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Sinopse:  
 

É apresentado um estudo faunístico da tribo Oryctini (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Dynastinae) para a Amazônia brasileira. São providas descrições, notas sobre a
biologia, mapas de distribuição geográfica e uma chave de identificação das
espécies que ocorrem na área de estudo.  
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RESUMO 
 
 
 
 
A tribo Oryctini (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) é um grupo de distribuição 
mundial formada por 26 gêneros e aproximadamente 230 espécies, dos quais 14 
gêneros e 113 espécies estão distribuídas na região Neotropical. Este grupo de 
coleópteros pode ser reconhecido pela presença de um corpo geralmente grande e 
robusto, coloração escura, preta ou castanha, mandíbulas largas e expostas, 
protíbias com três a quatro dentículos grandes e um acentuado dimorfismo sexual, 
onde os machos possuem tubérculos ou cornos proeminentes no pronoto e/ou a 
cabeça. Os adultos têm hábitos noturnos e se alimentam usualmente de matéria 
vegetal em decomposição ou de frutos doces apodrecidos O conhecimento da tribo 
no Neotrópico ainda é escasso sendo necessários estudos que ajudem a esclarecer 
aspectos relacionados com a taxonomia, biologia e padrões de distribuição 
geográfica das espécies. Realizou-se um estudo faunístico para a tribo Oryctini da 
Amazônia brasileira. A diversidade no grupo para a região estudada está 
representada por 7 gêneros e 19 espécies, registradas em 7 estados, 91 municípios 
e aproximadamente 167 localidades. Os Estados com maior número de espécies 
foram o Amazonas e  o Pará, com 17 e 13 respectivamente. São registradas pela 
primeira vez para a Amazônia brasileira as espécies Heterogomphus eteocles 
Burmeister, 1847, Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830), Heterogomphus telamon 
Burmeister, 1847, Megaceras crassum Prell, 1914 e Megaceras laevipenne Prell, 
1914, sendo esta última novo registro para o Brasil. A taxonomia, descrições 
morfológicas, dados biológicos e ecológicos, e mapas de distribução geográfica são 
apresentados para cada espécie. A partir de um análise de caracteres taxonômicos, 
foi elaborada uma chave dicotômica para a identificação das espécies de Oryctini 
que ocorrem na Amazônia brasileira.   
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Diversity, taxonomy and  distribution of Oryctini (Coleoptera: Scarabaeidae: 
Dynastinae) from the Brazilian Amazon.  

 
 

The Oryctini (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) it a large tribe of worldwide 
distribution with approximately 26 genera and 230 species. Fourteen genera and 113 
species are distributed in the Neotropical region. This group of scarab beetles is 
characterized by a generally large and robust body, black or brown coloration, 
exposed mandibles, protíbia tri- or quadridentate with large teeth, and pronounced 
sexual dimorphism with the males possessing prominent tubercles or horns on the 
head and/or pronotum.  Adults are nocturnally active and generally feed on rotting 
fruits or decaying vegetation. Knowledge of the tribe in the Neotropics is fragmentary, 
necessitating further studies that address taxonomy, biology and geographical 
distribution patterns. This study is a faunistic survey of the Oryctini of the Brazilian 
Amazon. The composition of the group in the study area is 7 genera and 19 species 
found in 7 states, 91 municipal districts, and approximately 167 specific localities. 
States with larger number of species are Amazonas and Pará, with 17 and 13 
respectively. Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847, Heterogomphus aidoneus 
(Perty, 1830), Heterogomphus telamon Burmeister, 1847, Megaceras crassum Prell, 
1914, and Megaceras laevipenne Prell, 1914, are reported for the first time from the 
study area. Megaceras laevipenne is reported for the first time from Brazil. The 
taxomony, descriptions, distribution maps, and biological and ecological data are 
provided for all species. A characters analysis is provided as well as an identification 
key for all Oryctini species that occur in Brazilian Amazon. 
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RESUMEN 
 
 
 
 
Diversidad, taxonomía y distribución de la tribo Oryctini (Coleoptera: 
Scarabaeidae: Dynastinae) para la Amazonia brasileira 
 

 
La tribu Oryctini (Coleoptera: Scarabaeidae: Dynastinae) es un grupo de distribución 
mundial formada por 26 géneros y aproximadamente 230 especies, de los cuales 14 
géneros y 113 especies se encuentran distribuidas en la región Neotropical. Este 
grupo de coleópteros puede ser identificado por la presencia de un cuerpo grande y 
robusto, coloración oscura, negra o castaña, mandíbulas anchas y expuestas, tibias 
anteriores con tres o cuatro dientes grandes e un dimorfismo sexual acentuado, 
donde los machos poseen cuernos o tubérculos prominentes en la cabeza y/o en el 
pronoto. Los adultos presentan hábitos nocturnos y se alimentan generalmente de 
materia orgánica o de frutos dulces en estado de descomposición. El conocimiento 
de la tribu en el Neotrópico todavía es escaso siendo necesarios estudios que 
contribuyan a aclarar aspectos relacionados con la taxonomía, biología y patrones 
de distribución geográfica de la especies. Fue realizado un estudio faunístico para la 
tribu Oryctini en la Amazonia brasileira. La diversidad del grupo está representada 
por 7 géneros y 19 especies, registradas en 7 estados, 91 municipios y 
aproximadamente 167 localidades. Los estados con mayor número de espécies 
fueron amazonas y Pará con 17 y 13 respectivamente. Son registradas por primera 
vez para el área de estudio las especies Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847, 
Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830), Heterogomphus telamon Burmeister, 1847, 
Megaceras crassum Prell, 1914 e Megaceras laevipenne Prell, 1914, siendo esta 
última nuevo registro para Brasil. La taxonomia, descripciones, datos biológicos y 
ecológicos y mapas de distribución geográfica son proporcionados para cada 
especie. A partir de un análisis de caracteres taxonómicos, fue elaborada una clave 
dicotómica de las espécies de Oryctini para la Amazonia brasilera. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. SUPERFAMILIA SCARABAEOIDEA 

 A superfamília Scarabaeoidea, considerada uma linhagem taxonomicamente 

bem definida como um grupo monofilético, é caracterizada por possuir o protórax 

modificado para escavar com coxas grandes, geralmente com tíbias dentadas com 

uma única espora, ausência de placas nas coxas posteriores, asas posteriores com 

venação reduzida, antenas lameladas, oitavo tergito abdominal formando um 

verdadeiro pygidium e quatro túbulos de Malpighi (Lawrence & Britton, 1991). De 

acordo a vários estudos comparativos que analisam a morfologia das antenas 

(Iablokoff-Khnzorian, 1977), olhos (Caveney, 1986), peças bucais (Nel & Scholtz, 

1990), protórax (Hlavac, 1975), espiráculos (Ritcher, 1969a,b), venação alar 

(Crowson, 1938; Iablokoff-Khnzorian, 1977), genitália feminina (Tanner, 1927; 

Holloway, 1972; Lawrence & Newton, 1982) e genitália masculina (d´Hotman & 

Scholtz, 1990a,b) entre outros, são reconhecidas treze famílias para a superfamília 

Scarabaeoidea: Glaseridae, Passalidae, Lucanidae, Diphyllostomatidae, Trogidae, 

Bolboceratidae, Pleocomidae, Geotrupidae, Hybosoridae, Ochodaeidae, 

Ceratocanthidae, Glaphyridae e Scarabaeidae (Browne & Scholtz, 1995,1999).  

 

Sendo um dos grupos de Coleoptera taxonomicamente mais estudados no 

mundo, a superfamília Scarabaeoidea tem passado por várias propostas de 

classificação. A escola européia respalda a proposta de Balthasar (1963) quem 

reconhece 18 famílias, entre elas os grupos fitófagos Melolonthidae, Rutelidae, 

Dynastidae e Cetonidae. A escola norte-americana segue o sistema de Janssens 

(1949) e Arnett (1968) que divide os Lamellicornia em três famílias: Lucanidae, 

Passalidae e Scarabaeidae. A escola de Endrödi (1966) é seguida por 

pesquisadores de vários países latino-americanos como México, Colômbia e Costa 

Rica, considerando cinco famílias: Lucanidae, Melolonthidae, Passalidae, 

Scarabaeidae e Trogidae, reunindo os grupos fitófagos como subfamílias de 

Melolonthidae (Melolonthinae, Rutelinae, Dynastinae, Cetoniinae e Trichiinae).  

 

Em 1848, Erichson dividiu a superfamília Scarabaeoidea em dois grandes 

grupos baseado na posição dos espiráculos abdominais: Pleurosticti e Laparosticti. 
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Os Pleurosticti foram caracterizados por possuir a maioria dos espiráculos 

abdominais situados na porção superior dos esternitos, incluindo aquelas espécies 

de besouros que se alimentam de folhas, flores e pólen quando são adultos, e de 

raízes e madeira em decomposição quando são larvas. A linhagem Laparosticti foi 

caracterizada por apresentar a maioria dos espiráculos abdominais localizados na 

membrana pleural entre os tergitos e os esternitos, incluindo aquelas espécies que 

se alimentam de esterco, carniça e peles.  Embora estes caracteres não sejam 

consistentes devido a estrutura e o número de espiráculos funcionais se repetirem 

várias vezes de forma independente dentro dos Scarabaeoidea (Ritcher, 1969a,b), 

esta divisão em dois grupos segue sendo utilizada atualmente pela sua comodidade 

de classificação.  

 

No presente trabalho serão seguidos os sistemas de classificação de 

Lawrence & Newton (1995) e de Browne & Scholtz (1999) que propõem 13 famílias 

para Scarabaeoidea e reconhecem os grupos neotropicais Aphodiinae, 

Scarabaeinae, Melolonthinae, Dynastinae, Cetoniinae e Rutelinae como subfamílias 

de Scarabaeidae. Assim mesmo serão consideradas as divisões Scarabaeoidea-

Pleurosticti e Scarabaeoidea-Laparosticti, para diferenciar aqueles táxons com 

hábitos alimentares fitófagos (Melolonthinae, Dynastinae, Cetoniinae, Rutelinae) dos 

táxons com hábitos alimentares coprófagos (Aphodiinae, Scarabaeinae).   

 

1.2. FAMILIA SCARABAEIDAE 

A família Scarabaeidae (sensu  Scarabaeoidea-Pleurosticti) caracteriza-se por 

possuir o escapo antenal mais curto do que o flagelo, antenas lameladas, corpo 

ovalado e robusto, cabeça pequena, estigmas respiratórios dos últimos três 

segmentos abdominais localizados sobre a porção lateral dos esternitos. Os três 

pares de pernas têm cinco segmentos tarsais ou condição pentâmera, e as garras 

tarsais estão bem desenvolvidas. Apresentam grande variação na coloração do 

corpo e seu tamanho pode variar entre 3 e 170 mm. O dimorfismo sexual é 

predominante na maioria das espécies pela presença de projeções cefálicas e 

protorácicas em forma de cornos nos machos (Morón et al., 1997).   
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Os besouros fitófagos da família Scarabaeidae são uma importante fonte 

alimentar para muitos animais como morcegos, pássaros, lagartixas e sapos. Os 

besouros que se alimentam da madeira em decomposição depositada no solo da 

floresta, constituem um fator fundamental para acelerar o fluxo de nutrientes 

contribuindo com seus excrementos na formação de húmus, favorável para o 

crescimento de plantas e fungos. Sem a participação dos grandes besouros como os 

Dynastinae e Rutelinae, este processo demoraria dez vezes mais para ser 

completado (Morón, 2004). 

 

1.3. SUBFAMILIA DYNASTINAE 

Os Dynastinae ocorrem na maioria das áreas biogeográficas do mundo 

(exceto nas regiões polares), embora a maioria das espécies seja encontrada nos 

trópicos, especificamente no Neotrópico. Existem aproximadamente 220 gêneros e 

1500 espécies de Dynastinae no mundo, e de acordo com Endrödi (1985) a fauna 

mundial para a subfamília pode alcançar as 2000 espécies. Autores como Baraud 

(1985) e Dechambre (1986), têm considerado este táxon no nível de família, mas em 

outros grupos de Lamellicornia, as relações filogenéticas e os níveis taxonômicos 

ainda não podem ser estabelecidos até que seja realizada uma análise comparativa 

que abarque todos os gêneros conhecidos, muitos ainda sem revisões completas, e 

as larvas da maioria deles (Morón, et al, 1997).   

 

Os adultos de Dynastinae caracterizam-se por possuir mandíbulas expostas 

em vista dorsal, labro pequeno e delgado com a borda sem ultrapassar a margem do 

clípeo, antenas com nove ou dez segmentos com a base do escapo oculta pela 

expansão latero-basal no clípeo, escutelo visível, mesoepímeros ocultos, margem 

exterior dos élitros reta e recurvada, pigídio exposto, procoxas transversas, garras 

dos tarsos meios e posteriores simples, recurvadas ou aguçadas, ápice da tíbia 

posterior sempre com dois espinhos. O corpo tem forma ovalada e alargada, 

geralmente com o dorso convexo, e com as pernas geralmente robustas. A 

coloração pode ser pardo-escura, preta ou avermelhada, algumas vezes amarela 

testácea, com manchas ou linhas escuras simétricas. O comprimento do corpo varia 



 4

desde os 4 até os 160 mm (incluindo as projeções da cabeça e do pronoto dos 

machos) (Morón et al., 1997).   

 

Os dinastíneos formam um grupo importante de coleópteros de atividade 

decompositora. As larvas de estes besouros têm a capacidade de fragmentar 

grandes quantidades de madeira durante sua alimentação, num espaço de tempo 

menor do que se essas ficassem somente expostos à ação das intempéries; 

produzindo detritos e excretas que facilitam a ação de outros decompositores, 

representados pela microfauna e microflora. Este fato os torna importantes para a 

ciclagem de nutrientes dentro da manutenção do ecossistema da floresta tropical 

(Morón, 1985).  

 

Os adultos da maioria das espécies apresenta hábitos noturnos ou 

crepusculares, atraídos ou iterceptados pelas luzes elétricas durante a noite. Os 

adultos podem se alimentar de folhagem, secreções de seiva, frutos, flores e pólen 

de algumas espécies de plantas. As larvas são saprófagas ou fitófagas se 

alimentando de raízes, caules, troncos apodrecidos ou de matéria orgánica vegetal 

em decomposição. Algumas espécies são importantes pragas de plantas de 

interesse econômico como milho, cana-de-açúcar e outros. Os machos de algumas 

espécies (principalmente em Dynastini, Agaocephalini e Oryctini) possuem cornos 

proeminentes na cabeça e/ou tórax os quais, devido a seu grande tamanho, dão 

origem a nomes populares para estes besouros tais como “rinoceronte”, “elefante”, 

“hércules” e “unicórnio” (Ratcliffe, 2003). Comumente chamados de besouro-

escaravelho, besouro-rinoceronte e besouro-de-corno, em alguns locais do Brasil, 

são temidos pela sua aparência, barulho que fazem ao voar e pelas crendices que 

até atribuem malefícios causados por estes insetos (Lenko & Papavero, 1996). 

 

1.4. TRIBO ORYCTINI 

1.4.1. Morfologia e Bionomia 
O tamanho dos adultos de Oryctini varia entre os 14 e os 90 mm de 

comprimento. A tribo é caracterizada por: coloração negra, castanha ou, mais 

raramente, amarelada; corpo grande, alongado e robusto, lados convexos ou 
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paralelos; clípeo emarginado, acuminado ou bidentado; mentum estreito 

anteriormente, ovalado, comprido, sem cobrir as bases dos palpos labiais; 

mandíbulas usualmente largas e expostas, com ou sem dentes na borda externa; 

canto ocular com ápice agudo ou rombo; antenas com 9 ou 10 segmentos. Epipleura 

elitral vertical; processo prosternal evidente. Pronoto geralmente com linha marginal. 

Élitros lisos, com estrias ou fileiras de pontuações, proeminência apical presente em 

algumas espécies; fêmeas com margem lateral simples e sem engrossamentos. 

Propigídio geralmente com estruturas estridulatórias. Protíbias com três a quatro 

dentículos grandes na borda exterior; protarsos engrossados nos machos de 

algumas espécies; ápice das metatíbias geralmente com projeções agudas ou 

dentículos grandes. Cavidades das coxas grandes e amplas. (Figura 1 e 2).  

 

Como na maioria dos dinastíneos o dimorfismo sexual em Oryctini é muito 

acentuado, os machos apresentam cornos proeminentes, tubérculos, ou fóveas na 

cabeça e no pronoto. A superfície da fóvea pronotal pode ser lisa ou enrugada, 

algumas espécies  posuem cerdas densas que se extendem até o ápice do corno 

pronotal. Nos machos, os lados do pronoto podem apresentar estruturas ou 

rugosidades; em algumas espécies do gênero Heterogomphus existem tubérculos 

ou pequenas proeminências acima da margem lateral, enquanto que na maioria das 

espécies do gênero Megaceras há uma  área enrugada chamada areola apposita 

(Figura 3). Os Oryctini exibem um crescimento alométrico evidente, a forma e o 

tamanho dos cornos nos machos de uma mesma espécie pode variar 

consideravelmente, sendo que os machos com cornos grandes na cabeça e no 

pronoto são chamados machos maiores ou “teloceros”, e os machos com cornos 

pouco desenvolvidos são chamados machos menores ou “braquíceros”. O tamanho 

e desenvolvimento dos cornos está determinado pelas condições nutricionais das 

larvas durante os períodos de alimentação e crescimento (Ratcliffe, 2003).      

 

As larvas de Oryctini se distinguem por apresentar a cápsula cefálica de cor 

parda escura, parda vermelha o quase preta. Apresentam dentes estridulatórios nas 

maxilas. O último segmento antenal geralmente com 2 a 14 áreas sensoriais dorsais 

e o raster não tem palidium nem séptula. Pupas com 5 ou 6 órgãos dioneiformes, 
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primeiro estigma oculto, estigmas II a IV grandes, estigmas V a VIII fechados e muito 

pequenos, tubérculos tergo-laterais e urogomphi ausentes. (Morón, et al, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estrutura corporal de Strategus aloeus (Scarabaeidae: Dynastinae: 

Oryctini). Vista dorsal. (Modificado de Ratcliffe, 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
Figura 2. Estrutura corporal de Strategus aloeus (Scarabaeidae: Dynastinae: 

Oryctini). Vista ventral. (Modificado de Ratcliffe, 2003) 
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Figura 3. Estrutura da cabeça e o pronoto de Megaceras stuebeli (Scarabaeidae: 

Dynastinae: Oryctini). Vista lateral.  
 

 

1.4.2. História natural e ecologia 
Os Oryctini adultos são ativos durante a noite, sendo atraídos freqüentemente 

pelas luzes elétricas. Durante o dia procuram refúgio e permanecem escondidos. 

Algumas espécies se alimentam de matéria vegetal em decomposição ou de frutos 

doces apodrecidos enquanto que outras perfuram caules das plantas como cana-de-

açúcar e diferentes espécies de palmeiras (Ratcliffe, 2003). As larvas podem se 

desenvolver no solo, alimentando-se de matéria orgânica, em acumulações de 

resíduos vegetais, dentro dos caules de plantas, em formigueiros, ou dentro de 

troncos e raízes grandes apodrecidas. Seu ciclo de vida completo pode demorar até 

dois anos (Morón et al., 1997). 

 

Algumas espécies são pragas de plantas de interesse econômico. Várias 

espécies do gênero Strategus são pragas de palmeiras da família Arecaceae 

(Lourenção, et al., 1999). As larvas de Strategus aloeus (Linnaeus) atacam as raízes 

e a parte inferior de coqueiros novos, de plantas de abacaxi (Costa-Lima, 1953), e 

de manga (Bodkin, 1919). Os adultos podem se alimentar das raízes de várias 

espécies de palmeiras (Cockerell, 1946; Gonçalves, 1946; Vayssiere; 1965, Bodkin, 

Palpo labial

Lamelas
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1919), de folhas de agaváceas (Nevermann, 1933) e de cana-de-açúcar (Ratcliffe, 

2003). Strategus surinamensis Burmeister é uma importante praga da pupunha 

(Bactris gasipaes: Palmae) na região amazônica do Perú (Couturier et al., 1996). Os 

machos de Podishnus agenor (Olivier) fazem galerias nos caules da cana-de-açúcar 

e de milho, liberando feromônios para atrair às fêmeas (Morón et al., 1997).  

 

Têm sido registradas algumas espécies associadas a formigueiros. As fêmeas 

de Coelosis biloba (Linnaeus) colocam os ovos nos ninhos de Atta sexdens 

(Ratcliffe, 2003), Atta cephalotes (L.) e Atta mexicana (Smicht) (Bruch, 1917; 

Navarrete-Heredia, 2001). As larvas escarabeiformes se alimentam dos fungos e da 

matéria orgânica que se desenvolve nas câmaras dos ninhos das formigas. Adultos 

de S. aloeus também têm sido encontrados nos depósitos de detritos dos ninhos de 

Atta mexicana (Smicht) no México (Deloya, 1988) e de Atta columbica Guerin na 

Colômbia (Neita et al, 2006). 

 

1.4.3. Histórico e Classificação 
A posição taxonômica do grupo tem passado por diferentes revisões. O 

pesquisador francês Mulsant (1842) utilizou o termo Oryctésiens para se referir a 

aqueles besouros lamelicornios que possuíam o proesterno coberto de cerdas, 

antenas com dez segmentos e mandíbulas projetadas lateralmente. Burmiester 

(1847) propôs a categoria Oryctidae, a qual tem sido usada consistentemente desde 

essa época. Outros pesquisadores como Lacordaire (1856), LeConte & Horn (1883), 

Bates (1888), Casey (1915), e Arrow (1937) conservaram a categoria. Bates utilizou 

o grupo “Pentodontinae” para um conjunto definido de géneros centro-americanos 

(Ligyrus=Tomarus, Bothynus, Cheiroplatys=Oryzabus, Eutheola), em quanto que 

Burmeister também estabeleceu os pentodontinos como separados dos oryctinos, 

mas esta classificação não foi seguida por Arrow (1937), Blackwelder (1944), Saylor 

(1948) e Arnett (1968), os quais incluíram os pentodontinos dentro dos Oryctini. 

Finalmente os Oryctini foram redefinidos bem como foi restabelecida a tribo 

Pentodontini como um táxon distinto sendo realizada igualmente a revisão dos taxa 

americanos (Ratcliffe, 2003). Esses critérios foram fundamentados na existência de 

espécies e gêneros de “transição” entre Oryctini e Pentodontini, mas a maior parte 

dos gêneros reúne os caracteres propostos por Endrödi (Morón et al., 1997). 
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As duas tribos geralmente podem ser separadas pela presença da borda 

truncada e quase lisa no ápice da tíbia posterior nos Pentodontini (Fig 4-A) e por 

uma borda dentada e fortemente crenulada no ápice da tíbia posterior dos Oryctini 

(Fig 4-B). Este único caracter para separar as tribos é considerado como um 

caracter variável ou de transição, para o qual é necessário realizar análises 

filogenéticas que esclareçam as relações e classificação dos gêneros dentro das 

tribos (Ratcliffe, 2003). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. A. Tíbia posterior (vista ventral) de Pentodontini: (1) Bothynus quadridens; 

(2) Euetheola bidentata; (3) Tomarus bituberculatus; (4) Parapucaya amazonica; (5) 

Pucaya castanea. B. Tíbia posterior (vista ventral) de Oryctini: (6) Enema pan; (7) 

Heterogomphus mniszechi; (8) Podishnus agenor; (9) Strategus aloeus; (10) 

Xyloryctes splendidus. (Tomado de Ratcliffe, 2003) 
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SCARABAEOIDEASCARABAEOIDEA

GlaresidaeGlaresidae

PassalidaePassalidae

LucanidaeLucanidae

TrogidaeTrogidae

GeotrupidaeGeotrupidae

HybosoridaeHybosoridae

ScarabaeidaeScarabaeidae

BolboceratidaeBolboceratidae

PleocomidaePleocomidae

DiphyllostomatidaeDiphyllostomatidae

OchodaeidaeOchodaeidae

CeratocanthidaeCeratocanthidae

GlaphyridaeGlaphyridae

OrphinaeOrphinae

PhaenomeridinaePhaenomeridinae

PachypodinaePachypodinae

AllidiostomatinaeAllidiostomatinae

DynamopodinaeDynamopodinae

AclopinaeAclopinae

EuchirinaeEuchirinae

AphodiinaeLAphodiinaeL

ScarabaeinaeLScarabaeinaeL

MelolonthinaePMelolonthinaeP

RutelinaePRutelinaeP

CetoniinaePCetoniinaeP

DynastinaePDynastinaeP

PentodontiniPentodontini

OryctiniOryctini

HexodontiniHexodontini

OryctoderiniOryctoderini

AgaocephaliniAgaocephalini

CyclocephaliniCyclocephalini

DynastiniDynastini

PhileuriniPhileurini

A figura 5 mostra a localização tribo Oryctini dentro da superfamília 

Scarabaeoidea. De acordo com os trabalhos de Lawrence & Newton (1995), Browne 

& Scholtz (1999), Endrödi (1966, 1985) e Morón (2004) a tribo Oryctini apresenta a 

seguinte estrutura de classificação: 

Classe: INSECTA 

   Ordem: COLEOPTERA 

      Subordem: POLYPHAGA  

         Superfamília: SCARABAEOIDEA Latreille, 1802. 

            Família: SCARABEIDAE Latreille, 1802. 

               Subfamília: DYNASTINAE MacLeay, 1819. 

                  Tribo: ORYCTINI Mulsant 1842 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de clasificação da tribo Oryctini no mundo. L: Laparosticti 

(coprófagos). P: Pleurosticti (fitófagos) (Erichson, 1848; Éndrödi, 1985; Browne & 

Scholtz, 1999). 

 

Superfamília Família Subfamília Tribo 
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1.4.4. Composição e Riqueza 
 A tribo Oryctini é um dos grupos de dinastíneos mais diversos devido ao seu 

número de espécies, a sua ampla distribuição mundial, especialmente pantropical, e 

por apresentar uma considerável situação de áreas de endemismo na América 

Central e do Sul (Mizinuma, 1999). Mais da metade das espécies são encontradas 

na região Neotropical.  

 
No que se refere à diversidade da tribo, várias propostas têm surgido a partir 

dos trabalhos de coletas e descrição de novas espécies feitos por diferentes autores 

no mundo. A proposta de Ratcliffe (2003) é a mais atualizada, sendo a tribo Oryctini 

formada por 26 gêneros e 230 espécies no mundo, e por 14 gêneros e cerca de 135 

espécies na região Neotropical (Tabela 1). De acordo com Endrödi (1985) até o 

momento são conhecidas 46 espécies para a região Afrotropical e 31 espécies para 

a região Oriental. 

 

Ao todo 44 espécies e 7 gêneros estão representados no Brasil, todos 

ocorrem na Amazônia sendo registradas até o momento 14 espécies distribuídas 

nas diferentes localidades da região e constituindo 10% da diversidade neotropical 

(Tabela 1) (Endrödi, 1976, 1985; Ratcliffe & Dechambre, 1983).  

 
1.4.5. Conhecimento da tribo Oryctini no Neotrópico 

A tribo Oryctini tem sido pouco estudada na região Neotropical. São poucos 

os trabalhos existentes na literatura sobre diversidade, taxonomia e relações 

filogenéticas das espécies, não existindo ainda uma revisão atualizada do grupo 

para esta região. A primeira lista para as espécies presentes no México, América 

Central e do Sul foi feita por Blackwelder (1944) que incluiu as espécies da tribo 

Pentodontini dentro de Oryctini. Somente dois trabalhos podem ser considerados 

como revisões completas para o grupo. Os gêneros e as espécies da tribo foram 

revisados para América Central e do Sul na quinta monografia dos Dynastinae por 

Endrödi (1976) na qual a tribo Oryctini estava representada por 103 espécies e 11 

gêneros, sendo descritas 6 novas espécies para a região neotropical. Em 1985, 

Endrödi reuniu a informação dos Dynastinae do mundo apresentando uma chave de 

identificação para machos e fêmeas das espécies da tribo para as Américas. 
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Tabela 1. Representação de espécies e gêneros da tribo Oryctini de acordo com sua 

distribuição e interpretação dos autores. 

ESPÉCIES GÊNEROS DISTRIBUIÇÃO REFERÊNCIA 

200 27 Mundial Morón, et al. (1997). 

220 26 Mundial Mizinuma (1999). 

230 26 Mundial Ratcliffe (2003) 

113 11 América Central 
e do Sul Endrödi (1976) 

115 13 América Central 
e do Sul Mizinuma (1999). 

135 14 Américas 
(Neotrópico) Ratcliffe (2003) 

44 7 Brasil Endrödi (1976, 1985) 

14 7 Amazônia 
Brasileira 

Endrödi (1976, 1985) 
Ratcliffe & Dechambre (1983)

Ratcliffe (2003) 

 
  

 

Novas combinações, sinonímias e registros de distribuição de algumas 

espécies foram feitos por Ratcliffe (1982) e Ratcliffe & Dechambre (1983) 

contribuindo com o conhecimento da tribo para o Neotrópico. Poucos gêneros têm 

sido submetidos a trabalhos de revisão taxonômica, Ratcliffe (1976) revisou o 

gênero Strategus Kirby descrevendo oito novas espécies e estabelecendo doze 

novas sinonímias, apresentando uma chave para machos e fêmeas. Iannuzzi & 

Marinoni (1995) revisaram o gênero Coelosis Hope reconhecendo novos caracteres 

para estabelecer o relacionamento das espécies a partir de um exercício de 

sistemática fenética.  
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No Brasil, Riehs (2005, 2007) estudou a composição de comunidades e a 

fenologia de algumas espécies de Oryctini no Estado do Paraná.  

 

Na Amazônia brasileira os estudos sobre o grupo estão referidos a trabalhos 

faunísticos de Dynastinae em diferentes localidades da região. A fauna de 

dinastíneos assím como a fenologia de algumas espécies de Oryctini foram 

estudadas nos municipios de Itacoatiara (Andreazze & Fonseca, 1998), Novo Airão, 

Barcelos (Andreazze, 2001) e São Gabriel da Cachoeira (Andreazze & Motta, 2002), 

no Estado do Amazonas.  

 

 



 14

 
 
2. OBJETIVOS 
 
 

2.1. Objetivo geral 
• Contribuir ao conhecimento da taxonomia, biologia e distribuição da tribo Oryctini 

na Amazônia brasileira. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

• Revisar a taxonomia das espécies da tribo que ocorrem na Amazônia brasileira.  

 

• Mapear a distribuição das espécies ampliando os registros geográficos que 

existem para a Amazônia brasileira. 

 

• Descrever aspectos gerais sobre a biologia e ecologia das espécies que ocorrem 

na Amazônia brasileira. 

 

• Analizar caracteres de importância taxonômica que permitam elaborar uma chave 

dicotômica das espécies que ocorrem na Amazônia brasileira. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Origem do material. 

O estudo foi baseado no exame do material das coleções de referência das 

seguintes instituições: 

INPA     Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil. 

MPEG     Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MZSP Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo,    Brasil.  

CZPB/UFAM Coleção Zoologica Prof. Paulo Bührnheim, Universidade Federal  do 

Amazonas, Manaus, Brasil. 

IBSP    Instituto Biológico, São Paulo, Brasil. 

UNSM    University of Nebraska State Museum, Lincoln, Nebraska,  U.S.A.  

 

As informações procedentes da coleção do Museu Estatal da Universidade de 

Nebraska foram fornecidas pelo curador geral de Coleoptera, Dr. Brett C. Ratcliffe.  

 

3.2. Estudo taxonômico 

A identificação do material examinado foi feita com base nas descrições das 

espécies, nas chaves propostas por Endrödi (1976, 1985), nos trabalhos de Morón 

et al. (1997) e Ratcliffe (2003) e em outros trabalhos relacionados com o estudo da 

tribo disponíveis na literatura. Para a identificação da mairoria das espécies foi 

necessário examinar os parâmeros da genitália masculina, que são estruturas 

diagnósticas para Scarabaeidae: Pleurosticti.  

 

Os paramêros foram extraídos dos especímenes secos alfinetados. Cada 

exemplar foi imerso em agua destilada quente com sabão detergente líquido durante 

vários minutos, com o objetivo de amolecê-lo, separar a gordura e poder extrair os 

parâmeros pela abertura genital. A estrutura foi clareada em água destilada fervida 

junto com uma solução de KOH 5% (Coca-Abia & Martín-Piera 1991). Depois de 

clarificada, a peça foi lavada em ácido acético e depois em álcool absoluto. A 

dissecação foi feita em placa de petri contendo álcool 70%.  
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As ilustrações das genitálias masculinas foram elaboradas usando 

estereomicroscópio equipado com câmara clara.  As medições das estruturas 

morfológicas foram feitas usando lámina micrométrica.  

 

As descrições das espécies estudadas foram feitas com base na morfologia 

externa, na morfologia dos parâmeros e em caracteres novos eventualmente 

descobertos durante o estudo. As descrições seguiram o padrão de nomenclatura 

morfológica usado por Endrödi (1976), Ratcliffe (2003) e Ratcliffe & Cave (2006), 

que contempla as seguintes informações:  

- Comprimento: desde o ápice do clípeo até o ápice dos élitros. 

- Largura: região mais larga dos élitros. 

- Cor. 

- Caracteres diagnósticos: 

 Cabeça: superfície, forma do clípeo, forma canto ocular, presença 

de cornos ou tubérculos, antenas. 

 Pronoto: forma, superfície, presença de cornos ou tubérculos. 

 Escutelo: forma, superfície. 

 Élitros: superfície. 

 Pigídio: pilosidade, superfície, forma. 

 Ventre: forma do processo prosternal. 

 Parâmeros: forma. 

 

3.3. Distribuição geográfica e dados biológicos.  

As informações referentes a dados biológicos tais como métodos de coleta, 

interações ecológicas, distribuição geográfica, altitude, entre outros, foram obtidas 

através da revisão dos dados incluídos nas etiquetas que acompanham os 

exemplares do material examinado e de informações complementares que estão 

disponíveis na literatura. De acordo com o local de ocorrência, cada espécie fue 

associada a un tipo de vegetação ou ecossistema tendo como referência o Mapa da 

Amazônia Brasileira publicado pelo Laboratório de Geoprocessamento do Instituto 

Socioambiental (ISA, 2007) 
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Os dados de município, localidade e coordenadas geográficas, foram plotados 

sobre o mapa que representa a Amazônia brasileira, o qual considera os estados do 

Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão e Mato 

Grosso. A coordenadas geográficas e altitude da maioria das localidades foram 

obtidas das páginas em internet: GLOSK Beta (www.glosk.com, 2008) e Fallin Rain 

Genomics Inc. (http://www.fallingrain.com/world/, 2006).  

 

A plotagem em mapas de distribuição geográfica dos pontos 

georeferenciados para cada espécie, foi realizada utilizando uma base de dados 

digital do Laboratório de Sistemas de Informação Geografica (SIGLAB, 2007) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), fornecida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL, 2002) e o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2000). O programa escolhido pelo SIGLAB/INPA para a 

sobreposição e cruzamento de informações, e posterior composição de mapas foi o 

ARCGIS 9.1® (ESRI, 2005).  

 

3.4. Chave de identificação de espécies 

Para a identificação das espécies que ocorrem na Amazônia brasileira, foi 

feita uma chave dicotômica. A eficiência da chave está determinada pelo número de 

fatores ou caracteres que estão variando, a facilidade com que podem ser 

examinados e a fiabilidade da sua interpretação (Quicke, 1993). Foram usados 

caracteres que são expressos constantemente, com baixa variabilidade intrínseca e 

facilmente observados com procedimentos razoáveis (Ratcliffe, 2003).   

 

A chave apresenta dicotomias em justaposição, sendo que o primeiro membro 

da dicotomia é impresso em uma linha e o segundo imediatamente subseqüente 

(Papavero, 1994). A chave é de tipo monotética, ou seja, utiliza uma única 

combinação de caracteres como critério necessário e suficiente para identificar os 

táxons (Papavero, 1994). Para facilitar a identificação das espécies, foram feitas 

ilustrações de caracteres diagnósticos ou daqueles caracteres que sejam dificíceis 

de interpretar no texto. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Tratamento Taxonômico 

 
4.1.1. Oryctini Mulsant, 1842 

Citação original: Oryctésaires Mulsant 1842: 372 

Gênero tipo: Oryctes Illiger 1798: 11 (Kugelann and Illiger, 1798) 

 

Megacerini Burmeister, 1847 (sinonímia) 

Citação original: Megaceridae Burmeister 1847: 212 

Gênero tipo: Megaceras Hope 1837: 82 

 

Strategini Burmeister, 1847 (sinonímia) 

Citação original: Strategidae Burmeister 1847: 87 

Gênero tipo: Strategus Kirby 1828: 644 (Kirby and Spence, 1828) 

 

DIAGNOSE. Cabeça e pronoto com tubérculos ou cornos (especialmente em 

machos), pronoto da maioria das espécies com fóvea (especialmente em fêmeas). 

Massa antenal pequena. Mandíbulas com lóbulos laterais ou dentes. Ápice da tíbia 

posterior fortemente crenulado ou com dentes. Processo prosternal bem 

desenvolvido, colunar.  

 

4.1.2. Coelosis Hope, 1837 
Coelosis Hope 1837: 88 

Millotsis Bourgin 1944: 143 (sinonímia) 

Espécie tipo: Geotrupes sylvanus Fabricius, 1847 

 
As espécies do gênero podem ser reconhecidas pela presença das tíbias 

anteriores tridentadas, cabeça do macho com corno, élitros com fileiras de 

pontuações, clípeo normalmente estreito, fortemente bidentado no ápice e 

mandíbulas tridentadas. Os adultos de todas as espécies são noturnos e são 

atraídos pelas luzes elétricas. O gênero está formado por sete espécies com ampla 

distribuição (Endrödi 1976, 1985), das quais seis estão registradas para o Brasil e 

duas ocorrem na Amazônia. 
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 4.1.2.1. Coelosis bicornis (Leske, 1779) 
  (Figs. 6, 7, 8, 9 10, 11, 12) 

Scarabaeus bicornis Leske 1779: 418 

Geotrupes bicornis Fabricius 1801: 9 (redescrição) 

Coelosis bicornis recifensis Bourgin 1944: 137 (sinonímia, descrito como 

subespécie) 

Scarabaeus codrus Olivier 1789: 179 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO. Largura: 13,68 – 15,07 mm (machos) 13,13 – 15,05 mm (fêmeas). 

Comprimento: 26,18 – 30,50 mm (machos) 23,63 – 25,05 mm (fêmeas). Cor: Pardo 

avermelhado escuro e opaco. 
Machos. Cabeça: Fronte com corno curvado para trás, ápice acuminado, dilatado na 

região média formando uma expansão a maneira de dente. Machos braquíceros 

com corno pequeno e ligeiramente curvado para trás. Canto ocular rombo no ápice, 

borda anterior dilatada e crenulada com fileira de pêlos. Clípeo triangular, superfície 

fortemente rugosa, ápice com dois dentes. Antena com dez segmentos, lamelas 

subiguais em largura. Mandíbulas tridentadas, dentes afiados e fortes. Pronoto: 

Região central com pontuações profundas, lados fortemente rugosos. Machos 

teloceros (Fig. 7) com dois cornos subparalelos se projetando para a frente com o 

ápice rombo. Fóvea acentuada e com pontuações. Machos braquíceros com apenas 

uma protuberância. Escutelo: Quase liso, com pontuações. Élitros: Superfície com 5 

a 8 fileiras  longitudinais pontuadas, pontuações redondas e profundas. Ápice com 

duas pequenas protuberâncias. Pigídio: Fortemente pubescente, pontuado, convexo. 

Pernas: Tíbias anteriores tridentadas. Ápice da tíbia posterior ligeiramente 

crenulado. Tarso posterior com o ápice do primeiro tarsômero em forma triangular se 

projectando num espinho. Ventre: Processo prosternal agudo, triangular, com  um 

espinho na porção média (Fig. 8). Parâmeros: Região basal larga, região média 

ligeiramente concava em vista lateral, região apical elongada e delgada, ápices 

estreitos curvados para trás (Figs. 10-11).  

 
Fêmeas.  Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

superfície fortemente rugosa com pequenos tubérculos. Pronotum: Sem cornos ou 

tubérculos, superfície completamente pontuada (Fig. 9). Pigídio: Superfície 

ligeiramente pontuada, densa a finamente pubescente.   
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DISTRIBUIÇÃO. Coelosis bicornis é uma espécie amplamente distribuída na 

América do Sul, ocorrendo desde a Colômbia até o sul da Argentina.  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 12). 18 exemplares examinados (13 machos, 6 

fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, CZPB, MPEG, 

UNSM. 
 
MATO GROSSO (3): Barra do Tapirapé. PARÁ (10): Alter do Chão, Belém (Utinga), 

Tucuruí (rio Tocantins, Ilha Tocantins); Parque Indígena Tumucumaque (rio Parú de 

Leste), alto Tapajós (rio Cururú). RONDÔNIA (5): Ariquemes. RORAIMA (1): Amajari 

(Ilha de Maraca, rio Uraricoera).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (2), Fevereiro (1), Abril (1), Junho (1), Julho 

(4), Agosto (2), Setembro (3), Outubro (2), Novembro (6).  

 
DIAGNOSE.  A presença de dois cornos subparalelos, clípeo com dois dentes, 

mandíbulas tridentadas e processo prosternal com um espinho na região central são 

caracteres diagnosticos que identificam a Coelosis bicornis. 

 
NOMENCLATURA. Coelosis bicornis foi descrita por Leske em 1779. Burmeister 

(1847) reconheceu Coelosis hippocrates, descrita por Blanchard em 1846, como 

sinonímia de C. bicornis. Em trabalhos posteriores Bourgin (1944) considerou a C. 

hippocrates e C. biloba como espécies dististas, proposta que foi revalidada por 

Endrödi (1976). A partir de uma análise fenética, Iannuzzi & Marinoni (1995) 

mostraram que o número de caracteres diferenciais entre C. hippocrates e C. biloba 

é muito pequeño, sendo estas duas espécies muito próximas. É necessário realizar 

um estudo de sistemática filogenética que considere um maior número de caracteres 

morfológicos internos e externos dentro do gênero Coelosis, para poder determinar a 

validade de Coelosis hippocrates Blanchard,1846 como espécie. 

 
BIOLOGIA. São quase inexistentes os dados biológicos de C. bicornis e de outras 

espécies do gênero, a maior parte das informações se referem a C. biloba. Acredita-

se que as larvas se alimentam de materia orgânica se desenvolvendo em troncos 
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apodrecidos (Iannuzi & Marinoni, 1995). Os adultos podem ser coletados utilizando 

armadilhas luminosas de luz branca. Na Amazônia brasileira C. bicornis esta 

associada a ambientes de floresta ombrófila, áreas de vegetação degradada é áreas 

inundáveis estabelecidos desde o nível do mar até 200 m de altitude.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
Figuras 6-9. Coelosis bicornis: Habitus do macho (6), Macho telocero, cabeça e 

pronoto (escala: 5mm) (7), Processo prosternal (8), Pronoto fêmea (9).  

 
 
 

7

8 9

6



 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 10-11. Coelosis bicornis: Parâmeros: vista frontal (10), vista lateral (11) 

(escala: 1 mm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Distribuição geográfica de Coelosis bicornis na Amazônia Brasileira. 

 
 

10 11 
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4.1.2.2. Coelosis biloba (Linnaeus, 1767)  
  (Figs. 13, 14, 15, 16, 17, 18) 

Scarabaeus biloba Linnaeus 1767: 544 

Geotrupes bilobus Fabricius 1801: 7 (redescrição) 

Coelosis biloba Hope 1837: 82 (redescrição) 

Coelosis biloba lepesmei Bourgin 1944: 129 (ab.) nome inválido. 

Coelosis biloba incana Bourgin 1944: 129 (ab.) nome inválido. 

Coelosis biloba cacica Bourgin 1944: 131 (ab.) nome inválido. 

Coelosis biloba tíbialis Bourgin 1944: 132 (sinonímia, descrito como subespécie).  

Coelosis biloba tíbialis pauliani Bourgin 1944: 134 (var.) nome inválido. 

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 15,41 – 19,89 mm (machos); 13,41 – 18,68 mm (fêmeas). 

Comprimento: 29,51 – 37,85 mm (machos); 25,60 – 35,50 mm (fêmeas). Cor: Pardo 

avermelhado brilhante. 

Machos. Cabeça: Corno frontal pequeno a grande curvado para trás, base larga e 

ápice acuminado. Canto ocular com fileira de pêlos na borda anterior, ápice rombo. 

Clípeo alongado, subtriangular, superfície rugosa, ápice com dois dentes. Antena 

com dez segmentos, lamelas subiguais em largura. Mandíbulas com tres dentes 

afiados e fortes. Pronoto: Superfície lisa na região anterior com pequenas 

pontuações. Lados rugosos, porção média lisa. Machos teloceros (Fig. 14) com 

corno longo, bilobado, dorsalmente aplainado sobre a metade posterior do pronoto, 

machos braquíceros com o corno variavelmente reduzido. Ângulos anteriores 

alongados. Fóvea acentuada e lisa. Escutelo: Quase liso, raramente com 

pontuações. Élitros: Superfície com cinco fileiras de pontuações longitudinais, 

pontuações redondas, profundas, moderadamente grandes, oceladas. Ápice com 

duas pequenas protuberâncias. Pigídio: Convexo perto da base em vista lateral, 

superfície sem cerdas densamente pontuada e ligeiramente rugosa. Ápice com 

pequenos pêlos. Pernas: Tíbias anteriores alongadas, delgadas, margem externa 

com três dentes. Ápice da tíbia posterior fracamente crenulado, sem dentes. Tarso 

posterior com o ápice do primeiro tarsômero em forma triangular. Ventre: Processo 

prosternal curto, triangular, aparentemente laminado, ápice arredondado, porção 

anterior sem pêlos, com sulco pronunciado. Parâmeros: largos, ápices grossos e 

obtusamente acuminados, porção anterior convexa com estrias laterais, porção 

média convexa, porção posterior larga (Figs. 16-17) 
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Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

superfície fortemente rugosa. Pronoto: Sem cornos ou tubérculos, regiões laterais 

rugosas, região média lisa (Fig. 15). Pigídio: Superfície com pequenas pontuações 

densas.  

 
DISTRIBUIÇÃO. Das sete espécies que formam o gênero, Coelosis biloba é a 

espécie com maior distribuição, ocorrendo desde o centro do México até o sul da 

Argentina.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 18). 144 exemplares examinados (89 machos, 

55 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, CZPB, MZUSP, 

MPEG, UNSM. 

 

ACRE (11): Cruzeiro do Sul, Feijó, Purús, Rio Branco, Tarauacá. AMAPÁ (2): 

Mazação. AMAZONAS (92): Barcelos, Benjamin Constant (rio Javarí), Carauari 

(Porto Gavião), Coari (rio Urucu), Itacoatiara (Fazenda Aruanã, Am 10 km 215), 

Itamarati (Monte Calavário), Juruá (Mineruazinho), Manaus (Am 10 km 26, Am 60 km 

23, BR 164 km 130, BR 174 km 60, INPA, Reserva Ducke), Maraã (rio Japurá 

Maguari), Novo Airão (Refúgio Arambóia), Novo Aripuaná, Presidente Figueredo (rio 

Urubu), Parque Nacional do Jaú, São Gabriel da Cachoeira (Querari),  São Paulo de 

Olivença (Rio Solimões), Taracuá (rio Uaupés), Tefé. MATO GROSSO (5): Aripuaná, 

Barra do Tapirapé, Reserva Humboldt, Xingú. PARÁ (24): Abaetutuba, Belém, 

Benevides, Cachimbo, Itaituba (rio Tapajós), Óbidos (Canta Galo), Redenção 

(Ribeirão de Fogo), Parauapebas (Serra Norte: Manganês, Pojuca), Tapana. 

RONDÔNIA (6): Príncipe da Beira, Porto Velho (Rio Madeira). RORAIMA (3): Ilha de 

Maracá, Pacaraima. 

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (14), Fevereiro (7), Março (15), Abril (12), 

Maio (11), Junho (11), Julho (14), Agosto (9), Setembro (3), Outubro (8), Novembro 

(29), Dezembro (11). 
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DIAGNOSE. Coelosis biloba pode ser facilmente reconhecida pela presença de dois 

dentes fortes no ápice do clípeo, mandíbulas tridentadas, élitros com fileiras de 

pontuações e corno pronotal bifurcado, aplainado e horizontal nos machos.  

 
BIOLOGIA. Os adultos têm hábitos noturnos e são atraídos pelas luzes elétricas, 

especialmente luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do 

tipo BLB (black-light blue). No Brasil, nos primeiros meses do ano, quando as 

populações de besouros são altas, as fêmeas de C. biloba colocam os ovos nas 

câmaras dos formigeiros da sauva Atta sexdens (L.). Os ovos de besouro são 

transportados pelas formigas até o lugar onde é cultivado o fungo; as larvas que 

eclodem posteriormente se alimentam da matéria orgânica que cresce (Eidmann, 

1937).  Coelosis biloba também tem sido encontrado em ninhos de Atta cephalotes 

(L.),  Atta mexicana (Smith) (Bruch, 1917; Navarrete-Heredia, 2001) e Atta  

columbica Guerin (Neita et al, 2006). Na Colômbia foram encontradas larvas, pupas 

e prepupas nos ninhos Atta (Basidiomicetes) (Pardo-Locarno et al., 2006). As larvas 

de C. biloba podem ser parasitadas por vespas do gênero Campsomeris sp. 

(Hymenoptera, Scoliidae) (Pardo-Locarno, et al., 2006), e por vespas Scolia sp. 

(Hymenoptera, Scoliidae), as quais visitam os ninhos de Atta sexdens L. Pardo-

Locarno et al. (2006) registraram comportamentos de canibalismo feitos por adultos 

se alimentando das larvas de terceiro estádio, sob condições de criação. Devido a 

sua capacidade de vôo, os adultos podem ser coletados esporádicamente com 

armadilha Malaise ou com armadilha suspensa.  

 

Na Amazônia brasileira esta espécie está associada à maioria de ambientes 

encontrados na região; sendo encontrado em ecossistemas de vegetação 

degradada como capoeiras dominadas por Vismia sp., áreas de agricultura, florestas 

ombrófilas semi-úmidas, campos de cerrado e estepe e áreas inundáveis 

estabelecidos entre o nível do mar e até 400 m de altitude. 
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Figuras 13-17. Coelosis biloba: Habitus do macho (13) (Foto: H. Gasca), Macho 

telocero, cabeça e pronoto (14) (escala: 5 mm), Pronoto fêmea (15), Parâmeros: 

vista frontal (16), vista lateral (17) (escala: 1 mm). 

 

14 
15 
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Figura 18. Distribuição geográfica de Coelosis biloba na Amazônia brasileira 

 
 
 
 
4.1.3. Enema Hope, 1837. 
Enema Hope 1837: 83  

Hoplites Dejean 1836: 167 (nomen oblitum) 

Espécie tipo: Geotrupes pan Fabricius, 1775. 

 

O gênero caracteriza-se por possuir tíbias anteriores com quatro dentes, 

corno frontal em ambos sexos, élitros largos, mandíbulas bidentadas e ausência de 

processo prosternal. Os adultos são noturnos e são atraídos pelas luzes elétricas; as 

larvas provavelmente se alimentam da matéria orgânica do solo.  Somente duas 

espécies compõem o gênero, Enema pan (Fabricius) e Enema endymion Chevrolat 

(Endrödi, 1985), ambas registradas no Brasil e presentes na região amazônica 

brasileira. 
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4.1.3.1. Enema endymion Chevrolat, 1843  
  (Figs. 19, 20) 
Enema endymion Chevrolat 1843: 29 

Enema lupercus Burmeister 1847: 236 (sinonímia) 

Enema paniscus Burmeister 1847: 236 (sinonímia) 

Enema gibbicollis Sternberg 1908: 24 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO. Largura: 18,50 mm. Comprimento: 32,40. Cor: Marrom avermelhado 

escuro a brilhante.  

Machos. Cabeça: Fronte com corno curto a moderadamente longo, corno 

estreitamente triangular, nitidamente acuminado, ligeiramente recurvado sobre o 

pronoto. Margem do canto ocular anterior ligeiramente crenulada, superfice 

pontuada, ápice rombo. Clípeo com superfície rugosamante pontuada, ápice largo e 

emarginado. Antena com dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em 

comprimento. Mandíbulas largas, ápice fortemente bidentado. Pronoto: Superfície 

rugosa ao longo das margens laterais e da depressão discal circunvizinha, com 

pequenas pontuações. Disco na metade anterior com uma forte depressão 

longitudinal. Margem anterior com emarginação  no centro. Escutelo: Superfície 

rugosa com pontuações. Élitros: Superfície com estria sutural fortemente impressa, 

com pequenas pontuações densas e escasas pontuações grandes, fortemente 

pontuados nos lados. Pigídio: Base com uma fila transversal de pontuações grandes 

setígeras. Margens apicais medianamente rugosas. Superfície convexa em vista 

lateral. Pernas: Protíbia com quatro dentes, ocasionalmente todos os dentes 

eqüidistantes. Ápice da tíbia posterior debilmente crenulada com um dente pequeno. 

Segmento basal do tarso posterior alongado em forma de triângulo Ventre: Processo 

prosternal muito curto, laminado, em forma de triângulo. Parâmeros: Forma similar 

com E. pan (Figs. 25-26). 

 
Fêmeas. Similares aos machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Corno 

frontal usualmente mais curto. Pigídio: Quase reto, debilmente convexo (Ratcliffe, 

2003; Ratcliffe & Cave, 2006).   
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DISTRIBUIÇÃO. Enema endymion esta distribuída desde o sul do México até o 

Brasil e a Bolivia, incluíndo a região amazônica. É uma espécie com poucos 

registros no Brasil, em especial na Amazônia, e muito rara em coleções zoologicas.  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 20). 1 exemplar examinado (1 macho). O 

exemplar foi examinado da coleção MPEG. 

 

PARÁ (1). Benevides.  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Dezembro (1).  

 
DIAGNOSE. A cor marrom avermelhada do corpo e o pequeno corno acuminado em 

ambos sexos são caracteres que identificam esta espécie 

 
BIOLOGIA. Os estados larvais foram descritos por Ratcliffe (2003). As larvas são 

comunmente encontradas se alimentando de humus, raizes e outros tipos de 

materia orgânica no solo. Não tem sido encontradas em troncos em estado de 

decomposição (Ratcliffe, 2003; Morón et al., 1997). Os adultos são noturnos e 

podem ser atraídos pelas luzes elétricas. Têm sido reportado que as larvas podem 

ser alimento de pássaros e mamíferos de tamanho mediano (Ratclife, 2003). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Enema endymion: Macho, vista geral. (Fonte: Ponchel, 2006)   
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Figura 20. Distribuição geográfica de Enema endymion na Amazônia brasileira. 

 
 
 
4.1.3.2. Enema pan (Fabricius, 1775)  
  (Figs. 21, 22, 23, 24 ,25, 26) 

Scarabaeus pan Fabricius 1775: 5. 

Scarabaeus chorinaeum Fabricius 1775: 5 (sinominia). 

Scarabaeus quadrispinosus Fabricius 1781: 11 (sinonímia) 

Scarabaeus enema Fabricius 1787: 4 (sinonímia) 

Scarabaeus aeneas Kirby 1818: 399 (sinonímia) 

Scarabaeus titornus Perty 1830: 45 (sinonímia) 

Enema lupercus Chevrolat 1843: 28 (sinonímia) 

Enema infundibulum Burmeister 1847: 234 (sinonímia) 

 

DESCRIÇÃO. Largura: 23,55 – 31,63 mm (machos); 24,44 – 31,57 mm (fêmeas). 

Comprimento: 45,05 – 58,46 mm (machos); 43,38 – 53,62 mm (fêmeas). Cor: Negro, 

em alguns casos de cor marrom escuro.  
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Machos. Cabeça: Fronte com corno longo e recurvado, acuminado no ápice, 

aplainado nos lados; espécimens grandes com um pequeno dente sobre a margem 

posterior. Canto ocular com ápice ligeiramente acuminado, margem anterior 

ligeiramente crenulada, superfice pontuada. Superfície do clípeo densamente 

pontuada, lados agudos e emarginados; ápice largo e emarginado. Antena com dez 

segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas 

largas, ápice fortemente bidentado. Pronoto: Machos teloceros com superfície 

rugosa exceto na depressão pronotal e no corno, depressão lisa com esparsas micro 

pontuações; corno na metade posterior do pronoto com o ápice se projetando 

anteriormente, processo bifurcado. Machos braquíceros com morfologia similar 

exceto a depressão discal densamente pontuada, pontuações pequenas; corno na 

metade posterior densamente pontuado com tubérculo reduzido a bifurcado. Lados 

do corno com uma região pontuada e não rugosa. Escutelo: Superfície rugosa com 

pontuações. Élitros: Superfície com estria sutural fortemente impressa e crenulada. 

Área discal lisa, com esparsas micro pontuações densas. Lados com pontuações 

densas, grandes e oceladas na metade anterior. Pigídio: Base com uma faixa 

transversa de pontuações grandes e setíferas; setas longas de cor marrom 

avermelhado. Margens apicais rugosas. Superfície convexa em vista lateral. Pernas: 

Protíbia com quatro dentes, ocasionalmente todos os dentes eqüidistantes. Ápice da 

tíbia posterior debilmente crenulada com um dente grande. Primeiro tarsomero do 

tarso posterior com ápice prolongado em um espinho. Ventre: Processo prosternal 

curto, em forma de triângulo, metade apical setígera. Parâmeros: Simples, de forma 

oval, alongados (Figs.  24-25).  

 
Fêmeas. Similares na maioria dos caracteres aos machos braquíceros. 

 
DISTRIBUIÇÃO. Enema pan é uma espécie amplamente distribuída na América do 

Sul, desde a Colômbia até o norte de Paraguai (Endrödi, 1985). São poucos os 

registros desta espécie para o México e América Central (Bates 1888), 

recentemente foram encontrados novos registros para Costa Rica, Panamá 

(Ratcliffe, 2003) e Honduras (Ratcliffe & Cave, 2006).   
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REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 26).  395 exemplares examinados (244 

machos,  151 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, 

CZPB, MZUSP, IBSP, MPEG, UNSM. 

 

ACRE (8): Purús (Selva Alto), Rio Branco. AMAZONAS (339): Barcelos (Reserva 

Urini, rio Urini Lago Três Bocas), Benjamin Constant (rio Javari), Canutama (Nova 

Vista, igarape Gyssua), Carauarí, Coari (rio Urucu), Eirunepe (rio Juruá), Humaita, 

Itacoatiara (Fazenda Saracá), Manaus (Am 10 km 37, INPA, UFAM), Manicoré, 

Maraã, Maués, Novo Airão (Ramal do Olimpo), Parintins, Parque Nacional do Jau, 

Presidente Figueredo (UHE Balbina), São Gabriel da Cachoeira, São Paulo de 

Olivença, Silves, Tefé, Uariní. MATO GROSSO (12): Barra do Tapirapé, Reserva 

Humboldt, Xavantina. PARÁ (14): Altamira (Castelo dos Sonhos), Cachimbo, 

Gorotire (rio Fresco), Itaituba (Santaremsinho, rio Tapajós), Novo Progresso, Óbidos, 

Redenção, Serra Norte (Serraria, Pojuca, Caldeirão). RONDÔNIA (21): Porto Velho, 

Vilhena. RORAIMA (1): Amajari (Ilha de Maracá, rio Uraricoeira).     

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (2), Fevereiro (4), Março (2), Abril (1), Junho 

(5), Julho (3), Agosto (18), Setembro (41), Outubro (156), Novembro (148), 

Dezembro (7). 
 
DIAGNOSE. Esta espécie pode ser reconhecida pela presença do corno frontal e 

pronotal bem desenvolvidos nos machos. Para a Amazônia brasileira podem ser 

encontradas dois morfotipos. A forma typica é a mais comum e apresenta o corno 

pronotal bifurcado e o corno frontal acuminado e recurvado (Fig. 22). A forma enema 

tem o corno pronotal longo acuminado e o corno frontal levemente bilobado no ápice 

(Fig.  23).   

 
NOMENCLATURA. Endrödi (1976, 1985) e outros autores reconheceram quatro 

morfotipos baseados na forma dos cornos frontal e pronotal. A forma  aeneas (Kirby, 

1818), descrita como aberração, esta representada por machos pequenos com a 

tíbia anterior tridentada; a forma chorinaeum (Fabricius, 1775), descrita também 

como aberração possui o corno frontal fracamente emarginado e o corno pronotal 

bifurcado. As formas typica e enema (Fabricius, 1787) são as mais encontradas em 
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coleções zoológicas. Estes morfotipos são considerados como sinonímias de E. pan 

e representam formas coespecíficas de significativa variação morfológica.   

 
BIOLOGIA. Os adultos são ativos durante a noite e podem ser atraídos utilizando 

luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do tipo BLB (black-

light blue). Foram coletados adultos em grande número na área do Parque Nacional 

do Jaú, na Amazônia Central durante os períodos junho-julho e outubro-novembro 

em áreas de floresta primaria (Andreazze, 2001). Na Amazônia brasileira E. pan 

habita ecossistemas dominados por florestas ombrófilas semi-úmidas, campos de 

cerrado e estepe, e áreas inundáveis e de vegetação degradada estabelecidas entre 

o nível do mar e os 400 m de altitude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figuras 21-23. Enema pan: Habitus do macho (21) (Foto: H. Gasca), Macho forma 

typica, cabeça e pronoto (22), Macho forma enema, cabeça e pronoto (23). (escala 5 

mm). 

 
 

22 23 
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Figuras 24-25. Enema pan. Parâmeros: vista frontal (24), vista lateral (25) (escala: 1 

mm).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Distribuição geográfica de Enema pan na Amazônia brasileira.  

  

24 25 
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4.1.4. Gibboryctes Endrödi, 1974. 
Gibboryctes Endrödi 1974:13. 

Espécie tipo: Gibboryctes szelenyii Endrödi, 1974 

 

O gênero caracteriza-se por apresentar a tíbia anterior com quatro dentes 

laterais, cabeça relativamente curta e extensamente triangular com o clípeo 

acuminado nos machos e amplamente arredondado nas fêmeas, mandíbulas se 

projetando por baixo do clípeo e pronoto com uma profunda fóvea larga e quase 

triangular. Este pequeno gênero contém quatro espécies no neotrópico (Dechambre, 

2006), com uma delas, G. waldenfelsi (Ratcliffe & Dechambre, 1983) registrada para 

o Brasil e presente na Amazônia brasileira.  

 
4.1.4.1. Gibboryctes waldenfelsi (Endrödi, 1977) 
  (Figs. 27, 28, 29, 30, 31) 

Strategus waldenfelsi Endrödi 1977: 335. 

Gibboryctes porioni Dechambre 1981: 124 (sinonímia) 

 

DESCRIÇÃO. Largura: 14,66 mm. Comprimento: 22,66 mm. Cor: Preta a marrom 

escuro.  
Machos. Cabeça: Fronte brilhante, côncava. Superfície pontuada a rugosa. 

Tubérculo cônico com ápice acuminado (Fig. 28). Canto ocular com ápice truncado a 

quase quadrangular. Margem ligeiramente elevada formando um sulco. Superfície 

enrugada. Clípeo com ápice truncado, elevado, superfíce brilhante. Antena com dez 

segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas 

amplamente expostas, com dois lóbulos visivelmente arredondados subiguais em 

tamanho. Pronoto: Superfície lisa, com micropontuações. Protuberância larga, 

bifurcada formando uma cavidade profunda,  triangular. Projeções arredondadas. 

Corno anterior longo, recurvado, ápice dilatado e ligeiramente bilobado. Base com 

linha marginal. Escutelo: Superfície lisa, ápice arredondado. Élitros: Superfície com 

fileiras de pontuações, com um sulco moderadamente profundo entre cada estria. 

Pontuações profundas, oceladas. Úmero liso. Margens laterais com pontuações. 

Pigídio: Superfície fortemente pontuada, prontuações oceladas, profundas, 

densamente setoso, cerdas longas e finas, convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia 

anterior quadridentada. Tíbia posterior com ápice fortemente crenulado. Primeiro 
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tarsômero do tarso posterior triangular, ápice se estendendo em forma de espinho 

com borda crenulada. Ventre: Processo prosternal curto, largo, ápice visivelmente 

arredondado, moderadamente setoso. Parâmeros: Longos, delgados, ligeiramente 

contraídos no ápice. Ápices convexos, setosos na região interna (Figs. 29-30).  

 
Fêmeas. Similares aos machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte 

com superfície fortemente enrugada. Tubérculo largo com ápice arredondado. Ápice 

do clípeo amplamente arredondado. Pronoto: Corno ausente. Fóvea pouco 

profunda. Superfície dos lados do pronoto pontuada. Fóvea e ângulos anteriores 

enrugados. Pigídio: Em vista lateral, ligeiramente convexo (Ratcliffe, 2003). 

 
DISTRIBUIÇÃO. Gibboryctes waldenfelsi é uma espécie que ocorre desde o sul do 

Panamá até a região andina no centro do Perú e na região amazônica do Brasil, 

encontrando-se também na Guiana. Ratcliffe & Dechambre (1983) forneceram 

registros desta espécie para a Amazônia brasileira nos municipios de Manaus e 

Taracuá (Fig. 31). É uma espécie pouco coletada sendo muito rara em coleções 

zoológicas.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 31). 1 exemplar examinado (1 macho). O 

exemplar foi visto da coleção CZPB 

 

AMAZONAS (1). Novo Airão (ramal do Olimpo).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (1) 

 
DIAGNOSE. Gibboryctes waldenfelsi pode ser identificada pela presença da 

profunda e larga fóvea de forma triangular, a forma do corno pronotal, delgado e 

emarginado nos machos, e a presença de mandíbulas bilobadas.    

 
NOMENCLATURA. Endrödi (1977) descreveu esta espécie dentro do gênero 

Strategus. Examinando o holotipo, Ratcliffe e Dechambre (1983) concluiram a partir 

de caracteres morfológicos externos, principalmente a forma da proeminência 

pronotal, que se tratava de uma espécie de Gibboryctes e foi transferida a este 

gênero.  
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BIOLOGIA. Sendo uma espécie muito rara em coleções zoológicas, são poucas as 

informações biológicas que podem ser obtidas. Os adultos são atraídos pelas luzes 

elétricas (Ratcliffe, 2003), podendo ser coletados utilizando-se luz mista 

fluorescente. Na amazônia brasileira, G. waldenfelsi tem sido encontrada associada 

a florestas ombrófilas semi-úmidas de vegetação primária e a áreas inundáveis ou 

de várzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 27-30. Gibboryctes waldenfelsi: Macho, vista geral (27) (Foto: E. Sanhudo), 

Macho, cabeça e pronoto (28) (escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (29), vista 

lateral (30) (escala: 1mm).   

 

27 28 

29 30 
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Figura 31.  Distribuição geográfica de Gibboryctes waldenfelsi na Amazônia 

brasileira.  

 
4.1.5. Heterogomphus Burmeister, 1847. 
Heterogomphus Burmeister 1847: 224 

Stypotrupes Burmeister 1847: 219 (sinonímia) 

Daemonoplus Thomson 1859: 68 (subgênero) 

Baryxenus Bates 1891: 33 (sinonímia) 

Syneterogomphus Prell 1912: 53 (sinonímia) 

Ortheterogomphus Prell 1912:103 (sinonímia) 

Heterogomphidium Prell 1912: 105 (sinonímia)   

Hoplitogomphus Prell 1912: 123 (sinonímia) 

Dineterogomphus Prell 1912: 129 (sinonímia) 

Psileterogomphus Prell 1912: 141 (sinonímia) 

Neobaryxenus Prell 1912: 148 (sinonímia) 

Anoplogomphus Prell 1912: 149 (sinonímia) 

Notheterogomphus Prell 1912: 156 (sinonímia) 

Tracheterogomphus Prell 1912: 161 (sinonímia) 

Espécie tipo: Heterogomphus julus Burmeister, 1847.  
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As espécies do gênero podem ser reconhecidas pelas tíbias anteriores com 

quatro dentes os quais são dirigidos obliquamente para a frente; cabeça dos machos 

com um grande corno, cabeça das fêmeas com um ou dois tubérculos, nunca com 

corno; processo prosternal longo e robusto. Os adultos são noturnos e podem ser 

atraídos pelas luzes elétricas. As larvas podem se alimentar da matéria orgânica do 

solo (Ratcliffe, 2003). O gênero está formado por 47 espécies (Dechambre, 1986, 

1998a), das quais 21 espécies estão registradas no Brasil e 4 delas com ocorrência 

na Amazônia brasileira.  

 
 
4.1.5.1. Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830) 

(Figs. 32, 33, 34, 35)  

Heterogomphus aidoneus Perty 1830: 45 

Scarabaeus aidoneus Perty 1830: 45 (sinonímia) 

Hoplitogomphus piliger Prell 1912: 127 (sinonímia) 

Hoplitogomphus affinis Prell 1912: 127 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 24,50 – 26,00 mm. Comprimento: 41,55 – 55,50 mm. Cor: 

Marrom avermelhado a castanho brilhante; marrom a preto no pronoto.   
Machos. Cabeça: Fronte com corno mediano, fortemente recurvado, robusto, ápice 

arredondado. Pequenas pontuações nos lados do corno. Canto ocular com ápice 

arredondado, superfície moderadamente rugosa. Clípeo elevado, fortemente 

emarginado, ápice com dois lóbulos subquadrangulares projetados para os lados, 

entalhe no médio. Antena com dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais 

em comprimento. Mandíbulas simples, dente longo, apice arredondado. Pronoto: 

Protuberância grande, alta; ápice bilobado, lóbulos com ápice visivelmente 

arredondado, ligeiramente curvados para a frente. Ambos lados com tubérculo 

cônico acima da margem lateral, ligeiramente curvo, ápice arredondado. Fóvea 

ampla, larga, superfície lisa.  Escutelo: Triangular, superfície lisa a ligeiramente 

pontuada. Élitros: Estria sutural fortemente marcada. Superfície com 1 ou 2 fileiras 

de pontuações, pontuações pequenas e escassas, pouco profundas; margem lateral 

ligeiramente enrugada. Pigídio: Superfície finamente pontuada a moderadamente 

enrugada. Faixa transversa de cerdas longas, vermelhas na margem posterior. 

Ângulos ligeiramente enrugados. Convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia anterior 
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com quatro dentes. Ápice da tíbia posterior fortemente crenulado. Primeiro 

tarsômero do tarso posterior cumprido, subtriangular. Ventre: Processo prosternal 

alto, densamente setoso, ápice arredondado a quadrangular. Parâmeros: Longos, 

delgados; ápices debilmente dilatados, setosos na região média. Superfície da 

região posterior com pontuações pouco profundas (Figs. 33-34 ). 

 
Fêmeas. Fêmeas indisponíveis. 
 
DISTRIBUIÇÃO.  Heterogomphus aidoneus ocorre no Equador, sul do Brasil, 

Paraguay e Argentina (Endrödi, 1976). O exemplar estudado neste trabalho 

representa um novo registro para a Amazônia brasileira.   
 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 35 ). 1 exemplar examinado (1 macho). O 

exemplar foi examinado da coleção MZUSP. 

 

PARÁ (1). Óbidos.   

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Sem dados.  
 
DIAGNOSE. Os adultos de H. aidoneus podem ser reconhecidos pela presença nos 

machos de uma fóvea grande e larga formada por um corno alto projetado para cima 

e bilobado no ápice, e pela presença de um tuberculo cônico e curvado em cada 

lado do pronoto.  

 
BIOLOGIA. São poucas as informações sobre a biologia desta espécie. Os adultos 

de H. aidoneus constroem túneis na base dos caules das plantas de Chusquea 

ramosissima Lindm. (Poaceae), se alimentando dos tecidos vegetais (Keller, 2003). 

Os fluidos de seiva produzidos dentro dos caules danificados por H. aidoneus 

constituem um recurso alimentar para adultos de Lasiodactylus kelleri Cline 

(Coleoptera: Nitidulidae), ao mesmo tempo os túneis feitos por esta espécie de 

dinastíneo, representam um hábitat adequado para refúgio e proteção contra 

predadores (Cline & Carlton, 2004).  

 



 41

 Na amazônia brasileira, esta espécie foi encontrada associada a áreas 

inundáveis ou de várzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 32-34. Heterogomphus aidoneus: Macho, vista geral (32) (Fonte: Ponchel, 

2006), Parâmeros: vista frontal (33), vista lateral (34) (escala: 2 mm).   

 

33 34 

32 
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Figura 35. Distribuição geográfica de Heterogomphus aidoneus na Amazônia 

brasileira.  

 
 
 
4.1.5.2. Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847 
  (Figs. 36, 37, 38 39, 40) 

Heterogomphus eteocles Burmeister 1847: 228  

Heterogomphus polynices Prell 1912: 109 (sinonímia) 

 

DESCRIÇÃO.  Largura: 24,50 – 26,00 mm. Comprimento: 41,55 – 55,50 mm. Cor: 

Marrom avermelhado a castanho brilhante; marrom a preto no pronoto.   
Machos.  Cabeça: Fronte com corno longo, recuvado; margem posterior do corno 

com uma pequena proeminência; ápice estreitamente truncado a ligeiramente 

bilobado. Superfície densamente enrugada. Canto ocular com ápice arredondado; 

superfície pontuada a enrugada. Clípeo elevado, emarginado, ápice com dois dentes 

pequenos; superfície rugosa.  Antena com dez segmentos, lamelas da massa 
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antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas com dois dentes, longos, subiguais 

em tamanho, ápice arredondado. Pronoto: Protuberância grande, alta, projetando-se 

90° com relação ao corpo; ápice bifurcado formando pequenos cornos bem 

definidos, quadrangulares, projetados para a frente. Lados com ampla área 

enrugada ocupando a metade basal. Fóvea elongada, superfície lisa com pequenas 

pontuações pouco profundas. Escutelo: Triangular, superfície lisa a ligeiramente 

pontuada. Élitros: Estria sutural fortemente marcada. Superfície geralmente lisa com 

pequenas pontuações pouco profundas; margem lateral ligeiramente enrugada. 

Pigídio: Superfície finamente pontuada. Faixa transversa de cerdas longas, 

vermelhas na margem posterior. Ângulos ligeiramente enrugados. Convexo em vista 

lateral. Pernas: Tíbia anterior com quatro dentes. Ápice da tíbia posterior fortemente 

crenulado. Primeiro tarsômero do tarso posterior subtriangular, estendendo-se em 

forma de espinho (Fig. 37). Ventre: Processo prosternal curto a moderado em 

tamanho, cônico, ápice acuminado. Parâmeros: Ovalados, contraídos no ápice; 

lados curvados. Pontuações moderadamente profundas na região posterior. Ápices 

setosos na região interna (Fig. 38-39).  

 
Fêmeas. Fêmeas indisponíveis. 

 

DISTRIBUIÇÃO. Heterogomphus eteocles é uma espécie tipicamente sul-americana 

ocorrendo desde o sul do Brasil até o norte da Argentina. Os especimens estudados 

neste trabalho representam novos registros para a Amazônia brasileira.   
 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 40). 2 exemplares examinados (2 machos). O 

exemplares foram vistos da coleção MZUSP. 

 

AMAZONAS (1): Benjamin Constant (rio Javari). PARÁ (1): Óbidos. 
 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Abril (2) 

 
DIAGNOSE. H. eteocles pode ser reconhecido pela presença do corno pronotal 

projetado para cima formando 90° em relação ao corpo, bifurcado no ápice com dois 

lóbulos quadrangulares. O corno frontal é longo, recurvado e ligeiramente bilobado.   
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BIOLOGIA. São muito poucas as informações sobre esta espécie disponíveis na 

literatura. H. eteocles tem sido registrada como praga de Chusquea ramosissima 

Lindm. (Poaceae) na Argentina (Keller, 2003). Na Amazônia brasileira, esta espécie 

foi encontrada associada a ambientes dominados por floresta ombrófila e a áreas 

inundáveis ou de várzea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 36-39. Heterogomphus eteocles: Macho, vista geral (36) (Fonte: Ponchel, 

2006), Metatarso (37) (escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (38), vista lateral (39) 

(escala 2 mm).  
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Figura 40. Distribuição geográfica de Heterogomphus eteocles na Amazônia 

brasileira. 

 
 
 
4.1.5.3. Heterogomphus telamon (Burmeister, 1847) 
  (Figs. 41, 42, 43, 44, 45, 46) 

Stypotrupes telamon Burmeister 1847: 210 

Syneterogomphus sternbergi Prell 1912: 55 (sinonímia)  

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 19,22 – 27,05 mm (machos); 21,96 – 25,85 mm (fêmeas). 

Comprimento: 39,26 – 51,42 mm (machos); 40,76 – 50,06 mm (fêmeas). Cor: Preto. 
Machos. Cabeça: Fronte com corno pequeno ligeiramente recurvado para atrás, 

ápice acuminado (Fig. 42). Canto ocular com ápice ligeiramente agudo, superfície 

enrugada. Clípeo elevado, truncado, ápice largo, superfície enrugada. Antena com 

dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas 

bidentadas, dentes com ápice arredondado, dente externo maior em tamanho. 

Pronoto: Machos teloceros com protuberância grande, larga, ápice bilobado, lados 

com pequeno lóbulo de ápice arredondado formando duas pequenas cavidades 

pronotais na região anterior (Fig. 42). Superfície da metade posterior lisa com 
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escassas pontuações, metade anterior enrugada. Machos braquíceros com típica 

redução em tamanho do corno frontal e da protuberância pronotal. Escutelo: 

Superfície lisa, ocasionalmente com pequenas pontuações. Élitros: Estria sutural 

fortemente marcada. Superfície garalmente lisa, ocasionalmente com pequenas 

pontuações nas margens laterais. Pigídio: Superfície finamente pontuada, sem 

cerdas. Fortemente convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia anterior quadridentada. 

Ápice da tíbia posterior com dois dentes (Fig. 43). Primeiro tarsômero do tarso 

posterior longo, quadrangular. Ventre: Processo prosternal grande, largo, laminado, 

ápice quadrangular com cerdas grossas e longas. Parâmeros: Ovalados, ápices 

ligeiramente dilatados. Metade basal com dente arredondado  (Figs. 44-45). 

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo de ápice acuminado. Superfície fortemente enrugada. Pronoto: 

Dois pequenos tubérculos átras da margem anterior. Superfície da metade anterior 

fortemente enrugada. Margens laterais fortemente pontuadas. Pigídio: Ápice com 

pequenas cerdas, ligeramente convexo em vista lateral.  
 
DISTRIBUIÇÃO. São poucas as informações sobre a distribuição de H. telamon. 

Endrödi (1985) registra esta espécie para o Brasil e Suriname. Os exemplares 

estudados neste trabalho representan novos registros para a Amazônia brasileira.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 46). 16 exemplares examinados (3 machos, 13 

fêmeas). Os exemplares foram vistos das coleções INPA, CZPB.  

 

AMAZONAS (16): Barcelos (rio Unini, Cachoeira Boca da Onça), Coari (rio Urucu), 

Manaus, Novo Airão (Ajarú), Novo Aripuanã, Itacoatiara (Fazenda Aruanã, Am 010 

km 215), Parque Nacional do Jaú, São Gabriel da Cachoeira (Querari).   

 

DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (1), Fevereiro (1), Abril (1), Maio (2), Junho 

(1), Julho (4), Agosto (2), Setembro (3), Outubro (1).  
 
DIAGNOSE. Os adultos de H. telamon se diferenciam de outras espécies de 

Heterogomphus pela presença de um processo prosternal laminado e largo, tíbias 
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posteriores com ápice bidentado e proeminência pronotal aparentemente 

desenhando 4 lóbulos e estes formando duas pequenas cavidades pronotais.  

 
BIOLOGIA. Os adultos são ativos durante a noite e podem ser atraídos utilizando 

luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do tipo BLB (black-

light blue). Na Amazônia brasileira esta especie esta associada a ecossistemas 

dominados por florestas ombrófilas semiúmidas e áreas inundáveis estabelecidos 

entre os 22 e 115 m de altitude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 41-43. Heterogomphus telamon: Macho, vista geral (41) (Fonte: H. Gasca), 

Macho telocero, cabeça e pronoto (42), Metatíbia (43) (escala: 5 mm).   
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Figuras 44-45. Heterogomphus telamon: Parâmeros: vista frontal (44), vista lateral 

(45) (escala: 1 mm).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. Distribuição geográfica de Heterogomphus  telamon na Amazônia 

brasileira.  
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4.1.5.4. Heterogomphus ulysses Burmeister, 1847 
  (Figs. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53) 

Heterogomphus ulysses Burmeister 1847: 232 

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 22,78 – 27,31 mm (machos); 21,42 – 24,51 mm (fêmeas). 

Comprimento: 47,24 – 52,55 mm (machos); 46,67 – 49,10 mm (fêmeas). Cor: Preto 

brilhante a marrom escuro. 
Machos. Cabeça: Fronte com corno grande recurvado para atrás, ápice rombo a 

truncado (Fig 48). Canto ocular com ápice rombo, superfície enrugada, margem 

anterior ligeiramente crenulada. Clípeo, elevado, truncado, ápice largo com entalhe 

no médio (Fig. 49), superfície lisa a pontuada. Antena com dez segmentos, lamelas 

da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas simples formando uma 

lâmina de ápice arredondado. Pronoto: Machos teloceros com protuberância grande, 

larga, projetada para a frente, ápice ligeiramente afiado, com emarginação no centro 

formando dois lóbulos. Lados com um pequeno processo em forma de tubérculo 

perto das margens laterais (Fig. 48). Superfície com pontuações esparsas, base com 

linha marginal. Superfície da fóvea densamente pubescente, cerdas curtas, grossas, 

avermelhadas; superfície enrugada. Margens laterais enrugadas. Machos 

braquíceros com típica redução em tamanho do corno frontal e da protuberância 

pronotal. Escutelo: Superfície geralmete lisa com escassas pontuações. Élitros: 

Estria sutural fortemente marcada. Superfície ocasionalmente com fracos sulcos ma 

região média. Pontuações profundas perto do úmero. Lados com fileiras irregulares 

de pontuações oceladas e profundas atrás do úmero. Ápice com pequenas cerdas 

avermelhadas. Pigídio: Superfície pontuada base com faixa tranversa de cerdas 

longas, avermelhadas. Metade apical lisa, densamente setosa em espécimes 

menores. Ângulos laterais enrugados. Convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia 

anterior quadridentada. Ápice da tíbia posterior crenulado com pequenos espinhos 

(Fig. 50). Primeiro tarsômero do tarso posterior longo, quadrangular. Ventre: 

Processo prosternal longo, ápice arredondado, densamente pubescente; cerdas 

longas, avermeladas. Parâmeros: Alongados, ovalados, fortemente contraídos no 

ápice (Figs. 51-52).  

 

Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo cônico. Superfície do clípeo fortemente pontuada. Mandíbulas 
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menores em tamanho. Pronoto: Dois pequenos tubérculos átras da margem anterior. 

Superfície da metade anaterior fortemente enrugada, metade posterior lisa com 

escassas pontuações. Pigídio: Ápice com pequenas cerdas avermelhadas. Em vista 

lateral metade basal convexa, metade anterior ligeiramente côncava.  
 
DISTRIBUIÇÃO. Heterogomphus ulysses apresenta uma distribuição sul-americana, 

com registros na Colômbia, Perú e  o Brasil (Endrödi, 1976).  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 53) 60 exemplares examinados (32 machos, 

28 fêmeas). Os exemplares foram vistos das coleções INPA, MPEG, MZUSP, 

UNSM.  

 

AMAZONAS (4): Apuí (Posto Pioneiro), Benjamin Constant (Rio Javari), Humaitá. 

MATO GROSSO (5): Chapada dos Guimarães (Fazenda Buriti), Barra dos Bugres 

(Reserva Ecológica Serra das Araras), Xavantina. PARÁ (2): Cachimbo. RONDÔNIA 

(49): Vilhena, Calama.  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Fevereiro (51), Março (2), Maio (1), Setembro (2), 

Outubro (2), Novembro (2). 
 
DIAGNOSE.  Heterogomphus ulysses pode ser identificada pela seguinte 

combinação de caracteres: ápice da tíbia posterior com fileira de espinhos, lados do 

pronoto com pequeno tubérculo, fóvea pronotal profunda e densamente pubescente, 

corno pronotal largo, ápice bilobado.  

 
BIOLOGIA. São desconhecidas as informações sobre a biologia e história natural de 

H. ulysses. Na Amazônia brasileira esta espécie esta associada a ecossistemas 

dominados por florestas ombrófilas semiúmidas e áreas inundáveis estabelecidos 

entre os 60 e 600 m acima do nível do mar.  
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Figuras 47- 52. Heterogomphus ulysses: Macho, vista geral (47) (Foto: H. Gasca), 

Macho telocero, cabeça e pronoto, vista lateral (48), Cabeça, vista dorsal (49), 

Metatíbia (50) (escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (51), vista lateral (52) (escala: 

1 mm).  
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Figura 53. Distribuição geográfica de Heterogomphus ulysses na Amazônia 

brasileira.  

 
 
 
 
4.1.6. Megaceras Hope, 1837. 
Megaceras Hope 1837: 82 

Espécie tipo: Scarabaeus choriaeus Olivier, 1789.  

 

As espécies do gênero Megaceras possuem a tíbia anterior tridentada, cabeça com 

um único corno nos machos e com um tubérculo nas fêmeas, processo prosternal 

presente, élitros lisos, mandíbulas expostas e bidentadas. Existe pouca informação 

sobre a biologia das espécies. Os adultos são ativos durante a noite e as larvas 

provavelmente vivem em troncos em decomposição ou no solo se alimentando de 

matéria orgánica (Ratcliffe, 2003). É um gênero que contém 19 espécies 

(Endrödi,1985; Dechambre 1981, 1998b,c; Ratcliffe, 2007) com distribuição na 

América Central e do Sul, sendo 6 espécies registradas no Brasil e 4 delas na 

Amazônia brasileira. 
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4.1.6.1. Megaceras crassum Prell, 1914. 
   (Figs. 54, 55, 56, 57, 58, 59). 

Megaceras crassum Prell 1914: 213 

Megaceras punctatostriatum Prell 1934: 57 (sinonímia). 

 

DESCRIÇÃO.  Largura: 23,0 – 25,0 mm (machos); 18,15 mm (fêmea). Comprimento: 

37,0 – 42,5 mm (machos); 29,50 mm (fêmea). Cor: Preta.  
Machos. Cabeça: Corno frontal recurvado, ligeiramente bilobado no ápice, margem 

posterior do corno com um pequeno dente perto do ápice (Fig. 55). Canto ocular 

com ápice arredondado, margem anterior ligeiramente crenulada. Clípeo truncado, 

elevado; superfície pontuada (Fig. 56). Antena com dez segmentos, lamelas da 

massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas com dois dentes, dente 

externo alargado, dente interno truncado com ápice subquadrangular. Pronoto: 

Protuberância alta, bifurcada; ápice com cornos pequenos, subparalelos, curvados 

para baixo (Fig. 55). Superfície quase lisa, opaca, com escassas pontuações; 

margens laterais com faixa de rugosidades amplamente espalhadas, conectada com 

a areola apposita. Escutelo: Liso, triangular, ápice rombo. Élitros: Lisos ou com 

granulação microscópica, estria sutural fortemente marcada, reticulada. Pigídio: 

Superfície pontuada a finamente pontuada. Base com faixa de cerdas longas. 

Ângulos laterias finamente enrugados. Em vista lateral, superfície convexa. Pernas: 

Tíbia anterior tridentada. Ápice da tíbia posterior com espinho. Primeiro tarsômero 

do tarso posterior triangular, ápice se projetando em forma de espinho. Ventre: 

Processo prosternal alto, ligeiramente convexo, ápice arredondado. Parâmeros: 

Circulares, lados fortemente curvados, ápices ligeiramente curvados para trás (Figs. 

57-58).  

 

Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo cônico, superfície rugosa. Pronoto: Superfície lisa, tubérculos 

atrás da margem anterior acuminados, com um fraco sulco entre eles, lados 

pontuados.   
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DISTRIBUIÇÃO. Megaceras crassum está amplamente distribuída na América do 

Sul, com registros no Equador, Perú, Colômbia, Bolivia e sul do Brasil (Endrödi, 

1976). Os especimenes estudados neste trabalho representam novos registros para 

a Amazônia brasileira.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 59) 7 exemplares examinados (6 machos, 1 

fêmea) Os exemplares foram examinados das coleções MZUSP e UNSM.  

 

AMAZONAS (6): Benjamin Constant (rio Javarí); Hupda Maku (Serra dos Porcos), 

Taracuá. PARÁ (1): Cachimbo. 

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Junho (2), Julho (2), Agosto (1), Setembro (1).   

 
DIAGNOSE. Geralmente os adultos de M. crassum podem ser reconhecidos por seu 

pequeno tamanho corporal, os cornos do pronoto paralelos a subparalelos e a forma 

circular dos parâmeros, morfologia pouco comun no gênero. Os machos podem ser 

confundidos com os machos de M. laevipenne.  

 
 
BIOLOGIA. É muito pouco o que se conhece sobre a biologia de M. crassum. De 

acordo com Dufour (1987), os indios Tukano do nordeste da Amazônia colombiana, 

na região do Vaupés, preferem incluir na sua alimentação adultos de M. crassum do 

que larvas deste besouro. Na Amazônia brasileira esta espécie foi encontrada 

associada a ambientes de floresta ombrófila e a áreas inundáveis ou de várzea 

estabelecidos entre os 60 e 400 m de altitude.  
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Figuras 54 – 58. Megaceras crassum: Macho, vista geral (54) (Fonte: Ponchel, 

2006), Cabeça e pronoto do macho, vista lateral (55), Cabeça, vista dorsal (56) 

(escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (57), vista lateral (58) (escala: 2 mm).   
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Figura 59. Distribuição geográfica de Megaceras crassum na Amazônia brasileira. 

 
 
4.1.6.2. Megaceras laevipenne Prell, 1914 
  (Figs. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66). 

Megaceras laevipenne Prell 1914: 214 

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 18,68 – 19,68 mm (machos); 17,91 – 19,14 mm (fêmeas). 

Comprimento: 30,37 – 35,27 mm (machos); 29,25 – 32,00 mm (fêmeas). Cor: Preta. 
Machos. Cabeça: Fronte com corno longo, recurvado, margem posterior do corno 

com um pequeno dente perto do ápice, ápice arredondado (Fig. 61).  Canto ocular 

com ápice rombo, finamente dilatado na margem anterior, superfície rugosa. Clípeo 

largo, ápice arredondado (Fig. 62), às vezes com a borda ligeiramente crenulada, 

superfície pontuada. Antena com dez segmentos, lamelas da massa antenal 

subiguais em comprimento. Mandíbulas com dois dentes, dente externo maior, largo, 

ápice rombo, dente interno com ápice agudo. Pronoto: Protuberância alta, larga, 

bifurcada; cornos no ápice pequenos, subparalelos a ligeiramente divergentes (Fig. 

61). Margens laterais com faixa de rugosidades amplamente espalhadas, conectada 
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com a areola apposita. Escutelo: Liso ou com escassas pontuações profundas, 

triangular. Élitros: Superfície lisa, sem estria sutural, margens com escassa 

pontuação Pigídio: Superfície ligeiramente pontuada, metade basal com faixa de 

cerdas marrom avermelhadas. Ângulos laterais finamente pontuados. Pernas: Tíbia 

anterior tridentada. Ápice da tíbia posterior com esporão, ápice deste rombo. 

Primeiro tarsômero do tarso posterior triangular, ápice se extendendo em um 

espinho. Ventre: Processo prosternal longo, ligeiramente laminado, ápice 

arredondado com pêlos longos, base com uma pequena proeminência.  Parâmeros: 

Longos e delgados, convexos, margens laterais com um dente pequeno perto do 

ápice (Figs. 64-65). 

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo cônico, superfície rugosa. Pronoto: Superfície com pequenas 

pontuações. Com dois pequenos tubérculos atrás da margem anterior. Pigídio: 

Superfície finamente pontuada, com um forte sulco transversal (Fig. 63) .   
 
DISTRIBUIÇÃO. De acordo com Endrödi (1976) Megaceras laevipenne apresenta 

registros para Colombia e Guiana. Os espécimes estudados neste trabalho 

encontrados em localidades da Amazônia brasileira representam um novo registro 

da espécie para o Brasil.  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 66)  17 exemplares examinados (7 machos, 

10 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, CZPB, MZUSP, 

MPEG. 

 

AMAPÁ (1): Serra Lombard (Limão). AMAZONAS (16): Coari (rio Urucu, RUC 39, 

RUC 27, LUC 09), Manaus (Am10 km 45); Maues (Javaretê), Parque Nacional do 

Jaú, São Gabriel da Cachoeira (Querari), Taracuá (rio Uaupés).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Fevereiro (8), Abril (2), Agosto (2), Outubro (1), 

Dezembro (1).  

 
DIAGNOSE. Megaceras laevipenne pode ser reconhecido pela ausência de uma 

estria sutural fortemente marcada e pela forma piriforme dos parâmeros. Os machos 
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podem ser confundidos com os machos de M. crassum sendo necessário o exame 

dos parâmeros. As fêmeas de M. philoctetes podem ser reconhecidas pela precença 

de um sulco transversal no pigídio.  

 
BIOLOGIA. De acordo com dados de campo os adultos são ativos durante a noite e 

podem ser atraídos utilizando luz mista de mercúrio. Na Amazônia brasileira M. 

laevipenne está associado a ecossistemas dominados principalmente por florestas 

semi-úmidas de vegetação conservada e a áreas de várzea estabelecidos entre os 

30 e 115 m acima do nível do mar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 60-63. Megaceras laevipenne: Macho, vista geral (60) (Foto: H. Gasca), 

Cabeça e pronoto do macho, vista lateral (61), Cabeça, vista dorsal (62), Pigidio 

fêmea (63) (escala: 5 mm) 
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Figuras 64–65. Megaceras laevipenne: Parâmeros: vista frontal (64), vista lateral 

(65) (escala: 2 mm).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Distribuição geográfica de Megaceras laevipenne na Amazônia brasileira.  
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4.1.6.1. Megaceras philoctetes (Olivier, 1789). 
(Figs. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73). 

Scarabaeus philoctetes Olivier 1789: 16 

Megaceras teucer Burmeister 1847: 223 (sinonímia) 

Megaceras lycaon Endrödi 1976: 32 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO. Largura: 19,66 – 26,90 mm (machos); 12,07 – 28,21 mm (fêmeas). 

Comprimento: 39,17 – 51,52 mm (machos); 32,32 – 49,60 mm (fêmeas). Cor: Preta. 
Machos.  Cabeça: Fronte com corno recurvado e longo, margem posterior do corno 

com um pequeno dente perto do ápice, ápice ligeiramente acuminado. Canto ocular 

com ápice rombo, margem anterior elevada formando um sulco, superfície rugosa. 

Clípeo com dois dentes bem definidos no ápice (Fig. 68), superfície finamente 

pontuada. Antena com dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em 

comprimento. Mandíbulas com dois dentes triangulares, sub-iguiais em tamanho, 

ápice agudo. Pronoto: Machos teloceros (Fig. 69) com protuberância alta, larga, 

bifurcada; cornos no ápice pequenos, subparalelos, ligeiramente curvados para 

baixo. Superfície fracamente pontuada, margens laterais com faixa de rugosidades 

amplamente espalhadas, conectada com a areola apposita. Machos braquíceros 

(Fig 70) com protuberância menor, cornos do ápice pequenos, faixa de rugosidades 

alcançando o ápice. Escutelo: Liso, triangular. Élitros: Lisos, estria sutural 

fracamente marcada. Pigídio: Superfície pontuada. Base com faixa de cerdas longas 

de cor marrom. Ângulos laterais finamente enrugados. Superfície convexa em vista 

lateral. Pernas: Tíbia anterior tridentada. Ápice da tíbia posterior com espinho de 

ápice rombo. Primeiro tarsômero do tarso posterior triangular, ápice se extendendo 

em um espinho. Ventre: Processo prosternal longo, ligeiramente convexo, ápice 

rombo a quadrangular  com cerdas grossas. Parâmeros: Piriformes, lados com dente 

grande fortemente projetado, ápices dilatados e setosos (Figs. 71-72).    

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo cônico, superfície rugosa. Pronoto: Superfície lisa, sem 

tubérculos ou com dois tubérculos muito fracos atrás da margem anterior, lados 

escassamente pontuados.  
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DISTRIBUIÇÃO. Megaceras philoctetes está registrada para os países de 

Venezuela, Brasil, Guiana Francesa, Bolivia, Colômbia e Perú.  De acordo com 

Dechambre (1998) estes dois últimos registros devem ser confirmados devido a que 

não têm localização precisa.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 73) 42 exemplares examinados (19 machos, 

23 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, CZPB, MZUSP, 

IBSP, MPEG, UNSM.  

 

AMAPÁ (2): Calçoene, Reginá, Serra do Navio. AMAZONAS (16): Benjamin 

Constant, Iranduba (Cacau Pireira), Manaus (BR 174 km 153), Presidente 

Figueredo, Rio Preto da Eva (Am 10 km 174), Taracua (rio Uaupés), Tefé (São 

Mateus); Parque Nacional do Jaú (Rio Carabinani). PARÁ (21): Belém, Cachimbo, 

Cassidoré, Óbidos (Traira), Ourém Patauateva (Fazenda Gavião Real). RONDÔNIA 

(1): Vilhena.    

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (4), Fevereiro (3), Abril (10), Maio (4), Junho 

(3), Julho (1), Agosto (1), Setembro (5), Outubro (2), Novembro (3), Dezembro (2). 
 
DIAGNOSE. Megaceras philoctetes pode ser reconhecido por ter o clípeo bidentado 

no ápice, corno frontal com ápice acuminado, o que permite diferencia-lo de M. 

stuebeli para o caso dos machos teloceros. Os machos braquíceros podem ser 

confundidos com os machos de M. laevipenne quando os dentes do clípeo não 

estão bem desenvolvidos.    

 
NOMENCLATURA. Reiche (1859) estabeleceu Megaceras teucer como sinonímia 

de Megaceras philoctetes. Esta proposta foi confirmada por Dechambre (1975) e 

respaldada por Endrödi (1985). Em trabalhos posteriores Dechambre (1998) 

comparando a morfologia dos parâmeros, determinou Megaceras lycaon Endrödi, 

1976, como nova sinonímia de M. philoctetes, afirmando que não existiam 

diferenças significativas na forma dos parâmeros  nas duas espécies.  

 
BIOLOGIA. Os adultos são ativos durante a noite e podem ser atraídos utilizando 

luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do tipo BLB (black-
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light blue). Na Amazônia brasileira M. philoctetes habita em ecossistemas 

dominados por florestas ombrófilas, áreas de vegetação degradada e áreas 

inundáveis estabelecidos entre o nível do mar e os 600 m de altitude.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 67-70. Megaceras philoctetes: Macho, vista geral (67) (Foto: H. Gasca), 

Cabeça, vista dorsal (68), Macho telocero, cabeça e pronoto, vista lateral (69), 

Macho braquícero, cabeça e pronoto, vista lateral (70) (escala: 5 mm).  

 
 

68 
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Figuras 71-72. Megaceras philoctetes: Parâmeros: vista frontal (71), vista lateral 

(72) (escala: 2 mm).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 73. Distribuição geográfica de Megaceras philoctetes na Amazônia brasileira. 
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4.1.6.4.  Megaceras stuebeli Kirsch, 1885 
  (Fig. 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80) 

Megaceras stuebeli Kirsch 1885: 223 

Megaceras chorinaeus amazonicum Kirsch 1929: 21 (sinonímia, descrito como 

variação) 

 

DESCRIÇÃO. Largura: 21,20 – 32,14 mm (machos); 21,56 – 28,77 mm (fêmeas). 

Comprimento: 42,52 – 62,26 mm (machos); 39,27 – 52,23 mm (fêmeas). Cor: Preta.  
Machos. Cabeça: Fronte com corno grande, recurvado, ápice fortemente bifurcado; 

margem posterior do corno com uma pequena proeminência perto do ápice, Canto 

ocular com ápice arredondado, margem anterior dilatada, superfície finamente 

pontuada. Clípeo truncado, margem ligeiramente crenulada, ápice ligeiramente 

bilobado (Fig. 75), superfície finamente rugosa. Antena com dez segmentos, lamelas 

da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas com dois dentes; dente 

externo maior com ápice arredondado, dente interno com ápice acuminado. Pronoto: 

Machos teloceros  (Fig. 76) com protuberância grande, alta, bifurcada; ápice com 

cornos divergentes, fortemente curvados para baixo; fóvea acentuada. Margens 

laterais com faixa de rugosidades amplamente espalhadas, conectada com a areola 

apposita. Machos braquíceros (Fig. 77) com protuberância menor, tubérculos 

divergentes no ápice projetados para a frente, faixa de rugosidades nas margens 

laterais alcançando o ápice. Escutelo: Triangular, pontuações profundas distribuídas 

na região central. Élitros: Lisos, estria sutural fortemente marcada. Pigídio: 

Superfície pontuada. Base com faixa de cerdas longas. Ângulos laterias enrugados. 

Pernas: Tíbia anterior tridentada. Ápice da tíbia posterior com espinho de ápice 

acuminado. Primeiro tarsômero do tarso posterior triangular, ápice se extendendo 

em um espinho. Ventre: Processo prosternal longo, convexo, ápice ligeiramente 

acuminado a subquadrangular, com pêlos grossos. Parâmeros: Ovalados, margens 

internas paralelas, épices ligeiramente dilatados, arredondados, setíferos (Figs. 78-

79)  

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

pequeno tubérculo cônico, superfície rugosa. Pronoto: Superfície lisa, margens 

laterais com pontuações. Dois pequenos tubérculos átras da margem anterior. 

Pigídio: Superfície finamente pontuada, com escassas cerdas.  
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DISTRIBUIÇÃO. Megaceras stuebeli é uma espécie endêmica da região amazônica, 

com registros unicamente para a Amazônia brasileira. Endrödi (1976) citou esta 

espécie nas localidades Reserva Ducke, rio Maués e Manaus-Itacoatiara km 26 para 

o Estado do Amazônas, Lauchame (1992) citou a mesma para o Estado de Pará 

sem localidade específica.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 80) 130 exemplares examinados (62 machos, 

68 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, CZPB, MZUSP, 

MPEG e UNSM. 

 

AMAZONAS (106): Itacoatiara (Fazenda Aruana Am 10 km 215, Am 10 km 228), 

Manaus (Am 10 km 24, Am 10 km 45, Am 10 km 70, BR 174 km 45, BR 174 km 32, 

Cidade Nova, Distrito Industrial, Fazenda Dimona PDBFF, Reserva Ducke) Novo 

Airão (rio Negro Paraná do Itauacu), Pedrinha, Presidente Figueredo (BR 174 Km 

180, UHE Balbina, rio Urubu), Taracuá (rio Uaupés), Parque Nacional do Jaú (rio 

Jaú), rio Juruá. PARÁ (22): Açu (Tomé); Belém; Benevides; Castanhal (Estrada de 

Curuca km 8), Juriti, Ipixuna (rio Capim), Marajó (Ponta Pedras), Marituba, Tucuruí. 

RONDÔNIA (2): Vilhena.   

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL.  Janeiro (12), Fevereiro (25), Março (5), Abril (8), Maio 

(7), Junho (15), Julho (12), Agosto (10), Setembro (6), Outubro (7), Novembro (9), 

Dezembro (5). 

 
DIAGNOSE. A presença de uma proeminência pronotal grande com dois cornos 

curvados para baixo e o ápice do corno frontal bifurcado caracterizam a M. stuebeli. 

Os machos braquíceros podem ser confundidos com os machos braquíceros de M. 

philoctetes, sendo necessário o exame da genitália para diferenciar estas duas 

espécies quando os dentes do ápice do clípeo em M. philoctetes não são bem 

desenvolvidos.  
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BIOLOGIA. Sendo uma espécie amazônica, são quase desconhecidas as 

informações sobre a história natural de M. stuebeli. Os adultos são ativos durante a 

noite e podem ser atraídos utilizando luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo 

BL (black-light) e do tipo BLB (black-light blue). Na Amazônia brasileira esta espécie 

hábita em ecossistemas dominados por florestas semi-úmidas de vegetação 

conservada, áreas de vegetação degradada e áreas inundáves estabelecidos entre 

o nível do mar e os 600 m de altitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 74 – 77. Megaceras stuebeli: Macho, vista geral (74) (Foto: H. Gasca), 

Cabeça, vista dorsal (75), Macho telocero, cabeça e pronotum, vista lateral (76), 

Macho braquícero, cabeça e pronotum, vista lateral (77) (escala: 5 mm).  
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Figura 78-79. Megaceras stuebeli: Parâmeros: vista frontal (78), vista lateral (79) 

(escala: 1 mm).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 80. Distribuição geográfica de Megaceras stuebeli na amazônia brasileira.  
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4.1.7. Podischnus  Burmeister, 1847 
Podischnus Burmeister 1847: 237 

Mixigenus Thomson 1859: 7 

Espécie tipo: Scarabaeus agenor Olivier, 1789. 

 

O gênero caracteriza-se por possuir o corpo longo e subparalelo, quatro dentes na 

tíbia anterior projetados quase em ângulos retos, mandíbulas bidentadas e clípeo 

amplamente emarginado. Como a maioria dos dinastíneos, os adultos são noturnos 

e são atraídos pelas luzes eletricas, as larvas se alimentam no solo de matéria 

orgânica e detritos (Ratcliffe, 2003). Existem três espécies no mundo distribuídas 

desde América do Sul até o México, duas destas registradas no Brasil e  registradas 

para a Amazônia brasileira.    

 
 
4.1.7.1. Podischnus agenor (Olivier, 1789)  
  (Figs. 81, 82, 83, 84, 85, 86) 

Podischnus agenor Olivier 1789: 223 

Scarabaeus barbicornis Latreille 1812: 201 (sinonímia).  

Podischnus propinquus Prell 1911: 202 (sinonímia). 

 

DESCRIÇÃO. Largura: 15,00 – 22,00 mm (machos); 13,00 – 19,00 mm (fêmeas). 

Comprimento: 30,00 – 45,00 mm (machos); 28,50 – 40,30 (fêmeas). Cor: 

Usualmente preto a marrom avermelhado.  
Machos. Cabeça: Fronte com corno longo e recurvado, superfície lisa com poucas 

cerdas. Corno acuminado no ápice e ligeitamente dilatado na margem posterior 

formando um pequeno dente (Fig. 82). Canto ocular arredondado a finamente 

agudo, superfície pontuada, margem anterior ligeiramente crenulado. Clípeo com 

ápice amplamente emarginado. Antena com dez segmentos, lamelas da massa 

antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas largas, ligeiramente bidentadas no 

ápice. Pronoto: Superfície geralmente lisa com algumas pontuações, margens 

laterais pontuadas a enrugadas. Machos teloceros com corno curto a moderado em 

tamanho, largo, ápice amplamente emarginado. Área apical da fóvea com cerdas 

densas, curtas e finas. Machos braquíceros não vistos. Escutelo: Triangular, 

superfície lisa. Élitros: Estria sutural marcada, porção média com escassas 
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pontuações. Margens laterais com fileiras imcompletas de pontuações profundas, 

pequenas a grandes, diminuindo em tamanho posteriormente. Pigídio: Superfície 

finamente enrugada, com pontuações pequenas e densas. Convexo em vista lateral, 

plano no terço apical. Pernas: Tíbia anterior com quatro dentes projetados 

perpendicularmente com relação à tíbia (Fig. 83). Tíbia posterior com dois dentes no 

ápice. Primeiro tarsómero do tarso posterior com ápice longo formando um espinho. 

Ventre: Processo prosternal longo, ápice arredondado, superfície anterior plana. 

Parâmeros: Longos, delgados, base acuminada, ápices arredondados (Figs. 84-85). 

 

Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte e 

clipeo com superfície fortemente enrugada. Fronte com tubérculo entre os olhos. 

Pronoto: Superfície enrugada nos lados e na metade anterior, área média com 

algumas pontuações. Sem tubérculos ou proeminências. Pigídio: Superfície com 

pequenas cerdas moderadamente densas. Em vista lateral, metade dorsal convexa, 

metade apical fracamente côncava. 
  
DISTRIBUIÇÃO. Podischnus agenor está amplamente distribuída no Neotrópico 

com registros desde o México, passando por toda a América Central, Colômbia, 

Perú, Equador e o norte de Brasil.  
 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 86). 185 exemplares examinados (129 

machos, 56 fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções MZUSP, 

MPEG, IBSP.  

 
ACRE (2): Feijó, Tarauacá. AMAZONAS (176): Benjamin Constant (rio Javari), São 

Paulo de Olivença (rio Solimões), Tabatinga. PARA (6): Cachimbo, Itaituba 

(Santaremsinho), Óbidos, Tucurui (rio Tocantins). RONDÔNIA (1): Porto Velho.  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (1), Março (1), Abril (2), Maio (1), Julho (7), 

Setembro (142), Outubro (4), Novembro (26), Dezembro (1). 
 
DIAGNOSE. Podischnus agenor é facilmente reconhecido pela disposição dos 

quatro dentes da tíbia anterior projetados em ângulos quase retos. É o único gênero 
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de Oryctini neotropical que apresenta este tipo de confuguração tíbial. O corpo longo 

e subparalelo é outra caracteristica que ajuda na identificação de esta espécie.    

 
BIOLOGIA. Geralmente os adultos de P. agenor são abundantes antes do começo 

da época de chuvas, sendo mais ativos durante a noite (Ratcliffe, 2003). Esta 

espécie ocasiona grandes prejuízos na cana-de açucar. Os adultos de ambos sexos 

perfuram os caules na parte média e superior, principalmente os machos que 

utilizam as mandíbulas para destruir os tecidos vegetais, ajudando-se dos cornos da 

cabeça e do pronoto para poder penetrar no caule (Eberhard, 1979). O ciclo de vida 

pode durar um ano, os estados de ovo e larva se desenvolvem no solo onde se 

alimentam de matéria vegetal em decomposição (Eberhard, 1979; Mendonca, 1996). 

O processo de pupação também se desenvolve no solo. A larva pode durar de 4 a 8 

meses, e a pupa de 2 a 3 meses (CENGICAÑA, 2004).  

 

Os machos produzem um feromônio que tem um cheiro forte, capaz de atrair aos 

adultos de ambos sexos. Quando a fêmea é atraída, ela pode entrar no tunel do 

caule da cana onde podem ser copuladas, quando outro macho é atraído pode se 

dar combate entre os dois machos (Eberhard, 1979). Podischnus agenor tem sido 

registrada como praga de Bambusa vulgaris Schrad na Guatemala  (Francis, 1993), 

e de Bambusa guadua Humboldt et Bonpland e Guadua angustifolia Kunth na 

Colômbia (Rojas, 1991).  As larvas de P. agenor são parasitadas pela vespa 

Pelecinus polyturator Drury (Hymenoptera: Pelecinidae) (Arias-Pena, 2003).  

 

Na Amazônia brasileira, P. agenor esta associada a ambientes de vegetação 

degradada, florestas ombrófilas semi-úmidas e a áreas inundáves estabelecidos 

entre os 10 e 400 m acima do nível do mar. 
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Figuras 81-85. Podischnus agenor: Macho,  vista geral (81) (Fonte: Ponchel, 2006), 

Cabeça e pronoto do macho, vista lateral (82), Protíbia (83) (escala: 5 mm), 

Parâmeros: vista frontal (84), vista lateral (85) (escala: 2mm). 
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Figura 86. Distribuição geográfica de Podischnus agenor para a Amazônia 

brasileira. 

 

 

 

 

4.1.7.2. Podischnus sexdentatus (Taschenberg, 1870) 
  (Figs. 87, 88, 89, 90) 

Heterogomphus sexdentatus Taschenberg 1870: 186 

Podischnus beckeri Sternberg 1907: 347 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO.  Largura: 15,50 – 20,00 mm (machos); 14,00 – 19,70 mm (fêmeas). 

Comprimento: 35,00 – 47,00 mm (machos);    40,50 – 46,30 mm (fêmeas). Cor: 

Marrom avermelhado escuro a preto.  
Machos. Cabeça: Machos teloceros com fronte acentuadamente rugosa a pontuada, 

exceto na área lisa ao longo da linha média atrás da base do corno. Machos 

braquíceros com fronte longitudinalmente rugosa a pontuada. Machos teloceros com 

corno longo, curvado; acuminado até o ápice com uma pequena proeminência na 
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margem posterior debaixo do ápice. Machos braquíceros com pequenho corno 

curvado. Canto ocular com ápice truncado, ligeiramente quadrangular, margem 

anterior ligeiramente crenulada. Clípeo com ápice amplamente emarginado. Antena 

com dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. 

Mandíbulas largas, bidentadas no ápice. Pronoto: Machos teloceros com pontuações 

grandes, crenadas sobre os lados, se estendendo até a base do corno. Terço central 

com pequenas pontuações, com um entalhe impresso se estendendo desde a base 

do corno até a margem anterior; entalhe com pontuações densas. Corno projetado 

para a frente formando uma fóvea côncava com cerdas curtas, densas de cor 

marrom avermelado. Ápice do corno amplamente emarginado. Base do pronoto com 

linha marginal. Machos braquíceros com corno reduzido ou com um tubérculo 

proeminente. Escutelo: Largo, com pontuações profundas. Élitros: Machos 

braquíceros com superfície finamente reticulada, com estria sutural fortemente 

marcada. 3 a 5 fileiras curtas de pontuações grandes e oceladas atrás do úmero; 

pontuações decrescendo posteriomente em tamanho. Machos braquíceros com  

morfología similar. Pigídio: Superfície transversalmente rugosa. Em vista lateral, 

convexo no terço basal. Machos braquíceros com pequenas pontuações 

substituindo a rugosidade. Tíbia anterior fortemente quadridentada, dentes quase 

perpendiculares em relação à tíbia; distância entre os dois dentes apicais menor do 

que a distância entre os outros dentes. Ápice da tíbia posterior com 3 a 4 dentes. 

Primeiro tarsômero da tíbia posterior longo, ápice formando um espinho. Ventre: 

Processo prosternal subtriangular, ápice arredondado, superfície anterior plana. 

Parâmeros: Similares em forma com P. agenor (Figs. 88-89).          

 

Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte e 

clípeo fortemente enrugados, superfície com densas cerdas marrom avermelado. 

Fronte com tubérculo entre os olhos. Pronoto: Superfície fortemente enrugada na 

margem anterior e nos lados, com escassas pontuações pequenas. Sem cornos ou 

tubérculos. Élitros: Superfície com pontuações grandes e densas. Pontuações 

pequenas ao longo das margens laterais e perto dos ápices. Pigídio: Superfície com 

pontuações pequenas. Em vista lateral, região basal fortemente convexo, região 

apical fortemente côncavo. Ventre: Processo prosternal com ápice agudo.   
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DISTRIBUIÇÃO. Podischnus sexdentatus tem distribuição na América do Sul 

ocorrendo na Colômbia e na região amazônica do Perú e Brasil (Endrödi, 1976, 

1985).  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 90). 7 exemplares examinados (3 machos, 4 

fêmeas). Os exemplares foram examinados das coleções INPA, UNSM.  

 

ACRE (5): Cruzeiro do Sul. AMAZONAS (2): Manaus (AM 010 km 45, AM 60 km 23 

Fazenda Esteio).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Fevereiro (1), Maio (1), Setembro (5) 

 
DIAGNOSE. Os adultos de P. sexdentadus podem ser confundidos com P. agenor. 

Nos machos, as pontuações nos lados do pronoto em P. sexdentatus se estendem 

até a base do corno, enquanto que em P. agenor o pronoto é mais liso e as 

pontuações nos lados não se estentem até a base do corno. O processo prosternal 

em P. sexdentatus é mais longo que em P. agenor.  

 
BIOLOGIA. Informações sobre a biologia e história natural de P. sexdentatus são 

inexistentes. Na Amazônia brasileira esta espécie foi encontrada associada a áreas 

inundáveis e ambientes de vegetação degradada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 87. Macho de Posdischnus sexdentatus, habitus. (Fonte: Ponchel, 2006)  
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Figuras 88-89. Podischnus sexdentatus: Parâmeros, vista frontal (88), Parâmeros 

vista lateral (89) (figura fornecida por B. C. Ratcliffe).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 90. Distribuição geográfica de Podischnus sexdentatus na Amazônia 

brasileira.  
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4.1.8. Strategus Kirby, 1828 
Strategus Kirby 1828: 349 

Strategodes Casey 1915: 245 (sinonímia, descrito como subgênero) 

Anastrategus Casey 1915: 231 (sinonímia) 

Strategopsis Chapin 1932: 302  (sinonímia, descrito como subgênero) 

Espécie tipo: Scarabaeus aloeus Linnaeus, 1758. 

 

As espécies do gênero podem ser reconhecidas pela presença de mandíbulas 

expostas com o ápice bidentado e com um lóbulo basal proeminente, pronoto 

normalmente com fóvea e com tubérculos, tíbia anerior com quatro dentes e o ápice 

da tíbia posterior com com três dentes. Os adultos são noturnos e atraídos pelas 

luzes elétricas, as larvas podem se desenvolver em troncos apodrecidos ou no solo 

se alimentando de matéria orgânica (Ratcliffe, 2003). O gênero contém 37 espécies  

(Morón & Nogueira, 2008) distribuídas desde o sul dos Estados Unidos até a 

Argentina, incluíndo as Antilhas, e uma espécie fóssil Strategus cessatus Wickham 

(Ratcliffe, 1976). Cinco destas espécies estão reportadas para o Brasil e quatro na 

Amazônia brasileira.       

 

4.1.8.1. Strategus aloeus (Linnaeus, 1758). 
  (Figs. 91, 92, 93, 94, 95, 96,97, 98, 99, 100) 

Scarabaeus aloeus Linnaeus 1758: 345 

Geotrupes semiramis Fabricius 1801:12 (sinonímia) 

Scarabaeus aesalus Laporte 1840: 112 (sinonímia) 

Srategus julianus Burmeister 1847: 133 (sinonímia) 

Strategus piosomus Kolbe 1906: 24 (sinonímia) 

Strategus arizonicus Schaeffer 1915 (sinonímia)  

Strategus roosevelti Casey 1915: 241 (sinonímia) 

Strategus frontalis Casey 1915: 243 (sinonímia) 

Strategus tarsalis Casey 1915: 243 (sinonímia) 

Strategus gaillardi Casey 1915: 244 (sinonímia)  
 
DESCRIÇÃO. Largura: 21,19 – 27,62 mm (machos); 19,75 – 24,57 mm (fêmeas). 

Comprimento: 41,67 – 53,43 mm (machos); 41,21 – 48,71 mm (fêmeas).Cor: Marrom 

avermelhada a preta.  



 77

 
Machos. Cabeça: Fronte densamente pontuada a enrugada, com dois tubérculos 

cônicos pequenos a médios em tamanho. Canto ocular com ápice fortemente 

arredondado, superfície pontuada. Clípeo com superfície pontuada e enrugada, 

ápice subtruncado, amplamente emarginado, com um entalhe no méio, elevado (Fig. 

92). Antena com dez segmentos, lamelas da massa antenal subiguais em 

comprimento. Mandíbulas com três lóbulos; lóbulo basal pequeno, ápice 

arredondado, lóbulo médio grande, largo, subtriangular, ápice amplamente 

arredondado, lóbulo apical pequeno, ápice arredondado a subtriangular. Pronoto: 

Superfície da metade posterior pontuada, pontuações pequenas, superfície dos 

lados densamente pontuada, pontuações pequenas a grandes. Fóvea profunda com 

superfície fortemente enrugada, dividida longitudinalmente no meio por uma larga 

carena que se extende posteriormente desde a base do corno anterior. Machos 

teloceros (Fig. 93) com corno anterior moderado em comprimento, robusto, curvado 

para cima; ápice subtruncado a emarginado. Cornos posteriores curtos a 

moderadamente longos, fortemente comprimidos lateralmente, ápices arredondados 

e obliquamente truncados com 1 a 3 lóbulos. Cornos subparalelos. Machos 

braquíceros (Fig. 94) com corno anterior menor em comprimento, ápice truncado; 

cornos posteriores reduzidos, ápices arredondados. Base com uma larga faixa de 

rugosidades. Escutelo: Superfície densamente rugosa, ápice arredondado. Élitros: 

Superfície brilhante. Estria sutural fortemente marcada, crenulada. Superfície com 

pontuações pequenas. Estria incompleta na metade lateral do disco. Lados com 

pontuações pequenas e escassas, superfície enrugada detrás do úmero (Fig. 95). 

Pigídio: Supérficie escassamente pontuada, pontuações pequenas; faixa de cerdas 

longas na margem posterior. Convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia anterior 

quadridentada (Fig. 96). Ápice da tíbia posterior com três dentes, dente médio 

menor. Primeiro tarsômero do tarso posterior triangular, ápice formando um ângulo 

agudo (Fig 97). Ventre: Processo prosternal longo, ápice arredondado, densamente 

setoso. Parâmeros: Ovalados, robustos, base larga, fortemente contraídos no ápice, 

lados internos formando uma carena (Figs. 98-99).   

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte 

pontuada, pontuações pequenas. Clípeo com ápice estreito a subtruncado ou 

arredondado. Mandíbulas menores em tamanho, lóbulos com ápices visivelmente 
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arredondados. Pronoto: Superfície da metade anterior enrugada, lados pontuados a 

enrugados. Fóvea moderadamente profunda. Tubérculos cônicos, moderados a 

longos, ápice usualmente arredondado. Élitros: Superfície dos lados ocasionalmente 

com pontuações oceladas. Pigídio: Superfície moderadamente pontuada, 

pontuações pequenas. Faixa de cerdas na margen posterior de menor tamanho, 

duas faixas de pequenas cerdas no ápice. Em vista lateral, metade basal convexa, 

metade apical côncava.  
 
DISTRIBUIÇÃO. Strategus aloeus é a espécie com maior distribuição dentro do 

gênero, ocorrendo desde o sul dos Estados Unidos, passando pela América Central 

até a Bolívia e o centro do Brasil (Ratcliffe, 1976). Está espécie é comumente 

encontrada ao longo da Amazônia Brasileira.   

 
REGISTROS DE LOCALIDADE (Fig. 100). 413 exemplares examinados (142 

machos,   268 fêmeas). Os exemplaresforam examinados das coleções INPA, 

CZPB, MZUSP, MPEG. 

 

ACRE (1): Rio Branco. AMAPÁ (4): Calçoene. AMAZONAS (294): Autazes, Benjamin 

Constant (rio Javarí), Canutama (Nova Vista, Igarapé Gyssua), Coari, Codajas, 

Itacoatiara (Ponte Mamoud Amed Am 10, Fazenda Aruanã Am 10 km 215, Fazenda 

Saracá), Lábrea (Ramal Aperal km 9 Sitio São Raimundo), Manaus (BR 174 km 153, 

Coroado, INPA, Cidade Nova, Fazenda Esteio, Reserva Ducke), Manicoré, Maraã 

(lago Amaná, rio Japurá), Médio Purús, Novo Airão (rio Jaú, Ramal do Olimpo), Novo 

Aripuanã, Parintins, Parque Nacional do Jaú, Presidente Figueredo (UHE Balbina, 

Rio Urubu),  São Gabriel da Cachoeira, Silves, Taracuá (rio Uaupés), Tefé, Uarini. 

PARÁ (100): Ananindeua (Curuçamba), Belém, Bragança (Santa Maria), Breves 

(Corcovado), Capitão Poço, Gurupá, Itaituba (Santaremsinho, rio Tapajos), Juriti, 

Marajó (Ponta Pedras), Melgaço (Estação Científica Ferreira Penna), Mocambo, 

Moju (Fazenda Latomiz), Monte Dourado, Óbidos, Oriximiná, Peixe Boi, São 

Francisco, São João de Pirabas (Japerica, ilha Concepção), São José, Santarém, 

Tucurui (rio Tocantins). RONDÔNIA (5): Porto Velho, Surumú. RORAIMA (3): 

Amajari (Ilha Maracá, rio Uraricoera).  
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DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (7), Fevereiro (25), Março (28), Abril (18), 

Maio (66), Junho (47), Julho (33), Agosto (45), Setembro (50), Outubro (21), 

Novembro (53), Dezembro (5). 
 
DIAGNOSE. Strategus aloeus é a espécie mais abundante e morfologicamente 

variavél dentro do gênero. No entanto, os machos podem ser separados pela forma 

característica dos parâmeros. Usando unicamente caracteres morfológicos externos, 

podem ser confundidos com outras espécies como S. hippodersus. Os caracteres 

propostos na chaves permitem separar a S. aloeus das outra espécies que ocorrem 

na Amazônia brasileira. Ratcliffe (2003) observou que as populações que ocorrem 

na América do Sul são geralmente maiores em tamanho, mais escuros, com um 

profundo entalhe no clípeo e com parâmeros mais robustos em comparação com as 

populações que ocorrem na América no Norte, menores em tamanho e de cor mais 

clara.   

 
BIOLOGIA. Em geral a biologia de S. aloeus é muito bem conhecida. Informações 

relacionadas com a história natural desta espécie são apresentadas por Ratcliffe 

(1976, 2003, 2004) sendo a maioria dos dados biólogicos baseados em observações 

efetuadas por outros autores, tais como descrições de larva e pupa feitas por Dugès 

(1886) e Ritcher (1966), seguimento do ciclo de vida realizado por Hurpin e Mariau 

(1966) e registros de adultos em ninhos de Atta mexicana (Smith) (Deloya, 1988), 

entre outros estudos.  

 

No Brazil S. aloeus tem sido encontrando alimentando-se das raízes da 

carnaúba Copernicia cerifera Martius (Arecaceae) (Gonçalves, 1946; Bondar, 1941), 

da cana-de-açucar Saccharum officinarum L. (Silva, et al., 1968), e da parte inferior 

do estipe de coqueiros, atacando principalmente plantas novas, introduzindo-se no 

estipe ou no bulbo subterrâneo e matando-as  (Costa Lima, 1953; Lever, 1969, 

Bondar, 1939, 1940a-b; Carvalho, 1940). As larvas de S. aloeus têm importância na 

parasitologia sendo hospedeiros intermediarios de Macracanthorhynchus 

hirudinaceus (Pallas) (Archiaacanthocephala: Oligacanthorhynchidae) (Costa Lima, 

1953).  
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 Sefer (1961) catalogou S. aloeus como uma das espécies que atacam 

coqueiros (raízes e estipe) na Amazônia. S. aloeus é conhecido como broca-do-

bulbo sendo uma praga importante da pupunheira Bactris gasipaes Kunth no 

municipio de Amapá (Gazel Filho, 2000). No estado de Roraima, S. aloeus é 

conhecido como broca-da-raiz atacando as plantas jovens do coqueiro Copernicia 

cerifera Martius, produzindo alta mortalidade em grandes infestações (Pereira, et al., 

2004).  
 

Os adultos de S. aloeus são ativos durante a noite e podem ser atraídos 

utilizando luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do tipo 

BLB (black-light blue). Na Amazônia brasileira esta espécie está associada à maioria 

de ambientes encontrados na região; de acordo com a sua distribuição S. aloeus 

habita ecossistemas de vegetação degradada, áreas de agricultura, florestas 

ombrófilas semi-úmidas, campos de cerrado e estepe e áreas inundáveis 

estabelecidos entre o nível do mar e os 250 m de altitude.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 91-94. Strategus aloeus: Habitus do macho (91) (Fonte: H. Gasca), Cabeça, 

vista dorsal (92), Macho telocero, cabeça e pronotum, vista lateral (93), Macho 

braquícero, cabeça e pronoto, vista lateral (94) (escala: 5 mm) 
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Figuras 95-99. Strategus aloeus: Detalhe lateral do élitro (95), Protíbia (96), 

Metatarso (97) (escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (98), vista lateral (99) 

(escala: 1 mm). 
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Figura 100. Distribuição geográfica de Strategus aloeus na Amazônia brasileira 

 
 
 
 
 
4.1.8.2. Strategus surinamensis hirtus Sternberg, 1910 
  (Figs. 101, 102, 103, 104, 105) 

Strategus hirtus Sternberg 1910: 100 

Strategus kolbeanus Prell 1934: 164 (sinonímia) 

 
DESCRIÇÃO. Largura: 13,05 – 19,65 mm (machos); 16,67 – 18,48 mm (fêmeas). 

Comprimento: 18,05 – 40,34 mm (machos); 33,27 – 37,80 mm (fêmeas). Cor: 

Marrom brilhante.  
Machos. Fronte com superfície fortemente enrugada, dois pequenos tubérculos 

cônicos, fortes, transversos, distintamente separados. Canto ocular com superfície 

pontuada a enrugada, ápice arredondado. Clípeo com ápice estreito, ligeiramente 

acuminado; superfície enrugada, debilmente pontuada. Antena com dez segmentos, 
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lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas com três lóbulos; 

lóbulo basal pequeno, ápice arredondado; lóbulo médio grande, subtriangular, apice 

arredondado; lóbulo apical pequeno, trangular, ápice arredondado. Pronoto: Base 

com faixa de rugosidades e pontuações, faixa reduzida na parte média da linha 

basal. Superfície finamente pontuada, pontuações pequenas. Lados com 

pontuações maiores em tamanho ou com uma faixa de rugosidades na margem 

lateral. Fóvea profunda, usualmente com uma carena longitudinal mediana 

estendendo-se posteriormente desde o corno anterior. Machos teloceros (Fig. 102) 

com corno anterior comprido, delgado, curvado para cima; ápice arredondado. 

Cornos posteriores longos, robustos, lateralmente comprimidos, ápice arredondado. 

Machos braquíceros não vistos, com típica redução em forma e tamanho dos cornos 

posteriores. Corno anterior reduzido. Élitros: Estria sutural fortemente marcada, 

distintamene crenulada. Superfície granulada, escassamente pontuada, pontuações 

pequenas; ocasionalmente com 1 ou 3 estrias debilmente marcadas. Lados com 2 

ou 3 fileiras de pontuações oceladas, moderadamente profundas atrás do úmero. 

Ápice densamente pontuado, pontuações pequenas. Pigídio: Superfície finamente 

granulada, moderadamente pontuada; pontuações geralmente pequenas. 

Ocasionalmente com uma faixa de pontuações setígeras na porção apical. Convexo 

em vista lateral. Pernas: Tíbia anterior quadridentada. Ápice da tíbia posterior com 2 

a 3 dentes, dente médio muito reduzido com ápice rombo.  Primeiro tarsômero do 

tarso posterior alongado, quadrangular. Ventre: Processo prosternal densamente 

setoso, longo, ápice arredondado. Parâmeros: Ovalados. Ligeiramente variavéis no 

grau de curvatura. Ápices setosos (Figs.  103-104). 

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte 

enrugada. Mandíbulas similares em forma e tamanho, lóbulo médio menor. Pronoto: 

Margem lateral rugosa a pontuada na metade basal dos lados. Metade anterior 

rugosa. Fóvea moderadamente profunda, superfície fortemente enrugada. 

Tubérculos cônicos, transversos. Pigídio: Superfície completamente rugosa a 

pontuada, densamente setosa, cerdas longas. Duas pequenas faixas de cerdas no 

ápice. Em vista lateral, metade basal convexa, metade apical moderadamente 

côncava.  
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DISTRIBUIÇÃO. Strategus surinamensis hirtus está distribuída na américa do Sul 

desde a margem sul do rio Amazonas no Brasil, até o sul da Argentina com registros 

no Perú, Bolívia e Paraguai (Ratcliffe, 1976).  
 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 105)  35 exemplares examinados (11 machos, 

24 fêmeas). Os exemplares foram examindos das coleções INPA, MZUSP, MPEG. 

 

ACRE (9): Feijó, Rio Branco. AMAZONAS (3): Benjamin Constant, BR 319 km 335, 

BR 319 Km 350. MATO GROSSO (7): Chapada dos Guimarães (Fazenda Buriti), 

Barra dos Bugres (Reserva Ecológica Serra das Araras), Barra do Tapirapé. PARÁ 

(16): Belém, Itaituba (rio Tapajós), Santarém, Serra Norte (igarapé Fofoca).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (1), Fevereiro (1), Setembro (1), Outubro (3), 

Novembro (14), Dezembro (12) 
 
DIAGNOSE. A superfície granulada e moderadamente pontuada do pigídio e as 

muito pequenas pontuações no pronoto e nos élitros, além da distribuição geográfica 

estabelecida ao sul do rio Amazonas, são caracteres que podem separar a S. 

surinamensis hirtus de S. surinamensis surinamensis. 

 
BIOLOGIA. Os adultos são atraídos pelas luzes elétricas. No Brasil, tem sido 

encontrados adultos em plantações de coqueiros (Vayssierre, 1965). De acordo com 

Lourenção, et al. (1999), S. surinamensis hirtus é praga de 13 espécies vegetais da 

familia Arecaceae em diferentes localidades no Estado de São Paulo, causando 

grandes danos às mudas das palmeiras, incluindo a morte de algumas.   

 

Na Amazônia peruana, os adultos de S. surinamensis hirtus são reconhecidos 

como praga da palmeira Bactris gasipaes Kunth, atacando as folhas jovens e a base 

dos caules onde formam galerias de até 30 cms de profundidade, enquanto que as 

larvas se desenvolmem na madeira em estado de decomposição (Couturier et al., 

1996). Na Amazônia brasileira esta espécie está associada a ambientes de mata de 

terra firme, áreas inundáveis ou de várzea, áreas de vegetação degradada e 

florestas ombrófilas de vegetação conservada estabelecidos entre o nível do mar e 

os 200 m de altitude. 
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Figuras 101-104. Strategus surinamensis hirtus: Habitus do macho (101) (Foto: H. 

Gasca), Macho telocero, cabeça e pronoto, vista lateral (102) (escala: 5 mm), 

Parâmeros: vista frontal (103), vista lateral (104) (escala 1 mm).  
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Figura 105. Distribuição geográfica de Strategus surinamensis hirtus na Amazônia 

brasileira.  

 
 
 
4.1.8.3. Strategus surinamensis surinamensis Burmeister, 1847 
  (Figs. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 102) 

Strategus surinamensis surinamensis Burmeister 1847: 135 

 

DESCRIÇÃO.  Largura: 15,41 – 21,25 mm (machos); 15,44 – 19,21 mm (fêmeas). 

Comprimento: 28,97 – 40,21 mm (machos); 33,31 – 39,88 mm (fêmeas). Cor: 

Marrom, debilmente brilhante.  
Machos. Cabeça: Fronte moderadamente enrugada; superfície com dois tubérculos 

cônicos, pequenos, distintamente separados. Canto ocular com superfície pontuada, 

ápice arredondado. Clípeo com ápice estreito, ligeiramente acuminado, 

moderadamente elevado (Fig. 107), superfície rugosa. Antena com dez segmentos, 

lamelas da massa antenal subiguais em comprimento. Mandíbulas com três lóbulos; 
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lóbulo basal pequeno, ápice arredondado; lóbulo médio grande, subtriangular, apice 

arredondado; lóbulo apical pequeno, ápice arredondado. Pronoto: Faixa de 

rugosidades e pontuações na base, reduzida na parte média. Metade anterior com 

pontuações pequenas e profundas. Lados como a metade anterior. Fóvea profunda, 

usualmente com uma carena longitudinal estendendo-se posteriormente desde o 

corno anterior. Machos teloceros (Fig. 108) com corno anterior longo, delgado, 

curvado para cima; ápice arredondado. Cornos posteriores longos, robustos, 

lateralmente comprimidos, ápice arredondado. Subpalarelos em vista dorsal. 

Machos braquíceros com corno anterior curto, cônico. Cornos posteriores baixos, 

arredondados, ligeiramente comprimidos lateralmente. Escutelo: Superfície 

densamente rugosa, ápice arredondado. Élitros: Estria sutural fortemente marcada, 

crenulada, profunda. Superfície granulada, pontuações muito pequenas; 

ocasionalmente com 1 ou 3 estrias debilmente marcadas. Lados com 2 ou 3 fileiras 

de pontuações oceladas, moderadamente profundas atrás do úmero. Ápice 

densamente pontuado, pontuações pequenas. Pigídio: Superfície finamente 

granulada, escassamente pontuada; pontuações pequenas. Densa faixa de cerdas 

longas amarelas a marrom na margem posterior. Ângulos enrugados. Convexo em 

vista lateral. Pernas: Tíbia anterior quadridentada. Ápice da tíbia posterior com 2 a 3 

dentes, dente médio muito reduzido com ápice rombo. Primeiro tarsômero do tarso 

posterior alongado, quadrangular (Fig. 109). Ventre: Processo prosternal 

densamente setoso, longo, ápice arredondado. Parâmeros: Amplamente ovalados. 

Ligeiramente variavéis no grau de curvatura. Ápices setosos na região interna. (Fig.  

110-111).  

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte 

enrugada. Mandíbulas similares em forma e tamanho, lóbulo médio menor. Pronoto: 

Lados com margem lateral pontuada a rugosa na metade posterior. Metade anterior 

rugosa. Fóvea poco profunda, superfície enrugada. Tubérculos cônicos, transversos. 

Pigídio: Superfície completamente rugosa a pontuada, densamente setosa, cerdas 

longas. Duas pequenas faixas de cerdas no ápice. Em vista lateral, metade basal 

convexa, metade apical moderadamente côncava.  
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DISTRIBUIÇÃO. Strategus surinamemsis surinamensis está distribuída desde a 

margem norte do rio Amazônas no Brasil, até a Venezuela, com registros no 

Equador, Guiana Francesa, Guiana, Surinam e Trinidad  (Ratcliffe, 1976).  
 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 112) 36 exemplares examinados (13 machos, 

23 fêmeas). Os exemplares foram examindos das coleções INPA, CZPB, MZUSP. 
 

AMAZONAS (18): Itacoatiara (Fazenda Aruanã Am 10 km 215, Ponte Mamoud 

Amed Am 10), Manaus (Fazenda Esteio Am 10 km 60, Reserva Ducke, INPA), 

Parque Nacional do Jaú (rio Carabinani). PARÁ (5): Canindé, Óbidos. RORAIMA 

(10): Amajari (ilha de Maracá, rio Uraricoera).   

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Janeiro (3), Fevereiro (3), Março (3, Abril (1), Maio (3), 

Junho (4), Julho (1), Agosto (1), Setembro (1), Novembro (2), Dezembro (1).  

 
DIAGNOSE. Strategus surinamensis surinamensis pode ser distinguida das outras 

espécies do gênero que ocorrem na Amazônia brasileira, especialmente de S. 

surinamensis hirtus pela superfície do pigídio finamente granulada com uma faixa de 

cerdas longas na parte posterior e escassamente pontuada. Nos machos, os cornos 

posteriores são mais robustos e eretos.  

 

BIOLOGIA. Os adultos são ativos durante a noite e podem ser atraídos utilizando 

luz mista de mercúrio e luz ultravioleta do tipo BL (black-light) e do tipo BLB (black-

light blue). Strategus surinamensis surinamensis foi registrada como praga da 

pupunheira Bactris gasipaes Kunth no municipio de Roraima, alimentando-se 

durante a noite do palmito em formação destruindo a gema apical da planta 

(Trevisan & Fernandes Dias, 2004).  

 

 Na Amazônia brasileira esta espécie esta associada a ambientes dominados 

por vegetação de cerrado e estepe, áreas de agricultura, áreas de várzea e florestas 

ombrófilas de floresta primária estabelecidos entre o nível do mar e os 80 m de 

altitude.  
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Figuras 106-111. Strategus surinamensis surinamensis: Habitus do macho (106) 

(Foto: H. Gasca) , Cabeça, vista dorsal (107), Macho telocero, cabeça e pronoto, 

vista lateral (108), Metatarso (109) (escala: 5 mm), Parâmeros: vista frontal (110), 

vista lateral (111) (escala: 1 mm).   
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Figura 112. Distribuição de Strategus surinamensis surinamensis na Amazônia 

brasileira.  

 
 
 
4.1.8.4. Strategus validus (Fabricius, 1775) 
  (Figs. 113, 114, 115, 116, 117, 118) 

Scarabaeus validus Fabricius 1775: 6 

Scarabaeus tricornis Jablonski 1785: 269 (sinonímia) 

Scarabaeus validus Fabricius 1787: 4 (redescrição) 

Oryctes faunus Billberg 1820: 383 (sinonímia) 

Strategus tridens Burmeister 1847:133  (sinonímia, nomem nudum) 

 
DESCRIÇÃO. Largura: 15,05 – 24,35 mm (machos); 21,92 – 23,52 (fêmeas). 

Comprimento: 31,05 – 49,63 (machos); 41,65 – 43,61 (fêmeas). Cor: Marrom 

avermelhada brilhante.  
Machos.  Cabeça: Fronte com superfície enrugada a pontuada, com dois tubérculos 

cônicos amplamente separados. Canto ocular com superfíce enrugada, ápice 
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arredondado. Clípeo com ápice amplamente truncado, ocasionalmente com um 

entalhe no meio, elevado. Mandíbulas com tres lóbulos; lóbulo basal pequeno, ápice 

arredondado, lóbulos médio grande, subtriangular, ápice arredondado, lóbulo apical 

pequeno, triangular. Pronoto: Base com uma faixa de rugosidades. Lados com 

pontuações pequenas, profundas. Fóvea moderada em profundidade. Machos 

teloceros (Fig. 114) com corno anterior longo, delgado, curvado para cima; ápice 

arredondado. Cornos posteriores delgados a robustos, comprimidos lateralmente, 

ápice rombo; ligeiramente divergentes. Machos braquíceros com corno anterior 

curto, cônico, ápice fortemente arredondado. Cornos posteriores curtos, triangulares, 

lateralmente comprimidos, subparalelos. Escutelo: Triangular, longo, superfície da 

porção anterior enrugada. Élitros: Estria sutural fortemente marcada, crenulada. 

Superfície pontuada, pontuações pequenas. Metade lateral do disco com uma estria 

incompleta. Lados com pontuações, geralmente com 1-5 fileiras de pontuações 

oceladas moderadamente profundas atrás do úmero (Fig. 115). Ápice 

moderadamente pontuado. Pigídio: Superfície granulada, finamente pontuada, 

pontuações pequenas. Convexo em vista lateral. Pernas: Tíbia anterior 

quadridentada. Ápice da tíbia posterior com dois dentes, ocasionalmente com três, 

dente médio pequeno com ápice fortemente arredondado. Primeiro tarsômero do 

tarso posterior triangular, ápice formando um espinho. Ventre: Processo prosternal 

longo, robusto, ápice densamente setoso. Parâmeros: Ovalados, estreitos, ápices 

ligeiramente dilatados, setosos, geralmente subparalelos (Figs. 116-117). 

 
Fêmeas. Como os machos exceto nos seguintes caracteres: Cabeça: Fronte com 

superfície enrugada. Clípeo com ápice truncado a subtruncado, superfície pontuada. 

Mandíbulas menores em tamanho, lóbulos com ápices visivelmente arredondados. 

Pronoto: Superfície da metade anterior fortemente enrugada. Lados moderadamente 

pontuados, pontuações pequenas a grandes. Fóvea profunda, superfície fortemente 

enrugada. Superfície dos lados com fileiras incompletas de pontuações oceladas e 

profundas atrás do úmero.  Pigídio: Superfície fortemente granulada. Faixa de 

cerdas na margen posterior de menor tamanho, duas faixas de pequenas cerdas no 

ápice. Em vista lateral, metade basal convexa, metade apical côncava.  
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DISTRIBUIÇÃO. Strategus validus é uma espécie restrita para a América do Sul, 

amplamente distribuída no Brasil e com registros na Argentina, Paraguay e Uruguay 

(Ratcliffe, 1976).  

 
REGISTROS DE LOCALIDADE. (Fig. 118)  18 exemplares examinados (5 machos, 

13 fêmeas). Os exemplares foram examindos das coleções INPA, CZPB, MZUSP, 

MPEG. 

 

ACRE (1): Tarauacá (rio Tarauacá). AMAZONAS (9): Benjamin Constant (rio Javari), 

Coari (rio Urucu), Itacoatiara, Novo Airão (Ajaru), Presidente Figueredo (UHE-

Balbina), Tefé. PARÁ (6): Belém, Itaituba (Parque Nacional Amazônia), Melgaço 

Caxiuanã (Estação Científica Ferreira Penna), Santarém. RONDÔNIA (1): Porto 

Velho (rio Madeira).  

 
DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL. Fevereiro (3), Junho (1), Julho (7), Agosto (1), 

Setembro (2), Outubro (2), Dezembro (1). 

 
DIAGNOSE. Strategus validus pode ser confundido com S. aloeus. A fileiras de 

pontuações oceladas (1-5) atrás do úmero, a ausência geral de pontuações na 

região basal no pronoto, o clípeo amplamente truncado e a forma característica dos 

parámeros, são caracteres que permitem separar a S. validus das outras espécies 

do gênero que ocorrem na Amazônia brasileira.  

 
BIOLOGIA.  São poucos os dados sobre a biologia de esta espécie. Os adultos são 

ativos durante a noite e podem ser atraídos utilizando luz ultravioleta do tipo BLB 

(black-light blue). As larvas têm sido coletadas em árvores mortas de grande porte, 

com tronco ainda em pé (Costa Lima et al., 1988). Gonçalves (1946) registrou o 

ataque de adultos de S. validus na base de plantas novas de carnaúba Copernica 

cerifera. Pereira, et al. (1977) realizaram estudos sobre a profundidade de 

penetração de S. validus em solos arenosos. Quinderé et al. (1977) observaram que 

as larvas de S. validus atacam as plantas jovens do coqueiro no Nordeste do Brasil, 

fazendo galerias irregulares e penetrando o colo da planta em direção ao estipe.  
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Na Amazônia brasileira, S. validus habita ecossistemas dominados por  

florestas ombrófilas, áreas inundáveis e áreas de vegetação degradada 

estabelecidos entre o nível do mar e os 200 m de altitude.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuras 113-116.  Strategus validus: Macho, vista geral (113) (Fonte: Ponchel, 

2006), Macho telocero, cabeça e pronoto, vista lateral (114) (escala: 5 mm), Detalhe 

lado do élitro (115), Parâmeros: vista frontal (116), vista lateral (117) (escala: 1 mm). 
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Figura 118. Distribuição geográfica de Stategus validus na Amazônia brasileira.  
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4.2. A tribo Oryctini na Amazônia Brasileira 

 
Um total de 1532 exemplares de Oryctini foram estudados, pertencentes a 7 

gêneros e 18 espécies e 2 sub-espécies, constituindo 14% da diversidade 

neotropical da tribo. Destas, 5 são registradas pela primeira vez para a Amazônia 

brasileira. O material estudado foi proveniente de 7 estados, 97 municípios e 

aproximadamente 167 localidades da região. 

 

 De forma geral, a tribo Oryctini mostra uma ampla distribuição na Amazônia 

brasileira.  De acordo com o local de ocorrencia das espécies, os Estados melhor 

representados foram Amazonas e Pará, com 17 e 13 espécies respectivamente, e 

com o maior número de localidades registradas. Os Estados que apresentaram 

menor número de espécies foram Amapá e Roraima, com 4 espécies cada um. Os 

Estados de Tocantins e Maranhão não tiveram registros (Figura 119). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
Figura 119. Distribuição da tribo Oryctini na Amazônia brasileira mostrando o 

número de espécies por Estado.  
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Na Amazônia brasileira, três espécies de Oryctini podem ser consideradas de 

ampla distribuição ou espécies comuns. É o caso de Coelosis biloba, Strategus 

aloeus e Enema pan, que foram registradas em sete estados que compõem a 

Amazônia brasileira (Tabela 2). Estas espécies tem uma ampla distribuição na 

região neotropical, desde o sul dos Estados Unidos até o norte de Paraguai, 

habitando diferentes tipos de ecossitemas tanto de montanha como florestas 

úmidas, ambientes de savana e até agroecossistemas (Endrödi, 1985, Ratcliffe, 

2003, Ratcliffe & Cave, 2006), sendo assim espécies com alta plasticidade 

ecológica.    
 
 
Tabela 2. Relação de espécies da tribo Oryctini para cada Estado na Amazônia 

brasileira. AC: Acre, AP: Amapá, AM: Amazonas, PA: Pará, RO: Rondônia, RR: 

Roraima, MT: Mato Grosso. 

Espécie AC AP AM PA RO RR MT 

Coelosis biloba (Linaeus, 1767)        

Coelosis bicornis (Leske, 1779)        

Enema pan (Fabricius, 1775)        

Enema endymion Chevrolat, 1843        

Gibboryctes waldenfelsi (Endrödi, 1977)        

Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847        

Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830)        

Heterogomphus ulysses Burmeister, 1847        

Heterogomphus telamon (Burmeister, 1847)        

Megaceras philoctetes (Olivier, 1789)        

Megaceras crassum Prell, 1914        

Megaceras laevipenne Prell, 1914        

Megaceras stuebeli Kirsch, 1885        

Podischnus agenor (Olivier, 1789)        

Podischnus sexdentatus (Taschenberg, 1870)        

Strategus aloeus (Linnaeus, 1758).        

Strategus surinamensis  
                    surinamensis Burmeister, 1847        

Strategus surinamensis hirtus Sternberg, 1910        

Strategus validus (Fabricius, 1775)        

TOTAL 7 4 17 13 8 4 5 
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Outras espécies como Heterogomphus eteocles Burmeister, 1847, 

Heterogomphus aidoneus (Perty, 1830), Heterogomphus telamon Burmeister, 1847, 

Megaceras crassum Prell, 1914 e Megaceras laevipenne Prell, 1914, foram 

registradas em diferentes localidades pertencentes a um ou dois Estados (Tabela 2), 

e representam novos registros para a Amazônia brasileira; ao mesmo tempo, M. 

laevipenne, representa um novo registro para o Brasil.  

 

De acordo com os tipos de fitofisionomia que apresenta a Amazônia brasileira 

(IBGE, 2000), a maioria das espécies estão associadas a três tipos principais de 

ecossistemas: floresta ombrófila densa, campinarana e savana (Figura 120).  A 

maioria dos locais de ocorrência estão presentes em áreas de floresta ombrófila 

densa, sendo possível encontrar espécies adaptadas ao mesmo tempo, a outros 

ambientes como savanas e áreas antropizadas. É o caso de espécies de 

importância agrícola como Strategus aloeus ou Podischnus agenor, que poderiam 

resistir a processos de desmatamento, enquanto que para espécies como 

Megaceras laevipenne ou Megaceras stuebeli, mais associadas às florestas 

primárias, processos de antropização e degradadão dos hábitats naturais poderiam 

afetar suas populações. Portanto é possível pensar nos Oryctini como um grupo 

faunístico a ser considerado em programas de monitoramento e conservação de 

áreas de floresta Amazônica. 

 

O levantamento de espécies de dinastíneos da tribo Oryctini na Amazônia 

brasileira, permitiu confirmar a condição de ecossistema biodiverso que possui esta 

grande área de floresta tropical. Comparando com outros estudos faunísticos 

realizados no neotrópico, a Amazônia brasileira contém mais espécies de Oryctini 

que Costa Rica e Panama juntos, ou que El Salvador, Honduras e Nicaragua juntos, 

e mais da metade das espécies que possui o México (Tabela 3).  
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Tabela 3. Diversidade da tribo Oryctini em diferentes regiões no Neotrópico. 

 Costa Rica 
Panama 1 

Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 2 

México 3 Amazônia 
brasileira 4

Gêneros 9 8 7 7 

Espécies 
(sub-espécies) 17 17 27 18 (2) 

1: Ratcliffe (2003), 2:  Ratcliffe & Cave (2006), 3: Morón, et al. (1997), 4: Presente estudo.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 120.  Distribuição geográfica da tribo Oryctini na Amazônia brasileira 

mostrando os tipos de vegetação presentes na região.  
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Uma das hipóteses que explicaram a diversidade e os padrões de distribuição 

da biota amazônica foi a teoría dos refúgios, onde os fortes períodos climáticos de 

seca durante o Pleistoceno e Pós-Pleistoceno reduziram a floresta Amazônica em 

pequenas florestas disjuntas, as quais serviam como refúgios para populações de 

animais que se diversificaram umas de outras. As áreas isoladas se expandiram 

novamente durante períodos clímáticos úmidos permitindo que as áreas de refúgio 

das populações ampliassem seus limites. Este processo de separação e ligação de 

florestas foi repetido várias vezes, o que favoreceu uma alta especiação em 

períodos sucessivos de isolamento ecológico  (Haffer, 1969; Vuilleumier, 1971). De 

acordo com Amorim (2001) a teoria dos refúgios não oferece um método geral de 

reconstrução biogeográfica, e a sucessão dos ciclos climáticos como causa principal 

de especiação não é uma justificativa que explica os padrões de distribuição de 

fauna e flora na região.  

 

Outro fato que contribuiu no processo de especiação na Amazônia foram os 

períodos de transgressão interglacial do grande mar que existia no Pleistoceno que 

formaram a bacia Amazônica. Esta complexa rede fluvial atuando como uma 

barreira ativa que impede a dispersão dos organismos (Wallace, 1852), 

aparentemente foi a responsável pela subespeciação de Strategus surinamensis em 

S. surinamensis hirtus distribuída para a margem sul no rio Amazonas e S. 

surinamensis surinamensis distribuida desde a margem norte do rio Amazonas 

(Ratcliffe, 1976). Uma situação similar pode estar acontecendo com as espécies 

Heterogomphus telamom cuja distribuição geográfica tem uma tendência para o 

norte da região Amazônica (Fig. 46)  e Heterogomphus ulysses com registros na 

margem sul do rio Amazonas (Fig. 56). 

 

Atualmente é aceito que a diversidade biótica da região Amazônica esteja 

relacionada com os fatores históricos que influenciaram o surgimento de áreas de 

endemismo, muito mais antigos que qualquer reconstrução biogeográfica baseada 

em dispersão ou em refúgios (Amorim, 2001). A Amazônia é considerada uma 

entidade biogeográfica heterogênea, onde as comunidades de plantas e animais são 

diferentes e formam um mosaico de áreas de endemismo separadas pelos principias 

rios, cada uma com suas próprias biotas e relações evolutivas (da Silva et al., 2005). 

As áreas de endemismo são as unidades biogeográficas menores para análise de 
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biogeografia histórica, sendo importantes para a formulação de hipóteses sobre os 

processos responsáveis pela formação da biota regional (Morrone, 1994; Morrone & 

Crisci, 1995). 

 

A heterogeneidade geológica da região Amazônica é outro fator que pode 

explicar a diversidade e padrões de distribuição de espécies de plantas e animais. 

Estudos botânicos e geológicos tem mostrado que a complexa história geológica da 

Amazônia tem originado zonas com diferente composição edáfica que abrigam 

comunidades de espécies diferentes (Räsänen et al,. 1992, 1995). As condições do 

solo, determinadas pelo clima e por processos geológicos, estão claramente 

relacionados com os padrões de distribuição de vários grupos de plantas como 

passifloráceas (Gentry, 1981), árvores (Tuomisto et al., 1995), pteridófitos (Tuomisto 

& Poulsen, 1996, 1998) e melastomatáceas (Ruokolainen et al., 1997). Algumas 

destas áreas edáficas coincidem ou estão dentro das áreas de endemismo na 

Amazônia propostas para vertebrados terrestres (da Silva et al., 2005), aves de 

terras baixas (Haffer & Prance, 2001), anfibios (Ron, 2000), primatas (Silva & Oren, 

1996) e borboletas florestais (Hall & Harvey, 2002), indicando certo grau de 

congruência espacial para os padrões de distribuição desses diferentes grupos 

taxonômicos. 

     

Apesar da Amazônia brasileira ser uma região biodiversa, alguns gêneros 

neotropicais de Oryctini são mais diversificados no sul da América do Sul. O gênero 

Coelosis, com 7 espécies, tem duas espécies registradas na Amazônia brasileira e 

distribuídas também na Colômbia e Venezuela, enquanto que as outras 5 espécies 

estão distribuídas desde o sul do Mato Grosso até a Argentina. Uma situação similar 

ocorre com o gênero Heterogomphus, quatro das 42 espécies que ocorrem no 

Neotrópico estão registradas na Amazônia brasileira, as outras 38 espécies estão 

distribuídas na América Central, nos países andinos da América do Sul, e desde o 

sul do Brasil até a Argentina. A relativa perda de diversidade de espécies na região 

Amazônica, tal e como ocorre com o gênero Strategus (Ratcliffe, 1976), com 4 

espécies das 31 que estão distribuídas no Neotrópico, pode ser um indicador de um 

padrão de recolonização na margem norte e na margem sul do rio Amazonas, fato 

que poderia apoiar hipóteses sobre padrões de áreas de endemismo para 

coleópteros dinastíneos na região Amazônica.    
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Das 161 localidades com registros de Oryctini na Amazônia brasileira, 7 delas 

apresentaram os maiores valores no número de espécies (Tabela 4). Estes números 

são produto de coletas feitas em cidades e municípios importantes situados nas 

margens do rio Amazonas, ou de expedições realizadas em áreas protegidas. 

Algumas destas localidades como Manaus, Parque Nacional do Jaú e Benjamin 

Constant, têm sido consideras em estudos de análise de endemismo utilizando 

outros grupos de Scarabaoidea como os besouros xilófagos da família Passalidae 

(Reyes-Castillo et al., 2005).   

 

Tabela 4. Localidades da Amazônia brasileira com alto número de espécies de 

Oryctini (Scarabaeidae: Dynastinae)  

Estado Município ou 
Localidade 

Número de 
espécies 

Benjamin Constant 10 

Itacoatiara 7 

Manaus 11 

Parque Jaú 8 

Amazonas 

Taracuá 7 

Óbidos 7 
Pará 

Belém 7 

 

 

Vale destacar que os resultados apresentados neste estudo estão baseados 

na revisão das principais coleções zoológicas que continham informações referentes 

à tribo Oryctini na Amazônia brasileira. Tais dados demostram a necessidade de 

realizar um maior número de coletas nas localidades pouco exploradas, com o 

objetivo de complementar informações de distribuição e história natural deste grupo 

de besouros. Das seis Coleções Zoológicas visitadas, a coleção do INPA e a 

coleção do Museu de Zoologia de São Paulo (MZUSP) apresentaram o maior 

número de espécies e gêneros de Oryctini para a Amazônia brasileira, sendo 

importantes coleções de referência para o grupo (Tabela 5).  
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Tabela 5. Número de espécies de Oryctini dentro de cada coleção zoologica 

visitada. INPA: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, CZPB: Coleção 

Zoologica Prof. Paulo Bührnheim, Universidade Federal  do Amazonas, MZSP: 

Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, MPEG: Museu Paraense Emílio 

Goeldi, IBSP: Instituto Biológico São Paulo. 
 

Gênero INPA CZPB MZUSP MPEG IBSP 

Coelosis 2 2 2 2 0 

Enema 1 1 1 2 1 

Gibboryctes 0 1 0 0 0 

Heterogomphus 3 1 3 1 0 

Strategus 4 3 4 3 0 

Megaceras 3 3 4 3 1 

Podischnus 1 0 1 1 1 

TOTAL 14 11 15 12 3 
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4.3. Análise de caracteres 

 
Em taxonomia e sistemática os caracteres taxonômicos são definidos como 

atributos ou características dos organismos pelos quais individuos da mesma 

população diferem de outra. Um caracter taxonômico significa uma diferença atual 

ou potencial, sendo uma característica diagnóstica que especifica determinado taxon 

e que pode indicar relações entre organismos (Mayr & Ashlock, 1991). 

 

Nem todos os caracteres taxonômicos são igualmente úteis. Alguns são fortes 

indicadores de relações entre taxons enquanto outros apresentam pouca 

informação. De acordo com a habilidade de revelar relações, os caracteres 

taxonômicos adquirem um determinado “peso”. Aqueles caracteres que são pobres 

indicadores de relações entre taxons têm um peso baixo e são chamados caracteres 

“incertos”. Os caracteres de alto “peso” taxonômico, capazes de mostrar relações 

são chamados caracteres “chave”. Estes são caracteres facilmente percebidos, de 

baixa variabilidade, normalmente presentes em material preservado e úteis como 

marcadores convenientes para diferenciar os táxons no processo de classificação e 

identificação  (Mayr & Ashlock, 1991). 

 

Caracteres taxonômicos podem ser utilizados para identificar os gêneros de 

Oryctini que ocorrem na Amazônia brasileira. O número de dentes na tíbia anterior, a 

forma do ápice da tíbia posterior e o número de dentes nas mandíbulas podem ser 

considerados caracteres taxonômicos “chave”. Outros caracteres como a forma do 

clípeo ou a forma do processo prosternal podem ser definidos como caracteres 

“incertos” devido a sua alta variabilidade morfológica (Tabela 6). A presença de 

estruturas (cornos ou tubérculos) na cabeça e no pronoto de machos e fêmeas não 

pode ser considerado como um caracter taxônomico, o dimorfismo sexual, muito 

acentuado nos Oryctini, simplesmente é considerado como um atributo das 

espécies. No entanto, realizando a adequada diferenciação entre machos e fêmeas, 

estes atributos podem ser usados em chaves de identificação, sendo necessária a 

claridade da dicotomia entre ambos sexos.   
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Tabela 6. Caracteres morfológicos dos gêneros da tribo Oryctini que ocorrem na 

Amazônia brasileira 

CARÁTER Coelosis Enema Gibboryctes Heterogomphus Megaceras Podischnus Strategus 

Tíbia 
anterior 3 dentes 4 dentes 4 dentes 4 dentes 3 dentes 4 dentes 4 dentes 

Ápice 
tíbia 
posterior 

Finamente 
crenulado 

Crenulado 
com dentes Crenulado Crenulado ou  

com dentes 
Crenulado 

com espinho 2 dentes 3 dentes 

Élitros Fileiras de 
pontuações Lisos Fileiras de 

pontuações 
Ornamentação 

variável  Lisos Lisos Lisos 

Mandíbulas 3 dentes 2 dentes 2 lóbulos Simples ou 
 com dentes 2 dentes 2 dentes 3 dentes 

Processo 
proesternal 

Curto 
Às vezes 
laminado 

Curto Curto Largo às vezes 
laminado Longo Curto Longo 

M Duas 
projeções 

Corno 
variável 

Tubérculos 
formando 
cavidade 
triangular 

Tubérculos 
grandes 

Proeminência 
com dois 
cornos no 

ápice 

Corno 
bidentado  

Cornos 
formando 
cavidade Pronoto 

F Sem 
estruturas 

Sem 
estruturas 

Sem 
estruturas 

Tubérculos 
pequenos 

Tubérculos 
pequenos 

Convexo sem 
estruturas 

Tubérculos 
grandes 

M Corno 
grande 

Corno 
grande 

Tubérculo 
cônico 

Corno  
grande  

Corno  
longo 

Corno  
longo 

 2 
tubérculos 

Cabeça 

F Sem 
estruturas 

Corno 
mediano 

Sem 
estruturas Tubérculo Tubérculo Tubérculo  Sem 

estruturas 

Clípeo Bidentado Largo, 
emarginado 

Truncado, 
elevado 

Emarginado, 
elevado 

Forma 
variável Emarginado Truncado 

      M: Macho. F: Fêmea 

 
 
 

Os caracteres analizados para a identificação das espécies seguem as 

características que definem a um caracter “chave”. A forma e ornamentação do 

pigidio, a ornamentação do pronoto e élitros, a forma do canto ocular e a forma do 

clípeo e a genitália, além dos caracteres considerados para diferenciar gêneros, são 

caracteres que podem ser definidos como indicadores potenciais de relações entre 

os táxons. Estes caracteres “chave” são os que permitem obter uma diagnose de 

cada espécie e estão incluídos na chave dicotômica de identificação de espécies de 

Oryctini para a Amazônia brasileira. 
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Um dos principais caracteres “chave” é a forma dos parâmeros na genitália 

masculina. Como na maioria das especies de Coleoptera e em geral dos artrópodos, 

a genitália em Scarabaeidae mostra grande detalhe estructural devido a sua forma 

tridimensional sendo um caracter altamente específico para cada espécie.  

 
 
4.3.1. Chave para as espécies de adultos de Oryctini (Scarabaeidae: 
Dynastinae) da amazônia brasileira. 
 
1.  Tíbia anterior tridentada ................................................................................... 2 

1’.  Tíbia anterior quadridentada ............................................................................ 3 
 

2.  Élitros lisos, brilhantes, de cor preta. Clípeo truncado ou emarginado 

(bidentado em M. philoctetes). Mandíbulas bidentadas. Canto ocular sem 

pêlos  ...................................................................................   Megaceras....... 7 

2’.  Élitros geralmente com 5 fileiras de pontuações sobre uma superfície opaca, 

de cor pardo-vermelho. Clípeo estreito com ápice bidentado. Mandíbulas 

tridenta. Canto ocular com pêlos   ......................................  Coelosis  ........ 10 

 

3.  Élitros com fileiras de pontuações em sulcos profundos. Mandíbulas com 2 

lóbulos arredondados, similarmente grandes. Cabeça com tubérculo cônico 

perto da margem anterior do clípeo. Machos com proeminência pronotal 

formando uma fóvea triangular alcançando a margem posterior do pronoto. 

Parâmeros como nas figuras 29 e 30. .......................Gibboryctes waldenfelsi   
3’.  Élitros lisos, rugosos ou cobertos densamente de pontuações, mas nunca 

com fileiras bem definidas. Mandíbulas variavelmente dentadas mas nunca 

com 2 lóbulos grandes arredondados. Cabeça com corno ou com  1 - 2 

tubérculos cônicos, nunca perto do clípeo. Proeminência pronotal de forma 

variavél............................................................................................................   4 
 

4.  Corpo alongado e subparalelo. Tíbia anterior com dentes se dirigindo quase 

em ângulos retos (Fig. 83). Ápice da tíbia posterior com dois dentes fortes. 

Machos com a metade anterior do pronoto quase liso, com um corno (ou 

tubérculo) médio. Fêmeas sem fóvea no pronoto................Podischnus ..... 11  
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4’.  Corpo largo com lados arredondados. Tíbia anterior com dentes se dirigindo 

obliquamente (Fig. 96). Ápice da tíbia posterior crenulado ou com 1, 3 ou 4 

dentes.  Machos com a metade anterior do pronoto densamente coberto de 

pontuações ou rugoso. Fêmeas com ou sem fóvea no pronoto  

........................................................................................................................   5  

 

5.  Machos e fêmeas com corno na cabeça. Processo prosternal curto. Pronoto 

com margem anterior emarginado ao centro .............................  Enema ..... 12  

5’.  Machos com ou sem corno na cabeça. Fêmeas nunca com corno. Processo 

prosternal longo. Pronoto com margem anterior não emarginado ao centro 

........................................................................................................................   6 
 
6.  Fronte dos machos com corno. Fronte das fêmeas com dois pequenos 

tubérculos. Mandíbulas simples ou com dois dentes arredondados. Pronoto 

nos machos com corno ou protuberância que se origina desde a metade 

posterior e sem cornos laterais; fêmeas normalmente sem cavidade pronotal  

.................................................................................   Heterogomphus........ 13 
6’.  Fronte dos machos e fêmeas com dois tubérculos cônicos, nunca com corno. 

Mandíbulas com três dentes usualmente arredondados. Pronoto nos machos 

com corno subapical e geralmente com cornos laterais ou uma crista 

triangular elevada a cada lado; fêmeas com cavidade pronotal no terço 

anterior do pronoto .............................................................    Strategus....... 16 

 

7.  Clípeo com dois dentes no ápice (Fig. 68). Mandíbulas com dois dentes 

subiguais com ápice acuminado. Parâmeros como nas figuras 71 e 72 

.................................................................................................... M. philoctetes  

7´. Clípeo com ápice truncado ou ligeiramente emarginado. Mandíbulas com dois 

dentes diferentes em tamanho. Parâmeros com morfologia diferente   

.......................................................................................................................... 8 

 

8.  Élitros com estria fracamente marcada ou ausente. Corno frontal com ápice 

arredondado ou ligeiramente acuminado. Parâmeros como nas figuras 64 e 

65. Pigídio nas fêmeas com forte sulco transversal (Fig. 63), metade anterior 

côncava em vista lateral  ...........................................................  M. laevipenne   
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8´.  Élitros com estria sutural fortemente marcada. Corno frontal fracamente 

bilobado ou fortemete bifurcado. Parâmeros circulares ou ovalados. Pigídio 

nas fêmeas convexo em vista lateral. .............................................................. 9 
 

9.  Corno frontal com ápice fracamente bilobado. Cornos da proeminência 

pronotal subparalelos, curvados para baixo. Escutelo liso. Parâmeros como 

nas figuras 57 e 58. Pronoto das fêmeas com dois tubérculos atrás da 

margem anterior separados por um fraco 

sulco................................................................................................ M. crassum 

9´. Corno frontal com ápice bifurcado. Cornos da proeminência pronotal 

divergentes, fortemente curvados para baixo. Escutelo com pontuações 

profundas. Parâmeros como nas figuras. 78 e 79. Pronoto das fêmeas com 

dois tubérculos cônicos atrás da margem anterior sem sulco entre eles 

........................................................................................................  M. stuebeli 

 

10.  Pronoto com dois cornos subparalelos com ápice rombo. Processo prosternal 

com um espinho na região média. Parâmeros como nas figuras. 10 e 11. 

Fêmeas com a superfície do pronoto totalmente pontuada (Fig. 9) 

......................................................................................................... C. bicornis 

10´.  Pronoto com corno longo, bilobado, dorsalmente aplainado, projetado para a 

frente. Processo prosternal sem espinho. Parâmeros como nas figuras. 16 e 

17. Fêmeas com a região média do pronoto lisa, sem pontuações (Fig. 15)  

............................................................................................................. C. biloba 

 

11.  Machos com pontuações nos lados do pronoto não se estendendo até a base 

dos cornos. Parâmeros como nas figuras 84 e 85. Fêmeas com élitros quase 

lisos ................................................................................................... P. agenor  

11´.  Machos com pontuações sobre os lados do pronoto se estendendo até a base 

do corno. Parâmeros como nas figuras  88 e 89. Fêmeas com pontuações 

densas e grandes nos élitros .................................................... P. sexdentatus 
 
12.  Élitros marrom avermelhados, brilhantes; cabeça e pronoto mais escuros. 

Corno frontal curto, ápice agudo. Pronoto com proeminência 

pequena......................................................................................... E. endymion 
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12´.  Élitros pretos, brilhantes. Corno frontal longo, ápice agudo. Pronoto com corno 

grande, projetando-se para a frente. Parâmeros como nas figuras 24 e 

26............................................................................................................. E. pan 

 
13.  Mandíbulas simples, dente formando uma lâmina com ápice arredondado. 

Clípeo elevado, ápice com entalhe no meio formando 2 lóbulos (Fig. 49). 

Cada lado do pronoto com um tubérculo acima da margem lateral  

........................................................................................................................ 14 
13´.  Mandíbulas bidentadas, dentes subiguais com ápice arredondado. Clípeo 

elevado, ápice truncado ou com dois dentes. Lados do pronoto sem estruturas 

em forma de tubérculo ..................................................................................  15 

 

14.  Ápice da tíbia posterior crenulado. Proeminência pronotal alta, ápice bilobado, 

ligeiramente curvada para a frente. Lados do pronoto com tubérculo cônico. 

Cavidade pronotal larga e lisa. Parâmeros como nas figuras 33 e 

34.................................................................................................... H. aidoneus 

14´.  Ápice da tíbia posterior com fileiras de pequenos espinhos (Fig. 50). 

Proeminência pronotal larga, projetada para a frente, ápice com emarginação 

formando dois lóbulos. Lados do pronoto com um pequeno processo em 

forma de tubérculo. Cavidade pronotal profunda, densamente pubescente. 

Parâmeros como nas figuras 44 e 45..............................................  H. ulysses 

 

15.  Ápice da tíbia posterior crenulado, sem dentes. Processo prosternal curto, 

cônico, ápice ligeiramente acuminado. Proeminência pronotal alta, projetada 

90° em relação ao corpo, ápice bifurcado formando 2 lóbulos quadrangulares. 

Corno frontal longo, recurvado, ápice ligeiramente bilobado. Parâmeros como 

nas figuras 38 e 39 ......................................................................... H. eteocles 

15´.   Ápice da tíbia posterior com 2 dentes (Fig. 43). Processo prosternal longo, 

laminado, ápice quadrangular. Proeminência pronotal aparentemente 

formando 4 lóbulos, ápice bilobado com pequeno entalhe no meio. Lados do 

pronoto com pequenos lóbulos arredondados. Corno frontal curto, ápice 

acuminado. Parâmeros como nas figuras 44 e 45 .........................  H. telamon 
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16.  Clípeo emarginado, ligeiramente elevado. Primeiro tarsômero da tíbia 

posterior geralmente triangular, ápice formando um ângulo agudo (Fig. 97) 

........................................................................................................................ 17 

16´.  Clípeo com ápice estreito, ligeiramente acuminado. Primeiro tarsómero da 

tíbia posterior alongado e quadrangular (Fig. 109) ........................................ 18 
 

17.  Lados dos élitros geralmente lisos, sem pontuações ou ocasionalmente com 

pequenas pontuações atrás do úmero (Fig. 95). Parâmeros como nas figuras 

98 e 99 ............................................................................................... S. aloeus 

17´.  Lados dos élitros geralmente com 1 a 3 fileiras de pontuações oceladas 

moderadamente profundas atrás do úmero (Fig. 115) . Parâmeros como nas 

figuras 116 e 117 .............................................................................. S. validus 

 

18.  Superfície do pigídio granulada, moderadamente pontuada, ocasionalmente 

com uma faixa de pontuações setígeras na porção apical. Parâmeros como 

nas figuras 103 e 104. Distribuição desde a margem sul do rio Amazonas até 

a Argentina .................................................................. S. surinamensis hirtus 
18´.  Superfície do pigídio finamente granulada, escassamente pontuada, faixa de 

cerdas longas na margem posterior.  Parâmeros como na figuras 110 e 111. 

Distribuição desde a margem norte do rio Amazonas até a Venezuela 

......................................................................   S. surinamensis surinamensis 
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5. CONCLUSÃO 
 

• O estudo faunístico da tribo Oryctini para a área que representa a Amazônia 

brasileira, permitiu que fossem complementadas e atualizadas as descrições 

morfológicas e os dados biológicos e ecológicos de 19 espécies de dinastíneos. 

• Com base nas informações incluídas nas etiquetas que acompanham o material 

estudado, foi possível ampliar a distribuição geográfica das espécies de Oryctini 

para a região Neotropical. Assim, as espécies Heterogomphus eteocles 

Burmeister, Heterogomphus aidoneus (Perty), Heterogomphus telamon 

Burmeister, Megaceras crassum Prell, e Megaceras laevipenne Prell, 1914, são 

registradas pela primeira vez para a Amazônia brasileira e M. laevipenne Prell, 

para o Brasil.  

• A análise de caracteres morfológicos facilitou a identificação de características 

taxonômicas “chave”, os quais foram incluídos na elaboração de uma chave de 

identificação de adultos das espécies de Oryctini, que ocorrem na Amazônia 

brasileira.  

• De acordo com a distribuição da tribo Oryctini nos diferentes ecossistemas ou 

fitofisionomias presentes na Amazônia brasileira, é possivel sugerir que algumas 

espécies sejam sensíveis a atividades de desmatamento e processos de 

antropização. Fato pelo qual é recomendável que se contemple este grupo de 

coleópteros em programas de monitoramento e conservação de áreas de floresta 

Amazônica.  

• Os dados de ocorrência das espécies de Oryctini na Amazônia brasileira 

sugerem a necessidade de realizar um maior número de coletas nas localidades 

onde não existe nenhum tipo de informação sobre o grupo. Da mesma forma, é 

preciso realizar estudos similares utilizando outros grupos de dinastíneos como 

Cyclocephalini ou Pentodontini, que devido a sua diversidade de espécies no 

neotrópico e especificidade ecológica, podem estar respondendo a padrões de 

distribuição de áreas de endemismo na Amazônia, similares aos que apresentam 

outros grupos faunísticos.   
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