevicollis+ diferencia-se de B.
breyeri pela pontuação dos élitros, os pontos das estrias elitrais são mais profundos,
principalmente da base até o meio dos élitros, há ainda presença de máculas elitrais, mas
acentuadas em B. sublaevicollis.
Bondarius sublaevicollis (Hustache, 1939)
(Figs. 23, 24, 25, 65, 66, 69, 78, 97, 103, 105, 106, 116, 117, 140, 142, 149, 159, 167, 192)
Sternechus sublaevicollis Hustache 1939:52 (desc.); Blackwelder 1947:824 (cat.); Mendes
1957:254 (cit.); Wibmer & O’Brien 1986:180 (cat.).
Bondarius sublaevicollis; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento: castanho-amarelado, negro píceo; presença de máculas escuras em forma de
anel na região mediana dos élitros, e outras mais claras e alongadas nos úmeros e ápice
(Fig. 23); revestido com cerdas finas, alongadas e esparsas. Rostro longo, cilíndrico (Fig.
24), 2,02 vezes mais longo que sua largura basal; pontuação fina, densa a esparsa,
ligeiramente rugosa nas margens laterais. Escrobos ventralmente separados por um forte
tubérculo basal (Fig. 66). Antena com inserção apical, escapo tão longo quanto o funículo
(Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes agudos e bem separados (como na
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Fig. 70). Palpífero e artículos basais dos palpos mais longos que largos (como Fig. 87);
lacínia com seis dentes estreitos e curvos; palpífero e estípete com uma a duas cerdas;
premento subretangular (Fig. 78), lados paralelos convergentes em direção a margem
anterior; margem anterior triangular; um par de cerdas latéro-basais; palpos labiais
alongados e assimétricos, um par de cerdas na base; lígula reta no ápice. Olhos acuminados
inferiormente (Fig. 66), margem anterior arredondada, interorbital 1,2 vezes a largura do
escapo; omatídios convexos. Protórax com a maior largura na margem posterior e meio,
lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação variando
de fina a grossa, densa, não rugosa lateralmente; dois a três tubérculos laterais
desenvolvidos (Fig. 25). Élitros 1,2 vezes mais longo que sua largura umeral; estrias com
pontuação grossa e profunda, principalmente nas máculas (Figs. 23-24), progressivamente
mais fina e superficial em direção ao ápice; interestrias convexas. Processo mesosternal
proeminente (Fig. 98). Pernas: pontuação fina, superficial, densa, ligeiramente rugosa.
Fêmures posteriores com dente de ápice truncado voltado para a margem interna;
anteriores com dente curto e agudo (Figs. 102, 105-106). Genitália. Macho. Lobo médio
mais longo que as apódemas basais, lados paralelos, ápice truncado, voltado para baixo,
pouco mais largo que a base (Figs. 116-117). Tégmen com apódemas dorsais mais largos
tão longos quanto o ventral (Fig. 149). Espícula gastral com haste moderadamente larga e
longa, curva na base (Fig. 142). Oitavo tergito abdominal (Fig. 140). Fêmea: Oitavo tergito
subretangular, transverso, lados paralelos convergentes em direção ao ápice, margem
apical levemente crenulado, com reentrância mediana; presença de cerdas apicais e dorsais,
longas e curtas e alternadas; densamente pontuado; crenulações transversais (Fig. 167).
Oitavo esternito transverso, com espícula ventral mais longa que os braços apicais; reta e
estreita; braços apicais paralelos (Fig. 159).
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 8,67-11,17/8,17-10,67;
CR: 2,00-2,75/1,42/2,50; LBR: 0,92-1,08/1,17; PNC: 2,00-2,50/1,67-2,50; PnLp: 3,754,67/3,50-4,67; EC: 6,67-8,67/6,50-8,50; EL: 5,42-6,75/5,00-6,83; IO: 0,25-0,33;
LargEscapo: 0,25/0,25-0,42; CE: 1,0-1,42/0,92-1,42; CF: 1,0-1,33/1,0-1,42.
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Material-tipo. Holótipo ♀, depositado na coleção MNHN com as etiquetas:
“TYPE/Brasil-Mendes à 92 Km de Rio de Janeiro/ Museum Paris Collection Hustache/
Sternechus sublaevicollis. Um parátipo fêmea depositado na coleção IPKE, com as
etiquetas: “SYNTYPUS/ Brasilien/ coll. Kraatz/Hustache det. 1938/ Dstch. Entomol. Instit.
Berlin/ Sternechus sublaevicollis ♂”. Parátipo de coleção IPKE é uma fêmea, e não macho
como consta numa das etiquetas que acompanha o exemplar mencionado por Hustache
(1939).
Material examinado
Brasil, Minas Gerais: Caraça, 1♂, Kuschel, col. (NZAC). São Paulo: São Roque, 1♀, 2.I.
1972, F. Lane, col. (MZSP); Itu (Faz. Pau d’alho), 1♀, XI.1959, U.R. Martins, col.
(MZSP); Rincão, 1♂ (MZSP); Atibaia, 1♂, 7.XII.1970 (MZSP). Rio de Janeiro: Km 47,
Estrada Rio-São Paulo, 2♀, W. Zikan col., 15.XI. 1950, 27.X.1951; 2♂, 5.X.1950, X. 1955
(MNRJ); 3♂, D. Mendes, col., 28.XII.1945, 12.X.1948, 15.X.1950 (MNRJ); 1♀, 1♂, P.
Vygodzinsky, leg., 9.XI.1943, 8.I.1943 (MNRJ); 1♂, Wyled, col., 18.II.1943 (MNRJ); 1♀,
O. Braga, col., 8.II.1943 (MNRJ); 2♂, 26.IV.1955, F. M. Braga, col. (MNRJ); 1♂, W.
Zikan col., X.1950 (MZSP); Instituto de Entomologia Agrícola, 1♀ (MNRJ); Rio de
Janeiro, Parque Nacional Itatiaia, 1♀, 800m, 23.XI.1974, H.S. e M.A. Monné, col.
(MNRJ); Guanabara, Represa Rio Grande, 1♂, I. 1961, F. M. Olivieira, col. (DZUP).
Argentina, Misiones, sem localidade, 1♀, Kuschel, col. (NZAC).
Distribuição geográfica. Brasil (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro), Argentina (Fig.
192).
Discussão. A relação de parentesco entre B. sublaevicollis e B. fuscoaeneus é sustentada
pelas seguintes sinapomorfias: pronoto com pontuação fina, densa, não rugosa nos lados
(132); élitros com máculas escuras (321); metasterno com projeção dentiforme na frente das
coxas posteriores (351); e fêmures posteriores com dente (371). B. sublaevicollis diferenciase de B. fuscoaeneus por apresentar o pronoto revestido por cerdas curtas, finas e esparsa;
os tubérculos laterais do protórax mais desenvolvidos e élitros com máculas escuras, no
meio dos élitros formando um anel e no ápice.
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Bondarius fuscoaeneus (Boheman, 1843)
(Figs. 26, 27, 112, 113, 192)
Sternechus fuscoaeneus Boheman 1843:354 (desc.); Gemminger & Harold 1871:2421
(cat.); Dalla Torre Schenkling & Marshall 1932:96 (cat.); Blackwelder 1947:824 (cat.);
Mendes 1957:252 (distr.); Wibmer & O’Brien 1986:180 (cat.).
Chalcodermus dentipennis Fiedler 1936:284 (chave); 1937:37 (desc.); Bondar 1939:12;
1941:438 (cit., plantas hospedeiras); Blackwelder 1947:857 (cat.); Costa Lima
1956:183 (cit.); Kuschel 1958:778 (sin.); Papp 1979:99 e 104 (cat.).
Sternechus dentipennis; Kuschel 1955: 299 (comb.).
Bondarius fuscoaeneus; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento: negro píceo, amarelo claro; presença de máculas escuras nos élitros e protórax
(Fig. 26); revestido com cerdas finas, alongadas e esparsas. Rostro longo e cilíndrico (Figs.
26-27), ligeiramente convexo no ápice; 1,8 vezes mais longo que a sua largura basal;
pontuação fina, densa, ligeiramente rugosa nas margens. Escrobos ventralmente separados
por um tubérculo basal (como na Fig. 66). Antena inserida na região submediana, escapo
tão longo quanto ou mais curto que o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas
bidentadas, dentes agudos e separados (como na Fig. 70). Maxila com palpífero e artículos
basais dos palpos mais longos que largos; uma a duas cerdas no palpífero; estípete glabro;
lacínia com seis dentes estreitos e alongados; premento transverso (como na Fig. 79), lados
retos, margem apical triangular, um par de cerdas latéro-basais; palpos labiais alongados,
assimétricos no ápice, com um par de cerdas na base. Olhos acuminados inferiormente
(como na Fig. 66), margem anterior arredondada; interorbital 1,2 vezes a largura apical do
escapo; omatídios convexos. Protórax com maior largura na margem posterior e meio,
lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação fina e
esparsa, não rugosa lateralmente; tubérculos laterais fracos. Élitros 1,2 vezes mais longo
que a sua largura umeral; estrias com pontos profundos e grossos, principalmente na base e
máculas (Figs. 26-27), progressivamente finos e rasos em direção ao ápice; interestrias
convexas. Pernas: pontuação fina, densa, rugosa com pontos biselados. Fêmures
posteriores e médios com dente truncado e curto, o ápice voltado para a margem interna;
anteriores com dente muito reduzido. Tíbias anteriores com dente mediano ventral
desenvolvido variando de agudo a truncado. Genitália. Macho. Lobo médio largo, tão
longo quanto os apódemas basais, ápice curvo para baixo, truncado, ligeiramente mais
largo que a base (Figs. 112-113). Tégmen com apódemas basais tão longos quanto o
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ventral. Espícula gastral com haste moderadamente larga, curva na base. Fêmea: Oitavo
tergito transverso, retangular, lados paralelos convergentes para a margem anterior; ápice
crenulado com reentrância mediana, revestida com cerdas finas e alongadas em moderada
quantidade; dorsalmente com densa pontuação e crenulações transversais (como na Fig.
166). Oitavo esternito transverso, braços apicais arredondados, com margem interna lateral
ligeiramente curva; ápice com poucas cerdas; espícula ventral reta e estreita, subigual aos
braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,17-8,17/6,25-8,58; CR:
1,17-2,08/0,83-1,92; LBR: 0,75-0,93/0,75-1,08; PNC: 1,33-1,83/1,25-2,08; PnLp: 2,753,75/2,67-3,83;

EC:

4,5-6,5/4,83-6,83;

EL:

3,83-5,42/3,67-5,58;

IO:

0,25-0,33;

LargEscapo: 0,25/0,25-0,33; CE: 0,75-1,0; CF: 0,83-1,17/0,75-1,17.
Material-tipo:: De Sternechus fuscoaeneus Boheman, Holótipo ♂, com a sseguintes
etiquetas: “TYPE/ 907 – Chevr. Brasil/ Coll. Chevrolat/ Riksmuseum Stockhlom”,
depositado na coleção NHRS.
De Chalcodermus dentipennis Fiedler, Holótipo ♂, com as seguintes etiquetas:
“TYPE/ Corumbá-Matt. Grosso/ ♂/ Museum Paris Col. A. Hustache/ Chalcodermus
dentipennis sp. n. Fiedler, Type ♂”, depositado na coleção MNHN.
Material examinado
Brasil, Espírito Santo: Santa Teresa, 1♀, 26.X.1964, Célia, leg. (DZUP); Parque Soretama,
1♀, 1♂, XI.1967, F.M. Oliveira, col. (DZUP); Córrego Ita, 1♀, 1♂, X.1954, W. Zikan, col.
(MNRJ).Mato Grosso: Três Lagoas (Faz. Dr. José Mendes), 1♂, X.1964 (MZSP); Cáceres,
1♂, XII.1955, M. Alvarenga, col. (MZSP). Goiás: Lagoa Santa, 1♀ (NZAC); Jataí, 2♀, A.
Hustache, col. (MNHN); 1♂ (NZAC); Pirenopólis (Piranitinga), 1♂, 20.VI.1942, F.Lane
col. (MZSP); Rio verde, 2♂ (DZUP); Cabeceira Lagoa Formosa, 24-27.X.1964 (MZSP).
Bahia: sem localidade, 1♀, 1♂ 4142, Bondar (AMNH), 1♂ (NZAC); Água Preta (atual
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Uruçuca), 1♀. 18.IX.1931 (AMNH). Minas Gerais: Monte Alegre de Minas, (Fazenda
Santa Maria),1♀, 110m, 24-30.XI.1942, F. Lane, col. (MZSP); Caraça, 2♂, XII.1885, E.
Gounelle col. (MNHN); Unaí (Fazenda Bolívia), 1♂, 22-24.X.1964 (MZSP). São Paulo:
Castilho, 2♀, (margem esquerda rodovia Paraná-São Paulo), X.1964 (MZSP); Ubatuba,
1♀, 2.VI.1955, F. Lane, col. (MZSP); São Paulo (Santo Amaro), 1♀, 5.III.1959, J. Lane,
col. (MZSP); São Paulo (Jabaquara), 1♀, 17.III.1955, (USNM), 2♂, XI.1941, 6.I.1946
(NZAC); Rio Claro (Chácara Paraíso), 1♂, (DZUP); São Paulo (Rio Branco), 1♂,
3.V.1943, S. Moreira, col (MZSP); Barueri, 1♂, XI.1965, K. Lenko, col. (MZSP);
Salesópolis, (Estação Biológica Boracéia, 1♂, 850m, III.1971, E. G. I. & E. A. Munroe,
col. (CNCA). Rio de Janeiro: Rio de Janeiro (Represa Rio Grande), 1♂, 1♀ (NZAC); Rio
de Janeiro, 1♂ (MNHN); Rio Bonito, 1♀, X.1965, A. Maller, col. (DZUP). Paraná:
Jussara, (Horto Florestal), 2♀, 1♂, 340m, 12-15.X.1974 (DZUP); Maringá, 1♀,
10.IV.1975, Pelissari, leg. (DZUP); Ourizona, 1♂, 29.III.1975, M. Marostica, col. (DZUP).
Santa Catarina: Nova Teutônia, 1♂, 23.II.1948 (MZSP).
Sem localidade: 1♀, XI.1943, nº 5429, (DZUP); Brasil, 2♀,A. Hustache, col. (MNHN);1
♂, A. Hustache, col. (MNHN).
Distribuição geográfica. Brasil (Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais,
São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina) Fig. 192.
Discussão: ver B. sublaevicollis.
Bondarius sp. nov. 08
(Figs. 28, 29, 94, 130, 131, 175, 193)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Minas Gerais: Sete Lagoas, 1, XI.1963, G. R. Closs
col. (MZSP). Parátipos: Brasil, Espírito Santo: Colatina, 3♀, 2♂, X.1970-1971, A. Silva,
col. (MNRJ, ex. col. CACS); Linhares, 2♀, X.1972, Roppa & Alvarenga col. (MNRJ, ex.
col. CACS). Goiás: Jataí (Fazenda Aceiro), 1♀, 1♂ X.1962 (MZSP); Goiânia, 1♀,
5.X.1977, MJ. Ferreira, leg. (DZUP), 1♂, 25.XI.1974, J.S. Moure col. (DZUP). Minas
Gerais: Santa Rita de Caldas, 1♂, XII.1953, Pe. Pereira col. (MZSP); Lambari, 1♂,2♀,
26.XII.1926 (USNM). São Paulo: São Paulo, 1♂, I.1946, F. Lane, col. (MZSP);
Corumbataí, 1♂, XI.1963, H. A. Britski col. (MZSP); Itu (Fazenda Pau d’alho), 1♀, 1♂,
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13.XI.1960, U. Martins col. (MZSP); Brigadeiro Tobias, 1♀, 13.XI.1960 (USNM);
Ribeirão Preto, 1♀, XII.1954, Barreto col. (MZSP); Barueri, 1♀, 1♂, 4.XII.1954,
15.XII.1961, K. Lenko leg. (MZSP), 1♂, 22.I.1956, K. Lenko, leg. (MNRJ, ex col.
CACS); Piracicaba, 3♀, 15.XI.1965, C. A. Triplehorn col (COWB). Paraná: Curitiba, 1♀,
03.IV.1975, L. Loures col. (DZUP).
Descrição
Tegumento: negro píceo; revestido com cerdas finas, alongadas e esparsas (Fig. 28).
Rostro longo cilíndrico (Fig. 29), convexo no ápice; 2,8 vezes mais longo que largo;
pontuação fina, densa, lateralmente rugosa. Escrobos ventralmente separados por uma
carena longitudinal obsoleta. Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados e
subcontíguos; palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais longos que largos;
palpífero e estípete com uma a duas cerdas; lacínia da mandíbula esquerda com oito
dentes, e direita com sete, dentes alongados e estreitos; premento tão largo quanto longo
(como na Fig. 77); lados retos e paralelos, com um par de cerdas latéro-basais; margem
anterior triangular; palpos curtos, transversos, assimétricos, com um par de cerdas latérobasais. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior oblíqua;
omatídios não convexos; interorbital corresponde 1,0 vezes largura apical do escapo.
Antena com inserção apical; escapo tão longo quanto o funículo. Protórax com maior
largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a
margem anterior; pontuação fina e densa, ligeiramente rugosa nas margens laterais;
tubérculos laterais poucos desenvolvidos (Fig. 28). Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua
largura umeral; élitros com pontos grossos da base até a região mediana, progressivamente
mais finos em direção ao ápice; interestrias planas. Mesosterno entre as coxas, estreito com
ápice arredondado (Fig. 94). Pernas: pontuação fina a grossa, densa, moderadamente
rugosa, revestidas de cerdas grossas e densas, principalmente nas tíbias posteriores.
Fêmures inermes. Genitália: Macho. Lobo médio mais longo que os apódemas basais,
ápice truncado mais largo que a base (Figs. 130-131). Tégmen com apódemas dorsais tão
longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste larga e alongada, levemente curva.
Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados convergentes em direção ao ápice; margem apical
crenulada com reentrância mediana, cerdas finas e curtas em pequena quantidade;
crenulações transversais dorsais; pontuação fina e esparsa revestida por cerdas curtas e
finas moderadamente densas (Fig. 175). Oitavo esternito com braços alongados, paralelos
com a base ligeiramente alargada, ápice subarredondado com cerdas longas e finas em
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moderada quantidade; espícula ventral reta e estreita, com o ápice alargado, mais longo
que os braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa;
machos com rostro mais curto, reto, pontuação mais grossa e densa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 7,67-8,67/6,84-8,83; CR:
2,33-2,80/1,58-2,25; LBR: 0,75-0,83/0,67-0,92; PNC:1,5-2,0; PnLp: 3,17-4,00/2,92-4,17;
EC:5,5-6,67/5,17-7,0; EL: 4,5-5,67/4,25-6,00; IO: 0,17-0,33/0,25-0,33; LargEscapo: 0,25;
CE: 1,08-1,42/1,17-1,42; CF: 1,25-1,42/1,17-1,42.
Distribuição geográfica. Brasil (Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná),
Bolívia (Fig. 193).
Discussão. B. sp. nov. 08 é grupo-irmão de B. spinipes+ porque apresentam o pronoto
revestido de cerdas curtas, finas e esparsas (201). B. spinipes+B. nitidus têm sua monofilia
embasada por uma sinapomorfia, pernas com pontuação fina, rasa, densa a esparsa,
ligeiramente rugosa (360). B. spinipes se diferencia de B. nitidus e B. sp. nov. 08 pela
presença de dente nos fêmures posteriores.
Bondarius spinipes (Champion, 1902)
(Figs. 30, 31, 32, 157, 169, 193)
Sternechus spinipes Champion 1902:115 (desc.); Dalla Torre Schenkling & Marshall
1932:97 (cat.); Blackwelder 1947:824 (cat.); O’Brien & Wibmer 1982:85 (cat.).
Bondarius spinipes; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição:
Tegumento: negro píceo a opaco, castanho-avermelhado (Fig. 30); revestido com cerdas
curtas a alongadas, finas e esparsas. Rostro longo e cilíndrico (Figs. 31-32), 2,0 mais longo
que sua largura basal; ligeiramente convexo no ápice; pontuação fina, densa a esparsa no
dorso, grossa, irregular e rugosa lateralmente. Escrobos ventralmente separados por uma
carena longitudinal obsoleta. Antena com escapo tão longo quanto o funículo (como na
Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, com dentes arredondados e bem separados
entre si (como na Fig. 73); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais longos
que largos; lacínia com cinco dentes; premento transverso, lados subarredondados;
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margem anterior triangular; um par de cerdas latéro-basais; palpos labiais alongados,
assimétricos, com um par de cerdas latéro-basais. Olhos ligeiramente acuminados
inferiormente; margem anterior arredondada; interorbital 1,2 vezes a largura apical do
escapo; omatídios convexos. Protórax com maior largura na margem posterior e meio,
lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior (Fig. 30); pontuação
fina a pouco grossa, densa, mas margens laterais ligeiramente rugosa; lateralmente com
tubérculos fracos. Élitros 1,2 vezes mais longo que sua largura umeral; estrias com
pontuação profunda e grossa, principalmente na base, progressivamente mais fina em
direção ao ápice; interestrias convexas na base do élitro. Pernas: pontuação fina e densa.
Fêmures com dente submediano curto e truncado (cmo na Fig. 103). Genitália. Macho.
Lobo médio mais longo que os apódemas basais, ápice truncado mais largo que a base
(como na Fig. 130). Tégmen com apódemas basais tão longas quanto o ventral. Espícula
gastral com haste larga e curva. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados paralelos
convergentes para o ápice; margem apical crenulada, sem reentrância mediana; poucas
cerdas curtas e eretas no ápice e dorso (Fig. 169). Oitavo esternito transverso, espícula
ventral tão longa quanto os braços apicais; estreita; braços apicais largos (Fig. 157)
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa;
machos com rostro mais curto, reto, pontuação mais grossa e densa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 7,34-10,33/8,5-10,67; CR:
2,08-3,08/1,83-2,08; LBR: 0,92-1,25/1,00-1,25; PNC: 1,67-2,5; PnLp: 3,00-4,67/3,674,17; EC: 5,67-8,00/6,67-8,17; EL: 4,42-6,25/5,25-6,25; IO: 0,08-0,25; LarEscapo: 0,25;
CE: 1,0-1,5/1,0-1,33; CF: 1,0-1,5/1,0-1,33.
Material-tipo. Holótipo ♀, depositado na coleção BMNH, com as etiquetas: “TYPE/
Panima, Guatemala Champion/B.C.A. Col. IV-4 Sternechus spinipes Champ./sp. Figured”.
Material examinado
Guiana Francesa, Rio Maroni, 1♂,1♀ (NZAC), 2 ♀ (USNM); Caiena, 1♂ (NZAC), 2♂,
2♀ (MNHN); Sem localidade, “Guyane Franç”. 1 ♀ (MNHN); St. Jean, 1♀ (USNM).
Peru, Loreto: Iquitos, 1♂, 28.I.1985, F. Génier col. (CMNS). Brasil, Amazonas: Tefé, 1♂,
M. Mathan (MNHN), 1♀, X.1963, R. Carvalho col. (MNRJ, ex. col. CACS); Fonte Boa,
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1♂ (MNHN). Pará: Mocajuba (Mangabeira), 2♂, IV.1953, O. Rego col. (MNRJ, ex, col.
CACS);
Sem localidade: 1♀ (MNHN).
Distribuição geográfica: Guiana Francesa, Peru, Brasil (Amazonas, Pará) (Fig. 193).
Discussão: ver B. sp. nov. 08.
Bondarius nitidus (Champion, 1902)
Figs. (33, 34, 110, 111, 148, 193)
Sternechus nitidus Champion 1902:118 (desc.); Dalla Torre Schenkling & Marshall
1932:96 (cat.); Blackwelder 1947:824 (cat.). O’Brien & Wibmer 1982:5 (cat.).
Bondarius nitidus; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição:
Tegumento: negro píceo, castanho claro e escuro (Fig. 33); revestido com cerdas curtas a
longas, finas e esparsas. Rostro longo (Fig. 34), cilíndrico, 1,6 vezes mais longo que sua
largura basal, dorsalmente com pontuação fina e densa, lateralmente mais grossa, irregular
e rugosa. Escrobos ventralmente separados por uma carena obsoleta. Antena com
articulação submediana, escapo ligeiramente mais curto ou tão longo quanto o funículo
(como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes arredondados bem
separados entre si (como na Fig. 73); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares tão
longos quanto largos; lacínia com cinco dentes, apicais mais alongados e estreitos que os
basais; premento retangular (como na Fig. 78), lados arredondados, convergentes em
direção a margem anterior; um par de cerdas laterais; margem anterior arredondada; palpos
labiais alongados e ligeiramente assimétricos, glabros; lígula com ápice arredondado.
Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior arredondada,
interorbital 1,2 vezes a largura apical do escapo; omatídios convexos. Protórax com maior
largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a
margem anterior (Fig. 33); pontuação fina, densa, ligeiramente rugosa lateralmente;
tubérculos laterais fracos. Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias
com pontuação grossa na base progressivamente fina e com pontos menores em direção ao
ápice; interestrias convexas. Pernas: pontuação fina, densa e esparsa. Fêmures inermes.
Tíbias com dente ventral mediano fracamente desenvolvido, curto. Genitália. Macho. Lobo
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médio largo, tão longo quanto os apódemas, curvo em vista lateral, lados paralelos, ápice
truncado tão largo quanto a base, ligeiramente voltado para baixo (Figs. 110-111). Tégmen
com apódemas dorsais bem separados, subiguais ao ventral (Fig. 148). Espícula gastral
com haste moderadamente larga, base alargada e curva. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal;
lados convergentes para o ápice; margem apical crenulada sem reentrância apical mediana
(como na Fig. 166); cerdas curtas e inclinadas no ápice e dorso; pontuação dorsal
ligeiramente fina e esparsa. Oitavo esternito fortemente transverso, com espícula ventral
mais longa que os braços apicais; braços apicais arredondados, ápice densamente
pubescente.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa;
machos com rostro mais curto, reto, pontuação mais grossa e densa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA; 6,17-8,33/5,17-8,17; CR:
1,42-1,83/1,00-1,75; LBR: 0,75-1,00/0,67-1,08; PNC: 1,50-2,00/1,17-2,00; PnLp: 2,673,58/2,25-3,92; EC: 4,67-6,33/4,00-6,17; EL: 3,67-5,00/3,00-5,42; IO: 0,17-0,25;
LargEscapo: 0,17-1,25; CE: 0,75-1,0; CF: 0,83-1,17/0,83-1,08.
Material-tipo. Holótipo ♀, depositado na coleção BMNH, portando as seguintes etiquetas:
“TYPE/ Bugaba Panamá Champion/ B.C.A. Col. IV-4 Sternechus nitidus Champ.”.
Material examinado
Panamá, Chiriqui, 1♀, 2 Km N Prov. Sta Clara, 1300m, 24-25.V.1977, H. & A. Howden
col. (HAHC). Guiana Francesa, Rio Maroni, 1♂ (NZAC), 1♂, 1♀ (USMN); Roches de
Korou, 1♂ (MNHN); Caiena, 1♀ (MNHN); St. Laurent du Maroni, 1♀,A. Hustache col.
(MNHN). Peru, San Martin, 1♂, Tarapoto, 1886, M. de Mathan, col. (MNHN). Brasil,
Amazonas: Teffé, 1♂, 1♀, 1879 (MNHN). Pará: Cametá, 1♂ (NZAC); Santarém, 1♀, Faz.
Taperinha, 1-11.II.1968 (MZSP); Jacareacanga, 2♂, XII.1986, M. Alvarenga (DZUP);
Tucuruí: 1♀, I.1979, M. Alvarenga col. (COWB). Mato Grosso: Barra do Rio Tapirapé,
1♀, 2-16.I.1966, B. Malkin col. (MZSP). Bolivia, Santa Cruz: Santa Cruz, 1♂, 10 mi. W.
Portachuelo, 27.III.1978, at night Gb, Marshall (CWOB).
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Distribuição geográfica. Panamá, Guiana Francesa, Peru, Brasil (Amazonas, Pará, Mato
Grosso), Bolívia (Fig. 193).
Discussão: ver B. sp. nov. 08.
Bondarius sp. nov. 10
(Figs. 50, 51, 178, 194)
Material-tipo: Holótipo ♂: Panamá, Colon France Field, 1♀, 17.V.1985, D & L.
Engleman col. (CWOB). Parátipos: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island, 2♂, 2♀,
III-V-X.1979, H.J. Harlan (COWB)
Descrição
Tegumento: negro opaco, castanho-avermelhado (Fig.50), revestido com cerdas finas,
alongadas e densas. Rostro cilíndrico, longo (Fig. 51), 3,0 mais longo que a sua largura
basal; pontuação fina, regular, densa a esparsa, ligeiramente rugosa nas margens laterais.
Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com
escapo tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas
bidentadas, dentes arredondados e subcontíguos (como na Fig. 73); palpífero e artículos
basais dos palpos maxilares tão longos quanto largos; palpífero e estípete com número
variável de cerdas; lacínia com cinco dentes; premento retangular (como na Fig. 79), lados
paralelos, retos, lateralmente com um par de cerdas; margem apical triangular; palpos
labiais alongados, simétricos, um par de cerdas latéro-basais. Olhos acuminados
inferiormente

(como

na

Fig.

66);

margem

anterior

arredondada;

interorbital

correspondendo a 0,8 vezes a largura apical do escapo; omatídios convexos. Protórax:
maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes
para a margem anterior; pontuação fina e densa, lateralmente rugosa; esparsamente;
tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,1 vezes mais longo que a sua largura
umeral; estrias com pontos grossos, rasos a moderadamente profundos, progressivamente
finos e superficiais em direção ao ápice; interestrias convexas. Pernas: pontuação fina, rasa
e densa, ligeiramente rugosa, com pontos biselados. Fêmures posteriores com dente
desenvolvido com ápice arredondado (como na Fig. 103); médias e anteriores inermes.
Genitália. Macho. Lobo médio tão longo quanto os apódemas basais; ápice truncado, mais
largo que a base (como na Fig. 124). Tégmen com apódemas dorsais divergentes entre si
tão longos quanto o ventral. Espícula gastral larga e não curva. Fêmea: Oitavo tergito
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trapezoidal (Fig. 178), lados convergentes em direção ao ápice a partir do terço basal;
margem apical crenulada sem ou com fraca reentrância mediana, revestida com cerdas
curtas e finas em moderada quantidade; dorsalmente com cerdas finas e curtas
esparsamente distribuídas. Oitavo esternito com braços apicais longos e paralelos; ápice
subreto com moderada quantidade de cerdas curtas e finas; espícula ventral estreita e reta,
subigual aos braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro cerca de uma vez mais longo que nos machos;
pontuação mais fina e esparsa.
Dimensões (em mm): Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,83-7,00/7,00; CR:
2,42/2,0; LBR: 0,75; PNC: 1,67-1,83/1,67; PnLp: 3,25-3,42/3,33; EC: 5,0-5,33/5,33; EL:
4,42-4,67/4,58; IO:0,17-0,25/0,17; LargEscapo: 0,25; CE: 1,08-1,17; CF: 1,08-1,17.
Distribuição: Panamá (Fig. 194).
Discussão: B. sp. nov. 10+ é grupo irmão de B. pectoralis+B. sp. nov. 12 por apresentarem:
rostro mais curto que as tíbias nos machos; nas fêmeas, tão longo quanto as tíbias (12).
Diferencia-se de B. pectoralis e B. sp. nov. 12 por apresentar um revestimento menos
denso, principalmente nos élitros e as vibrissas mais curtas. Aproxima-se de B. sp. nov.12
e B. pectoralis por apresentar semelhanças na forma e pontuação do rostro, mas estreito e
convexo próximo à inserção da antena, pontuação densa, rugosa.
Bondarius pectoralis (Suffrian, 1872)
(Figs. 35, 36, 67, 114, 115, 173, 194)
Sternuchus pectoralis Suffrian 1872:156 (desc.).
Sternuchus pecoralis [sic.]; Gundlach 1891:296 (redesc. erro no nome específico).
Sternechus pectoralis; Dalla Torre Schenckling & Marshall 1932:97 (cat.); Blackwelder
1947:824 (cat.); O’Brien & Wibmer 1982:85 (cat.).
Bondarius pectoralis; Rosado-Neto 2006 (sistemática).
Redescrição
Tegumento: negro opaco (Fig. 35), revestido com cerdas moderadamente curtas, grossas,
mais ou menos densas. Rostro longo, cilíndrico (Figs. 35-36), 3,5 vezes mais longo que sua
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largura basal, pontuação fina, densa a esparsa, ligeiramente rugosa nas margens laterais.
Escrobos rasos alcançando a margem inferior dos olhos, não visíveis dorsalmente,
ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Olhos não acuminados
inferiormente (Fig. 67), margem anterior oblíqua; interorbital 0,6 vezes a largura apical do
escapo, omatídios não convexos. Antena inserida na região submediana; escapo tão longo
quanto o funículo (como na Fig. 69). Protórax com maior largura na margem posterior e
meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação
fina e densa; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,4 vezes mais longos que a
sua largura umeral; estrias com pontos grossos, moderadamente profundos, regulares,
progressivamente mais finos e superficiais em direção ao ápice; interestrias convexas.
Pernas: pontuação fina e densa. Fêmures posteriores com dente submediano truncado,
recoberto com escamas amarelo-ferrugíneas, alongadas e grossas. Tíbias anteriores
revestidas por densas escamas esbranquiçadas, alongadas e grossas; dente ventral mediano
fracamente desenvolvido; Genitália. Macho. Lobo médio mais longo que os apódemas
basais, curvo em vista lateral; dorsalmente convexo; ápice acuminado e voltado para trás
(Figs. 114-115). Tégmen com apódemas basais tão longos quanto o ventral. Espícula
gastral com haste moderadamente larga e curva. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados
paralelos divergentes em direção ao ápice; margem apical lisa, revestida com moderada
quantidade de cerdas curtas; dorsalmente com cerdas e pontuações esparsas (Fig. 173).
Oitavo esternito alongado, com a espícula mais longa que os braços apicais; reta e
esclerotinizada; braços apicais com margem lateral interna levemente sinuosa, cerdas
apicais esparsas.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro cerca de 1,2 vezes mais longo que nos machos;
pontuação mais fina e esparsa.
Dimensões (em mm): Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 7,42/7,09; CR: 2,25/2,08;
LBR: 0,58/0,67; PNC:1,67; PnLp= 3,08; EC: 5,75/5,42; EL: 4,17; IO: 0,25; LargEscapo:
0,42; CE: 1,0; CF: 1,0.
Material-tipo. Holótipo ♂, depositado na coleção ACCZ, com as seguintes etiquetas:
“TYPUS/ n 1637/ Sternuchus pectoralis Suff. Cuba/ Col. Gundlach”; examinado através
de fotografias por Medaldo Lobaina e enviadas a Rosado-Neto, por L. F. Armas da
Academia de Ciências de Cuba, Instituto de Zoologia.
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Material examinado
Cuba, Cayamas, 1♀, 1♂, E. A. Schwarz col. (USNM).
Distribuição geográfica. Cuba (Fig. 194).
Discussão. B. pectoralis+B. sp. nov. 12 têm sua monofilia justificada por apresentarem
olhos arredondados inferiormente (61), outras semelhanças entre elas são: revestimento
denso e vibrissas alongadas. Diferenciam-se na forma e pontuação do rostro, B. pectoralis
apresenta o rostro mais estreito e pouco mais longo, com pontuação densa, sem formar
rugosidades longitudinais lisas.
Bondarius sp. nov. 12
(Figs. 52, 81, 86, 132, 133, 179, 194)
Material-tipo: Holótipo ♀: México, Oaxaca, VI.21.1985 DanHeffern col. (CWOB).
Parátipos: México, Oaxaca, 1♂, 3 mi Tehuantepec, 2.V.III.1965, C. H. Nelson col.
(COWB), 1♂, I.S. Askevold col. (CMNS); 2♀, 21.VI.1985, DanHeffern col. (CWOB);
Guerrero, 1♂, nr. Texca off Hwy, 95, 1100-2100, 5.VII.1990, J. Rifkind & P. Gum col.
(CMNS).
Descrição
Tegumento: castanho-avermelhado (Fig. 52), revestido com cerdas finas, alongadas e
moderadamente densas. Rostro longo, cilíndrico, 2,9 vezes mais longo que a sua largura
basal; pontuação moderadamente grossa, irregular, densa a esparsa, ligeiramente rugosa.
Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Olhos não
acuminados inferiormente (como na Fig. 67), margem anterior oblíqua; interorbital 0,9
vezes a largura apical do escapo; omatídios não convexos. Antena com inserção mediana;
escapo tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas
bidentadas, dentes arredondados e subcontíguo; palpífero e artículos basais dos palpos
maxilares mais longos que largos; palpífero subtransverso; palpífero e estípete com uma
cerda lateral (Fig. 86); lacínia com cinco dentes (Fig. 86); premento retangular, lados retos,
paralelos, um par de cerdas latéro-basais; margem anterior triangular; palpos labiais
alongados, simétricos, dois pares de cerdas latéro-basais (Fig. 81). Protórax com maior
largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a
margem anterior; pontuação fina a moderadamente grossa, densa e rugosa, densamente
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revestido com cerdas finas e curtas; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2
vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontos grossos, moderamente
profundos, progressivamente finos e superficiais em direção ao ápice do élitro; interestrias
convexas da base até o meio do élitro. Pernas: pontuação fina, rasa, densa, ligeiramente
rugosa, com pontos biselados; revestidas com cerdas curtas, grossas, densas e
esbranquiçadas; as tíbias com cerdas eretas e alongadas ventralmente. Fêmures posteriores
com dente curto e truncado, médios e anteriores inermes. Genitália. Macho: Lobo médio
estreito, mais longo que os apódemas basais; ápice acuminado (Figs. 132-133). Tégmen
com os apódemas dorsais tão longos quanto o ventral. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal,
lados paralelos, convergentes para o ápice a partir da metade basal; margem apical
crenulada sem reentrância apical mediana; revestida com cerdas curtas a longas, grossas
em moderada quantidade; dorsalmente com cerdas finas em moderada quantidade (Fig.
179). Oitavo esternito com braços apicais transversais, ápice subarredondado, densamente
pubescente; espícula ventral estreita e reta, subigual aos braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro cerca de uma vez mais longo que nos machos;
pontuação mais fina e esparsa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,34-6,0/5,17; CR: 1,752,0/2,0; LBR: 0,67; PNC: 1,17-1,5/1,17; PnLp: 2,67-3,00/2,58; EC: 4,17-4,5/4,0; EL: 3,583,92/3,42; IO: 0,17-0,25/0,25; LargEscapo: 0,25; CE: 0,83; CF: 0,83-1,0.
Distribuição geográfica. México (Fig. 194).
Discussão: ver B. pectoralis.
Bondarius sp. nov. 02
(Figs. 39, 40, 41, 195)
Material-tipo: Holótipo ♂: Bolívia, Santa Cruz (Província Nuflo de Chavez), Ascension.
500m, XI-1963(COWB). Parátipos: Bolívia: Santa Cruz (Província Nuflo de Chavez),
500m, 8♂, 4♀ (COWB); Santa Cruz: Caranda, 20 mi, Sw. Portachuelo, 1♂, 1♀, IV.1978
(COWB); 1♀, XI.1977 (COWB); Buena Vista, 1♀, IV.1950, L. Pena (NZAC).
Descrição
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Tegumento: castanho-avermelhado (Fig. 38), revestido com cerdas finas, alongadas e
densas. Rostro longo, cilíndrico (Figs. 39-40), convexo no ápice, 2,24 vezes mais longo
que a sua largura basal; pontuação fina, regular, densa a esparsa, rugosa nas margens,
revestido com cerdas curtas e densas, o ápice geralmente glabro. Escrobos ventralmente
separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com dimorfismo sexual na
inserção; escapo tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas
bidentadas, dentes agudos e separados (como na Fig. 70). Maxilas com palpífero e
artículos dos palpos mais longo que largos; palpífero e estípete com uma a duas cerdas;
lacínia com seis dentes largos e curvos; premento retangular, lados retos e paralelos, um
par de cerdas látero-basais; margem anterior subtriangular; palpos labiais alongados,
simétricos e arredondados no ápice; um par de cerdas latéro-basais. Olhos acuminados
inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior arredondada; interorbital corresponde a
1,4 vezes a largura apical do escapo; omatídios convexos. Protórax com maior largura na
margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem
anterior; pontuação fina e densa, ligeiramente rugosa; lateralmente com tubérculos pouco
desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontos
grossos e moderadamente profundos, progressivamente finos e superficiais em direção ao
ápice; interestrias convexas. Pernas: pontuação fina, densa com pontos biselados. Fêmures
posteriores com dente desenvolvido. Genitália. Macho. Lobo médio ligeiramente maior
que os apódemas, curvo em vista lateral; ápice truncado e curvado para baixo, tão largo
quanto a base (como na Fig. 124). Tégmen com os apódemas basais tão longos quanto o
ventral. Espícula gastral dois braços distais bem alongados, haste estreita, base curva.
Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal; ápice ligeiramente crenulado sem reentrância apical
mediana; dorsalmente com pontuação grossa e densa, moderadamente pubescente (como
na Fig. 177). Oitavo esternito com braços apicais paralelos, margem interna arredondada e
curva no ápice; ápice com moderada quantidade de cerdas curtas; espícula ventral subigual
aos braços apicais, reta e mais ou menos estreita.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,67-7,83/5,5-7,5; CR:
1,75-2,42/1,33-1,83; LBR: 0,67-1,00/0,67-0,83; PNC: 1,67-1,83; PnLp: 3,25-3,67/2,58-
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3,42; EC: 5,0-6,0/4,33-5,67; EL: 4,25-5,0/3,5-4,75; IO: 0,17-0,25; LargEscapo:0,17; CE:
1,0-1,08/0,92-1,08; CF: 1,0-1,08/0,92-1,08.
Distribuição geográfica. Bolívia (Fig.195).
Discussão. A monofilia de B. sp. nov. 02+B. sp. nov. 03 é suportada pela seguinte
sinapormofia: mandíbulas com dentes agudos (90). B. sp. nov. 02 diferencia-se em relaçao
a B. sp. nov. 03 por apresentar um revestimento mais denso, principalmente no pronoto, o
rostro é bastante convexo, o ápice côncavo, com cerdas laterais.
Bondarius sp. nov. 03
(Figs. 42, 43, 44, 70. 124, 125, 195)
Material-tipo: Holótipo ♂: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island, uv trap 3 (26m.
high), 20 may 1977, H. Wolda (COWB). Parátipos: Panamá, Canal Zone: Barro Colorado
Island, 11♂, 19♀ uv trap (3-26m high), 1-7.V.1975, 29.IV.1976, 1.V.1976, 8-25.V.1977,
10.VII.1977, 13.VIII.1977, 17.IX.1977, 10.X.1977, 07-20.IV.1978, 3-19.V.1978, 57.VI.1978, H. Wolda col. (CWOB); 1♀, 2♂, 16.IV.1962, H. Ruckes, col. (AMNH), 1♂,
IV.1941, 23.VI.1948 (USNM), 1♀, X.1979, H.J. Harlam col. (CWOB); Las Cumbres, 1♂,
1-7.VI.1975, H. Wolda col. (CWOB); 1♀, Carl W. & Marian E. Rettenmeyer, col.
(CMNS); Panamá: Cerro Campana, 1♀, 30.VII.1970, H. & A. Howden (HAHC).
Descrição:
Tegumento: negro píceo (Fig. 42), castanho avermelhado; revestido com cerdas finas,
alongadas e densas. Rostro longo, cilíndrico (Figs. 43-44), curvo quando vista lateral,
ligeiramente convexo no ápice; 2,1 vezes mais longo que a sua largura basal; pontuação
fina, regular, esparsa, levemente rugosa lateralmente. Escrobos ventralmente separados por
uma carena longitudinal obsoleta. Antena inserida apicalmente, escapo tão longo quanto o
funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas estreitas bidentadas, com dentes
agudos e bem separados (Fig. 70); palpífero e artículos basais dos palpos labiais mais
longos que largos; palpífero e estípete com uma duas cerdas; cinco dentes da lacínia da
maxila direita e seis na esquerda; premento retangular (como na Fig. 80), lados
arredondados convergentes em direção à margem anterior; margem anterior arredondada;
um par de cerdas laterais; palpos labiais transversos, simétricos, um par de cerdas láterobasais. Olhos acuminados inferiormente (como na Fig. 66), com margem anterior
arredondada; omatídios convexos; interorbital correspondendo a 1,0 vezes a largura apical
do escapo. Protórax maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade

71

basal, convergentes para a margem anterior (Fig. 42); revestido com cerdas finas,
alongadas e densas; pontuação fina e densa, lateralmente rugosa; tubérculos laterais fracos.
Élitros 1,1 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias com pontos grossos e
profundos, principalmente na base, progressivamente mais finos e superficiais em direção
ao ápice; interestrias convexas, com pontos finos. Pernas: pontuação fina, densa, com
pontos biselados. Fêmures posteriores com dente desenvolvido. Genitália. Macho. Lobo
médio tão longo quanto os apódemas basais; ápice truncado, curvo para baixo, tão largo
quanto a base (Figs. 124-125). Tégmen com apódemas basais tão longos quanto o ventral.
Espícula gastral com haste mais ou menos alargada, levemente curva. Fêmea: Oitavo
tergito trapezoidal (como na Fig. 177), lados convergentes para o ápice; margem apical
crenulada sem reentrância mediana, revestida com cerdas longas e finas em moderada
quantidade; dorsalmente com pontuação fina, recobertas com cerdas finas, esparsamente
distribuídas. Oitavo esternito com braços apicais paralelos, subarredondados no ápice, com
moderada quantidade de cerdas; espícula ventral reta e estreita, subigual aos braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa;
machos com rostro mais curto, pontuação mais grossa e densa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,00-7,17/5,5-7,84; CR:
1,58-2,00/1,25-1,72; LBR: 0,67-0,83/0,75-0,83; PNC: 1,67/1,5-1,67; PnLp: 3,253,58/2,92-3,50; EC: 5,0-5,33/4,83-6,0; EL: 4,42-4,83/4,17-4,75; IO: 0,17-0,25/0,17;
LargEscapo: 0,17/0,17-0,25; CE: 0,83-0,92/0,75-1,17; CF: 0,83-1,08/0,92-1,17.
Material examinado. Panamá, Canal Zone: Barro Colorado Island, 1 ♂, uv trap 3 (26m.
high) 24.V. 1977, H. Wolda (COWB).
Distribuição geográfica. Panamá (Fig. 195).
Discussão: ver B. sp. nov. 02
Bondarius sp. nov. 09
(Figs. 48, 49, 143, 176, 196)
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Material-tipo: Holótipo ♂: Costa Rica, Puntarenas, 6 km S. Santa Helena, 1100m,
2.VI.1979, H. & A. Howden (HAHC). Parátipos: Costa Rica, Guanacaste: Santa Rosa
National Park, 3♀, 2♂, 23.VII-2.VIII.1980, D.R. Whitehead col. (USNM).
Descrição
Tegumento: castanho-avermelhado, negro píceo; revestido com cerdas finas, alongadas e
moderadamente densas. Rostro longo, cilíndrico (Fig. 48), 2,5 vezes mais longo que a sua
largura basal; pontuação fina, densa a esparsa, regular, levemente rugosa nas margens.
Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com
inserção submediana, sem escapo tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças
bucais: mandíbulas bidentadas, arredondados e subcontíguos (como na Fig. 75); palpífero e
artículos basais dos palpos maxilares mais longos que largos; palpífero e estípete com
cerdas número variável; lacínia com seis dentes; premento retangular (como na Fig. 79),
lados retos, paralelos, lateralmente com um par de cerdas; margem anterior triangular;
palpos labiais alongados e simétricos e glabros (como na Fig. 82). Olhos acuminados
inferiormente

(como

na

Fig.

66),

margem

anterior

arredondada;

interorbital

correspondendo a 1,0 vezes a largura apical do escapo; omatídios convexos. Protórax
maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes
para a margem anterior (Fig. 48); pontuação fina, densa e lateralmente rugosa; tubérculos
laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias
com pontos grossos e superficiais, na base e porção mediana, progressivamente finos em
direção ao ápice; interestrias convexas da base até o meio. Pernas: pontuação
moderadamente grossa e densa, ligeiramente rugosa, com pontos biselados. Fêmures
posteriores com dente pequeno e truncado (como na Fig. 103), médios e anteriores
inermes. Genitália. Macho. Lobo médio mais longo que os apódemas basais; ápice
truncado, tão longo quanto a base. Tégmen: apódemas dorsais divergentes entre si e tão
longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste reta e mais ou menos larga (Fig. 143).
Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados convergentes para o ápice; margem apical
crenulada sem ou com fraca reentrância mediana, revestida com cerdas curtas e grossas em
moderada quantidade; dorsalmente com crenulações transversais, pontuação grossa a fina,
densa (Fig. 176). Oitavo esternito com braços apicais alongados e paralelos, ápice
subarredondado e com moderada quantidade de cerdas curtas e finas, margem interna
levemente sinuosa; espícula ventral estreita e reta, mais longa que os braços apicais.
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Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,17-6,67/6,17-7,34; CR:
1,75-2,42/1,58-1,75; LBR: 0,67-0,75/0,83-0,92; PNC: 1,5-1,67; PnLp: 2,92-3,42/3,08-3,5;
EC: 4,67-5,0/5,17-5,67; EL: 3,5-4,58/4,33-4,75; IO: 0,25; LargEscapo: 0,25; CE:
0,92/0,83; CF: 0,92.
Distribuição geográfica. Costa Rica (Fig. 196).
Discussão. A monofilia de B. sp. nov. 09+B. sp. 16 é sustentada pela seguinte
sinapomorifa: palpos labiais glabros (110). B. sp. nov. 09 diferencia-se de B. sp. nov. 16 por
apresentar um revestimento mais denso, pontuação do pronoto mais densa e profunda com
pontos anastomosados lateralmente e antena com escapo tão longo quanto o funículo.
Bondarius sp. nov. 16
(Figs. 54, 74, 82, 87, 196)
Material-tipo: Holótipo ♂: Argentina, Formosa, Kuschel col (NZAC). Parátipos:
Argentina, Formosa, 4♂, 4♀, Kuschel col. (NZAC); 1♂, XII.1968, J. Daguerre col.
(USNM).
Descrição
Tegumento: negro píceo (Fig. 54); revestido com cerdas curtas, moderadamente grossas,
mais ou menos densas. Rostro longo, cilíndrico, 2,0 vezes mais longo que a sua largura
basal, curvo quando vista lateral; pontuação moderadamente grossa e densa, lateralmente
irregular e rugosa. Escrobos separados ventralmente por uma carena longitudinal obsoleta.
Antena com escapo mais curto que o funículo (como Fig. 68). Peças bucais: mandíbulas
inermes (Fig. 74); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares mais longos que largos;
palpífero com uma cerda lateral; estípete glabro; lacínia com cinco dentes; premento
retangular, lados paralelos, retos, glabros; margem anterior triangular; palpos curtos,
transversos e glabros (Fig. 82). Olhos acuminados inferiormente (como Fig. 66), margem
anterior arredondada; interorbital 0,8 vezes a largura apical do escapo; omatídios
convexos. Protórax com maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na
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metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação fina e densa, ligeiramente
rugosa; lateralmente com tubérculos pouco desenvolvidos (Fig. 54). Élitros 1,3 vezes mais
longo que a sua largura umeral; estrias com pontos grossos e profundos, progressivamente
finos e rasos em direção ao ápice; interestrias convexas da base até a região mediana.
Pernas: pontuação fina, densa, ligeiramente rugosa com pontos biselados. Fêmures
posteriores com dente truncado, anteriores e médios inermes. Genitália: Macho. Lobo
médio mais longo que os apódemas basais, ápice truncado, tão largo quanto a base.
Tégmen com apódemas dorsais subiguais entre si e tão longos quanto o ventral. Espícula
gastral larga e curva na base. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados convergentes para o
ápice; margem apical fracamente crenulada com fraca reentrância apical mediana,
revestida com cerdas curtas em moderada quantidade (como na Fig. 177). Oitavo esternito
com braços apicais ligeiramente alongados e paralelos, ápice subreto com moderada
quantidade de cerdas curtas e finas; espícula ventral estreita e reta, mais longa que os
braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,0-5,83/5,0-6,5; CR:
1,25-1,58/1,0-1,17; LBR: 0,58-0,67; PNC: 1,33-1,5/1,17-1,5; PnLp: 2,17-2,67/2,42-2,92;
EC: 3,5-4,5/3,83-5,0; EL: 2,92-3,5/3,0-3,75; IO: 0,17-0,25; LargEscapo: 0,25; CE: 0,50,58; CF: 0,75-0,83.
Distribuição geográfica: Argentina (Fig. 196).
Discussão: ver B. sp. nov. 09.
Bondarius sp. nov. 01
(Figs. 37, 38, 92, 197)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, São Paulo: Marília, Kietz col. (NZAC). Parátipos:
Brasil, Espírito Santo: Santa Tereza, 2♂, 14.XII.1928, O. Conde leg. (MNHB). São Paulo:
Piraju, 1♂, XII.1965, M. Carrera col. (MZSP); Itu (Fazenda Pau d’alho), 1♂, 2829.X.1965, Martins & Biasi col (MZSP), 1♀, II.1963, U. Martins col (MZSP); São Paulo
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(Jabaquara), 1♂, X.1936 (USNM); São Roque, 1♀, 21.V.1944, F. Lane col. (MZSP);
Atibaia, 1♂, 30.XI.1969 (MZSP); Piracicaba, 1♀, 23.III.1966, C. A. Triplehorn col.
(CWOB). Paraná: Rolândia, 1♀, III.1949 (AMNH). Santa Catarina: Rio Vermelho, 1♂
(DZUP), 1♀, III.1945 (AMNH); Nova Teutônia, 1♂, XII.1972, Fritz Plaumann col.
(DZUP),1♂, XI.1943 (MZSP). Sem localidade: 1♂, 1♀ (MNHN); 1♂ (BMNH).
Descrição
Tegumento: negro, castanho-avermelhado com máculas no terço apical dos élitros (Fig.
37), tubérculos elitrais e região mediana; revestido com cerdas finas, alongadas,
moderadamente densas. Rostro longo, cilíndrico (Fig. 38), curvo quando vista lateral, 2,3
vezes mais longo que sua largura basal; pontuação fina, densa a esparsa. Escrobos
separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com escapo tão longo quanto o
funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, com dentes
arredondados e contíguos (como na Fig. 75); palpífero e artículos basais dos palpos
maxilares mais longos que largos; lacínia com seis dentes na maxila direita e oito na
esquerda; palpífero e estípete com uma a duas cerdas; premento retangular (como na Fig.
79), lados retos, paralelos, um par de cerdas laterais; margem anterior triangular; palpos
labiais curtos e moderadamente largos, ápice reto; um par de cerdas latéro-basais. Olhos
acuminados inferiormente (como na Fig. 66), margem anterior arredondada, interorbital
1,0 vezes a largura apical do escapo. Protórax com maior largura na margem posterior e
meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior; pontuação
fina, densa, lateralmente rugosa; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes
mais longo que sua largura umeral; estrias com pontos grossos, profundos, principalmente
na base, progressivamente mais finos e superficiais em direção ao ápice; interestrias
convexas na base. Mesosterno entre as coxas, com ápice truncado (Fig. 92). Pernas:
pontuação fina, densa com pontos biselados. Fêmures posteriores com dente truncado, com
ápice curvo voltado para a margem interna. Genitália. Macho. Lobo médio tão longo
quanto os apódemas basais, ligeiramente curvo em vista de perfil; ápice truncado, curvado
para baixo, tão largo quanto a base (como na Fig. 110). Tégmen com apódemas basais tão
longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste larga e alongada. Fêmea: Oitavo
tergito trapezoidal (como na Fig. 180), lados convergentes para o ápice; margem apical
crenulada sem reentrância apical mediana; dorsalmente com crenulações transversais e
pontuação densa e grossa. Oitavo esternito com braços apicais alongados e paralelos, ápice
arredondado com moderada quantidade de cerdas; espícula ventral reta, estreita mais longa
que aos braços apicais.
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Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 5,84-7,33/4,58-7,00; CR:
1,58-2,00/1,25-1,75; LBR: 0,67-0,83/0,58-0,75; PNC: 1,17-1,83/1,33-1,67; PnLp: 2,753,42/2,5-3,33; EC: 4,67-5,5/3,08-5,33; EL: 3,92-4,42/3,58-4,58; IO: 0,17/0,17-0,33;
LargEscapo: 0,17; CE: 1,0/0,83-1,08; CF: 1,0/0,83-1,08.
Material examinado. Brasil, Espírito Santo: Santa Tereza, 1 ♀, 14.XII.1928, O. Conde
leg. (MNHB).
Distribuição geográfica: Brasil (Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina) (Fig.
197).
Discussão: B. sp. nov. 01 é grupo irmão de B. sp. nov. 05+B. sp. nov. 13 por apresentarem:
élitros com máculas escuras (321). B. sp. nov. 01 diferencia-se das outras espécies citadas
por apresentar a coloração mais escura dos élitros e as máculas elitrais serem menos
evidente, e o rostro das fêmeas mais estreito e reto.
Bondarius sp. nov. 05
(Figs. 45, 46, 47, 71, 76, 93, 172, 197)
Material-tipo: Holótipo ♂: Panamá, Las Cumbres, 26.VI.1974, at light, C.W.S.L.S.,
O’Brien & Marshall col. (COWB): Parátipos: Panamá, Las Cumbres, 1♂, at wall lights,
7.VI.1980, 18.V.1979, J. Wolda col (COWB), 1♀, 31.V.1976, H. Wolda col. (COWB).
Trinidad e Tobago, Speyside, 1♂, J. Maldonado col (USNM).
Descrição
Tegumento: castanho-avermelhado, negro, com manchas escuras nos élitros (Figs. 45-47),
na região mediana e apical, nas tíbias e fêmures; revestido com cerdas finas, alongadas e
densas. Rostro longo, cilíndrico (Figs. 46-47), 2,2 vezes mais longo que largo, levemente
convexo no ápice; pontuação fina, regular, densa a esparsa, ligeiramente rugosa nas
margens. Escrobos ventralmente separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena
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com escapo tão longo quanto o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas
bidentadas; dentes agudos fortemente separados entre si; presença de uma cerda longa na
margem externa (Figs. 71, 76); palpífero e artículos basais dos palpos mais longos que
largos; palpífero e estípete com cerdas em número variável; lacínia com sete dentes;
premento retangular (como na Fig. 79), lados paralelos, retos, um par de cerdas laterais;
margem anterior subtriangular; palpos alongados e simétricos, um par de cerdas latérobasais; lígula apresentando uma cerda curta. Olhos acuminados inferiormente (como na
Fig. 66), margem anterior arredondada; interorbital 1,0 vezes a largura apical do escapo.
Protórax com maior largura na margem posterior e meio, lados paralelos na metade basal,
convergentes para a margem anterior (Fig. 45), pontuação fina e densa, revestido por
densas cerdas amarelas ferrugíneas; tubérculos laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2
vezes mais longo que o seu comprimento umeral; estrias com pontos grossos,
moderadamente profundos a rasos, regulares, progressivamente finos e superficiais em
direção ao ápice; interestrias convexas. Mesosterno entre as coxas, estreito com ápice
côncavo (Fig. 93). Pernas: pontuação fina, rasa, densa, ligeiramente rugosa, com pontos
biselados. Fêmures posteriores apresentando dente com ápice arredondado, os anteriores e
médios inermes. Genitália. Macho. Lobo médio tão longo quanto os apódemas basais,
ápice truncado, curvado para baixo, tão largo quanto a base (como na Fig. 110). Tégmen
com apódemas dorsais tão longos quanto o ventral. Espícula gastral com haste fina, estreita
e alongada, com leve grau de curvatura (como na Fig. 145). Fêmea: Oitavo tergito
trapezoidal, lados convergentes em direção ao ápice; margem apical ligeiramente
crenulada sem reentrância mediana; dorsalmente com cerdas curtas e finas esparsamente
distribuídas; pontuação fina e esparsa (Fig. 172). Oitavo esternito com braços apicais
divergentes, transversais, margens interna arredondadas e paralelas, ápice com moderada
quantidade de cerdas; espícula ventral com o ápice alargado; mais longa que os braços
apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa; tíbias
anteriores com pré-mucro tão desenvolvido quanto o mucro; machos com rostro mais
curto, reto, pontuação mais grossa e densa; tíbias anteriores com pré-mucro obsoleto.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 6,67-7,83/6,33-7,5; CR:
1,75-2,08/1,33-1,75; LBR: 0,67-0,83/0,75-0,83; PNC: 1,5-1,83/1,5-1,67; PnLP: 3,17-
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3,83/3,17-3,5; EC: 5,17-6,0/4,83-5,83; EL: 4,42-5,08/4,33-4,92; IO: 0,17-0,25/0,25;
LargEscapo:0,17-0,25/0,25; CE: 0,92-1,08/0,92-1,0; CF: 1,0-1,08.
Distribuição geográfica. Panamá, Trinidad e Tobago (Fig. 197).
Discussão. B. sp. nov. 05+B. sp. nov. 13 tiveram sua monofilia corroborada pelas
sinapomorfias: mandíbulas com dentes agudos (90) e espícula gastral com haste estreita
(421). As duas espécies podem ser diferenciadas pela forma do mesosterno, que entre as
coxas pode ser largo e truncado no ápice (B. sp. nov. 13) ou estreito e com ápice
arredondado (B. sp. nov. 05); e ainda, em B. sp. nov. 13, o dente ventral da tíbia mediana é
rudimentar, nos machos.
Bondarius sp. nov. 13
(Figs. 53, 145, 180, 197)
Material-tipo: Holótipo ♂: Brasil, Bahia: Encruzilhada, 980m, XI.1974, M. Alvarenga
col. (CWOB). Parátipos: Brasil, Bahia: Encruzilhada, 4♀, 980m, XI.1974, M. Alvarenga
col. (CWOB).
Descrição
Tegumento: castanho avermelhado com máculas presentes do terço apical até o ápice (Fig.
53); revestido com cerdas finas, alongadas, moderadamente densas. Rostro longo,
cilíndrico, curvo quando vista lateral, 3,0 vezes mais longo que a sua largura basal;
pontuação fina, rasa, densa, ligeiramente rugosa nas margens. Escrobos ventralmente
separados por uma carena longitudinal obsoleta. Antena com escapo tão ou ligeiramente
mais curto que o funículo (como na Fig. 69). Peças bucais: mandíbulas bidentadas, dentes
agudos e separados (como na Fig. 71); palpífero e artículos basais dos palpos maxilares
mais longos que largos; palpífero e estípete com cerdas em número variável; lacínia com
seis dentes alongados, estreitos e curvos; premento retangular (como na Fig. 79), lados
paralelos, retos, um par de cerdas latéro-basais; margem anterior triangular; palpos labiais
alongados, simétricos com um par de cerdas latéro-basais. Olhos ligeiramente acuminados
anteriormente (como na Fig. 66), margem anterior arredondada; interorbital 0,8 vezes a
largura apical do escapo; omatídios convexos. Protórax com maior largura na margem
posterior e meio, lados paralelos na metade basal, convergentes para a margem anterior
(Fig. 53); pontuação fina e densa, rugosa, principalmente nas margens laterais; tubérculos
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laterais pouco desenvolvidos. Élitros 1,2 vezes mais longo que a sua largura umeral; estrias
com pontuação grossa, moderadamente rasa; progressivamente fina e superficial em
direção ao ápice; interestrias convexas da base até o meio do élitro. Pernas: pontuação fina,
densa, rugosa com pontos biselados. Fêmures posteriores com dente curto e truncado,
anteriores com dente apenas indicado. Genitália: Macho. Lobo médio tão longo quanto os
apódemas, ápice truncado, tão largo quanto a base (como na Fig. 110). Espícula gastral
estreita e curva (Fig. 145). Tégmen com os apódemas dorsais longos e estreitos, subiguais
entre si, tão longos quanto o ventral. Fêmea: Oitavo tergito trapezoidal, lados convergentes
para o ápice; margem apical ligeiramente crenulada sem reentrância mediana; cerdas curtas
e grossas em grande quantidade no ápice; dorsalmente com crenulações transversais;
presença de cerdas finas em moderada quantidade, pontuação fina a grossa e densa (Fig.
180). Oitavo esternito com braços apicais transversos, com base mais larga que o ápice;
ápice subarredondado com cerdas longas em moderada quantidade; espícula ventral
estreita e reta, mais longa que os braços apicais.
Dimorfismo sexual. Fêmeas com rostro mais longo, pontuação mais fina e esparsa;
machos com rostro mais curto, reto, pontuação mais grossa e densa.
Dimensões (em mm). Fêmeas/Machos, respectivamente: CTA: 4,67-5,84/4,5; CR: 1,51,75/1,08; LBR: 0,5-0,58/0,5; PNC: 1,17/1,0; PnLp: 2,33-2,83/1,92; EC: 3,5-4,67/3,5; EL:
3,17-3,75/2,58; IO: 0,08-0,17/0,08; LargEscapo: 0,17; CE: 0,67-0,92/0,75; CF: 0,670,92/0,83.
Distribuição: Brasil (Bahia) (Fig. 197).
Discussão: ver B. sp. nov.05.

5. CONCLUSÕES

A análise cladística confirmou a monofilia de Bondarius com base nos seguintes
caracteres: premento retangular, mais largo que longo; margem anterior triangular ou
arredondada; protórax com dois a três tubérculos laterais pouco a moderadamente
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desenvolvidos e alinhados; três tubérculos prosternais atrás das coxas anteriores, próximos
à margem posterior; élitros com franja de cerdas na margem basal ao lado escutelo; d)
aparelho estridulatório élitro-tergal; tíbias anteriores com dente ventral localizado na
porção mediana; lobo médio tão ou mais longo que os apódemas; duto espermatecal tão
longo quanto à bolsa copuladora.
Dos três agrupamentos propostos por Rosado-Neto (2006) apenas o grupo subrufus
foi corroborado; tuberculatus e fuscoaneus não foram confirmados e suas espécies
componentes agora formam novos agrupamentos.
De acordo com este estudo Bondarius constitui-se de 27 espécies, das quais 19 são
novas.
Gênero com ampla distribuição, abrangendo toda a região Neotropical, ocorrendo
desde o México, América Central e América do Sul.
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6. ILUSTRAÇÕES
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Figs. 1-9. 1-3. Bondarius tuberculatus (Boheman, 1836), vista dorsal e lateral; 4-5. B. sp.
nov. 14, vista dorsal e lateral; 6. B. sp. nov. 06, vista dorsal;. 7. B. sp. nov. 18, vista lateral ;
8-9 B. sp. nov. 07, vista lateral. (ca: calos apicais).
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Figs. 10-17. 10-11. B. sp. nov. 19, vista dorsal e lateral; 12/16 B. subrufus, (Fiedler, 1936),
vista lateral e prótorax; 13-14. B. sp. nov. 20, vista dorsal e lateral;.15-16. B. sp. nov. 21,
vista dorsal, rostro. (ru: rugas transversais; ti: tubérculo infra-umeral).
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Figs. 18-27. 18-19. B. sp. nov. 04, vista dorsal e lateral; 20. B.sp. nov. 15, vista lateral; 2122. B. breyeri (Brèthes, 1910), vista lateral; 23-25. B. sublaevicollis (Hustache, 1939) vista
dorsal, lateral e prótorax; 26-27. B. fuscoaeneus (Boheman, 1843), vista lateral (mac:
máculas).
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Figs. 28-36. 28-29. B. sp. nov. 08, vista dorsal e lateral; 30-32 B. spinipes (Champion,
1902), vista dorsal e lateral; 33-34 B. nitidus (Champion, 1902), vista dorsal e lateral; 3536. B. pectoralis (Suffrian, 1872), vista lateral.
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Figs. 37-44. 37-38. B. sp. nov. 01, vista dorsal e lateral; 39-41. B. sp. nov. 02, vista dorsal e
lateral; 42-44. B. sp. nov. 03, vista dorsal e lateral. (mac: máculas).
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Figs. 45-53: 45-47. B. sp. nov. 05, vista dorsal e lateral; 48-49. B. sp. nov. 09, vista dorsal
e lateral; 50-51. B. sp. nov. 10, vista dorsal e lateral; 52. B. sp. nov. sp.12, vista dorsal; 53.
B. sp. nov. 13, vista dorsal (mac: máculas).
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Figs. 54-61. 54. B. sp. nov. 16, vista dorsal; 55-56. Sternechus denticollis (Hustache,
1939), vista dorsal e prótorax; 57. S. paludatus (Casey, 1904), vista dorsal; 58-59. S.
pollinosus (Champion, 1902), vista dorsa e lateral; 60-61. Sternechus uncipennis (Germar,
1824), vista dorsal e prótorax (l: linha).
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Figs. 62-64: Aparelho estridulatório élitro-tergal: 62. B. tuberculatus (élitro esquerdo), (6364, tergo VII).
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Fig. 65-66. 65-66 B. sublaevicollis, cabeça: vista frontal e lateral; 67. B. pectoralis, vista
lateral; 68. B. tuberculatus, antena; 69. B. sublaevicollis, antena (es: escapo; cl: clava; fu:
funículo; tu: tubérculo; m: margem; vi: vibrissas).
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Figs. 70-75: Mandíbula esquerda, vista dorsal: 70. B. sp. nov. 03; 71. B. sp. nov. 05; 72. B.
sp. nov.15; 73. B. sp. nov. 11; 74. B. sp. nov. 16; 75. B. sp. nov. 01; vista ventral: 76. B. sp.
nov. 05.
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Figs. 77-85: Lábio, vista ventral: 77. B. breyeri; 78. B sublaevicollis; 79. B.tuberculatus;
80. B. sp. nov. 11; 81. B. sp. nov. 12; 82. B. sp. nov. 16; 83. B. sp. nov. 19; 84. Sternechus
denticollis; 85.Sternechus uncipennis. (li: lígula; pl: palpo; pr: premento).
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Figs. 86-89: Maxila direita, ventral: 86. B. sp. nov. 12; 87. B. sp. nov. 16; 88. B. sp. nov.
13; 89. Sternechus denticollis. (c: cardo; e: estípete; m: mala (gálea+lacínia); pf: palpífero;
pm: palpo maxilar).
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Figs. 90-96. 90-91. B. tuberculatus, protórax vista dorsal e prosterno; 92. B. sp. nov. 01,
mesosterno; 93. B. sp. nov. 05, mesosterno; 94. B. sp. nov. 08, mesosterno. 95. B.
tuberculatus, élitro, vista dorsal; 96. B. sp. nov. 20, élitro, vista dorsal. (d: cerdas; tu:
tubérculos).
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Fig. 97-101. 97. Sternechus uncipennis, élitro, vista dorsal; 98. B. sublaevicollis,
mesosterno, vista lateral; 99. Sternechus denticollis, élitro, vista lateral;100. B. tuberculatus,
élitro, vista lateral; 101: B. sp. nov. 01, ventrito.
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Figs. 102-107. 102. B. tuberculatus, perna posterior; 103. B. sublaevicollis, perna
posterior; 104. B. sp. nov. 18, perna anterior; 105-106: B. sublaevicollis, pernas anteriores;
107: B. sp. nov. 07, perna anterior. (p: pré mucro; m: mucro).
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Figs. 108-119. edeago, vista dorsal e lateral 108-109. B. tuberculatus; 110-111. B. nitidus;
112-113. B. fuscoaeneus; 114-115. B. pectoralis; 116-117. B. sublaevicollis; 118-119. B.
subrufus. (a: apódemas; l: lobo médio; po: placas operculares).

98

Figs. 120-131. Edeago, vista dorsal e lateral: 120-121. B. sp. nov. 20; 122-123. B. sp. nov.
21; 124-125. B. sp. nov. 03; 126-127. B. sp. nov. 06; 128-129: B. sp. nov. 07; 130-131. B.
sp. nov. 08.
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Figs. 132-140.132-133. B. sp. nov. 12, edeago vista dorsal e lateral; 134-135. B. sp. nov.
15, edeago vista dorsal e lateral; 136: B. sp. nov. 19, edeago vista dorsal; 137. S. denticollis,
edeago vista dorsal; 138. S. paludatus, edeago vista dorsal; 139. B. sp. nov. 18; 140. B.
sublaevicollis, tergito abdominal 8.
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Figs. 141-51: Oitavo esternito e espícula gastral:141. B. sp. nov. 20; 142. B. sublaevicollis;
143. B. sp. nov. 09; 144. B. sp. nov. 15; 145.B. sp. nov. 13, espícula gastral;tégmen: 146. B.
sp. nov. 14; 147. B. sp. nov. 21; 148. B. nitidus; 149. B. sublaevicollis; 150. B. sp. nov. 15;
S. pollinosus (es: espícula gastral; T VII: oitavo esternito).
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Figs. 152-159: Genitália feminina, vista lateral: 152:B. tuberculatus; 153. B. sp. nov. 20;
154. B. sp. nov. 06, vista dorsal; 155. B. tuberculatus, espermateca; esternito abdominal 8,
vista ventral: 156. B. tuberculatus; 157: B. spinipes; 158. B. sp. nov. 20; 159. B.
sublaevicollis. (ba: braços apicais; bc: bolsa copuladora; cl: collum; cx: coxitos; es: estilos;
ev: espícula ventral; de: duto da espermateca; gl: glândula da espermateca; ov: oviduto; r:
ramus).
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Figs. 160-167: Esternito abdominal 8, vista dorsal: 160. B. sp. nov. 19; 161. B. sp. nov. 14;
162. B. sp. nov. 21; 163. S. uncipennis; 164. S. pollinosus; tergito abdominal 8, vista
dorsal; 165. B. tuberculatus; 166. B. fuscoaeneus; 167. B. sublaevicollis.
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Figs. 168-174: Tergito abdominal 8, vista dorsal: 168. B. breyeri; 169. B. spinipes; 170. B.
sp. nov. 20; 171. B. subrufus; 172. B. sp. nov. 05; 173. B. pectoralis; 174. B. sp. nov. 07.
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Figs. 175-180: Tergito abdominal 8, vista dorsal: 175. B. sp. nov. 08; 176. B. sp. nov. 09;
177. B. sp. nov. 11; 178. B. sp. nov. 10; 179. B. sp. nov. 12; 180. B. sp. nov. 13.
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Figs. 181-187. Tergito abdominal 8, vista dorsal: 181. B. sp. nov. 14; 182. B. sp. nov. 15;
183. B. sp. nov. 18; 184. B. sp. nov. 19; 185. S. paludatus; 186. S. uncipennis; 187. S.
denticollis.
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Fig. 188. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 14, B. sp. nov. 08 e B. sp. nov. 18.
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Fig. 189. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 07, B. sp. nov. 19 e B. tuberculatus.
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Fig. 190. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 20, B. sp. nov. 21, B. subrufus .
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Fig. 191. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 04 e B. sp. nov. 15.
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Fig. 192. Distribuição geográfica de B. breyeri, B. fuscoaeneus e B. sublaevicollis
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Fig. 193. Distribuição geográfica de B. nitidus, B. sp. nov. 08 e B. spinipes.
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Fig. 194. Distribuição geográfica de B. pectoralis, B. sp. nov. 10 e B. sp. nov. 12.
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Fig. 195. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 02 e B. sp. nov. 03.

114

Fig. 196. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 09 e B. sp. nov. 16.
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Fig. 197. Distribuição geográfica de B. sp. nov. 01, B. sp. nov. 05 e B. sp. nov. 13
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Fig. 198. Cladograma das relações de parentesco entre as espécies de Bondarius:
comprimento: 126 passos; IC: 0,55; IR: 0,76; otimização DELTRAN. Números 1 a 5
correspondem aos valores do suporte de Bremer.

