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Sinopse 

Foram estudadas as espécies de Passalidae (Coleoptera) do Estado do 

Acre na Amazônia brasileira. Foram registradas 32 espécies sendo três 

novas para a ciência, distribuídas em duas subfamílias e seis gêneros. 
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espécies no Brasil e uma chave de identificação para as espécies, 

também são fornecidos. 
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“You may push me around 

But you cannot win 

You may throw me down 

But I'll rise again 

The more you say 

The more I defy you 

So get out of my face 

 

You cannot stop us 

You cannot bring us down 

Never give up 

We go on and on! 

You'll never break us 

Never bring us down 

We are alive! 

 

The wind blows 

I'll lean into the wind 

My anger grows 

I'll use it to win 

The more you say 

The more I defy you 

So get out of my way  

 

All my will 

All my strength 

Rip it out 

Start again” 

 

 

“Você pode me empurrar 

Mas você não pode vencer 

Você pode me deixar pra baixo 

Mas eu levantarei outra vez 

Quanto mais você fala 

Mais eu desafio você 

Então saia da minha frente 

 

Você não pode nos parar 

Você não pode nos deixar mal 

Nunca desistiremos 

Nós vamos até o fim! 

Você nunca irá nos parar 

Nunca nos colocará para baixo 

Nós estamos vivos! 

 

O vento sopra 

Eu inclinarei ao vento 

Minha raiva cresce 

Eu usarei isto pra ganhar 

Quanto mais você fala 

Mais eu desafio você 

Então saia do meu caminho 

 

Toda minha vontade 

Toda minha força 

Ponho para fora 

Começo outra vez” 
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“Se todos os insetos desaparecessem da Terra, 

dentro de 50 anos toda a vida na Terra acabaria. Se 

todos os seres humanos desapareceram da Terra, 

dentro de 50 anos todas as formas de vida iriam 

florescer.” 

Jonas Salk 
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RESUMO 

Passalidae é um pequeno grupo de insetos saproxilófagos, com cerca de 930 espécies 

distribuídos nos trópicos. No Brasil ocorrem cerca de 100 espécies e dessas aproximadamente 

60 são encontradas na Amazônia. Foram analisados mais de 1200 espécimes de passalídeos 

depositados em três coleções (INPA, UFAM e GOELDI), separados taxonomicamente quanto 

a estrutura morfológica. Os dados referentes a distribuição geográfica foram obtidos através das 

informações presentes nas etiquedas dos indivíduos bem como de literatura disponível. Pela 

primeira vez é apresentado um estudo taxonômico das espécies de Passalidae e suas localidades 

no Estado do Acre. São listadas 32 espécies, representando 6 gêneros, dos 9 registrados para o 

Brasil, distribuídos por 6 municípios. É fornecida chave de identificação para os adultos dos 

gêneros e das espécies ocorrentes no Estado do Acre, bem como diagnoses para subfamílias, 

gêneros e espécies, fotografias dos principais caracteres taxonômicos de cada espécie e mapas 

com distribuição atualizada das espécies para o Brasil. Duas espécies são registradas pela 

primeira vez para o Brasil, três tiveram primeira ocorrência para a região amazônica e três 

espécies novas para a ciência foram descritas. 
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ABSTRACT 

Taxonomic study of Passalidae (Coleotera: Scarabaeoidea) from the State of Acre, 

Brazil 

Passalidae is a small group of saproxilophagous insects, with about 930 species distributed in 

the tropics. In Brazil about 100 species occur and about 60 species are found in the Amazon. 

More than 1200 specimens of passalids deposited in three collections (INPA, UFAM and 

GOELDI) were analyzed, taxonomically separated as to the morphological structure. The data 

referring to the geographical distribution were obtained through the information present in the 

individuals labels as well as of the available literature. For the first time a taxonomic study of 

the Passalidae species and their locations in the State of Acre is presented. 32 species are listed, 

representing 6 genera, out of the 9 registered in Brazil, distributed in 6 municipalities. 

Identification key is provided for adults of genera and species occurring in the State of Acre, as 

well as diagnoses for subfamilies, genera and species, photographs of the main taxonomic 

characters of each species and maps with updated distribution of the species to Brazil. Two 

species are recorded for the first time in Brazil, three had first occurrence for the Amazon region 

and three new species for science were described. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aspectos gerais sobre Passalidae 

Coleoptera é a ordem mais rica e diversificada da Classe Insecta, com aproximadamente 

390.000 espécies descritas, representando cerca de 40% de todos os insetos (Zhang, 2013).  No 

Brasil, já foram registradas mais de 28 mil espécies em 105 famílias (Casari e Ide, 2012).  

Scarabaeoidea Latreille, 1802 é uma superfamília de Coleoptera que abriga mais de 

31.000 espécies distribuídas em 12 famílias (Jameson e Ratcliffe, 2002; Bouchard et al., 2011), 

no Brasil, até o momento são encontradas 9 dessas famílias (Casari e Ide, 2012).  

Dentro de Scarabaeoidea, a família Passalidae é um grupo relativamente pequeno com 

cerca de 930 espécies distribuídas essencialmente na área pantropical (Boucher, 2006). No 

Brasil, encontramos cerca de 100 espécies em todos os biomas (Fonseca e Reyes-Castillo, 2004; 

Mattos e Mermudes, 2014).  

É um grupo homogêneo tanto do ponto de vista morfológico quanto do ecológico 

(Reyes-Castillo, 1970). Os adultos são caracterizados por terem o corpo alongado e 

subcilíndrico ou achatado dorsoventralmente, medindo entre 10 a 80 mm de comprimento e 

apresentando coloração geralmente preto brilhante, no entanto há espécies de cor amarronzada 

ou avermelhada (Reyes-Castillo, 1970). Possuem cabeça prognata mais estreita que o tórax 

geralmente contendo um chifre; antenas com 10 artículos, sendo três destes formadores de uma 

clava antenal lamelada (igualmente a todos os Scarabaeoidea). Clípeo reduzido separado da 

fronte por uma sutura ou escondido sob este; mandíbulas grandes e robustas projetando-se 

através do ápice do labro sendo curvadas e dentadas. Pronoto com sulco longitudinal mediano 

(Reyes-Castillo, 1970; Schuster, 2002).  

As larvas são alongadas, subcilíndricas e curvadas em formato de “C” de coloração 

branco leitosa. O crânio é pouco escrerotinizado e apresenta antena bisegmentada. As 

mandíbulas são robustas e maxilas com gálea e lacínea distintamente separadas. As pernas 

metatorácicas são reduzidas a órgão estridulatório juntamente com a área estriada na coxa 

mesotorácida (Costa e Fonseca 1986; Schuster 2002). Adultos e larvas comunicam-se através 

de um complexo sistema acústico (Barker 1971; Schuster e Reyes-Castillo 1988; Reyes-Castillo 

e Jarman 1980). 

São insetos de hábitos silvícolas, que estão relacionados a troncos, árvores caídas e 

matéria orgânica vegetal em decomposição. A quase totalidade do ciclo de vida ocorre no 
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interior dos troncos caídos, sendo que lá esses insetos encontram alimento, abrigo, e condições 

microambientais favoráveis (Reyes-Castillo e Amat-Garcia, 1991; Schuster, 2002). Todos os 

estágios de vida são encontrados em galerias abertas pelos adultos, onde os mesmos depositam 

seus ovos em um ninho feito com excrementos (Reyes-Castillo, 1970, 2000; Schuster 2002). 

Possuem comportamento subsocial, pois apresentam cuidado parental, sendo que os 

adultos preparam o alimento das larvas (Reyes-Castillo, 1970; Schuster, 2002).   

1.2 Histórico taxonômico e de classificações 

Passalidae Leach 1815 é uma família pertencente a Scarabaeoidea Latreille 1802, única 

superfamília da série Scarabaeiformia Crowson 1960. Os estudos taxonômicos para a família 

se iniciaram na décima edição do Systema Naturae de Linnaeus (1758), onde está presente a 

descrição de Scarabaeus interruptus, uma espécie proveniente da América, sendo a única 

espécie conhecida até o final do século XVIII, considerada a espécie tipo da família. O próprio 

Linnaeus (1767) transferiu a espécie para o gênero Lucanus e mais tarde, Fabricius (1792) a 

colocou dentro de Passalus. Leach (1815) removeu o gênero de Lucanidae e criou um novo 

grupo chamado Passalida, o qual corresponde ao atual conceito da família Passalidae agrupando 

as 14 espécies conhecidas até o início do século XIX. Mac Leay (1819) descreveu o gênero 

Paxillus para duas espécies americanas. Vale observar que o “Coleopterorum Catalogus” 

considera Mac Leay (1819) como autor da família, no entanto, Costa Lima (1953) e Arnet 

(1962) atribuem a Leach a autoria, sendo assim considerada no presente trabalho. 

Passalidae continha apenas Passalus nos trabalhos de Percheron (1835, 1841 e 1844) e 

apresentava 85 espécies dos trópicos do Novo e Velho Mundo. Smith (1852), no primeiro 

catálogo mundial de Coleoptera, apresentava 101 espécies. 

Kaup (1871) propunha uma classificação dividindo a família em cinco subfamílias 

acrescentando mais 63 novos gêneros aos dois gêneros já descritos, sendo esta uma 

classificação feita por múltiplos de cinco, baseado no conceito quinário de MacLeay (1819). 

Assim, cada gênero tinha apenas cinco espécies. Mais tarde, Kuwert (1891, 1896, 1897, 1898), 

baseado em caracteres convergentes, estabeleceu um agrupamento artificial, elevando assim a 

38 o número de subfamílias para reunir os 80 gêneros e 507 espécies. 

Gravely (1918) estabeleceu um sistema de classificação baseado na distribuição das 

espécies por regiões geográficas, dessa forma, Passalidae foi subdividida em sete subfamílias e 

53 gêneros. Hincks e Dibb (1935, 1958) utilizaram essa classificação em um catálogo mundial, 
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o que resultou em 500 espécies de passalídeos para o mundo. Arrow (1950), por sua vez, uniu 

duas das três subfamílias da região indo-australiana, caracterizando os limites da subfamília 

Passalinae. Reyes-Castillo (1970), seguindo o conceito de Arrow (1950) propôs duas 

subfamílias, a saber: Aulacocyclinae e Passalinae.  

Boucher (2006) reconheceu Passalidae sendo constituída por duas subfamílias: 

Aulacocyclinae, com cinco gêneros e 50 espécies distribuídas na região oriental-australiana e 

Passalinae contendo cinco tribos (Passalini, Proculini, Solenocyclini, Leptaulacini e 

Macrolinini) com cerca de 800 espécies, distribuídas na faixa equatorial. A última classificação 

proposta para a família é a de Fonseca et al. (2011), a qual subdivide Passalidae em cinco 

subfamílias Aulacocyclinae, Passalinae, Proculinae, Solenocyclinae e Macrolininae, 

ratificando os resultados apresentados por Gravely (1918). 

Passalidae possui dois trabalhos recentes enfatizando as relações filogenéticas das 

subfamílias, são eles: Boucher (2006) e Fonseca et al. (2011). Ambos os estudos mostram 

resultados quanto a divisão das subfamílias, diferindo quanto aos limites das subfamílias. Os 

Passalidae, de acordo com Boucher (2006), são constituídos por duas subfamílias: 

Aulacocyclinae e Passalinae, sendo que a primeira contém duas tribos e a segunda cinco tribos. 

Fonseca et al. (2011) eleva Solenocyclini, Proculini e Macrolinini a categoria de subfamílias 

que antes eram tribos de Passalinae, com isso a família passa a ter cinco subfamílias: 

Aulacocyclinae, Solenocyclinae, Proculinae, Passalinae e Macrolininae. No presente trabalho, 

adota-se a classificação de Fonseca et al. (2011). 

Referente ao Brasil, o primeiro estudo taxonômico acerca de passalídeos foi realizado 

por Ohaus (1909), no qual ele comenta aspectos da biologia, incluindo hábitos de colonização 

de troncos mortos. O primeiro autor brasileiro a estudar a Passalidae foi Moreira (1922, 1925). 

Mais tarde, Luederwaldt (1931a) publicou uma monografia acerca dos passalídeos do Brasil, 

para o qual até então, não havia nenhum outro trabalho no mesmo nível. Além disso, outros 

trabalhos faunísticos com dados de localidades e descrição de novos táxons foram realizados 

por Pereira (1939, 1940, 1941, 1944), Luederwaldt (1927ab, 1929, 1931ab, 1934ab, 1941), 

Bührnheim (1962), Vulcano e Pereira (1967), Fonseca (1989, 1990ab, 1992), Reyes-Castillo e 

Fonseca (1992), Fonseca e Reyes-Castillo (1993, 1994), Fonseca e Ribeiro (1993), Bührnheim 

e Aguiar (1991, 1995) e Santos-Silva (2000). 

Atualmente, o trabalho mais importante sobre a família no Brasil é o de Fonseca e 

Reyes-Castillo (2004), que traz uma sinopse acerca dos passalídeos em nosso país, bem como 



 

4 

 

a descrição de uma nova espécie de Veturius Kaup, 1871. Os trabalhos mais recentes são de 

Mattos e Mermudes (2013, 2014, 2015, 2016), que discutem dados acerca dos passalídeos no 

sudeste do Brasil, ressaltando o estado do Rio de Janeiro. Para a Amazônia brasileira, temos 

Fonseca (1992, 1999, 1989, 1990ab), Fonseca e Reyes-Castillo (1994), Fonseca e Ribeiro 

(1993) focando principalmente na descrição de novos táxons. 

Os passalídeos americanos são representados por 25 gêneros e mais de 330 espécies 

(Boucher, 2006) e, no Brasil encontramos cerca de 100 espécies distribuídas em seis gêneros 

(Fonseca e Reyes-Castillo, 2004; Mattos e Mermudes, 2014), sendo que dessas, 50 espécies 

estão na Amazônia brasileira (Fonseca e Reyes-Castillo, 2004), a qual está ainda pouco 

explorada do ponto de vista taxonômico para Passalidae, especialmente em áreas mais distantes 

dos grandes centros urbanos e, por essa razão, o presente estudo taxonômico foca em uma área 

quase inexplorada em relação ao táxon. 

Conhecem-se apenas quatro gêneros e sete espécies para o Estado do Acre (Fonseca e 

Reyes-Castillo, 2004). Assim, amostras coletadas da referida região são de relevância para o 

conhecimento taxonômico por tratar-se de uma área de geologia complexa (Rossetti, 2014). Os 

processos tectônicos que foram ativos no Holoceno, continuam até hoje, ainda que em menor 

intensidade, afetando diretamente a rede de drenagem, relevo, entre outros, causando tensão, 

fatos que podem produzir pressão de seleção e consequente formação de novas espécies 

(Rossetti, 2004). 

Além disso, por serem insetos decompositores de madeira morta, desempenham 

importante papel ecológico na ciclagem de nutrientes em florestas tropicais (Rodriguez, 1985; 

Rodriguez e Zorrilla, 1986; Castillo, 1987; Castillo e Morón, 1992). Logo, estudos taxonômicos 

são o primeiro passo na compreensão do sistema vivo e, neste aspecto, pretende-se contribuir 

através do conhecimento desse importante grupo. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Realizar um estudo taxonômico para Passalidae no Estado do Acre. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar taxonomicamente as espécies de Passalidae no Estado do Acre; 
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• Descrever eventuais espécies novas e fornecer diagnoses detalhadas das espécies que 

apresentam descrição sucinta ou com caracteres insuficientes para sua identificação; 

• Elaborar mapas plotando registros de ocorrência e fornecer informações sobre a 

distribuição geográfica das espécies para o Estado do Acre; 

•  Confeccionar chaves de identificação ilustradas para os gêneros e as espécies de 

Passalidae no Estado do Acre. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

Acre é um dos estados da federação brasileira pertencendo politicamente à região Norte 

e ecologicamente ao bioma Amazônia. Está situado no extremo oeste da Amazônia brasileira, 

entre as latitudes de 07°07S e 11°08S, e as longitudes de 66°30 W e 74°W. Possui área territorial 

de 164.221,36 km2 correspondendo a 4% da área amazônica brasileira e a 1,9% do território 

nacional. Sua extensão territorial é de 445 Km no sentido norte-sul e 809 Km entre seus 

extremos leste oeste (ACRE, 2010). 

O clima é do tipo equatorial quente e úmido (Am segundo a classificação de Köppen, 

1948), caracterizado por altas temperaturas, elevados índices de precipitação pluviométrica que 

variam de 2.000 mm a 2.500 mm anuais e alta umidade relativa do ar. A temperatura média 

anual está em torno de 24,5ºC, enquanto a máxima fica em torno de 32ºC, aproximadamente 

uniforme para todo o estado (ACRE, 2010). 

No estado, predominam duas regiões fitoecológicas: a Floresta Ombrófila Densa e a 

Floresta Ombrófila Aberta, sendo que em uma pequena extensão existe também Campinarana, 

uma terceira região fitoecológica, restrita à parte noroeste do Estado. Essas regiões se 

caracterizam por sua heterogeneidade florística, constituindo-se em grande valor econômico 

para o estado (ACRE, 2010). 

3.2 Origem do material 

3.2.1  Coletas 

Foram realizadas três expedições de coletas entre os dias 27 a 30 de setembro de 2010, 

15 a 20 de novembro de 2010 e 5 a 11 de setembro de 2011, nos municípios de Manoel Urbano, 

Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul, todos no Acre, ao longo da Rodovia BR-364 e em 

estradas vicinais (Fig. 1), em assentamentos recentes do INCRA, em áreas desmatadas 

convertidas em pastagens para gado ou ramais próximos a áreas de floresta; todos esses pontos 
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com árvores cortadas ou derrubadas em algum estágio de decomposição (Fig. 2). Os exemplares 

foram coletados dos troncos mortos, localizados pelo procedimento de busca ativa, com esforço 

de coleta de oito horas diárias. Os troncos eram avaliados inicialmente quanto ao seu grau de 

decomposição, segundo Fonseca (1988) e somente eram explorados aqueles considerados 

adequados. 

 

Figura 1. Mapa fitoecológico do estado do Acre mostrando os municípios onde ocorreram as 

coletas. 
Fonte: Projeto Purus (adaptado). 

Os troncos foram abertos com facões, aplicando-se golpes tangencias para retirar lascas 

de madeira, até que fossem encontradas as galerias que abrigavam os passalídeos. Os insetos 

foram retirados dos troncos com auxílio de pinças, em seguida, larvas e adultos foram 

acondicionados em frascos de vidro contendo solução fixadora tipo “pampel” (Fig. 3). 

O material proveniente das coletas foi incorporado à Coleção de Invertebrados do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). 
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Figura 2. Locais de coleta de passalídeos: A. Áreas florestais; B. Áreas de desmatamento; C. 

Áreas desmatadas para plantações; D. Assentamentos do INCRA. 

 

Figura 3. Coleta de passalídeos: A. Tronco em decomposição; B. Abertura do tronco; C. 

ocupação dos passalidae nas galerias; D. remoção dos insetos das galerias abertas no tronco. 

3.2.2 Material adicional 

Além das coletas, o estudo foi baseado no exame do material das coleções das seguintes 

instituições: 

INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil. 
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MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

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

Amazonas, Manaus, Brasil. 

3.3 Estudo taxonômico 

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

espécies e algumas redescrições das mesmas, bem como nas chaves propostas por Luederwaldt 

(1931a), Vulcano e Pereira (1967) para os passalídeos brasileiros e em chaves para outros países 

neotropicais como Jimenez-Ferbans e Amat-Garcia (2010), Jimenez-Ferbans et al. (2013, 2015, 

2016). Para outras informações sobre as espécies foram consultados os trabalhos de Amat-

Garcia e Reyes-Castillo (2007a), Fonseca e Reyes-Castillo (2004), Jimenez-Ferbans e Amat-

Garcia (2009), Jimenez-Ferbans e Reyes-Castillo (2015), e em outros trabalhos relacionados 

com o estudo da família disponíveis na literatura. 

As diagnoses e descrições das espécies estudadas foram feitas com base na morfologia 

externa e genitálias masculinas. As descrições seguiram o padrão de terminologia morfológica 

usado por Reyes-Castillo (1970). Para a diferenciação dos gêneros e espécies foram examinadas 

estruturas da cabeça em vista dorsal como labro, clípeo, sutura frontoclipeal, ângulo anterior do 

clípeo, tubérculos externos, secundários e internos, canthus ocular, estrutura média frontal, 

corno, tubérculos parietais, fossas frontais, sulco occipital e, em vista ventral, como palpo 

labial, lígula, fosseta antenal, mento, submento, processo hipostomal e gula. Outras estruturas 

ainda pouco utilizadas na taxonomia de Passalidae também foram observadas como o formato 

do prosternelo, cicatrizes mesosternais, disco e cicatrizes metasternais e último segmento do 

abdome. Além disso também foram analisadas genitálias masculinas, onde o lóbulo mediano, 

a peça basal e os parâmeros foram comparados (Figuras 4 a 8). 

As fotografias dos exemplares foram feitas com estereomicroscópio Leica M165C 

acoplada a uma câmera digital Leica DFC295. As fotos foram tratadas utilizando o programa 

Adobe Photoshop© CC 2015 versão 6.0.  

A sessão de material examinado de cada espécie foi preparada usando AUTOMATEX 

(Brown, 2013). 

 



 

9 

 

 

Figura 4: Principais estruturas morfológicas de Passalidae em vista dorsal: Mb = mandíbula; 

Ant = antena; Ch = chifre; Tb = tíbia; Dnt = dentes da tíbia; Aa = ângulo anterior pronotal; Sap 

= Sulco anterior pronotal; Slp = sulco lateral pronotal; Pnt = pronoto; Sm = sulco médio; Cp = 

cicatriz pronotal; Esc = escutelo; Met = mesepisterno; Pde = pedúnculo elitral; Um = Úmero; 

El = élitro; Esel = estrias elitrais; Tar = tarsômeros; Gt = garras tarsais; Del = divisão do élitro; 

Ael = ápice do élitro. Adaptado de Reyes-Castillo (1970). 
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Figura 5. Principais estruturas morfológicas de Passalidae em vista ventral: Pres = proesterno; 

Prel = prosternelo; Cmst = cicatrizes mesosteternais; Mesp = mesepisterno; Mesemp = 

mesempímero; Mesetl = mesoesternelo; Mesn = mesoesterno; Dmtst = Disco metasternal; 

Cmtst = Cicatrizes metasternais; Prsegab = primeiro segmento abdominal visível. Adaptado de 

Reyes-Castillo (1970). 
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Figura 6. Principais estruturas morfológicas da cabeça de Passalidae em vista dorsal: Lb = labro; 

Cl = clípeo; Sfc = sutura frontoclipeal; Aac = ângulo anterior do clípeo; Te = tubérculo externo; 

Ts = tubérculo secundário; Ti = tubérculo interno; Co = canthus ocular; Qf = quilha frontal; Ff 

= Fossa frontal; Emf = Estrutura média frontal; Tp = tubérculo parietal; Oc = olho composto; 

So = Sulco occipital. Adaptado de Reyes-Castillo (1970). 

 

 

Figura 7. Principais estruturas morfológicas da cabeça de Passalidae em vista ventral: Pl = palpo 

labial; Lg = lígula; Fa = fossa antenal; Mt = mento; Cm = cicatriz do mento; Sm = submento; 

Ph = processo hipostomal; Gu = gula. Adaptado de Reyes-Castillo (1970). 



 

12 

 

 

Figura 8. Esquema do edeago de Passalidae – A: Vista dorsal; B: Vista ventral; C: vista lateral. 

Lm = lobo médio; Llp = lobo lateral do parâmetro; Pe = placa esclerotinizada; Pr = parâmetro; 

Pb = peça basal; Tg = tegmen. Adaptado de Bührnheim (1978). 
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3.4 Distribuição geográfica 

As informações referentes a distribuição geográfica e georeferenciamento 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.  

Os dados de município, localidade e coordenadas geográficas foram plotados sobre o 

mapa do Brasil afim de mostrar a distribuição das espécies dentro do país. A composição de 

mapas foi feita utilizando o websoftware livre SimppleMappr. Na sessão “Distribuição 

geográfica” foi utilizado um asterisco (*) no Estado do Acre para aquelas espécies com primeiro 

registro para o Estado. 

3.5 Chave de identificação de espécies 

Para a identificação das espécies que ocorrem no Estado do Acre, foram elaboradas 

chaves dicotômicas para os gêneros e espécies, sendo usados caracteres que são expressos 

constantemente, com baixa variabilidade intrínseca e facilmente observados com 

procedimentos razoáveis, de fácil visualização e reconhecimento segundo exposto por Ratcliffe 

(2003).  

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

dicotomia será impresso em uma linha e o segundo na linha imediatamente subsequente 

(Papavero, 1994). A chave é do tipo politética já que utiliza mais de uma combinação de 

caracteres como critério necessário para identificar os táxons. Para facilitar a identificação das 

espécies, ainda são fornecidas fotografias de caracteres diagnósticos ou daqueles caracteres que 

sejam difíceis de interpretar no texto. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

4.1 Passalidae do Estado do Acre 

A passalidofauna acreana está compreendida em duas subfamílias, seis gêneros, quatro 

subgêneros e 32 espécies. Passalinae é a subfamília mais rica com 27 espécies, tendo Proculinae 

cinco espécies. O gênero Passalus é o mais rico com 21 espécies (Tabela 1). 
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Tabela 1. Lista de espécies de Passalidae presentes no Estado do Acre, Brasil 

Subfamília Gênero Subgênero Sessão Espécie 

Passalinae 

Passalus 

Pertinax 

  P. convexus Dalman, 1817 

  P. dubitans Kuwert, 1891 

  P. epiphanoides (Kuwert, 1891) 

  P. latifrons Percheron, 1841 

  P. rhodocanthopoides (Kuwert, 1891) 

Mitrorhinus   P. nodifer Bevilaqua e Fonseca, 2017 

Passalus 

Phoroneus 

P. binominatus Percheron 1841 

P. glaberrimus Eschscholtz, 1829 

P. peruvianus (Kuwert, 1898) 

P. umbriensis Hincks, 1950 

P. variiphyllus (Kuwert, 1891) 

P. sp. nov. 1 

Petrejus P. pugionifer (Kuwert, 1891) 

Neleus 

P. coarctatus Percheron, 1835 

P. coniferus Eschscholtz, 1829 

P. elfriedae Luederwaldt, 1931 

P. interruptus (Linnaeus, 1758) 

P. interstitialis Eschscholtz, 1829 

P. lanei (Pereira, 1939) 

P. punctiger Lepeletier e Serville, 1825 

P. sp. nov. 2 

Paxillus 

    
P. amazonicus Reyes-Castillo e Fonseca, 

1997 

    P. camerani (Rosmini, 1902) 

    P. forsteri Luederwaldt, 1927 

    P. leachi MacLeay, 1819 

Spasalus 
    S. aquinoi Fonseca, 1990 

    S. crenatus (MacLeay, 1819) 

Proculinae 

Popilus     P. marginatus (Percheron, 1835) 

Verres     V. furcilabris (Eschscholtz, 1829) 

Veturius Veturius 

  V. libericornis Kuwert 1891 

  V. platyrhinus (Hope e Westwood 1845) 

  V. transversus (Dalman 1817) 

4.2 Passalidae Leach, 1815 (sensu Reyes-Castillo, 1970) (32 espécies listadas) 

Gênero tipo da família designado por Reyes-Castillo (1970): Passalus Fabricius 1792. 

Comprimento entre 10-80 mm; coloração preta brilhante; cabeça prognata; corpo 

alongado e achatado dorsoventralmente. Labro bastante diferenciado da cabeça contendo cerdas 

e pontuações; mandíbulas assimétricas robustas e com base contendo um dente móvel. Antenas 
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com dez seguimentos, sendo os mais distais formadores da clava que pode conter de 3 a 5 

antenômeros. Olhos bastante divididos pelo canthus ou carena ocular. Fronte com um corno 

voltado para frente, podendo ser bem diferenciado ou reduzido; presença de quilhas, suturas e 

tubérculos sendo conspícuos ou não. Palpos labiais articulados com o primeiro seguimento 

reduzido. Mento com borda anterior bastante aprofundada com lígula esclerosada localizada na 

cavidade do mento contendo em geral um ou três dentes. Processo hipostotal alargado 

horizontalmente. Protórax de formato quadrangular dividido do mesotórax por um pedúnculo 

mesotorácico; sulco pronotal anterior incompleto; élitros cobrindo todo o abdome contendo 

estrias longitudinais paralelas entre si; prosternelo situado no meio da altura das procoxas. 

Tarsos pentâmeros; meso e metatíbias com esporões apicais. Edeago composto por uma peça 

basal, dois lóbulos reduzidos ou fusionados e lóbulo médio de formato globoso.  

4.2.1 Passalinae Leach, 1815 (sensu Fonseca et al., 2011) (27 espécies listadas) 

Clípeo reduzido e oculto localizado debaixo da fronte não sendo visível dorsalmente; 

ângulos anteriores da cabeça podendo ser desenvolvidos com ápice agudo ou reduzidos; borda 

anterior contendo de dois, três ou quatro tubérculos entre os ângulos anteriores da cabeça. 

Lóbulos laterais do mento em geral não ultrapassam o ápice da lígula. Primeiro seguimento 

labial visível ou pouco visível. Processo hipostomal pouco separado ou não separado do mento. 

Lacínia com um ou dois dentes apicais. Clava antenal com três a cinco lamelas. Prosternelo 

romboidal ou pentagonal. 

Esta subfamília tem distribuição neotropical e inclui seis gêneros (Ameripassalus, 

Passalus, Passipassalus, Paxillus, Ptichopus e Spasalus) todos ocorrendo no Brasil, sendo que 

três foram registrados para o Acre. 

Spasalus Kaup, 1869 

Espécie tipo: Spasalus crenatus (MacLeay, 1819) por designação de Reyes-Castillo (1973). 

São caracterizados por terem corpo pequeno (< 20 mm de comprimento) e sempre 

convexo. Borda frontal do labro subreta; estrutura médio frontal tipo "marginatus" (Reyes-

Castillo, 1970); área frontal pontilhada e tuberculada com a borda anterior reta com um pequeno 

entalhe no centro. Clavas antenais com cinco lamelas, lacínia unidentada, prosternelo 

romboidal com ápice posterior truncado ou arredondado; sulco marginal da face ventral do 

profemur presente. 
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Gênero endêmico da América do Sul e Antilhas, diversificou para a região amazônica a 

partir do escudo da Guiana (Fonseca, 1990, 1992), reunindo 12 espécies descritas, e atualmente 

está em processo de revisão e estudo filogenético, possivelmente aumentará seu número de 

espécies. O gênero é relatado pela primeira vez no Estado do Acre. 

Spasalus aquinoi Fonseca, 1990 

(Figs. 9 – 10) 

Spasalus aquinoi Fonseca 1990: 69. Santos-Silva 2000: 111, 113 (chave). Fonseca e Reyes-Castillo 2004 (lista). 

Cabeça (Fig. 9A) com borda anterior do labro reta. Área frontal plana com pontuações, ora 

grossas, ora finas, espalhadas pela estrutura; margem anterior reta com um entalhe no meio. 

Ângulo anterior cefálico fortemente protraído, obtuso e amplo. Ângulos anteriores do clípeo 

inconspícuos situados debaixo dos tubérculos externos, sendo esses fortemente agudos; 

tubérculos internos grandes, com ápice arredondados, muito salientes, de dimensões 

semelhantes aos tubérculos externos e situados cerca de 2/3 da distância entre a estrutura média 

frontal (EMF) e os tubérculos externos. EMF com tubérculo central baixo, de ápice careniforme 

e não livre; tubérculos parietais pouco desenvolvidos, as vezes obsoletos. Quilhas frontais 

curtas, fortes, arqueadas quase em semicírculo até os tubérculos internos. Mamelão podendo 

ser grande e arredondado ou pequeno e alongado, raras vezes quase obsoleto. Ponte ausente. 

Mento (Fig. 9B) liso na região mediana com cicatrizes grandes e profundas com superfície lisa; 

lóbulos laterais com pontos setígeros grandes e espassados; submento com lóbulos laterais 

contendo pequenos grupos de cerdas grossas. Pronoto (Fig. 9C) com margem anterior 

ligeiramente sinuosa; lados com pontuações fortes cobrindo cerca de um terço da largura 

pronotal, inclusive sobre as cicatrizes, que são pequenas e irregulares; ângulos anteriores 

agudos e protraídos; sulco pronotal anterior estreito, porém dilatando-se na extremidade 

alcançando mais de dois terços da largura pronotal. Prosternelo (Fig. 9D) dilatado e opaco na 

região mediana, com ápice ligeiramente truncado. Cicatrizes mesosternais (Fig. 9D) longas, 

glabras, rasas e com limites fracamente marcados. Metastemo (Fig. 9E) glabro, convexo, 

apresentando o disco metasternal pouco marcado, a não ser por um grupo de pontuações 

lateroposteriores; cicatrizes metasternais delgadas e glabras. Edeago (Fig. 10) com o lobo médio 

alongado, com duas placas esclerotinizadas ventrolaterais afastadas entre si; tegmen mais longo 

que o lobo médio, apresentando os lobos laterais dos parâmeros muito afastados entre si e com 

sinuosidades na margem apical; peça basal fundida aos parâmeros. 
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Figura 9. Spasalus aquinoi Fonseca, 1990: A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. Cabeça 

em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. Mesosterno 

(escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 10. Edeago de Spasalus aquinoi Fonseca, 1990: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 

72°23'18.48"W, 11f#, 7m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas e Acre*) (Fig. 11). 

 

Figura 11. Mapa com registro geográfico da distribuição de Spasalus aquinoi Fonseca, 1990 

no Brasil. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Comentários: Esta espécie até o momento só foi registrada na descrição e na localidade tipo e 

pode ser reconhecida principalmente pela pontuação forte e uniforme dos élitros, pelos ápices 

dos ângulos anteriores da cabeça muito salientes e agudos e pelo sulco occipital fortemente 

bicôncavo. Difere-se de S. crenatus (MacLeay, 1819) pela distância das placas esclerotinizadas 

do tegmen do edeago que em S. aquinoi formam um contorno quadrangular; pela ausência de 

curvatura nas rugas frontais; pela forma da área média do mento que na presente espécie é 

glabra e lisa. Afasta-se de S. robustus (Percheron, 1835) pelo número de espinhos da face 

externa da tíbia posterior, sendo dois em S. aquinoi; pelos ângulos anteriores da cabeça que são 

maiores e pela ausência de dentes nas quilhas frontais. 

Spasalus crenatus (MacLeay, 1819) 

(Fig. 12) 

Paxillus crenatus MacLeay 1819: 106. Fleutiaux e Sallé 1889: 43. Gravely 1918: 50, fig. 6. Luederwaldt 1931: 

62; 1934: 358. Vulcano e Pereira 1960: 536. Reyes-Castillo 1970: 185. 

Passalus puncticollis Saint Fargeau e Serville 1825: 21. 

Spasalus puncticollis Kuwert 1898: 184. Arrow 1906 (1907): 451. 

Passalus crenatus Eschscholtz 1829: 24. Percheron 1835: 38; prancha 3, fig. 3; 1841: 10  

Passalus crenulatus Dejean 1837:195 (catálogo). 

Passalus robustus (nec. Percheron) Burmeister 1847: 495. 

Passalus hopei Percheron 1844: 7. Burmeister 1847: 578 

Spasalus hopei Kuwert 1898: 184. Arrow 1906 (1907): 444. 

Spasalus gravis Kuwert 1898: 184 (nom. nud.). 

Spasalus robustus Kaup 1869: 28; 1871: 81. Kuwert 1891: 182; 1898: 183 (part.). 

Spasalus var. abnormalis Kuwert 1891: 182; 1898: 183. 

Paxillus var. abnormalis Luederwaldt 1931: 62; 1934: 358. 

Spasalus robustus (nec. Percheron) Kuwert 1898: 183 (part.). Luederwaldt 1931: 67. 

Spasalus magnus Kuwert 1898: 183. 

Paxillus robustus Luederwaldt 1931: 67. 

Paxillus magnus Luederwaldt 1931: 67. 

Paxillus puncticollis Paulian 1947: 20, figs. 7-11. 

Spasalus crenatus Reyes-Castillo 1973: 1543, 1557, fig. 7, foto 3. Boucher 1986: 494, 507 (chave), 508; 2015a: 

20; 2015b: 10. Mouzinho e Fonseca 1998: 26. Santos-Silva 2000: 113 (chave). Fonseca e Reyes-Castillo 2004: 

13 (lista). Amat-Garcia e Reyes-Castillo 2007: 334, fig. 4. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jimenez-Ferbans e 

Amat-Garcia 2009: 160, fig. 1b; 2010: 58 (chave); 2011: 411. Jimenez-Ferbans et al. 2013: 200. Jimenez-

Ferbans et al. 2015: 506, 508 (chave), fig. 19. Boucher e Salazar 2016: 355. 

 

Cabeça (Fig. 12A) coma borda anterior do labro reta. Área frontal plana densamente pontuada 

com pequenos pontos finos espalhados irregularmente pela área; borda anterior reta, as vezes 

com um pequeno entalhe na região mediana; área frontal posterior com um mamelão grande 

em formato oval. Tubérculos externos conspícuos de ápice agudo em formato espiniforme; 

tubérculos internos grandes, com ápices mais arredondados que os tubérculos externos, situados 

entre estes e o ápice do tubérculo central; área frontal plana e ampla. Ponte completamente 

ausente, em seu lugar há de cada lado na borda anterior da cabeça, entre os tubérculos externos 

e ruga supraorbital, uma lamina delgada, aguada, reta, atrás dela a superfície é igualmente plana. 
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EMF com corno chato e pequeno, com ápice estreito não livre; tubérculos parietais pequenos e 

as vezes inconspícuos situados próximos ao tubérculo central. Quilhas frontais fortes, altas e 

ligeiramente retas, terminando sobre os tubérculos internos. Mento (Fig. 12B) com região 

mediana dilatada com pontos setígeros; cicatrizes grandes e ovais com superfície rugosa. 

Pronoto (Fig. 12C) de margem anterior reta ou ligeiramente sinuosa; com ângulos anteriores 

bastante agudos e protraídos; com lados densamente pontuados em pelo menos dois terços da 

largura pronotal; sulco anterior pronotal estreito dilatando-se no ápice, alcançando dois terços 

da largura pronotal; margem lateral sinuosa com ângulo posterior obtuso; sulco marginal lateral 

estreito. Prosternelo (Fig. 12D) com ápice ligeiramente truncado. Cicatrizes mesosternais (Fig. 

12D) grandes e alongadas, porém rasas e superfície opaca. Disco metasternal (Fig. 12E) 

ligeiramente plano e fracamente marcado; pequeno grupo de pontuações na área pósterolateral 

do disco. Cicatrizes metasternais (Fig. 12E) estreitas e glabras, com superfície rugosa. 
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Figura 12. Spasalus crenatus (MacLeay, 1819): A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 3 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Santa Luiza, 

7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Argentina, Brasil (Acre*, Amazonas, Pará, Roraima), Colômbia, 

Guiana Francesa, Peru, Suriname e Antilhas (Islas Vírgenes, Guadeloupe, Martinique, 

Dominique, Moustique, Porto Rico e La Española) (Fig. 13). 
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Figura 13. Mapa com registro geográfico da distribuição de Spasalus crenatus (MacLeay, 

1819) no Brasil. 

Comentários: S. crenatus é muito confundida com S. robustus e ainda gera dificuldades na 

identificação como cita Luederwaldt (1931a) e conforme é percebido na chave apresentada por 

Santos-Silva (2000). No entanto, segundo Luederwaldt (1931a), Kuwert assinalou o único 

caráter que é utilizado para distinguir as duas espécies que é a ausência da ponte em S. crenatus 

e presente em S. robustus. Como o gênero está em processo de revisão, acreditamos que tal 

dificuldade na identificação das espécies seja sanada com o acréssimo de caracteres 

taxonômicos mais seguros.  

Paxillus MacLeay, 1819 

Espécie tipo: Paxillus leachii Mac Leay, 1819 por designação de Gravely (1918). 

Paxillus MacLeay, 1819: 105 

Paexiles Percheron, 1835: 6 

Paxilloides Kuwert, 1890: 97 

Paxillosomus Kuwert, 1896: 225 
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Assim como Spasalus, são caracterizados por apresentarem o corpo achatado e pequeno 

(> 26 mm). Possuem antena com clava formada por cinco lamelas. Mandíbula geralmente com 

três dentes terminais; o dente da mandíbula direita mais delgado, exteriormente em cima, 

pontiagudo. Lacínia unidentada. Corno com ápice geralmente não livre, pequeno e plano, 

comumente com pequena ponta na frente. Tubérculos parietais geralmente distintos e pelo 

menos anteriormente destacados. Rugas frontais bem desenvolvidas, indo até os tubérculos 

externos, raras vezes somente até os tubérculos internos. Ângulos anteriores da cabeça salientes. 

Labro geralmente com ligeira concavidade. Mento geralmente liso, com cicatrizes pequenas 

bem delimitadas. Pronoto com pontuações irregulares e grossas mais ou menos abundantes nas 

áreas laterais. 

Segundo Amat-Garcia e Reyes-Castillo (2007a) há dimorfismo sexual secundário, em 

que as fêmeas têm um tufo de cerdas longas nos úmeros, e os machos têm cerdas muito curtas, 

sendo tal característica exclusiva de algumas espécies. Gênero neotropical de ampla 

distribuição contendo 18 espécies ocorre do sudeste do México ao Paraguai (Mattos e 

Mermudes, 2013; Jimenez-Ferbans e Reyes-Castillo, 2015). Recentemente teve seu 

monofiletismo comprovado por Jimenez-Ferbans e Reyes-Castillo (2015), no entanto, uma 

revisão taxonômica seria importante para delimitar melhor as espécies do gênero. 

Paxillus amazonicus Reyes-Castillo e Fonseca, 1997 

(Figs. 14 – 15) 

Paxillus amazonicus Reyes-Castillo e Fonseca 1997: 75, figura 1; Fonseca e Reyes-Castillo 2004:12 (lista); 

Mattos e Mermudes 2013: 340 (chave). 

Cabeça (Fig. 14A) com área anterior frontal coberta por pontuações grossas e esparsas. Clava 

antenal com o primeiro antenômero reduzido, geralmente ¾ da largura do antenômero posterior. 

Borda anterior do labro reta. Tubérculos externos robustos e conspícuos, de ápice agudos 

dirigidos para frente, maiores que os tubérculos secundários; tubérculos secundários 

distintamente separados entre si com ápices agudos, às vezes ligeiramente obtusos; tubérculos 

internos evidentes e menores que os tubérculos externos, situados a meia distância entre os 

tubérculos externos e o ápice do corno. EMF com corno achatado e de ápice não livre; 

tubérculos parietais grandes e arredondados alcançando mais da metade do comprimento do 

tubérculo central podendo estar ligeiramente unidos a este. Quilhas frontais elevadas e 

conspícuas, partem do ápice do tubérculo central e alcançam os tubérculos internos onde 
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apresentam sinuosidade e chegam até os tubérculos externos onde ficam mais baixas e retas. 

Mento (Fig. 14B) com região mediana lisa, sem pontuações ou cerdas; lóbulos laterais do mento 

pouco pubescentes e com cerdas curtas; processo hipostomal liso e unido ao mento com ápice 

opaco e com cerdas curtas. Pronoto (Fig. 14C) com margem anterior reta, às vezes com discreta 

sinuosidade; ângulos anteriores ligeiramente protraídos; sulcos anterior e lateral marginal 

estreitos e finamente punctados, sendo que o anterior alcança um terço da largura pronotal. 

Cicatrizes pronotais cercadas por pontuações grossas espalhadas por toda área lateral do 

pronoto. Processo prosternal (Fig. 14D) pentagonal, achatado e opaco. Úmeros glabros. 

Mesosterno (Fig. 14D) com cicatrizes grandes e alongadas, porém rasa de superfície 

ligeiramente rugosa. Metasterno (Fig. 14E) com disco deprimido, demarcado por uma fileira 

de finas pontuações; cicatrizes metasternais bastante delgadas e glabras com superfície opaca. 

Edeago (Fig. 15) com o lobo médio arredondado com duas placas esclerotinizadas estreitas 

ventrolaterais afastadas entre si; tegmen um pouco menor que o lobo médio, apresentando os 

lobos laterais dos parâmeros muito afastados entre si em vista ventral e próximos em vista 

dorsal; peça basal fundida aos parâmeros. 
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Figura 14. Paxillus amazonicus Reyes-Castillo e Fonseca, 1997: A. Cabeça em vista dorsal 

(escala 3 mm); B. Cabeça em vista ventral (escala 1,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral 

(escala 3 mm); D. Mesosterno (escala 1,5 mm); E. Metasterno (escala 2 mm). 
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Figura 15. Edeago de Paxillus amazonicus Reyes-Castillo e Fonseca, 1997: Vista dorsal; B. 

Vista ventral; C. Vista lateral; escalas 0,5 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.70"S, 

72°18'46.33"W, 3f#, 4m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Acre) (Fig. 16). 

 

Figura 16. Mapa com registro geográfico da distribuição de Paxillus amazonicus Reyes-

Castillo e Fonseca, 1997 no Brasil. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 

 



 

27 

 

Comentários: Espécie similar a P. forsteri Luederwaldt, 1927 e P. pleuralis Luederwaldt, 1931 

pois ambas possuem tubérculos secundários, no entanto, diferencia-se das duas por apresentar 

o processo hipostomal com ápice opaco e com pequeno tufo de cerdas curtas além de P. 

pleuralis possuir pubescência nos úmeros e cicatrizes metasternais, diferente de P. amazonicus. 

Paxillus camerani (Rosmini, 1902) 

(Figs. 17 – 18) 

Paxillosomus camerani Rosmini 1902: 4. Pangella 1905: 4. Hincks e Dibb 1935: 35 (catálogo).  

Paxillus camerani Gravely 1918: 48, 50, 45, fig. 6. Moreira 1921 (1922): 271, 272; 1925: 28, 29. Luederwaldt 

1931: 63, 77, 225; 1934: 364. Hincks e Dibb 1935: 35 (catálogo); 1958: 29 (catálogo suplemento). Blackwelder 

1944: 191 (list). Hincks 1950: 1038. Vulcano e Pereira 1967: 537. Reyes-Castillo 1970: 185; 1973: 1553. 

Boucher, 1986: 504 (chave). Amat-Garcia e Reyes-Castillo 2007: 332, fig. 1. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. 

Jiménez-Ferbans e amat-García 2011: 411. Mattos e Mermudes 2013: 332, 340 (chave), figs. 8-9.  

 

Cabeça (Fig. 17A) apresentando labro com margem anterior fracamente côncava, área frontal 

pontuada. Área frontal anterior marcada por pontos grossos e espalhados; área mediana frontal 

lisa e elevada; área pós-frontal em declive e opaca. Margem anterior levemente entalhada 

medianamente. Tubérculos externos proeminentes e direcionados para frente; tubérculos 

internos pequenos e distintos, situados bem próximos aos tubérculos externos. EMF com corno 

achatado, curto e de ápice não livre, ligeiramente mais largo na base e levemente separado dos 

tubérculos parietais, os quais são pequenos e globulares. Quilhas frontais fracamente curvadas 

e elevadas, partindo do ápice do tubérculo central e terminando nos tubérculos externos, sendo 

que muitas vezes cada quilha possui um pequeno tubérculo a meia distância entre o corno e o 

tubérculo externo. Mento (Fig. 17B) com área mediana lisa, cicatrizes pequenas e glabras, 

lóbulos laterais com pontuações e pubescência escassa. Pronoto (Fig. 17C) com as margens 

anterior e laterais retas; pontuações percorrendo toda a lateral da estrutura; cicatrizes pequenas 

com grupo de pontos situados logo a cima da mesma; sulco anterior marginal curto, com menos 

de um terço da largura pronotal. Processo prosternal (Fig. 17D) pentagonal com elevação 

conspícua e com depressão pequena no centro. Mesoesterno (Fig. 17D) liso e brilhante com 

cicatrizes alongadas e rasas, por vezes cercadas por finas pontuações que podem ultrapassar a 

borda da cicatriz. Metasterno (Fig. 17E) com disco bem evidente limitado por pontuações 

grossas nas margens; área pósterolateral do metasterno com pontuações finas e escassas; 

cicatrizes estreitas e glabras de superfície rugosa ou opaca. Pubescência densa apenas nas 

fêmeas, onde as cerdas são abundantes nos úmeros, porção pósteroventral do pronoto e 

metatíbias. Edeago (Fig. 18) alongado com o lobo médio de ápice agudo com duas placas 
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esclerotinizadas grandes praticamente unidas em vista ventral; tegmen um pouco menor que o 

lobo médio; lobos laterais do tegmen com ápice ligeiramente retos em vista lateral. 

 

Figura 17. Paxillus camerani (Rosmini, 1902): A. Cabeça em vista dorsal (escala 2 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 1,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 2 mm); D. 

Mesosterno (escala 1,5 mm); E. Metasterno (escala 2 mm). 
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Figura 18. Edeago de Paxillus camerani (Rosmini, 1902): Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 0,5 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.70"S, 

72°18'46.33"W, 15f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, 

BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.93"S, 72°18'46.67"W, 3f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.70"S, 72°18'46.33"W, 14m#, 

5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 

7°46'26.93"S, 72°18'46.67"W, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, 

BR 346, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°11'26.82"S, 70°32'13.55"W, 4f#, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 

69º15'19,3"W, 3f#, 7m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio 

col. (INPA), Rio Branco, F[azenda] Catuaba, BR - 364 km 23, 1?#, 13-15.ix.1993, J. Vicente 

da Silva col. (UFAM), Rio Branco, Plácido de Castro; vila Califórnia; ramal rio novo; km 5, 

1?#, 14.iv.1992, J. Vicente da Silva col. (UFAM), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 

9º0'9.2"S, 68º49'15.7"W, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e 

Plínio col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas, Acre* e 

Mato Grosso), Peru, Suriname e Paraguai (Fig. 19). 
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Figura 19. Mapa com registro geográfico da distribuição de Paxillus camerani (Rosmini, 

1902) no Brasil. 

Comentários: Espécie muito similar a P. borelli (Pangella, 1905) por apresentar a margem 

anterior da cabeça reta, mas diferencia-se das demais espécies de Paxillus por apresentar 

cicatrizes mesosternais com pontuações que muitas vezes excedem a borda da cicatriz. 

Paxillus forsteri Luederwaldt, 1927 

(Figs. 20 – 21) 

Paxillus forsteri Luederwaldt 1927: 38; 1934: 363. Hincks 1934: 270. Hincks e Dibb 1935: 36 (catálogo); 1958: 

32 (catálogo suplemento). Reyes-Castillo 1970: 185; Reyes-Castillo 1973: 1553 (P. foresteri sic). Fonseca e 

Reyes-Castillo 2004: 13 (lista). Mattos e Mermudes 2013: 330, 340 (chave), figs. 6-7. 

Paxillus pentaphyllus var. forsteri Luederwaldt 1931: 77. 

 

Cabeça (Fig. 20A) com área anterior frontal opaca com pontuações grossas e espaçadas. Clava 

antenal com o primeiro antenômero muito reduzido, usualmente ¾ da largura do antenômero 

posterior. Borda anterior do labro reta. Tubérculos externos robustos, de ápices agudos, maiores 

que os tubérculos secundários; tubérculos secundários distintamente separados entre si com 
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ápices agudos; tubérculos internos evidentes e menores que os tubérculos externos, situados a 

meia distância entre os tubérculos externos e o ápice do corno. EMF com corno achatado e de 

ápice não livre; tubérculos parietais grandes e arredondados, alcançam mais da metade do 

comprimento do tubérculo central e podem estar ligeiramente unidos a este, sendo que às vezes 

aparece um pequeno ápice elevado. Quilhas frontais fracamente elevadas, porém conspícuas, 

às vezes apresentando leve sinuosidades; partem do ápice do tubérculo central, alcançançando 

os tubérculos internos e chegando até aos tubérculos externos. Mento (Fig. 20B) com região 

mediana lisa, sem pontuações ou cerdas; processo hipostomal liso e unido ao mento. Pronoto 

(Fig. 20C) com margem anterior reta; ângulos anteriores protraídos; sulcos anterior e lateral 

marginal estreitos e finamente pontuados, sendo que o anterior alcança um terço da largura 

pronotal. Cicatrizes pronotais cercadas por pontuações grossas espalhadas por toda área lateral 

do pronoto. Processo prosternal (Fig. 20D) pentagonal achatado e opaco. Úmeros glabros ou 

com pubescência muito escassa situada na região ventral. Mesosterno (Fig. 20D) com cicatrizes 

grandes e alongadas, profundas com superfície ligeiramente rugosa. Metasterno (Fig. 20E) com 

disco, demarcado por uma fileira de finas pontuações; área mediana lateral lisa; área anterior e 

posterior lateral com pontuações escassas; cicatrizes metasternais bastante delgadas e glabras 

com superfície opaca. Edeago (Fig. 21) alongado com o lobo médio também alongado e com 

duas placas estreitas esclerotinizadas e afastadas entre si em vista ventral; tegmen de mesmo 

tamanho que o lobo médio; lobos laterais com ápice arredondados em vista lateral. 
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Figura 20. Paxillus forsteri Luederwaldt, 1927: A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 1,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 1,5 mm); E. Metasterno (escala 2 mm). 
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Figura 21. Edeago de Paxillus forsteri Luederwaldt, 1927: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 0,5 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.70"S, 

72°18'46.33"W, 5f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). Rio Branco, 

F[azenda] Catuaba, BR – 364, km 23, 1?#, 13-15.ix.1993, J. Vicente da Silva col. (UFAM). 

Distribuição geográfica: Bolívia, Brasil (Acre*, Pará e Goiás) e Peru (Fig. 22). 
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Figura 22. Mapa com registro geográfico da distribuição de Paxillus forsteri Luederwaldt, 

1927 no Brasil. 

Comentários: Esta espécie é muito próxima a P. pleuralis Luederwaldt, 1931 diferenciando-

se desta por possuir as cicatrizes mesosternais ovais, brilhantes e principalmente por não 

apresentar pubescência nas cicatrizes metasternais. Há uma certa confusão quanto aos 

tubérculos secundários, onde ora são tratados como tais, ora como um entalhe na região 

mediana da margem anterior da cabeça, no entanto, segundo Mattos e Mermudes (2013) que 

analisaram a série tipo, os tubérculos secundários ou entalhe na região mediana da margem 

anterior da cabeça são a mesma coisa, apresentando-se como variações. 

Paxillus leachi MacLeay, 1819 

(Figs. 23 – 24) 

Paxillus leachi MacLeay 1819: 106. Kaup 1869: 30; 1871: 80. Bates 1886: 14. Kuwert 1898: 180. Pangella 1905: 

9. Arrow 1906 (1907): 443. Gravely 1918: 49, 51, fig. 6. Moreira 1921 (1922): 271, 274; 1925: 28, 29, fig. 30. 

Luederwaldt 1931: 62, 69, 224; 1934: 361. Hincks e Dibb 1935: 36; 1958: 13 (catálogo suplemento). Blackwelder 

1944: 191. Hincks 1953: 34. Vulcano e Pereira 1967: 537 (chave). Reyes-Castillo 1970: 185; Reyes-Castillo 1973: 

1553, fig. 6, foto 2; 1982: 1391; 1992: 357; 2000: 175; 2002: 477. Boucher 1986: 504 (chave). Reyes-Castillo e 
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Amat-Garcia 1991: 504. Fonseca e Ribeiro 1993: 232. Fonseca e Reyes-Castillo 2004: 13 (lista). Amat-Garcia e 

Reyes-Castillo 2007: 333, fig. 2. Jiménez-Ferbans e Amat-Garcia 2009: 158, fig. 1a; 2010: 58 (chave); 2011: 411. 

Mouzinho et al. 2010: 591. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez-Ferbas et al. 2015: 509. Jiménez-Ferbans et 

al. 2013: 201 (chave), 204, fig. 22. Mattos e Mermudes 2013: 329 (redescrição), 340 (chave), figs. 1-5; 2014: 263; 

2015: 424. 

Passalus leachi Percheron 1835: 37, prancha 3, fig. 2; 1841: 10. Castelnau 1840: 179. Burmeister 1847: 494. 

Truqui 1857: 262, 317.  

Passalus depressus Drapiez 1819: 50, prancha 4, fig. 4. 

Paxillus depressus Kuwert 1898: 180. 

Paxillus consobrinus Kuwert 1898: 180. 

Paxillus denticulatus Kuwert 1898: 180. 

Paxillus var. minor Kuwert 1891: 182; 1898: 180. Pangella 1905: 9. Luederwaldt 1931: 62, 70, 224. 

Paxillus parvus Casey 1896 (1897): 644; 1914: 375. Arrow 1906 (1907): 443. 

Paxillus minor Kuwert 1898 (nec Kuwert 1891).  

Paxillus ab. nitidior Bechyné 1943: 120. 

Paxillus leachi forma “a” Luederwaldt 1934: 361, 367. 

Paxillus leachi forma “b” Luederwaldt 1934: 361, 367. 

Passalus brasiliensis Saint Fargeau e Serville 1825: 21. Guérin-Méneville 1828: 90. 

Paxilloides brasiliensis Kuwert 1898: 181. Pangela 1905: 2. 

Paxillus brasiliensis Gravely 1918: 49, 50, fig. 7. Moreira 1921 (1922): 271; 1925: 28. Luederwaldt 1931: 63. 

Rhodocanthopus ?anguliferoides Kuwert 1891: 181. 

Paxilloides ?anguliferoides Kuwert 1898: 181. 

Paxillus ?latisternus Kuwert 1898: 179. Rosmini 1902: 3. Pangella 1905: 9. Luederwaldt 1931: 62. 

Paxillus brasiliensis Luederwaldt 1931: 63, 71, 224 (nec Saint Fargeau e Serville 1825). 

Paxilloides schmidti Kuwert 1898: 181 (nec Kuwert 1890). Pangella 1905: 2.  

Paxillus schimidti Luederwaldt 1931: 73.  

Corpo achatado. Cabeça (Fig. 23A) com área frontal anterior com pontuações grossas, 

desiguais, escassas ou densas, com margem anterior quase reta; área frontal mediana lisa e com 

ou sem elevação. Clava antenal com margem anterior reta ou quase reta quando fechada. 

Tubérculos externos conspícuos e com ápice voltado para frente, situados sobre os ângulos 

anteriores do clípeo; tubérculos internos fracamente desenvolvidos e menores que os tubérculos 

externos, localizados à meia distância entre o ápice do corno e os tubérculos externos. EMF 

com tubérculo central achatado e com ápice não livre, com base mais larga e conectado com os 

tubérculos parietais. Quilhas frontais altas, fortes e retas, divididas ao meio pelos tubérculos 

internos. Pronoto (Fig. 23C) com margem anterior quase reta; ângulos anteriores fracamente 

protraídos; sulco anterior punctado alcançando um quarto da largura pronotal; margem lateral 

quase reta com escassas pontuações que acompanham o sulco anterior; sulco lateral marginal 

estreito; cicatrizes ausentes ou indistintas, por vezes cobertas por pontuações. Processo 

prosternal (Fig. 23D) pentagonal achatado e liso. Mesoesterno (Fig. 23D) liso com cicatrizes 

irregulares algumas vezes alongadas, estreitas rasas e opacas. Metasterno (Fig. 23E) com área 

lateral com pontuações variadas (finas ou grossas); disco metasternal bem evidente, delimitado 

por uma fileira de grossas pontuações; cicatrizes estreitas e glabras, de superfície opaca. Edeago 

(Fig. 24) alongado com o lobo médio também alongado com duas placas esclerotinizadas largas 



 

36 

 

e afastadas entre si em vista ventral; tegmen menor que o lobo médio; lobos laterais pequenos 

e com ápices retos em vista lateral. 

 

Figura 23. Paxillus leachi MacLeay, 1819: A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. Cabeça 

em vista ventral (escala 1,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 1,5 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 24. Edeago de Paxillus leachi MacLeay, 1819: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista 

lateral; escalas 0,5 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'39.08"S 

72°23'18.76"W, 3f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 69f#, 38m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; 

FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 

69°23'50.37"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°50'40.96"S, 69°24'17.96"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 69°23'50.63"W, 2f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.72"S, 

69°23'49.30"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 69°23'50.63"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Porto Acre, 5?#, 15.vi-02.vii.1992, Gorayeb, Pena, Henriques, Edmar col. (GOELDI), 

Rio Branco, 2?#, 25.viii-08.xi.1991, F. Ramos; A. Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. 

(GOELDI), Rio Branco, F[azenda] Catuaba, BR - 364 km 23, 8?#, 11-13.xi.1993, J. Vicente da 

Silva col. (UFAM), Sena Madureira, Praia Redonda, 9° 9'33.65"S, 68°45'47.02"W, 1f#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9° 

5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 12f#, 5m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: México, Antilhas, Bahamas, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicarágua, Panamá, Colômbia, Suriname, Guiana Francesa, Brasil (Amapá, Acre, 

Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Roraima, São 

Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro), Bolívia, Peru, Equador, Argentina, Uruguai (Fig. 25). 
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Figura 25. Mapa com registro geográfico da distribuição de Paxillus leachi MacLeay, 1819 no 

Brasil. 

Comentários: Diferencia-se das demais espécies por apresentar a clava antenal com a margem 

anterior reta ou quase reta quando fechada e por apresentar os tubérculos externos quase 

conectados com os ângulos anteriores da cabeça. Doesburg (1974) e Reyes-Castillo e Fonseca 

(1997) relataram presença de dimorfismo sexual, sendo que a fêmea possui o úmero pubescente 

com longas cerdas, enquanto no macho as cerdas são curtas. Mattos e Mermudes (2013) 

observaram que muitos machos possuem o úmero glabro apenas possuindo cerdas nas 

pontuações. 

Passalus Fabricius, 1792 

Espécie tipo: Scarabaeus interruptus Linneo, 1758, por designação de Zang (1905). 

Cupes Voet 1806: 48 

Phoroneus Kaup 1869: 10 

Pertinax Kaup 1869: 21 

Neleus Kaup 1869: 30 

Neleides Kaup 1869: 33 

Vatinius Kaup18 69: 35 
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Petrejus Kaup 1869: 36 

Mitrorhinus Kaup 1871: 79 

Ninus Kaup 1871: 89 

Rhodocanthopus Kaup 1871: 91 

Rhagonocerus Kaup 1871: 97 

Epiphanus Kaup 1871: 98 

Eumeleus Kaup 1871: 102 

Valerius Kuwert 1891: 175 

Cassius Kuwert 1891: 176 

Lucilius Kuwert 1891: 176 

Pertinacides Kuwert 1891: 178 

Epipertinax Kuwert 1891: 179 

Ninoides Kuwert 1891: 179 

Neleurops Kuwert 1891: 179 

Manlius Kuwert 1891: 182 

Phoronaeosomus Kuwert 1891: 184 

Tetraracus Kuwert 1891: 184 

Trichopleurus Kuwert 1896: 223 

Lophocephalus Kuwert 1896: 223 

Aponelides Kuwert 1896: 223 

Microthorax Kuwert 1896: 223 

Parapertinax Kuwert 1896: 223 

Severus Kuwert 1896: 223 

Polyacanthopus Kuwert 1896: 225 

Toxeutotaenius Kuwert 1896: 226 

Synesius Kuwert 1896: 226 

Thryptocerus Kuwert 1896: 226 

Phanocles Kuwert 1896: 226 

Oeneus Kuwert 1896: 227 

Ptychotrichus Kuwert 1896: 227 

Flavius Kuwert 1896: 227 

Calidas Kuwert 1896: 227 

Gnomon Zang 1905a: 154 

Lasioperix Zang 1905a: 154 

Phaulothorax Zang 1905a: 154 

Scalmus Zang 1905a: 154 

Psilomus Zang 1905a: 154 

Macrolobus Zang 1905a: 154 

Alococerus Zang 1905a: 155 

Epipleurothrix Zang 1905a: 155 

Zosterothrix Zang 1905a: 155 

Procululus Zang 1905b: 225 

Epiphoroneus Arrow 1907: 459 

Antillanax Boucher 2015: 8 

Apresentam corpo pequeno, médio ou grande (20 – 60 mm), deprimido ou convexo; 

clava antenal em geral com três lamelas (salvo poucas espécies com quatro ou cinco); labro 

com a borda anterior reta ou pouco côncava; lacínia bidentada; prosternelo romboidal com o 

ápice posterior truncado ou arredondado e sulco marginal da face ventral do profêmur presente. 

Gênero neotropical de ampla distribuição, ocorrendo desde o norte do México até o sul 

da Argentina. É subdividido em três subgêneros Pertinax, Mitrorhinus e Passalus s. str. 

(Luederwaldt, 1931; Hincks e Dibb, 1935) distribuídos em 162 espécies, sendo que no Brasil 

ocorrem cerca de 65 e no Acre foram registradas 21 espécies. Uma revisão deste gênero, seus 
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subgêneros ou pelo menos de seus grupos de espécies ou sessões se faz necessária, uma vez 

que outros autores (Boucher 2006; Jiménez-Ferbans et al., 2014, 2015, 2016) apontam para a 

polifilia do gênero. As observações sobre os táxons deste gênero permitem sugerir que Pertinax 

e Mitrorhinus possam mudar de status, ou seja, constituam gêneros e que Phoroneus e Neleus 

sejam subgêneros de Passalus sensu strictu. Além disso, outos táxons dentro de Passalus 

poderão, por sua vez, também mudar de status. 

Passalus (Pertinax) 

Possuem tamanho médio a grande (21 – 45 mm) em geral corpo convexo. Pubescência 

geralmente escassa com úmeros sem cerdas. Apresentam borda frontal reta sendo que em alguns 

casos há um entalhe no meio que pode levar a interpretações que definem tubérculos 

secundários. Os tubérculos externos são geralmente agudos e espiniformes, sendo que os 

tubérculos internos podem ser conspícuos ou não. Estrutura média frontal formada por um 

corno central ou quilha central longitudinal cujo ápice muitas vezes não é livre, onde se iniciam 

as quilhas frontais que em geral são retas. As lamelas geralmente são robustas, não 

notavelmente delgadas, sendo que algumas espécies podem apresentar quatro ou cinco lamelas. 

O disco metasternal é pouco delimitado por pontuações e as cicatrizes metasternais são estreitas 

e glabras. 

Este subgênero já foi discutido como sendo um possível gênero válido (Boucher, 2006) 

e acreditamos que uma análise detalhada de Passalus possa fornecer subsídios suficientes para 

que Pertinax tenha a sua revalidação. 

No Estado do Acre foram registradas cinco espécies, sendo que destas apenas duas 

haviam relatos prévios de ocorrência para o Estado P. convexus e P. rhodocanthopoides. 

Passalus (Pertinax) convexus Dalman, 1817 

(Figs. 26 – 27) 

Passalus convexus Dalman 1817: 333. Percheron 1835: 86, prancha 6, fig. 6; 1841: 37. Burmeister 1847: 503. 

Gravely 1918: 55, 66. Moreira 1921 (1922): 276, 280, fig. 21; 1925: 32, 33. Luederwaldt 1931: 86, 114, 207, 236. 

Hincks 1934: 271; 1950: 1040. Hincks e Dibb 1935: 43 (catálogo); 1958: 16 (catálogo suplemento). Blackwelder 

1944: 192. Reyes: Castillo 1970: 203; 1973: 1561, fig. 10, foto 4. Boucher 1986: 509 (chave), 510; 2015: 5, fig. 

14. Fonseca 1988: 197; 1993: 233. Reyes: Castillo e Amat: Garcia 1991: 504. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 15 

(lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 335, fig. 5. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez: Ferbans e Amat: 

Garcia 2011: 411. Jiménez: Ferbans et al. 2015: 504. Mattos e Mermudes 2014: 261, fig. 1; 2015: 421; 2016: 4, 6 

(chave), fig. 8. 

Pertinax convexus Kaup 1869: 21; 1871: 95. Kuwert 1898: 159. 

Passalus pelliculatus Perty 1830: 55, prancha 11, fig. 16. 

Pertinax banghaasi Kuwert 1891: 179. 

Pertinax convexus ab. banghaasi Kuwert 1898: 159. 



 

41 

 

Pertinax convexus var. nickerli Kuwert 1891: 179. 

Pertinax nickerli Kuwert 1898: 160. 

Pertinax lineatoscutellatus Kuwert 1898: 160. 

Pertinax convexus var. stolli Kuwert 1891: 179. 

Pertinax stolli Kuwert 1898: 160. 

Pertinax radiatas Kuwert 1898: 159. 

Pertinax sulcifrons Kuwert 1898: 160. 

 

Corpo grande (38 – 45 mm) e convexo. Cabeça (Fig. 26A) com borda anterior da fronte reta, 

as vezes com um pequeno entalhe na região central quase imperceptível. Área frontal anterior 

rugosa e finamente pontilhada ou com algumas pontuações grossas, principalmente numa faixa 

estreita perto da borda anterior; área frontal posterior com um mamelão pequeno e ligeiramente 

arredondado. Borda do labro ligeiramente côncava. Mento (Fig. 26B) dilatado na área mediana, 

sendo que há um pequeno entalhe na região anteromediana da estrutura; cicatrizes do mento 

grandes e profundas de formato oval com algumas cerdas longas localizadas principalmente na 

margem externa. Tubérculos externos agudos e espiniformes; tubérculos internos pequenos e 

inconspícuos, as vezes indistintos, bem afastados do ápice do corno. EMF do tipo “marginatus” 

com corno achatado com ápice pouco ou não livre; tubérculos parietais globulares, muitas vezes 

indistintos e bem afastados do corno. Quilhas frontais ligeiramente retas (às vezes pouco 

sinuosas), bem desenvolvidas até os tubérculos internos, após isso suavizam-se, estendendo-se 

desde o ápice do corno até os tubérculos externos. Pronoto (Fig. 26C) liso, com exceção de um 

grupo pequeno de pontuações localizadas sobre as cicatrizes; sulco marginal lateral delgado e 

pouco profundo; sulco anterior também delgado ocupando um terço da largura pronotal. 

Cicatrizes mesoternais (Fig. 26D) pequenas, mal delimitadas e rasas com superfície lisa, 

algumas vezes apresentam-se como grandes áreas rasas de formato triangular e superfície opaca 

e porosa. Cicatrizes metasternais (Fig. 26E) delgadas e glabras com superfície rugosa; disco 

metasternal não ou fracamente delimitado por pontos em sua porção posterior. Pubescência 

abundante na borda ínfero-lateral do pronoto e na parte dorsal da mesotíbia. Edeago (Fig. 27) 

alongado com o lobo médio bastante alongado com duas placas esclerotinizadas largas e muito 

próximas entre si, afastadas apenas por uma estreita linha média; o comprimento da peça basal 

e dos parâmetros é bem menor que o lobo médio, com excesão dos lobos laterais dos parâmeros 

muito grandes sobrepassando o lobo médio em vista lateral com ápices agudos (Fig. 27C); peça 

basal distintamente separada dos parâmeros por uma sutura. 



 

42 

 

 

Figura 26. Passalus convexus Dalman, 1817: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 4 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 
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Figura 27. Edeago de Passalus convexus Dalman, 1817: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'30.93"S 

72°18'48.08"W, 12f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, 

BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.70"S, 72°18'46.33"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.93"S, 72°18'46.67"W, 

1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio 

Cristina, 7°46'30.93"S 72°18'48.08"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'26.93"S, 72°18'46.67"W, 1m#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Luiz, 

7°56'40.69"S, 72°24'07.72"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 72°23'18.15"W, 2f#, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'40.74"S, 

72°23'18.05"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 

364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, Rio Juruá, 8?#, 14.v.1981, Bindá, E. col. (INPA), Feijó Deusa 

Interflúvio Envira/Purus, 8°30'20.98"S, 70°2'41.43"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando 

Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 70°30'9.97"W, 

1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 

8°11'12.57"S, 70°30'10.38"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, 

Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 70°30'9.97"W, 3f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'32.35"S, 70°30'7.95"W, 1f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 

8°10'03.28"S, 70°30'9.97"W, 4f#, 4m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'32.35"S, 70°30'7.95"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando 

Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 70°30'9.97"W, 
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1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano Ramal 1 - Sr. 

Altemiro, 8º54'29.7"S, 69º15'12.1"W, 5f#, 3m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; 

José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 

69º24'20.4"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. 

(INPA), Manoel Urbano, Ramal do Lago Milton, 8º52'413.95"S, 69º18'53.72"W, 13f#, 4m#, 

5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.72"S, 

69°23'49.30"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Rio Branco, 2?#, 

25.viii-08.xi.1991, F. Ramos; A. Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI), Rio 

Branco, Seringal catuba, Colônia Dr Milton Santos, 1?#, 19.xii.1983, A.J.Cardoso col. 

(UFAM), Sena Madureira, Praia Redonda, 9° 9'33.38"S 68°45'46.89"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 

68º49'15.7"W, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. 

(INPA). 

Distribuição geográfica: Trinidade e Tobago, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Brasil (Amapá, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Espírito Santo, Minas Gerais, 

Pará, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) Bolivia, Peru e 

Argentina (Fig. 28). 
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Figura 28. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus convexus Dalman, 1817 

no Brasil. 

Comentários: P. convexus é uma espécie facilmente conhecida devido seu tamanho e 

convexidade, borda frontal da cabeça e pela pubescência do pronoto. 

Passalus (Pertinax) dubitans (Kuwert, 1891) 

(Fig. 29) 

Pertinax dubitans Kuwert 1891: 178. 

Parapertinax dubitans Kuwert 1898: 154. 

Passalus dubitans Luederwaldt 1931: 83, 96, 207, 231. Hincks e Dibb 1935: 43 (catálogo). Blackwelder 1944: 

193. Reyes: Castillo 1970: 203. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 15 (lista). Mattos e Mermudes 2015: 422. 

Pertinax minutissimus Kuwert 1891: 178.  

Parapertinax minutissimus Kuwert 1898: 154. 

Corpo com tamanho médio (26 – 27 mm) e convexo. Cabeça (Fig. 29A) com borda anterior do 

labro reta. Borda anterior da fronte com grande entalhe no meio cujas bordas formam dois 

tubérculos secundários; área frontal anterior com pontos grossos; área frontal posterior com um 

mamelão chato e as vezes indistinto. Tubérculos externos agudos e espiniformes voltados para 
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frente pouco maiores que as bordas do entalhe da margem da fronte; tubérculos internos 

ligeiramente arredondados e menores que os tubérculos externos, sendo mais próximos desses 

do que do ápice do corno. EMF com corno chato, sem ápice livre com região posterior 

arredondada; tubérculos parietais pequenos e afastados do corno e as vezes com um pequeno 

ápice. Quilhas frontais fortes e retas partindo do ápice do corno e chegando até os tubérculos 

internos. Mento (Fig. 29B) dilatado na região mediana; cicatrizes grandes e transversais de 

superfície rugosa e com cerdas longas. Pronoto (Fig. 29C) com sulcos marginais laterais 

profundos e pontilhados; sulco da borda anterior alcançando dois terços da largura do pronoto 

e dilatado no segundo terço. Cicatrizes mesosternais (Fig. 29D) grandes e pouco profundas em 

formato triangular com superfície opaca e porosa. Cicatrizes do metasterno (Fig. 29E) delgadas 

e glabras com superfície rugosa e fracamente pontuada; disco metasternal com poucas 

pontuações na área posterior. 
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Figura 29. Passalus dubitans (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 2,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 2,5 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 

Material examinado: BRASIL: Acre: Feijó, Deusa Interflúvio Envira/Purus, 8º30'32.41"S, 

70º2'47.77"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Acre*, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) 

(Fig. 30).  
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Figura 30. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus dubitans (Kuwert, 1891) 

no Brasil. 

Comentários: É uma espécie muito próxima a P. epiphanoides e P. latifrons Percheron, 1841, 

mas difere-se destas por apresentar os tubérculos internos menores e mais arredondados que 

ambos, além de possuir a base do prosternelo bastante aguda, enquanto as outras espécies 

apresentam a base do prosternelo truncada. 

Passalus (Pertinax) epiphanoides (Kuwert, 1891) 

(Figs. 31 – 32) 

Pertinax epiphanoides Kuwert 1891: 178.  

Morosophus epiphanoides Kuwert 1898: 157. Rosmini 1902: 3. 

Passalus morio Hincks 1934: 271 (in part.). Hincks e Dibb 1935: 45 (in part.). Blackwelder 1944: 193 (in part.) 

Passalus epiphanoides Reyes: Castillo 1973: 1562 (redescrição), figs. 11: 12, foto 5. Boucher 1986: 509 (chave), 

512. Mouzinho e Fonseca 1998: 26. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 15 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 

2007: 331, 336, fig. 6. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez: Ferbans e amat: García 2011: 411. Jiménez: 

Ferbans et al. 2016: 257. 

Tamanho mediano (26 – 30 mm) com corpo convexo. Cabeça (Fig. 31A) apresentando labro 

com borda anterior reta. Borda frontal anterior com um entalhe bem marcado no meio. Área 
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anterior frontal com pontuações escassas, porém grandes; área posterior frontal com mamelão 

arredondado. Tubérculos externos grandes, agudos e espiniformes, dirigidos para a frente; 

tubérculos internos de mesmo tamanho que os externos, porém mais arredondados, voltados 

para a frente e mais próximos dos tubérculos externos. EMF com corno achatado com ápice 

não livre; tubérculos parietais pequenos achatados, porém conspícuos, afastados do corno; 

quilhas frontais fortes, ligeiramente sinuosas iniciando no ápice do corno e alcançando os 

tubérculos internos, chegando aos tubérculos externos, porém de forma mais sutil; ângulo das 

quilhas obtuso. Mento (Fig. 31B) dilatado na região mediana; cicatrizes arredondadas, grandes 

e opacas com poucas cerdas longas nas margens externas Pronoto (Fig. 31C) com ângulos 

anteriores obtusos; sulco marginal profundo, largo e ponteado, dilatado na margem anterior 

ocupando mais de um terço da largura pronotal; cicatrizes pronotais profundas formadas por 

pontos irregulares; lados do pronoto sem pontuações. Mesosterno (Fig. 31D) com cicatrizes 

bem marcadas, ovais, profundas e opacas, as vezes quando as cicatrizes não estão presentes o 

local é marcado por grandes áreas opacas e ásperas de formato mais ou menos triangular. 

Cicatrizes metasternais (Fig. 31E) delgadas dilatando- se na região posterior; disco metasternal 

(Fig. 31E) delimitado por poucos pontos na região posterior. Pubescência do corpo muito 

escassa. Edeago (Fig. 32) alongado com o lobo médio também alongado com duas placas 

esclerotinizadas largas e muito próximas entre si afastadas apenas por uma estreita linha média; 

parâmeros e peça basal bem menores que o lobo médio; lobos laterais dos parâmeros com ápices 

arredondados em vista lateral; peça basal distintamente separada dos parâmeros por uma sutura. 
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Figura 31. Passalus epiphanoides (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); 

B. Cabeça em vista ventral (escala 2,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); 

D. Mesosterno (escala 2,5 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 
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Figura 32. Edeago de Passalus epiphanoides (Kuwert, 1891): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'37.09"S, 

72°23'18.29"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 

364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 72°23'18.48"W, 6f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 

5f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa 

Luzia, 7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Equador, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Brasil (Amazonas e 

Acre*) (Fig. 33).  
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Figura 33. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus epiphanoides (Kuwert, 

1891) no Brasil. 

Comentários: P. epiphanoides é uma espécie afim de P. morio Percheron, 1835 e P. latifrons 

Percheron, 1841, das quais se distingue pela borda anterior do labro reta, mesepímero e 

metasterno glabros, parte média basal do mento com poucas cerdas ou sem elas e por apresentar 

um menor tamanho, pubescência escaça na parte ínfero-lateral e posterior do pronoto e por 

apresentar os tubérculos externos e internos de tamanhos iguais, respectivamente. A espécie foi 

redescrita por Reyes-Castillo (1973) onde o autor acrescenta vários caracteres novos para 

identificação e pela primeira vez traz ilustrações do edeago.  

Passalus (Pertinax) latifrons Percheron, 1841 

(Figs. 34 – 35) 

Passalus latifrons Percheron 1841: 32, prancha 79, fig. 1. Burmeister 1847: 504. Kaup 1869: 23. Gravely 1918: 

54, 66, figs. VII: 5. Luederwaldt 1931: 85, 105, 233. Reyes: Castillo 1973: 1566 (redescrição), figs. 13, 14, foto 

5. Bührnheim 1978: 47. Boucher 1986: 492, 509 (chave), 512. Fonseca 1988: 197; 2009: 132. Fonseca e Reyes: 

Castillo 2004: 15 (lista). Reyes: Castillo e Amat: Garcia 1991: 504. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez: 

Ferbans et al. 2015: 501, 509 (chave), fig. 13. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Pertinax latifrons Kaup 1871: 94.  

Morosophus latifrons Kuwert 1898: 158. 

Passalus morio var. triangularifrons Luederwaldt 1931: 85, 205, 233: 234, prancha 2, fig. 27. Hincks e Dibb 

1935: 46 

Passalus morio var. latifrons Hincks e Dibb 1935: 45 (catálogo); 1958: 16 (catálogo suplemento). Blackwelder 

1944: 193. Hincks 1950: 1041. Vulcano e Pereira 1967: 539 (chave). 

 

Tamanho médio (27 – 30 mm) e corpo convexo. Cabeça (34A) com borda anterior do labro 

reta. Borda da área frontal anterior quase reta com um entalhe profundo no meio. Área frontal 

anterior com pontuações grossas; área frontal posterior com mamelão conspícuo. Tubérculos 

externos grandes e espiniformes, maiores que os tubérculos internos; tubérculos internos 

pequenos e agudos voltados para cima, mais próximos dos tubérculos externos. EMF com corno 

chato e com ápice não livre; tubérculos parietais pequenos e redondos afastados do corno. 

Quilhas frontais retas que se originam no ápice do corno e chegam até os tubérculos internos. 

Mento (Fig. 34B) com região mediana bastante dilatada; cicatrizes grandes e redondas de 

superfície opaca com algumas cerdas longas. Pronoto (Fig. 34C) com sulcos marginais laterais 

profundos e pontilhados; cicatrizes pronotais irregulares e pouco profundas; sulco pronotal 

anterior dilatado e ocupando dois terços da largura do pronoto. Mesoesterno (Fig. 34D) com as 

cicatrizes inconspícuas ou ausentes e no lugar destas, uma mancha opaca com superfície porosa. 

Metasterno (Fig. 34E) com cicatrizes delgadas e glabras; disco delimitado por pouquíssimas 

pontuações na região posterior. Edeago (Fig. 35) alongado com o lobo médio também alongado 

com duas placas esclerotinizadas largas e muito próximas entre si afastadas apenas por uma 

estreita linha média; parâmeros e peça basal menores que o lobo médio; lobos laterais dos 

parâmeros com ápices arredondados em vista lateral; parâmeros com uma sinuosidade na 

margem anterior; peça basal distintamente separada dos parâmeros por uma sutura. 
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Figura 34. Passalus latifrons Percheron, 1841: A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 2,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 2,5 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 35. Edeago de Passalus latifrons Percheron, 1841: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'31.09"S, 

72°18'47.77"W, 3f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do 

Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 1f#, 3m#, 5-11.ix.2011, Fernando 

Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó Deusa Interflúvio Envira/Purus, 8°30'20.98"S, 

70°2'41.43"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Deusa 

Interflúvio Envira/Purus, 8°30'20.29"S, 70°2'39.93"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°9'58.45"S, 70°30'25.73"W, 3f#, 

1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Amazonas e Acre*), 

Peru (Fig. 36).  
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Figura 36. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus latifrons Percheron, 

1841 no Brasil. 

Comentários: espécie próxima a P. morio e P. epiphanoides dos quais se distingue por 

apresentar tamanho maior e possuir tubérculos internos reduzidos em comparação a estes, além 

de apresentar mesosterno glabro e sem depressões laterais. P. latifrons foi redescrita por Reyes-

Castillo (1973) que revalidou a espécie removendo-a do sinônimo com P. morio.  

Passalus (Pertinax) rhodocanthopoides (Kuwert, 1891) 

(Figs. 37 – 38) 

Neleuops rhodocanthopoides Kuwert 1891: 179; 1898: 143. 

Passalus rhodocanthopoides Gravely 1918: 53, fig. VII, 3. Luederwaldt 1931: 82, 91, 205, 209, 229. Hincks e 

Dibb 1935: 48 (catálogo); 1958: 17 (catálogo suplemento). Blackwelder 1944: 194 (catálogo). Hincks 1950: 

1041. Vulcano e Pereira 1967: 539 (chave). Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 1569, fig. 15, foto 6. Bührnheim 

1978: 22, prancha VI, figs. 1, 2, 3, prancha XIV, fig. 1. Boucher 1986: 509 (chave), fig. 17. Fonseca 1988: 214; 

1993: 233; 2009: 132. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 16 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 337, fig. 

7. Aguiar e Bührnheim 2011: 314 

Passalus taunayi Luederwaldt 1931: 57, 82, 86, 205, 209, 221, prancha 2, fig. 29. 

Paxillus tumupasae Hincks 1949: 58, 59, fig. 1; 1950: 1041. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Tamanho pequeno a médio (23 – 27 mm) com corpo achatado. Cabeça (Fig. 37A) com a borda 

frontal reta, as vezes com um pequeno entalhe quase imperceptível no meio; área frontal 

anterior com pontuações grossas; mamelão arredondado e conspícuo situado entre os tubérculos 

internos na área frontal posterior. Borda anterior do labro ligeiramente côncava. Antena 

pentalamelada, sendo que os dois primeiros artículos são reduzidos. Tubérculos externos fortes 

e agudos apontados para frente; tubérculos internos grandes, maiores que os externos, agudos 

e espiniformes apontados para frente e para cima, formando uma estrutura maior que a estrutura 

média frontal (EMF). EMF com corno achatado, pequeno, menor que os tubérculos parietais e 

de ápice não livre; tubérculos parietais globulares e conspícuos, as vezes apresentando uma 

ponta no ápice. Quilhas frontais fortes, altas e retas até os tubérculos internos, após os quais 

prolonga-se de forma discreta até a borda anterior da cabeça entre os tubérculos externos e o 

ângulo anterior da cabeça, terminando com uma pequena elevação semelhante a tubérculo; 

ângulo das quilhas obtuso. Mento (Fig. 37B) com região mediana lisa, sem pontuações ou 

pubescência; cicatrizes do mento arredondadas, grandes e profundas. Pronoto (Fig. 37C) com 

pontuações grossas cobrindo toda área dos lados; ângulos anteriores retangulares; cicatrizes 

pronotais profundas marcadas por pontuações grossas; sulco pronotal anterior formado por uma 

fileira de pontos alcançando um terço da largura do pronoto. Prosternelo com ápice romboidal. 

Mesosterno (Fig. 37D) com cicatrizes largas, profundas e alongadas de superfície fosca. 

Cicatrizes metasternais (Fig. 37E) largas com pubescência; disco metasternal com região 

lateroposterior com fortes pontuações. Úmeros, região pósteroventral do pronoto e metatíbias 

com densa pubescência. Edeago (Fig. 38) com o lobo médio globoso com duas placas 

esclerotinizadas afastadas entre si; tegmen menor que o lobo médio com uma leve reentrância 

na margem anterior; lobos laterais com ápices ligeiramente retos em vista lateral. 
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Figura 37. Passalus rhodocanthopoides (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 

mm); B. Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 

mm); D. Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 38. Edeago de Passalus rhodocanthopoides (Kuwert, 1891): A. Vista dorsal; B. Vista 

ventral; C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 

7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 2f#, 6m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Roraima, Amapá, 

Amazonas, Acre, Pará, Rondônia), Bolivia e Peru (Fig. 39). 

 

Figura 39. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus rhodocanthopoides 

(Kuwert, 1891) no Brasil. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Comentários: É uma espécie de fácil distinção das demais por apresentar tubérculos internos 

muito grandes e altos, unidos pelas quilhas frontais de mesmo modo altas, formando uma 

arquitetura peculiar. As rugas frontais prolongam-se até a borda anterior da cabeça onde torna-

se um pouco elevada formando como que pequenos tubérculos, que aparecem na literatura 

como transversais (Reyes-Castillo 1973); densa pubescência, principalmente no pronoto, além 

de ter os tubérculos internos bastante afastados dos tubérculos externos e pela borda frontal 

praticamente reta com um mamelão distinto e arredondado na região posterior da área frontal. 

Diferente dos demais membros de Passalus (Pertinax) aqui apresentados P. rhodocanthopoides 

possui uma pubescência densa, disco metasternal delimitado por um forte grupo de pontuações, 

cicatrizes metasternais largas e pubescentes, além da morfologia do edeago que se assemelha 

ao padrão encontrado na seção Neleus (expostos mais a frente).  

Passalus (Mitrorhinus) 

 Caracterizados principalmente por possuir apenas um tubérculo secundário na margem 

anterior da cabeça, apresentar o disco do metasterno pouco delimitado por pontuações e pelas 

cicatrizes metasternais estreitas e glabras.  

Passalus (Mitrorhinus) nodifer Bevilaqua e Fonseca, 2017 

(Fig. 40) 

Diagnose: Passalinae com um único tubérculo secundário conspícuo, tão forte quanto os 

tubérculos externos; quilhas frontais retas, bem marcadas, alcançando os tubérculos externos; 

mandíbulas com dois dentes apicais; cicatrizes mesoesterais pequenas; cicatrizes metasternais 

bastante estreitas e glabras. Edeago com lóbulo médio grande e globoso com duas placas 

longitudinais que se encontram no ápice; parâmeros fundidos a peça basal e com uma 

reentrância em forma de “V” na região mediana em vista ventral. 

Descrição: tamanho médio (25 – 26 mm); corpo alongado e achatado. Coloração preto 

brilhante. 

Cabeça (Fig. 40-1): Labro com borda anterior quase reta com cerdas e pontuações dispersas 

em toda a estrutura. Mandíbulas assimétricas, com o dente médio interno esquerdo mais largo 

que o direito; ápice da mandíbula bidentado, sendo o dente apical superior maior e mais estreito; 

dentes dorsais altos, retos, cobrindo dois quartos do dorso da mandíbula. Fossa mandibular não 

profunda e lisa. Lacínias bidentadas. Antena com cinco lamelas, sendo a lamela proximal 

reduzida, a segunda lamela com um terço do tamanho da terceira e a lamela distal um pouco 
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mais larga que as lamelas 3 e 4. Clípeo estreito e oculto debaixo da fronte. Ângulos anteriores 

da cabeça desenvolvidos, agudos e menores que os tubérculos externos. Estes bastante 

desenvolvidos, agudos, projetados para frente. Tubérculo secundário único localizado na 

metade da distância entre os tubérculos externos e de mesmo tamanho que estes, porém mais 

largo. Tubérculos internos pequenos, distintos, localizados na metade da distância entre o 

tubérculo central e os tubérculos externos. Quilhas frontais altas arqueadas se estendendo desde 

a estrutura média frontal, passando pelos tubérculos internos e chegando até os tubérculos 

externos. Área frontal transversa, glabra, em formato de cálice, delimitada pelas quilhas frontais 

com poucas pontuações e mamelão pequeno e de aparência triangular. Estrutura média frontal 

tipo falsus (Reyes-Castillo 1970), com tubérculo central pequeno e de ápice não livre; 

tubérculos parietais largos, baixos, às vezes inconspícuos, e não alcançando o tubérculo central. 

Fossas frontais glabras, sem pontuações e com pouca rugosidade. Ruga supraorbital pouco 

elevada, com ápices dos tubérculos agudos e conspícuos. Canthus ocular desenvolvido, rugoso 

e arredondado. Sulco occipital fortemente marcado, arqueado e liso, se estendendo até os 

tubérculos supraorbitais. Processo hipostomal (Fig. 40-2) pouco separado do mento, liso, 

brilhante e glabro. Mento (Fig. 40-2) com pontuações em toda estrutura, cicatrizes 

arredondadas, grandes e profundas apresentando pontuações opacas; lóbulos do mento e com 

pontuações e cerdas principalmente na base. Lígula (Fig. 40-2) tridentada, apresentando dente 

médio maior que os dentes laterais; possuindo pontuações grandes de onde surgem cerdas. Gula 

glabra, com pequenas pontuações na parte anterior. Palpos labiais com seguimento proximal 

reduzido, seguimento médio mais largo que os demais e de mesmo comprimento que o 

seguimento distal.  

Tórax (Fig. 40-3): Pronoto em formato retangular de mesma largura que os élitros, com poucos 

pontos nas laterais concentrados nas proximidades da fosseta lateral. Pubescência bem escassa 

formada por pequenas cerdas se concentrando unicamente na borda anterior e posterior da 

estrutura. Sulco pronotal lateral pouco evidente. Sulco pronotal anterior bem marcado com 

pontuações fortes e estendendo-se até próximo ao sulco longitudinal mediano. Ângulos 

anteriores do pronoto agudos e conspícuos com pouquíssimas cerdas na parte ventral. Sulco 

longitudinal bem definido e marcado, se estendendo por praticamente todo o comprimento do 

pronoto. Prosternelo romboidal com ápice estreito, glabro, opaco e com textura porosa. 

Mesoesterno com cicatriz bem definida, pequenas e foscas. Mesoepisterno glabro, porém 

bastante marcado por pequenas pontuações. Cicatrizes metaesternais bastante estreitas, sem 
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pontuações ou pubescência com textura rugosa. Disco metaesternal liso e glabro, delimitado 

por um grupo de pontuações na região média posterior. 

Élitros (Fig. 40-3): brilhantes; úmeros glabros. Estrias mais estreitas que as interestrias, 

marcadas com pontuações redondas bem definidas tanto nas estrias dorsais quanto nas estrias 

laterais. Epipleura glabra. 

Pernas: Profêmur com pubescência bastante reduzida, sendo aparente apenas por duas fileiras 

de cerdas finas na região dorsal e lateral; sulco marginal anterior bem marcado e estreito. 

Protíbias com uma espora, e pouquíssimas cerdas ao longo da margem externa; sulco dorsal 

incompleto; sete espinhos na face externa, reduzidos. Mesotíbia com pubescência reduzida a 

duas fileiras de pequenas cerdas. Meso e metatíbias com duas esporas na margem interior. 

Abdome: sulco lateral pouco marcado, bastante estreito e completo. Edeago (Fig. 40-4) em 

vista ventral com peça basal unida aos parâmeros, tendo as duas estruturas uma reentrância em 

forma de “V” na região mediana. Lóbulo médio globoso e grande ocupando quase metade de 

todo edeago com duas placas esclerotinizadas longitudinais localizadas próximo às bordas do 

mesmo, partindo dos parâmeros e chegando até o ápice do lóbulo médio onde se encontram 

(vista dorsal). Em vista lateral a projeção dos parâmeros é alargada com ápice arredondado. 
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Figura 40. Passalus nodifer Bevilaqua e Fonseca, 2017: 1. Cabeça em vista dorsal (escala 2 

mm); 2. Cabeça em vista ventral (escala 1,5 mm); 3. Aspecto geral em vista dorsal (escala 5 

mm); 4. Edeago em vista ventral; 5. Edeago em vista dorsal; 6. Edeago em vista lateral (escalas 

1 mm). 

Etimologia: O epíteto especifico deriva do latim “nodus” que significa “nó” fazendo menção 

ao seu notório tubérculo secundário. 
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Discussão: Passalus (Mitrorhinus) nodifer está relacionado a Passalus spinifer por ambos 

possuírem rugas frontais fortes e altas seguindo até os tubérculos externos, porém no caso de 

P. spinifer, tais rugas são sinuosas, diferindo de P. nodifer por possuir quilhas frontais retas. 

Além disso, divergem por P. spinifer possuir cicatrizes do mesosterno grandes, circulares, 

profundas e com pontuações e pelo disco metasternal ser delimitado por pontuações espaçadas 

não destacadas para os lados; enquanto P. nodifer possui cicatrizes pequenas e mais estreitas, 

além de ter o disco metasternal bem delimitado por pontuações na região média posterior. 

Também pode estar bastante relacionado a Passalus lunares, pois ambos possuem mandíbulas 

com dois dentes terminais, quilhas frontais estendendo-se até os tubérculos externos, porém, P. 

nodifer possui tubérculo central mais curto e de ápice não livre, tubérculos parietais baixos e as 

vezes inconspícuos. 

Comentários: O subgênero Mitrorhinus bem como os demais subgêneros e sessões de 

Passalus possivelmente não formam um grupo monofilético. Consequentemente, há urgente 

necessidade de revisões taxonômicas e estudos filogenéticos afim de melhor definir limites e 

as relações entre os subgêneros e as espécies de Passalus. O grande contraste quanto ao número 

pequeno de espécies de Mitrorhinus quando comparado com os outros subgêneros pode ser 

explicado pelo baixo esforço de coletas e a ausência de estudos taxonômicos. 

Neste trabalho P. nodifer é tratado como espécie nova por fazer parte do presente estudo, no 

entanto, a espécie foi publicada na revista Acta Zoológica Mexicana conforme o Anexo A. 

Localidade tipo: Holótipo. BRASIL: Acre: Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 

70°30'9.97"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). Parátipo. BRASIL: 

Acre: Feijó Deusa Interflúvio Envira/Purus, 8°30'20.98"S, 70°2'41.43"W, 1f#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Acre) (Fig. 41). 
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Figura 41. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus nodifer Bevilaqua e 

Fonseca, 2017 no Brasil. 

Passalus s. str. 

Apresentam em geral o corpo achatado, no entanto, algumas espécies possuem o corpo 

convexo. Possuem a borda frontal anterior reta com dois tubérculos secundários. A estrutura 

média frontal varia podendo ser formada por um corno grande de ápice livre ou não, uma quilha 

longitudinal ou um corno achatado sem ápice livre. Luederwaldt (1931a) dividiu o subgênero 

em três sessões a saber: 

Sessão I – Phoroneus 

 Apresentam os tubérculos secundários pequenos e muito próximos. Estrutura média 

frontal formada por uma quilha central longitudinal. Os úmeros e eplipleura em geral glabros, 

raras espécies possuem pubescência densa nessas regiões. Disco metasternal pouco delimitado 

por pontuações e cicatrizes metasternais em geral estreitas e glabras, raros casos com uma fina 

pubescência (mais escassa que em Neleus). 

Legenda 

Localidade tipo 
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Passalus (Passalus) binominatus Percheron 1841 

(Figs. 42 – 43) 

Passalus binominatus Percheron 1841: 23. Burmeister 1847: 500. Zang 1905: 229. Gravely 1918: 64, 68. 

Luederwalt 1931:133, 142, 246. Hincks e Dibb 1935: 50 (catálogo). Blackwelder 1944: 192 (lista). Vulcano e 

Pereira 1967: 543. Reyes: Castillo 1970: 203; 1973: 1543. Boucher 1986: 514 (chave), 531. Fonseca e Reyes: 

Castillo 2004: 17 (lista). Jiménez: Ferbans et al. 2013: 201 (chave), 202, fig. 6. Jiménez: Ferbans et al. 2015: 

509. Mattos e Mermudes 2015: 417. 

Phoroneus binominatus Kaup 1869: 15. 

Epiphanus binominatus Kaup 1871: 98. Bates 1886: 17. 

Phoronaeosomus binominatus Kuwert 1898: 194 

Passalus occipitalis Percheron 1835:80, prancha VI, fig. 2 (nec Eschsholtz). Mannerheim 1838: 65. 

Phoronaeosomus occipitalis Kuwert 1898: 194. 

Phoronaeosomus clypeomarginatus Kuwert 1898: 194. 

Phoronaeosomus dolosus Kuwert 1898: 194. 

Passalus binominatus var. erosus Truqui 1857: 260, 268. Gravely 1918: 64, 68, fig. VII. Moreira 1921 (1922): 

277, 289, fig. 26; 1925: 33, 34, prancha III, fig. 5. Luederwaldt 1931: 133, 144, 145, 206, 246. 

Phoroneus binominatus var. erosus Kaup 1869: 17.  

 

Tamanho médio (31 – 34 mm), corpo achatado, porém as vezes pode ser convexo. Cabeça (Fig. 

42A) com a borda do labro côncava. Área frontal com grupos de pontos grandes e dispersos. 

Tubérculos externos conspícuos e de ápice agudo; tubérculos secundários pouco menores que 

os tubérculos externos, de ápice ligeiramente obtusos separados entre si, as vezes de distância 

igual ou menor aquela que os separa dos tubérculos externos; tubérculos internos pequenos 

situados pouco acima dos tubérculos externos, de ápice ligeiramente arredondados, as vezes 

não tão evidentes. EMF com corno achatado de ápice não livre; tubérculos parietais 

arredondados e conspícuos situados próximos ao corno. Quilhas frontais altas e fortes 

distintamente sinuosas partindo do ápice do corno (onde se encontram) até alcançarem os 

tubérculos internos, apresentam pequenos tubérculos entre o corno e os tubérculos internos. 

Mento (Fig. 42B) com região mediana levemente dilatada; cicatrizes do mento grande e 

profundas de formato oval não pubescentes, raras vezes poucas cerdas longas na margem 

externa. Pronoto (Fig. 42C) com cicatrizes lisas ou com grupo de pontos próximos a elas. 

Ângulos anteriores arredondados ou obtusos; sulcos marginais estreitos e pontilhados; sulcos 

anteriores também estreitos formados por uma fileira de pontos ocupando cerca de um terço da 

largura pronotal. Prosternelo (Fig. 42D) de ápice arredondado. Mesosterno (Fig. 42D) com 

cicatrizes fracas e mal definidas, as vezes ausentes, raras vezes com cicatrizes marcadas. Disco 

metasternal (Fig. 42E) posteriormente um pouco destacado por um grupo de pontuação na área 

posterior; cicatrizes metasternais ligeiramente largas e pubescentes de superfície rugosa. 

Pubescência mais densa na área pósteroventral do pronoto, nos úmeros e face dorsal da 

mesotíbia. Edeago (Fig. 43) com o lobo médio globoso com duas placas esclerotinizadas 

afastadas entre si, sendo mais largas no ápice e estreitas na base; tegmen pouco menor que o 
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lobo médio; lobos laterais com ápices arredondados e longos, quase se encontrando em vista 

dorsal, praticamente separados entre si por uma reentrância na região mediana. 

 

Figura 42. Passalus binominatus Percheron, 1841: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); 

B. Cabeça em vista ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 3 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 
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Figura 43. Edeago de Passalus binominatus Percheron, 1841: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'36.15"S, 

68°45'47.33"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'41.15"S, 68°45'49.42"W, 2f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9° 9'47.84"S, 68°45'49.57"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'41.15"S, 

68°45'49.42"W, 2f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'36.15"S 68°45'47.33"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'47.84"S, 68°45'49.57"W, 1m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9° 9'41.15"S, 

68°45'49.42"W, 2m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Guiana Francesa, Brasil (Acre*, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul) e Argentina (Fig. 44). 
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Figura 44. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus binominatus Percheron, 

1841 no Brasil. 

Comentários: Esta espécie é facilmente reconhecida pelo tamanho e pelos tubérculos 

secundários, que são de extremidades arredondadas, além de possuir as quilhas frontais 

arqueadas sinuosas e episternos dilatados, ricamente pontilhados. 

Passalus (Passalus) glaberrimus Eschscholtz, 1829 

(Fig. 45) 

Passalus glaberrimus Eschscholtz 1929: 20. Percheron 1835: 81, prancha VI, fig. 3; 1841: 24. Burmeister 1847: 

499. Gravely 1918: 58, 67. Luederwaldt 1931: 133, 145, 246. Hincks e Dibb 1935: 51 (catálogo). Blackwelder 

1944: 193. Hincks 1950: 1044. Vulcano e Pereira 1967: 543. Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 1574, fig. 18. 

Bührnheim 1978: 32, prancha IX, fig. l, 2, 3, prancha XXX, fig. 1. Boucher 1986: 514 (chave), 517; 2015: 10. 

Fonseca 1988: 214; 2009: 132. Reyes: Castillo e Amat: Garcia 1991: 504. Mouzinho e Fonseca 1998: 26. 

Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 17. Amat: Garcia 2007: 337Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez: Ferbans et 

al. 2013: 201 (chave), 203, figs. 11, 31. Mattos e Mermudes 2015: 418; 2016: 3, 6 (chave), fig. 4.  

Phoroneus glaberrimus Kaup 1869: 20.  

Epiphanus glaberrimus Kaup 1871: 98, prancha VI, fig. 8. Kuwert 1898: 197. Pangella 1905: 5.  

Passalus bidentatus Dejean 1837: 195. 

Phoroneus paxilloides Kaup 1869: 19. 

Epiphanus paxilloides Kaup 1871: 98. Kuwert 1898: 196. 
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Epiphanus simulator Kuwert 1891: 184; 1898: 197. 

Passalus parvulus Moreira 1921, (1922): 277, 288, fig. 25, 282, fig. 3, 288; 1925: 33, 41, fig. Prancha III, fig. 3, 

12, fig. 3. Luederwaldt 1931: 147, 202. 

Tamanho pequeno (19 – 22 mm). Cabeça (Fig. 45A) com a borda anterior do labro côncava. 

Área frontal mais curta do que larga na borda anterior, plana e pontilhada; área frontal posterior 

mais alta que a anterior com um mamelão distinto de formato próximo ao triangular. Tubérculos 

externos conspícuos e voltados para frente, com ápice agudo; tubérculos secundários pouco 

menores que os externos, próximos entre si, mas distintamente separados e de ápice agudo; 

tubérculos internos contíguos aos tubérculos externos, por vezes pouco acima deles, com ápice 

pontiagudo e voltados para frente. EMF com corno achatado e ápice não livre; tubérculos 

parietais pequenos, porém conspícuos, de forma arredondada, afastados do corno sendo sua 

borda anterior geralmente em frente do meio do corno; quilhas frontais fortes, aguçadas e retas, 

pouco antes dos tubérculos internos ficam sinuosas, raras vezes inteiramente retas, com 

superfície dorsalmente lisa ou com pequenos tubérculos no meio da distância até os tubérculos 

internos. Mento (Fig. 45B) com região mediana lisa, brilhante, sem pontuações ou pubescência; 

cicatrizes grandes e profundas de formato transversal. Pronoto (Fig. 45C) com ângulos 

anteriores agudos e protraídos; lados do pronoto densamente pontuados com pontuação mais 

densa próxima aos ângulos anteriores; cicatrizes irregulares e pontilhadas; sulcos marginais 

estreitos e pontilhados; borda anterior um pouco dilatada e alcançando aproximadamente dois 

terços da borda. Prosternelo (Fig. 45D) com ponta geralmente bastante truncada com ápice 

arredondado ou reto. Mesosterno (Fig. 45D) com cicatrizes grandes, bem delimitadas, lisas, 

largas e alongadas de superfície opaca. Disco metasternal (Fig. 45E) posteriormente bem 

delimitado por densa pontuação; cicatrizes metasternais delgadas e glabras de superfície rugosa. 
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Figura 45. Passalus glaberrimus Eschscholtz, 1829: A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); 

B. Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Luiz, 7°56'42.96"S, 

72°24'07.64"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Roraima, Amazonas, 

Acre*, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Argentina 

e Paraguai (Fig. 46). 
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Figura 46. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus glaberrimus Eschscholtz, 

1829 no Brasil. 

Comentários: Espécie muito próxima a P. umbriensis sendo diferenciada por possuir o corpo 

mais achatado, por apresentar os tubérculos secundários e internos maiores, pela base do 

prosternelo que é truncada e pelas cicatrizes mesosternais que são delgadas e pouco profundas.  

Passalus (Passalus) peruvianus (Kuwert, 1898) 

(Figs. 47 – 48) 

Toxeutotaenius peruvianus Kuwert 1898: 195. 

Passalus peruvianus Hincks 1934: 273. Hincks e Dibb 1935: 52. Vulcano e Pereira 1967: 543 (chave). Reyes: 

Castillo 1970: 204. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 18 (lista). 

Toxeutotaenius bahiae Kuwert 1898: 195. Rosmini 1902: 5. 

Passalus bahiae Pangella 1905: 5. Luederwaldt 1931: 132, 142, 185, 245. 

Cabeça (Fig. 47A) apresentando labro com a margem anterior pouco côncava. Ângulos 

anteriores da cabeça desenvolvidos, agudos, menores que os tubérculos externos, estes, 

amplamente separados entre si, grandes e agudos, projetados para frente. Tubérculos 
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secundários, muito aproximados, conspícuos e de tamanho igual aos tubérculos externos, 

localizados na metade da distância entre os tubérculos externos. Tubérculos internos pouco 

desenvolvidos, inconspícuos e próximos aos tubérculos externos. Quilhas frontais altas, 

bastante arqueadas e sinuosas, terminando nos tubérculos internos. Área frontal, entre as 

quilhas, com pontuações, principalmente na parte distal, não ocorrendo em grande número 

próximo a estrutura média frontal. EMF com tubérculo central pequeno e de ápice pouco livre; 

tubérculos parietais aparentes e arredondados, separados do tubérculo central. Fossas frontais 

glabras, sem pontuações e bastante rugosas. Mento (Fig. 47B) com pontuações setígeras na área 

média; cicatrizes grandes, glabras e foscas. Pronoto (Fig. 47C) com pontuação abundante nas 

laterais, adensando-se na região da fosseta lateral; sulcos laterais e sulcos anteriores largos e 

com pontuações fortes; ângulos anteriores do pronoto protraídos, com uma pequena 

pubescência na parte ventral; região posterior do episterno bastante pubescente na região 

lateroventral posterior. Mesoesterno (Fig. 47D) com cicatrizes grandes, muito evidentes, 

glabras, foscas e sem pontuações. Metasterno (Fig. 47E) com pubescência abundante nas 

cicatrizes laterais. Disco metasternal liso delimitado por um abundante grupo de pontos em sua 

parte média e posterior; cicatrizes laterais largas e pubescentes. Edeago (Fig. 48) com o lobo 

médio globoso com duas placas esclerotinizadas afastadas entre si; tegmen pouco maior que o 

lobo médio; lobos laterais com ápices arredondados e longos, podendo ser vistos dorsalmente; 

separados entre si por uma reentrância na região mediana. 
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Figura 47. Passalus peruvianus (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 5 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 5 mm); D. 

Mesosterno (escala 3 mm); E. Metasterno (escala 5 mm). 
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Figura 48. Edeago de Passalus peruvianus (Kuwert, 1891): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Luiz, 7°56'40.69"S, 

72°24'07.72"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó Deusa 

Interflúvio Envira/Purus, 8°30'20.98"S, 70°2'41.43"W, 2f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando 

Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó Interflúvio Taraucá/Envira, 8°9'57.14"S, 70°30'29.20"W, 

6f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano Ramal 1 - Sr. 

Altemiro, 8º54'29.7"S, 69º15'12.1"W, 3f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José 

Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 8°54'50.23"S, 69°15'29.29"W, 1f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 8°54'49.45"S, 

69°15'26.93"W, 3f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel 

Urbano, Marcos, 8º49'9.48"S, 69º23'49.91"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá 

col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 2f#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Equador, Brasil (Acre* e Bahia), Peru, Paraguai (Fig. 49). 
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Figura 49. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus peruvianus (Kuwert, 

1891) no Brasil. 

Comentários: Espécie bastante fácil de ser identificada pelos tubérculos externos e secundários 

de mesmo tamanho e com ápices agudos, pelas quilhas frontais arquedas e ligeiramente 

sinuosas, pela região mediana do mento com pontos setígeros, disco do metasterno delimitado 

por pontos e pela densa pubescência no corpo. Devido sua pubescência mais densa, a 

delimitação do disco metasternal por muitas pontuações, pelo corno com ápice pouco livre e 

pelos tubérculos secundários e externos desenvolvidos e agudos, caracteres anatômicos mais 

afim do grupo Neleus do que Phoroneus, sugere rever-se a taxonomia do subgênero Passalus 

s.str. com análises mais aprofundadas. 

Passalus (Passalus) umbriensis Hincks, 1950 

(Figs. 50 – 51) 

Passalus umbriensis Hincks 1950: 1036, fig. 3. Hincks e Dibb 1958: 17 (catálogo suplemento). Vulcano e 

Pereira 1967: 543. Reyes-Castillo 1970: 204. Reyes: Castillo e Amat-Garcia 1991: 504.  
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Tamanho pequeno a médio (de 20 – 23 mm) com corpo convexo. Cabeça (Fig. 50A) com a 

borda do labro ligeiramente reta. Área frontal ligeiramente plana com grossas pontuações 

espalhadas. Tubérculos externos conspícuos, voltados para frente, com ápice pouco agudo; 

tubérculos secundários pequenos e de ápice ligeiramente arredondado, sendo bem próximos 

entre si, as vezes tão próximos que parecem formar um único tubérculo secundário (como em 

Mitrorhinus); tubérculos internos obsoletos. EMF com corno chato e de ápice longitudinal e 

não livre, sendo atrás mais amplo; tubérculos parietais pequenos e inconspícuos, afastados do 

corno; quilhas frontais ligeiramente retas e fortes, partindo do ápice do corno e chegando até os 

tubérculos externos. Mento (Fig. 50B) com área mediana contendo pontuações e cerdas longas; 

cicatrizes grandes e bem marcadas de formato oval contendo cerdas longas. Pronoto (Fig. 50C) 

convexo, lateralmente coberto por grupos de pontos que se adensam nas margens das cicatrizes 

e na região posterior do pronoto; ângulos anteriores agudos; sulco marginal pouco estreito e 

ligeiramente profundo e sinuoso; sulco anterior ocupando três quartos da largura pronotal, 

ficando mais dilatado quando se aproxima do sulco médio. Mesoesterno (Fig. 50D) com 

cicatrizes grandes, bem marcadas e transversais de formato alongado com superfície opaca. 

Disco metasternal (Fig. 50E) com um grupo de pontos na região posterior, sendo estes grandes 

ou pequenos, densos ou escassos; cicatrizes metasternais (Fig. 50E) estreitas e glabras de 

superfície rugosa. Edeago (Fig. 51) com o lobo médio alongado com duas placas 

esclerotinizadas afastadas entre si sendo mais estreitas no ápice e largas na base; tegmen de 

mesmo tamanho que o lobo médio, praticamente separado por uma reentrância na região 

mediana; lobos laterais com ápices arredondados, podendo ser vistos dorsalmente. 
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Figura 50. Passalus umbriensis Hincks, 1950: A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 51. Edeago de Passalus umbriensis Hincks, 1950: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Luiz, 7°56'40.69"S, 

72°24'07.72"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 

364, Sítio Luiz, 7°56'36.16"S, 72°24'09.25"W, 4f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colômbia e Brasil (Acre*) (Fig. 52). 
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Figura 52. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus umbriensis Hincks, 1950 

no Brasil. 

Comentários: Semelhante a P. glaberrimus sendo diferenciada por possuir o corpo mais 

convexo, por apresentar os tubérculos secundários e internos menores, pela base do prosternelo 

que é mais aguda e pelas cicatrizes mesosternais que transversais e profundas. Além disso, a 

área frontal é plana com mamelão na região posterior e apresenta pontos setígeros na região 

média do mento, no entanto, tal característica não é frequente. 

Passalus (Passalus) variiphyllus (Kuwert, 1891) 

(Fig. 53) 

Tetraracus variiphyllus Kuwert 1891: 184. 

Passalus variiphyllus Luederwaldt 1931: 58, 134, 150, 221, 248. Hincks e Dibb 1935: 54 (catálogo); 1958 17 

(catálogo suplemento). Hincks 1950: 1044. Vulcano e Pereira 1967: 542. Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 1560. 

Boucher 1986: 514 (chave), 515, figs. 20, 23. Fonseca 1988: 214.2009: 132. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 18. 

Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 338, fig. 8. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Boucher e Salazar 2016: 355.  

 

Tamanho médio (24 – 27 mm). Cabeça (Fig. 53A) com a borda do labro reta ou ligeiramente 

côncava. Antena com clava tetralamelada, sendo a última lamela reduzida. Área frontal na 

metade anterior pontilhada e na metade posterior com mamelão pequeno, porém conspícuo de 

formato triangular. Tubérculos externos conspícuos de ápice agudos e espiniformes, voltados 

para frente; tubérculos secundários menores que os externos, bastante unidos entre si; 

tubérculos internos grandes e conspícuos, de ápice mais arredondados que os externos, situados 

a meia distância entre os tubérculos externos e o ápice do corno. EMF com corno achatado, 

careniforme, de ápice não livre e longitudinal; tubérculos parietais grandes e globulares, 

estendidos até quase as rugas supraorbitais; situados ligeiramente próximos ao corno. Quilhas 

frontais fortes, altas e retas alcançando os tubérculos internos. Mento (Fig. 53B) na região 

mediana liso, as vezes com algumas pontuações finas e cerdas curtas; cicatrizes grandes e 

arredondadas com superfície opaca contendo algumas pontuações e cerdas longas e finas. 

Pronoto (Fig. 53C) com ângulos anteriores protraídos, mas obtusos; lados do pronoto com densa 

pontuação próxima as cicatrizes; sulcos marginais estreitos; sulco anterior estreito alcançando 

três quartos da largura do pronoto dilatando-se quando chega próximo ao sulco médio. 

Prosternelo (Fig. 53D) característico, de ápice afilado. Cicatrizes mesosternais (Fig. 53D) em 

geral grandes, largas e profundas, às vezes pequenas ou rasas, com superfície opaca. Metasterno 

(Fig. 53E) com cicatrizes largas, profundas e glabras com superfície rugosa. 
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Figura 53. Passalus variiphyllus (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, 1?#, 05-15.iv.1981, F.G.Mello col. 

(INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Guiana, Guiana Francesa e Brasil (Roraima, Amapá, 

Amazonas, Acre*, Pará e Rondônia) (Fig. 54). 
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Figura 54. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus variiphyllus (Kuwert, 

1891) no Brasil. 

Comentários: P. variiphyllus é uma das poucas espécies de Passalus que apresentam antenas 

com quatro ou cinco lamelas, além disso pode ser diferenciada das demais espécies pelos 

tubérculos internos com ápices arredondados e quilhas frontais retas e fortes que chegam até os 

tubérculos internos. Apresenta prostenernelo muito característico. 

Passalus (Passalus) sp. nov. 1 

(Figs. 55 – 57) 

Diagnose: Tubérculos externos e secundários pequenos, sendo os externos maiores que os 

tubérculos internos; dente mediano da lígula muito amplo e de altura semelhante aos dentes 

laterais; mento com os lobos laterais fortemente pontuados, muito característico; cicatrizes 

mesosternais delgadas, fracas e rasas. Edeago com parâmeros separados na linha média e duas 

placas longitudinais esclerotizadas localizadas nas bordas do lóbulo médio e tegmen alto. 
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Descrição: tamanho médio (24 mm a 32 mm); corpo (Fig. 55) alongado e achatado 

dorsoventralmente. Coloração preto brilhante.  

Cabeça (Fig. 56A): Labro com a margem anterior subreta uniformemente coberto por cerdas, 

sendo as maiores localizadas na parte distal. Mandíbulas assimétricas, tridentadas no ápice, com 

dente médio esquerdo bicúspide e dente médio direito monocúspide, dente dorsal amplo e reto 

em vista dorsal. Maxilas com lacínias bidentadas. Antenas trilameladas, sendo a lamela distal 

de largura igual as duas outras lamelas unidas. Clípeo escondido sob a fronte. Ângulos 

anteriores da cabeça desenvolvidos, agudos, maiores que os tubérculos externos, estes, 

amplamente separados entre si, pequenos e de ápices agudos, projetados para frente. Tubérculos 

secundários conspícuos, aproximados e pequenos, separados entre si a uma distância muito 

menor que aquela que os separam dos tubérculos externos, com ápice agudo. Tubérculos 

internos pouco desenvolvidos, às vezes inconspícuos, menores ou de mesmo tamanho que os 

tubérculos externos, situados próximos ou logo acima dos tubérculos externos. Quilhas frontais 

altas, ligeiramente sinuosas, iniciando no tubérculo central não sendo divididas por este e 

terminando nos tubérculos internos. Área frontal anterior plana com pontuações esparsas, área 

frontal posterior mais alta e menor que a anterior e com um mamelão conspícuo de formato 

triangular. Estrutura média frontal tipo falsus (Reyes: Castillo 1970), com tubérculo central 

grande e achatado, e com ápice não livre; tubérculos parietais grandes e alongados, separados 

do tubérculo central. Fossas frontais glabras, sem pontuações e de superfície rugosas. Olhos 

grandes, o canthus ocular desenvolvido e ligeiramente reto. Sulco occipital rugoso, marcado e 

completo, de forma semicircular. Processo hipostomal (Fig. 56B) pouco separado do mento e 

glabro. Mento (Fig. 56B) com lóbulos cobertos por densas e grossas pontuações com cerdas; 

cicatrizes do mento grandes, glabras e de superfície opaca; área mediana do mento dilatado 

protraída e com pequeno entalhe na região anterior. Lígula tridentada com dente médio mais 

largo que os dentes laterais, todos com alturas semelhantes. Gula glabra. Palpos labiais com o 

primeiro seguimento reduzido, segundo seguimento mais largo que os demais, terceiro 

seguimento de maior comprimento que os outros dois.  

Tórax: Pronoto (Fig. 56C) em formato retangular da mesma largura que a parte mais larga dos 

élitros, com pequeno grupo de pontuações apenas nas margens das cicatrizes; sulcos laterais e 

sulcos anteriores estreitos com pontuações fortes, sendo que o sulco anterior ocupa metade da 

largura pronotal e ligeiramente dilatado no ápice; ângulos anteriores do pronoto retos; sulco 

longitudinal bem definido se estendendo por praticamente todo o pronoto. Prosternelo 

romboidal, dilatado, glabro com superfície brilhante. Mesoesterno (Fig. 56D) com cicatrizes 
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pouco evidentes, rasas, glabras, foscas e com pontuações, sendo estas que dão a impressão de 

profundidade da cicatriz. Mesepisterno com pontos setígeros. Metasterno (Fig. 56E) com 

pubescência escassa nas cicatrizes laterais, estas sendo delgadas e com cerdas ralas. Disco 

metasternal liso delimitado por um grupo de pontos em sua parte média e posterior.  

Élitros: brilhantes; borda anterior glabra um pouco reta com pequena reentrância na região 

mediana. Estrias mais estreitas que as interestrias, marcadas com pontuações redondas bem 

definidas tanto nas estrias dorsais quanto nas estrias laterais. Epipleura com pouca pubescência, 

reduzida a poucas filas de cerdas. Úmeros com pequeno tufo de cerdas curtas na região ventral. 

Pernas: Profêmur pubescente na face dorsal, com sulco marginal anterior bem marcado e 

estreito. Protíbias com um esporão, e com pequenas fileiras de cerdas ao longo da margem 

externa; sulco dorsal completo e um conjunto de sete espinhos laterais na face externa. 

Mesotíbias com densa pubescência e armada com um forte espinho lateral. Metatíbia com 

pubescência reduzida a fracas fileiras de cerdas na face dorsal, armada com um espinho lateral. 

Abdome: Sulco marginal do último esternito completo. Edeago (Fig. 57) em vista ventral com 

peça basal fundida aos parâmeros com uma reentrância em forma de “V” na região mediana. 

Ápice dos parâmeros muito próximos em vista dorsal. Lóbulo médio globoso ocupando quase 

metade de todo edeago com duas placas esclerotinizadas longitudinais localizadas próximo às 

bordas do mesmo. Em vista lateral a projeção dos parâmeros é alargada e de ápice arredondado. 

Variação intraespecífica: Tubérculos secundários podem ser próximos ou um pouco 

afastados, com ápice agudos ou ligeiramente arredondados. As cicatrizes mesosternais podem 

ser incispícuoas ou não. A sinuosidade das quilhas frontais às vezes pode ser mais suave, assim 

como as pontuações na área frontal podem aparecer com maior densidade. 

Discussão: Passalus (Passalus) sp. nov. 1 é uma espécie afim de P. binominatus pelo tamanho 

corporal, distância entre os tubérculos secundários e pelo pequeno tufo de cerdas no úmero, no 

entanto diferencia-se desta espécie por possuir os tubérculos externos maiores que os 

secundários, os tubérculos secundários mais agudos, a borda frontal mais reta, a área frontal 

maior e mais plana, possui o prosternelo mais largo, mento com lobos muito densamente 

pontudos, cicatrizes lisas, espinho forte na mesotíbia, ângulos anteriores do pronoto obtusos e 

pelas cicatrizes mesosternais fracas e rasas. 
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Figura 55. Passalus sp. nov. 1 em vista dorsal (escala 10 mm). 
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Figura 56. Passalus sp. nov. 1: A. Cabeça em vista dorsal (escala 5 mm); B. Cabeça em vista 

ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 5 mm); D. Mesosterno (escala 

3 mm); E. Metasterno (escala 5 mm). 
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Figura 57. Edeago de Passalus sp. nov. 1: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista lateral; 

escalas 1 mm. 

Localidade tipo: Holótipo. m#, BRASIL: Acre: Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'27.90"S, 

68°45'44.30"W, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). Parátipos. BRASIL: 

Acre: Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'34.70"S, 68°45'41.34"W, 3f#, 1m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'27.90"S, 

68°45'44.30"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Acre) (Fig. 58). 
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Figura 58. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus sp. nov. 1 no Brasil. 

Sessão II – Petrejus 

 Com dois tubérculos secundários muito próximos entre si, quase unidos. Estrutura 

média frontal formada por uma protuberância cuneiforme larga ou uma quilha central 

corniforme, às vezes com ápice muito amplamente livre. Úmeros e epliplera glabros. 

Passalus (Passalus) pugionifer (Kuwert, 1891) 

(Figs. 59 – 60) 

Cassius pugionifer Kuwert 1891: 176. 1898: 198. 

Passalus pugionifer Hincks 1933: 179. Hincks e Dibb 1935: 56 (catálogo); 1958: 18 (catálogo suplemento). 

Blackwelder 1944: 194 (catálogo). Reyes: Castillo 1970: 204. Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 338.  

Tamanho médio (23 – 24 mm) com corpo achatado. Cabeça (Fig. 59A) com a borda anterior 

do labro reta. Área frontal reduzida e lisa. Tubérculos externos grandes e de ápice agudo 

voltados para frente da cabeça; tubérculos secundários pequenos e de ápice arredondados, muito 

unidos localizados abaixo do ápice do corno; tubérculos internos pequenos. EMF com corno 

achatado, ápice muito livre que ultrapassa a margem anterior da cabeça; tubérculos parietais 

conspícuos, pequenos e altos. Quilhas frontais marcadas e curvadas, alcançando os tubérculos 

internos. Mento (Fig. 59B) com região mediana lisa sem pontos ou cerdas; cicatrizes pequenas 

e ovais com poucas cerdas na margem externa. Pronoto (Fig. 59C) com borda frontal reta, liso 

e com pequeno grupo de pontuações apenas nas proximidades das cicatrizes, que são 

irregulares; ângulos anteriores agudos e protraídos; sulcos marginais estreitos e rasos; sulcos 

anteriores também estreitos alcançando um terço da largura pronotal. Prosternelo (Fig. 59D) de 

ápice bastante truncado. Cicatrizes mesoesternais (Fig. 59D) profundas em formato cônico 

lembrando gotas. Disco metasternal (Fig. 59E) com pequeno grupo de pontuações localizados 

na área posterior; cicatrizes mestasternais (Fig. 59E) estreitas e glabras com superfície lisa. 

Edeago (Fig. 60) com o lobo médio alongado com duas placas esclerotinizadas afastadas entre 

si sendo mais estreitas no ápice e largas na base; tegmen de mesmo tamanho que o lobo médio 

e com uma reentrância na região mediana; lobos laterais com ápices ligeiramente agudos em 

vista lateral. 
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Figura 59. Passalus pugionifer (Kuwert, 1891): A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 60. Edeago de Passalus pugionifer (Kuwert, 1891): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Feijó Interflúvio Taraucá/Envira, 8°9'57.14"S, 

70°30'29.20"W, m, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 69º24'20.4"W, m, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP 

Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Equador, Brasil (Acre*), Peru e Bolivia (Fig. 61).   
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Figura 61. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus pugionifer (Kuwert, 1891) 

no Brasil. 

Comentários: P. pugionifer possui uma peculiar formação do corno em forma de lâmina que 

se projeta por cima dos tubérculos secundários, que são pequenos, característica essa que é 

capaz de identifica-lo facilmente. Aparentemente é uma espécie rara devido poucos relatos dela 

na literatura. 

Sessão III – Neleus 

Tubérculos secundários bem desenvolvidos, mais ou menos afastados, distando 

geralmente entre si tanto quanto dos tuberculos externos (ou mais), no entanto em alguns casos 

podem estar aproximados, não unidos na base. Distância entre os tuberculos internos tão grande 

(ou um pouco maior) como a entre os tuberculos externos. Rugas frontais fortes alcançando até 

os tubérculos internos, sendo esses contiguos ou quase contiguos aos tuberculos externos. 

Corno livre ou mais ou menos livre, raras vezes não livre. Mesosterno com cicatrizes, em geral 

delgadas, podendo haver pubescência nelas ou não. Pubescência abundante, principalmente 

margem inferolateral do pronoto, na borda anterolateral dos elitros, nas epipleuras, nas 

metatibias e úmeros. 

Passalus (Passalus) coarctatus Percheron, 1835 

(Figs. 62 – 63) 

Passalus coarctatus Percheron 1835: 49; Prancha 3; Fig. 7; Percheron 1841: 12. Luederwaldt 1931: 185. Hincks 

e Dibb 1935: 56 (catálogo). Reyes: Castillo 1970: 203. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 19 (lista). Jimenez: 

Ferbans et al. 2015: 494. Fig. 3, 509 (chave). Jiménez: Ferbans et al. 2016: 168, figs. 1, 5: 9 (redescrição). 

Tamanho grande (34 – 42 mm). Cabeça (Fig. 62A) com a borda do labro côncava. Área frontal 

pouco pontilhada, geralmente lisa, ou ainda apresentando algumas rugas ou estrias. Fossas 

frontais em geral profundas e rugosas, as vezes lisas. Tubérculos secundários grandes, com 

distância entre si menor que a distância em relação aos tubérculos externos; tubérculos externos 

semelhantes aos secundários, em geral de tamanhos parecidos; tubérculos internos menores que 

os tubérculos externos, ocasionalmente não conspícuos sendo situados pouco acima dos 

tubérculos externos. Quilhas frontais semicirculares, prolongadas até a borda anterior ou 

terminando nos tubérculos internos. EMF com corno de ápice bastante livre em forma de cone 

e apontado para frente, sendo que em geral alcança a margem anterior da cabeça; tuberculos 

parietais distintos de formato arredondado, situados próximos ao corno. Mento (Fig. 62B) com 

região mediana lisa, as vezes com algumas poucas pontuações ou cerdas curtas na região 
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posteromediana; pequeno entalhe, às vezes não perceptível na borda anteromediana; cicatrizes 

grandes e ovais, sem presença de pontuações ou cerdas, salvo alguma cerda na região da 

margem externa; submento com lóbulos laterais apresentando cerdas. Pronoto (Fig. 62C) com 

ângulos anteriores pouco agudos; lados do pronoto lisos e sem pontuações, exceto por um 

pequeno grupo, próximo as cicatrizes que são pequenas; sulco pronotal anterior pontuado e 

estreito, alcançando pouco menos que dois terços da largura pronotal. Mesosterno (Fig. 62D) 

com cicatrizes grandes e bem marcadas com superfície pontilhada, com densa pubescência na 

área. Metasterno (Fig. 62E) com área anterolateral e mediana densamente; disco metaesternal 

delimitado por pontuações grossas na região posterolateral; cicatrizes metasternais grandes e 

largas, ricamente pubescentes com superfície pontilhada. Pubescência corporal densa, 

principalmente na região posterior do epímero, úmeros, metatíbias e cicatrizes metasternais. 

Edeago (Fig. 63) com o lobo médio globoso com duas placas esclerotinizadas afastadas entre 

si sendo mais estreitas na base e largas no ápice; tegmen de mesmo tamanho que o lobo médio; 

com uma reentrância na região mediana; lobos laterais com ápices ligeiramente agudos em vista 

lateral muito próximos em vista dorsal. 
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Figura 62. Passalus coarctatus Percheron, 1835: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 4 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 
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Figura 63. Edeago de Passalus coarctatus Percheron, 1835: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Santa Luiza, 

7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, 

BR 346, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'2.23"S, 70°30'29.14"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 

70°30'9.97"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio 

Tarauacá/Envira, 8°10'32.35"S, 70°30'7.95"W, 2f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Manoel Urbano Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'29.7"S, 69º15'12.1"W, 1f#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, 

Altemiro, 8°54'55.67"S, 69°15'35.81"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'40.6"S, 69º15'19.4"W, 1f#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 69º24'20.4"W, 2f#, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP 

Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 

68º49'15.7"W, 3f#, 3m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio 

col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9° 5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 3f#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo 

9°5'7.96"S, 68°41'28.11"W, 2f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena 

Madureira, Reserva do Polo, 9° 9'52.17"S, 68°45'44.16"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9°5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 1f#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo 

9°5'7.96"S, 68°41'28.11"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena 

Madureira, Reserva do Polo, 9° 5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 3m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9° 9'52.17"S, 68°45'44.16"W, 1m#, 

15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 
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Distribuição geográfica: Trinidade e Tobago, Venezuela, Brasil (Acre) e Bolivia (Fig. 64). 

Uma observação importante é que os autores que informaram sobre a distribuição de P. 

coarctatus no território brasileiro não especificaram as localizações, apenas citaram como 

Brasil., no entanto, no material examinado de Jiménez-Ferbans et al. (2016) há um exemplar 

proveniente do Acre.Sendo assim, a primeira especificação de localização nacional passa a ser 

o Acre. Além disso, P. coarctatus foi muito confundido com P. coniferus Eschscholtz, 1829, 

sendo possível que a espécie em estudo tenha o registro geográfico ampliado quando mais 

exemplares, em outras coleções, forem apropriadamente identificados. 

 

Figura 64. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus coarctatus Percheron, 

1835 no Brasil. 

Comentários: Espécie redescrita por Jimenez-Ferbans et al. (2016) onde os autores promovem 

caracteres para a separação das espécies afins, sendo a mais próxima P. coniferus que se 

distancia de P. coarctatus por possuir o corno curto, enquanto a espécie citada possui o corno 

longo, muitas vezes alcançando a borda da cabeça. Vale ressaltar que assim como citado por 

Jimenez-Ferbans et al. (2016) muitos espécimes identificados como P. unicornis Le Peletier e 

Legenda 
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Serville, 1825 são na verdade P. coarctatus, considerando que a diferença está basicamente na 

pubescência das cicatrizes mesosternais. Embora Luederwaldt (1931a) em sua monografia, 

relate que nunca tivesse visto um exemplar de P. unicornis proveniente do Brasil, Hinks e Dibb 

(1935) relatam sua distribuição alcançando o território nacional. 

Passalus (Passalus) coniferus Eschscholtz, 1829 

(Figs. 65 – 66) 

Passalus coniferus Eschscholtz 1829: 16. Burmeister 1847: 482. Kaup 1869: 31 error (conifer). Luederwaldt 

1931: 188, 172 (chave). Hincks e Dibb 1935: 56 (catálogo). Bruch 1942: 12. Blackwelder 1944: 192. Hincks 

1950: 1046. Vulcano e Pereira 1967: 544. Reyes: Castillo 1970: 203; 1973: 1577, Fig. 21. Bührnheim 1978: 34, 

prancha IX figs. 7, 8, 9, prancha XIX fig. 3. Boucher 1986: 528, 514 (chave), figs. 32, 36. 2015: 6, fig. 7. Amat: 

Garcia e Reyes: Castillo 2007: 340, Fig. 11. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 19 (lista). Jimenez: Ferbans e 

Amat: Garcia 2009: 164, Fig. 2d; 2010: 59 (chave); 2011: 411. Jimenez: Ferbans et al. 2013: 193, Fig. 8, 201 

(chave). Mattos e Mermudes 2014: 262, Fig. 7; 2015: 416. Jiménez: Ferbans et al. 2016: 171 (chave), fig. 2.  

Neleus coniferus Kaup 1871: 86. Kuwert 1891: 86.  

Ptychotrichus coniferus Kuwert 1898: 276. 

Ptychotrichus brevilabris Kuwert 1898: 276. 

Ptychotrichus sulciscutellum Kuwert 1898: 276. 

Ptychotrichus torpidus Kuwert 1898: 276. 

Passalus torpidus Erichson 1847: 12 

Neleus crinicicatrix Kuwert 1891: 185. Pangella 1905: 15 error (crinicatrix) 

Ptychotrichus crinicicatrix Kuwert 1898: 277. 

Tamanho grande (35 – 43 mm). Cabeça (Fig. 65A) com a borda anterior do labro côncavo. Área 

frontal anterior em geral rugosa ou com estrias, em alguns casos com pouca pontuação; área 

frontal posterior com corno pouco proeminente com mamelão grande. Fossas frontais 

profundas, podendo ser lisas ou rugosas. Tubérculos secundários grandes e arredondados, mais 

próximos entre si que dos tubérculos externos. Tubérculos externos em geral do mesmo 

tamanho dos secundários, no entanto, ocasionalmente podendo variar para maiores ou menores; 

tubérculos internos sobre os externos, porém menores que estes, as vezes inconspícuos. EMF 

com corno livre ou pouco livre; tubérculos parietais aparentes, de formato arredondado, 

situados próximos ao corno. Quilhas frontais fortes e ligeiramente sinuosas, em cima lisas ou 

fracamente denticuladas, surgindo da parte inferior do corno sendo divididas pelo ápice do 

mesmo. Mento (Fig. 65B) com região mediana lisa; pequeno entalhe na margem 

anteromediana, às vezes não bem perceptível; cicatrizes pequenas e ovais, não pubescentes ou 

pontuadas. Pronoto (Fig. 65C) com ângulos anteriores pouco protraídos; sulco marginal 

pronotal estreito ocupando cerca de um terço da largura do pronoto; lados lisos, exceto por um 

pequeno grupo de pontuações sobre as cicatrizes. Cicatrizes mesoesternais (Fig. 65D) grandes, 

largas, chatas, as vezes não aprofundadas, pontilhadas e pubescentes. Metasterno (Fig. 65E) 

com área anterolateral e mediana densamente pubescente; disco metaesternal (Fig. 65E) 
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delimitado por pontuações grossas na região posterolateral; cicatrizes metasternais grandes e 

largas, ricamente pubescentes com superfície pontilhada. Pubescência corporal densa, 

principalmente na região posterior do epímero, úmeros, metatíbias e cicatrizes metasternais. 

Edeago (Fig. 66) com o lobo médio globoso com duas placas esclerotinizadas afastadas entre 

si sendo mais estreitas na base e largas no ápice; tegmen de mesmo tamanho que o lobo médio 

com uma reentrância na região mediana; lobos laterais com ápices ligeiramente agudos em vista 

lateral.
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Figura 65. Passalus coniferus Eschscholtz, 1829: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 3 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 

 

Figura 66. Edeago de Passalus coniferus Eschscholtz, 1829: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Luiz, 7°56'32.57"S, 

72°24'09.23"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do 

Sul, BR 346, Sítio Santa Luiza, 7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando 

Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 

72º15'9,45"W, 3f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Deusa 

Interflúvio Envira/Purus, 8º30'32.41"S, 70º2'47.77"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 70°30'9.97"W, 1m#, 

5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 8°54'49.45"S, 

69°15'26.93"W, 2f#, 2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel 

Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 69º24'20.4"W, 2m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; 

FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Rio Branco, estrada para Porto Acre Km 011, 

1?#, 09.v.1981, Elias Brasil, col. (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 

68º49'15.7"W, 7f#, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio 

col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9°5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 1f#, 1m#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Equador, Guiana Francesa, Brasil (Roraima, Amazonas, 

Acre*, Pará, Rondônia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul), Peru, Bolivia, Argentina e Paraguai (Fig. 67). 
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Figura 67. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus coniferus Eschscholtz, 

1829 no Brasil. 

Comentários: P. coniferus é muito semelhante a P. interruptus, no entanto diferencia-se devido 

seu menor tamanho, pela sua fronte e principalmente pela presença de cerdas nas cicatrizes 

mesosternais e pelo sulco completo no último esternito abdominal. É muito próximo também a 

P. punctiger, no entanto afasta-se deste por apresentar tubérculos secundários mais próximos 

entre si e pela pubescência das cicatrizes mesosternais. 

Passalus (Passalus) elfriedae Luederwaldt, 1931 

(Figs. 68 – 69) 

Passalus elfriedae Luederwaldt 1931: 183; 207, 250, 256 error (Elfridae); 171 (chave), prancha 2, Fig. 30. 

Hincks e Dibb 1935: 56 (catálogo); 1958: 18 (catálogo suplemento). Blackwelder 1944: 193. Hincks 1950: 1046. 

Vulcano e Pereira 1967: 542 (chave). Reyes: Castillo 1970: 203; 1973: 1579; Fig. 22. Fonseca 1993: 234. 

Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 19 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 340; Fig. 12. Aguiar e 

Buhrnhein 2011: 314. Jimenez: Ferbans et al. 2013: 193; Fig. 10; 201 (chave). Mattos e Mermudes 2015: 422. 

Jiménez: Ferbans et al. 2016: 172 (chave). 

Neleus aculeatus Kuwert (nec Perch.) 1891: 18.  

Flavius aculeatus Kuwert 1898: 277. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Tamanho mediano (28 – 33 mm). Cabeça (Fig. 68A) com a borda do labro côncava. Área frontal 

muito mais curta do que larga na borda anterior, com pontuações esparsas. Fossas frontais 

profundas e rugosas. Tubérculos secundários aguçados, separados sendo mais próximos entre 

si que dos tubérculos externos, porém as vezes unidos na base e juntamente protraídos. 

Tubérculos externos, em geral, pouco menores que os secundários, com ápice agudo e em 

alguns casos ligeiramente arredondados. Tubérculos internos curtos, ocasionalmente 

rudimentares, bem próximos dos tubérculos externos. EMF com corno de ápice bastante livre, 

posteriormente mais largo, anteriormente atenuado e com ápice arredondado, em alguns casos 

ligeiramente recurvado para cima em vista lateral. Tubérculos parietais distintos com borda 

anterior alcançando aproximadamente o meio do corno. Quilhas frontais divididas pelo ápice 

do corno, aguçadas, baixas e lisas, no começo mais retas curvando-se pouco antes dos 

tubérculos internos, ou em alguns casos mais ou menos semicirculares. Mento (Fig. 68B) com 

região mediana lisa, raras vezes ocorrem pequenas pontuações; cicatrizes pequenas ou médias, 

de formato oval e não pubescentes; lóbulos laterais do mento e submento com muitos pontos 

setígeros. Pronoto (Fig. 68C) com ângulos anteriores protraídos e agudos; lados do pronoto 

cobertos por grupos de pontuações principalmente próximas as cicatrizes e aos ângulos 

anteriores. Mesosterno (Fig. 68D) com cicatrizes glabras, oblongas, muitas vezes mal 

delimitadas ou somente indicadas. Metasterno (Fig. 68E) com área anterolateral densamente 

pubescente; disco metaesternal delimitado por pontuações grossas na região posterolateral; 

cicatrizes metasternais grandes e largas, ricamente pubescentes com superfície pontilhada. 

Pubescência corporal densa, principalmente na região posterior do epímero, úmeros e 

metatíbias. Edeago (Fig. 69) com lobo médio globoso e duas placas esclerotinizadas afastadas 

entre si; tegmen de mesmo tamanho que o lobo médio, praticamente separados entre si por uma 

reentrância na região mediana; lobos laterais com ápices arredondados em vista lateral e 

dilatados em vista dorsal. 
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Figura 68. Passalus elfriedae Luederwaldt, 1931: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 3 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 
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Figura 69. Edeago de Passalus elfriedae Luederwaldt, 1931: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Feijó Deusa Envira/Purus, 8°30'16.53"S, 70°2'34.24"W, 

3m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Deusa Interflúvio 

Envira/Purus, 8º30'32.41"S, 70º2'47.77"W, 6f#, 3m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá 

col. (INPA), Manoel Urbano Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'29.7"S, 69º15'12.1"W, 4f#, 4m#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Rio Branco, 

estrada para Porto Acre Km 011, 4?#, 09.v.1981, Elias Brasil, col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'33.65"S, 68°45'47.02"W, 1f#, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'33.38"S 68°45'46.89"W, 1m#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colômbia, Equador, Guiana Francesa Brasil (Amazonas, Acre*, 

Pará, Roraima, Rondônia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa 

Catarina), Bolívia, Peru e Argentina (Fig. 70). 

Mattos e Mermudes (2015) citam erroneamente a espécie ocorrendo em Tocantins, 

possivelmente interpretando equivocadamente o trecho da descrição original “Coll. Zikan: 

Alcobaca (Rio Tocantins) IV, A, H. Fassl leg.”. No entanto, tal localidade refere-se ao estado 

do Pará, um antigo forte de Nossa Senhora de Alcobaça, à margem esquerda do rio Tocantins, 

atual cidade de Tucurui, Pará. 
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Figura 70. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus elfriedae Luederwaldt, 

1931 no Brasil. 

Comentários: P. elfriedae é próxima a P. coarctatus principalmente devido ambas espécies 

possuírem o ápice do corno bastante livre, muitas vezes alcançando a borda anterior da cabeça, 

no entanto, distanciam: se devido menor tamanho e pela ausência de pubescência nas cicatrizes 

mesosternais de P. elfriedae. Reyes-Castillo (1973) afirma ser uma espécie próxima a P. 

punctiger, no entanto, ambas espécies não são parecidas, uma vez que P. elfriedae é menor, 

possui o corno com ápice muito livre e os tubérculos secundários são mais próximos entre si. 

Existe variação intraespecífica em P. elfriedae já que o ápice do corno em alguns espécimes é 

mais arredondado que em outros; os tubérculos secundários também apresentam uma certa 

variação em tamanho e distância entre si. Além disso, a ligeira curvatura do ápice do corno 

citada por Luederwaldt (1931a) quando da descrição da espécie, não parece ser uma boa 

característica taxonômica, uma vez que a mesma apresenta grande variação. Mattos e 

Mermudes (2015) erroneamente citam essa espécie como Passalus (Pertinax), no entanto, 

claramente esta espécie pertence ao subgênero Passalus (Passalus). 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Passalus (Passalus) interruptus (Linnaeus, 1758) 

(Figs. 71 – 72) 

Scarabaeus interruptus Linneo 1754: 82; 1758: 354; 1764: 33. 

Lucanus interruptus Linneo 1767: 560. Degeer 1774: Fig. 13. Fabricius 1781: 3; 1787: 2; Roemer et al. 1789: 3, 

Prancha 2, Fig. 2. Oliver 1789: 24, Prancha 3, Fig. 5. Herbst 1790: 304, prancha 34, fig. 4. Voet 1791: 31, 

prancha 29, fig. 1. Panzer 1793?: 11, prancha 2, figs. 6: 8.  

Passalus interruptus Fabricius 1792: 240; 1801: 255. Weber 1801: 78. Illiger 1802: 248. Latreille 1804: 254. 

Illiger 1805: 105. Latreille 1807: 136. Schoenherr 1817: 331. Lamarck 1817: 597. Latreille 1818: 571. Duméril 

1823: 173, prancha 5, fig. 2; 1825: 23, fig. 20. Saint Fargeau e Serville 1825: 19. Eschscholtz 1829: 15. 

Percheron 1835: 42, prancha 1, figs. 1: 14. Hope 1837: 115. Castelnau 1840: 178. Percheron 1841: 11. 

Burmeister 1847: 481. Kaup 1869: 31. Arrow 1910: fig. I2. Bruch 1911: 216. Gravely: 1918: 63. Moreira 1921 

(1922): 277, 284, fig. 1; 256, fig. 2; 257; 1925: 32, 36, fig. 1; 11, f. 4: 5; 14. Luederwaldt 1931: 172, 191, 256, 

prancha 1, figs. 5, 22. Hincks 1934: 274; 1935: 57 (catálogo). Bruch 1942: 12. Blackwelder 1944: 193. Hincks 

1953: 34. Vulcano e Pereira 1967: 544 (chave). Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 1579. Reyes: Castillo e Amat: 

Garcia 1991: 504 (lista). Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 19 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 341, 

fig. 13. Jimenez: Ferbans e Amat: Garcia 2009: 165, fig. 2e; 2010: 59 (chave). Mouzinho et al. 2010: 591. 

Aguiar e Bührnheim 2011: 311. Jimenez: Ferbans et al. 2013: 193, 201 (chave), fig. 12. Jimenez: Ferbans et al. 

2015: 495, fig. 4. Mattos e Mermudes 2015: 417. Jimenez: Ferbans et al. 2016: 172 (chave), fig. 3.  

Neleus interruptus Kaup 1871: 86. Kuwert 1898: 263. Heyne e Taschenberg 1908: 58, prancha 8, fig. 39.  

Passalus sulcatus Scopoli 1763: 76 

Passalus spectabilis Perty 1830: 55 

Passalus grandis Dejean 1837: 194 

Passalus tlascala Percheron 1835: 45, prancha III, fig. 5; 1841: 12. Burmeister 1847: 482. Truqui 1857: 264. 

Pangella 1905: 12. Luederwaldt 1931: 194. 

Neleus tlascala Bates 1886: 14, prancha 1, figs. 15, 15a. Kuwert 1898: 273. 

Neleus ab. latus Kuwert: 1898: 263. 

Neleus praestigiator Kuwert: 1891: 185; 1898: 263. 

forma “a” Luederwaldt 1931: 193. 

Tamanho grande (45 – 55 mm). Cabeça (Fig. 71A) com a borda do labro côncava. Área frontal 

muito mais curta do que larga na borda anterior com pontuações grossas e na área posterior 

com bastante declive. Tubérculos secundários separados, pequenos e com base larga mais 

próximos entre si que dos tubérculos externos. Tubérculos externos semelhantes aos 

secundários, por vezes ligeiramente menores. Tubérculos internos situados sobre os tubérculos 

externos, com ápice ligeiramente agudo. EMF com corno curto, porém de ápice livre ou pouco 

livre, mais largo na porção posterior. Tubérculos parietais pequenos, as vezes inconspícuos. 

Quilhas frontais conspícuas, porém pouco salientes, sendo retas e ligeiramente sinuosas atrás 

dos tubérculos internos. Mento (Fig. 71B) com área mediana lisa; cicatrizes pequenas e 

arredondadas, com superfície opaca, sem pontuações ou pubescência. Pronoto (Fig. 71C) com 

ângulos anteriores retos; sulco anterior estreito alcançando a metade da largura pronotal; lados 

do pronoto liso, sem pontuações, exceto por um grupo presente unicamente sobre as cicatrizes 

que são grandes e profundas. Úmeros pubescentes. Cicatrizes mesoesternais (Fig. 71D) bem 

marcadas, grandes e oblongas, sendo opacas e glabras. Metasterno (Fig. 71E) com disco bem 

delimitado por pontuações; cicatrizes grandes e pubescentes. Epipleura pubescente em seu terço 

basal. Último esternito com lados lisos e brilhantes, com sulco incompleto. Edeago (Fig. 72) 
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com o lobo médio globoso mais largo que o tegmen, com duas placas esclerotinizadas afastadas 

entre si; tegmen maior que o lobo médio, com uma reentrância na região mediana; lobos laterais 

com ápices arredondados e dilatados em vista dorsal.  

 

Figura 71. Passalus interruptus (Linnaeus, 1758): A. Cabeça em vista dorsal (escala 7 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Último seguimento do abdome em vista ventral 

(escala 4 mm). D. Pronoto em vista dorsolateral (escala 7 mm); E. Mesosterno (escala 4 mm); 

F. Metasterno (escala 7 mm). 
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Figura 72. Edeago de Passalus interruptus (Linnaeus, 1758): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 2 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 

7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 6f#, 6m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Mâncio Lima, 6?#, 14-18.iv.1981, J.Lescure, J.Villiard col. (INPA), Manoel Urbano, Marcos, 

8º49'9.48"S, 69º23'49.91"W, 6f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel 

Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'40.6"S, 69º15'19.4"W, 2f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; 

FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 

8º50'45.3"S, 69º24'20.4"W, 2f#, 2m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José 

Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal do Lago Milton 8º52'46.55"S, 

69º18'56.05"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal do Lago Milton, 8º52'17.10"S, 69º18'52.40"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal do Lago Milton 8º52'15.24"S, 69º18'51.16"W, 3f#, 

2m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 

8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 6f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.62"S, 69°23'50.21"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 69°23'50.63"W, 2f#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.60"S, 

69°23'50.77"W, 5f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. 

Marcos, 8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 5m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.62"S, 69°23'50.21"W, 3m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 

69°23'50.63"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8º50'14,4"S, 69º24'3,6"W, 3f#, 14m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; 

José Vicente e Plínio col. (INPA), Porto Acre, 1?#, 15.vi-02.vii.1992, Gorayeb, Pena, 

Henriques, Edmar col. (GOELDI), Rio Branco, 14?#, 25.viii-08.xi.1991, F. Ramos; A. 
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Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI), Rio Branco, F[azenda] Catuaba, BR - 

364 km 23, 5?#, 11-13.xi.1993, J. Vicente da Silva col. (UFAM), Sena Madureira, Praia 

Redonda, 9°9'35.29"S, 68°45'42.00"W, 6f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'34.70"S, 68°45'41.34"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'47.84"S, 

68°45'49.57"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9° 9'33.38"S 68°45'46.89"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'35.29"S, 68°45'42.00"W, 4m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'34.70"S, 

68°45'41.34"W, 4m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'29.87"S, 68°45'45.59"W, 1f#, 1m#, 15-19.xi.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 68º49'15.7"W, 2f#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Sena Madureira, 

Reserva do Polo 9°5'7.96"S, 68°41'28.11"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9°5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 5f#, 3m#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Antilhas, Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá, Trinidade e Tobago, Colômbia, Guiana Francesa, Suriname, Venezuela, 

Brasil (Amapá, Roraima, Amazonas, Pará, Acre*, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina 

(Fig. 73). 



 

108 

 

 

Figura 73. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus interruptus (Linnaeus, 

1758) no Brasil. 

Comentários: Esta espécie é facilmente identificada devido seu grande tamanho, no entanto 

ainda é muitas vezes confundida com P. punctiger podendo serem diferenciadas principalmente 

por P. interruptus ser maior, pelo formato da área frontal, pelo formato do prosternelo mais 

agudo em sua base, por possuir o último esternito com sulco incompleto e lados lisos e 

brilhantes. Também é próxima a P. coarctatus e P. coniferus, afastando-se dessas espécies por 

ambas possuírem as cicatrizes mesosternais pubescentes. 

Passalus (Passalus) interstitialis Eschscholtz, 1829 

(Figs. 74 – 75) 

Passalus interstitialis Eschscholtz 1829: 18. Percheron 1835: 73, fig. 6; 1841: 23. Burmeister 1847: 484. 

Erichson 1847: 112. Truqui 1857: 260. Bates 1886: 15. Gravely 1918: 8. Moreira 1921 (1922): 276; 1925: 32. 

Luederwaldt: 1931: 169 (chave), 173, prancha 1, fig. 20. Hincks 1934: 274. Hincks e Dibb 1935: 58 (catálogo). 

Bruch, 1942: 12. Blackwelder 1944: 193. Vulcano e Pereira 1967: 544 (chave). Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 

1582, fig. 23; 1982: 1391 (lista); 1991: 504; 2000: 175; 2002: 477. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 20 (lista). 

Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 314, fig. 14. Jimenez: Ferbans e Amat: Garcia 2009: 165, fig. 2f; 2010: 59 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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(chave); 2011: 411. Mozinho et al. 2010: 591. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jimenez: Ferbans et al. 2013: 193, 

201 (chave), fig. 13, 32. Jimenez: Ferbans et al. 2015: 495, fig. 5. Mattos e Mermudes 2015: 422. Deloya et al. 

2016: 18 (lista), 62 (chave).  

Neleus interstitialis Kaup 1869: 32. 

Ninus interstitialis Kaup 1871: 89. Kuwert 1891: 187. Casey 1896 (1897): 641. Kuwert 1898: 261. Pangella 

1905: 11.  

Passalus barbatus Saint Fargeau e Serville (nec Fabricius) 1825: 21. Kuwert 1891: 87. 

Ninus barbatus Kuwert 1898: 262. Pangella 1905: 8.  

Passalus acuminatus Eschscholtz 1829: 19.  

Ninus acuminatus Kuwert: 1891: 187; 1898: 260. 

Passalus sobrinus Dejean 1837: 194. 

Ninus sobrinus Kuwert 1891: 187; 1898: 260. Pangella 1905: 7. 

Passalus compar Erichson 1847: 112. 

Ninus cayennensis Kuwert 1898: 260. 

Ninus mazatlanicus Kuwert 1898: 261.  

Ninus Bergi Kuwert 1898: 261. 

Ninus consimilis Kuwert 1898: 261. 

Ninus columbicus Kuwert 1989: 262. 

Passalus hondurae Kuwert 1891: 187 (interstitialis var.). 

Ninus hondurae Kuwert 1898: 262. Rosmini 1902: 7. 

Passalus rosminiae Pangella 1905: 11. 

Ninus assimilatus Kuwert 1898: 262. 

Ninus signisternus Kuwert 1898:262 

Ninus infallibilis Kuwert 1898:263 

Ninus subsimilatus Kuwert 1898:263 

Ninus nobilii Pangella 1905:05 

forma “a” Luederwaldt 1931: 175. 

Passalus carbonarius Sturm 1826: 182. 

Ninus carbonarius Kuwert 1898: 260 

Ninus var. amazonicus Kuwert 1891: 187; 1898: 261. Pangella 1905: 8. 

Passalus var. amazonicus Luederwaldt 1931: 175. 

Tamanho corporal médio (23 – 35 mm). Corpo bastante achatado e pubescente. Cabeça (Fig. 

74A) com os artículos 6 e 7 das antenas as vezes rudimentares. Labro com borda anterior 

distintamente côncava. Tubérculos secundários agudos e mais próximos dos tubérculos 

externos do que entre si. Tubérculos externos geralmente dirigidos para baixo ou para frente, 

as vezes rudimentares e agudos, em geral com o mesmo tamanho dos tubérculos secundários. 

Tubérculos internos grandes robustos bastante conspícuos e espiniformes, proeminentes em 

sentido horizontal, por vezes apontados para cima e geralmente mais compridos do que os 

tubérculos externos. Tubérculos parietais grandes, estendendo-se geralmente até pouco diante 

do meio do corno. EMF com corno bastante achatado e de ápice não livre. Quilhas frontais bem 

desenvolvidas e arqueadas, geralmente acabando antes de chegarem aos tubérculos internos. 

Mento (Fig. 74B) com região mediana lisa, sem pontuações ou pubescência, cicatrizes 

arredondadas e profundas. Pronoto (Fig. 74C) com cicatrizes bem marcadas e irregulares, 

margens pronotais com muitas pontuações; sulco pronotal anterior estreito ocupando um terço 

da largura pronotal; ângulos anteriores do pronoto agudos; prosternelo de ápice largamente 

truncado ou arredondado. Cicatriz mesosternal (Fig. 74D) larga, bem marcada e glabra. Disco 

mestasternal (Fig. 74E) bem delimitado por pontos. Úmeros, região lateroposteroventral do 
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pronoto, epipleuras até além do metasterno e metatíbias com pubescência densa. Edeago (Fig. 

75) com o lobo médio globoso com duas placas esclerotinizadas afastadas entre si com ápice 

mais largo e base estreita; tegmen pouco menor que o lobo médio; com uma reentrância na 

região mediana; lobos laterais com ápices ligeiramente retos em vista lateral e dilatados em 

vista dorsal. 

 

Figura 74. Passalus interstitialis Eschscholtz, 1829: A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); 

B. Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 



 

111 

 

 

Figura 75. Edeago de Passalus interstitialis Eschscholtz, 1829: A. Vista dorsal; B. Vista 

ventral; C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, 1?#, 14.v.1981, Jorge Arias col. 

(INPA), Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Santa Luiza, 7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 2f#, 1m#, 

5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 

8°3'37.09"S, 72°23'18.29"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 72°23'18.15"W, 1f#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, BR 346, Interflúvio Tarauacá/Envira, 

8°11'26.82"S, 70°32'13.55"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, 

Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'32.35"S, 70°30'7.95"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 8°54'49.45"S, 69°15'26.93"W, 1f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Mâncio Lima, 1?#, 14-18.iv.1981, J.Lescure, 

J.Villiard col. (INPA), 1?#, 22.iv.1981, R.J.Cardoso col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 

8°54'55.67"S, 69°15'35.81"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 23f#, 7m#, 27-30.ix.2010, 

CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. 

Marcos, 8º50'14,4"S, 69º24'3,6"W, 4f#, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José 

Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 6f#, 

15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 

69°23'50.63"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. 

Marcos, 8°50'35.24"S, 69°24'14.96"W, 3f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 1f#, 2m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°50'35.24"S, 

69°24'14.96"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Rio Branco, 

Aeroporto velho NPAC/INPA, 1?#, 04.iv.1994, J. Vicente da Silva col. (UFAM), 1?#, 

28.xi.1997, J. Vicente da Silva col.; (UFAM), Rio Branco, Campus do INPA, R.Grande do Sul 
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3.195, 2?#, 26.i.1994, J. Vicente da Silva col.; (UFAM), Rio Branco, estrada para Porto Acre 

Km 011, 4?#, 09.v.1981, Elias Brasil, col.; (INPA), Rio Branco, F[azenda] Catuaba, BR - 364 

km 23, 3?#, 08-10.iv.1994, J. Vicente da Silva col.; (UFAM), 7?#, 11-13.xi.1993, J. Vicente da 

Silva col. (UFAM), 1?#, 16-17.viii.1993, J. Vicente da Silva col.; (UFAM), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'33.38"S, 68°45'46.89"W, 4f#, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 68º49'15.7"W, 8f#, 3m#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Sena Madureira, 

Reserva do Polo, 9° 5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 2f#, 2m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: México, Cuba, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicarágua, 

Panamá, Trinidade Tobago, Colômbia, Equador, Suriname, Brasil (Amapá, Roraima, 

Amazonas, Pará, Acre*, Rondônia, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Bolívia, Peru, Paraguai e Argentina (Fig. 76). 

 

Figura 76. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus interstitialis Eschscholtz, 

1829 no Brasil. 
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Comentários: Dentro de Neleus é uma espécie fácil de ser identificada devido seu corno 

achatado e de ápice não livre. No entanto, é muito afim de P. lanei sendo diferenciada apenas 

pela mandíbula com três dentes apicais. Com tal característica não constante, é possível que P. 

lanei seja sinônimo de P. interstitialis, para isso, uma revisão no mínimo no nível de sessão 

seria necessária. Assim como P. elfriedae, Mattos e Mermudes (2015) erroneamente citam essa 

espécie como Passalus (Pertinax), no entanto, claramente esta espécie pertence ao subgênero 

Passalus (Passalus). 

Passalus (Passalus) lanei (Pereira, 1939) 

(Figs. 77 – 78) 

Paxillus lanei Pereira 1939: 79. Hincks e Dibb 1958: 13 (catálogo). Reyes: Castillo 1970: 185; 1973: 1553. 

Passalus lanei Reyes: Castillo e Fonseca 1992: 17. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 20 (lista). 

Tamanho médio (25 – 28 mm). Cabeça (Fig. 77A) com a borda anterior do mento quase reta. 

Mandíbulas bidentadas com o dente inferior bem desenvolvido. Tubérculos secundários 

próximos com distância menor que aquela entre os tubérculos externos, sendo agudos separados 

desde a base. Tubérculos externos pequenos, às vezes de mesmo tamanho dos tubérculos 

secundários e situados justamente em baixo dos tubérculos internos. Tubérculos internos 

pontiagudos e alongados. Quilhas frontais ligeiramente retas, sendo que até o meio da distância 

entre o ápice do corno e os tubérculos internos, com leve desvio para fora. EMF com corno bem 

achatado e de ápice não livre, claramente triangular. Tubérculos parietais bem conspícuos e 

circundando longitudinalmente o corno e atingindo até a sua metade. Mento (Fig. 77B) com 

região mediana glabra e sem pontuações; cicatrizes do mento em geral grandes (raras vezes 

pequenas), bem marcadas e profundas. Pronoto (Fig. 77C) com margens laterais densamente 

pontuadas, principalmente próximo as cicatrizes e aos ângulos anteriores; sulco pronotal 

anterior alcançando um terço da largura do pronoto. Prosternelo com ápice truncado. 

Mesosterno (Fig. 77D) inteiramente liso glabro com as cicatrizes em geral grandes e bem 

marcadas. Metasterno (Fig. 77E) com disco bem delimitado por pontuações e fossas 

metasternais glabras ou com pubescência escassa. Úmeros, região pósteroinferior do pronoto e 

mesotíbias com pubescência mais densa. Edeago (Fig. 78) com o lobo médio globoso com duas 

placas esclerotinizadas afastadas entre si com ápice mais largo e base estreita; tegmen pouco 

menor que o lobo médio com uma reentrância na região mediana; lobos laterais com ápices 

ligeiramente retos em vista lateral e dilatados em vista dorsal. 
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Figura 77. Passalus lanei (Pereira, 1939): A. Cabeça em vista dorsal (escala 4 mm); B. Cabeça 

em vista ventral (escala 2,5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 4 mm); D. 

Mesosterno (escala 2,5 mm); E. Metasterno (escala 4 mm). 
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Figura 78. Edeago de Passalus lanei (Pereira, 1939): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista 

lateral; escalas 2 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo 8°3'37.09"S, 

72°23'18.29"W, 4f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 

364, Sítio Rosalvo, 8°3'39.08"S, 72°23'18.76"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá 

col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo 8°3'37.09"S, 72°23'18.29"W, 1m#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 

8°3'39.08"S, 72°23'18.76"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 7f#, 2m#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Feijó, Deusa Interflúvio Envira/Purus, 

8°30'16.53"S, 70°2'34.24"W, 2f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Acre* e Mato Grosso) (Fig. 79). 
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Figura 79. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus lanei (Pereira, 1939) no 

Brasil. 

Comentários: Esta espécie foi originalmente descrita no gênero Paxillus quando o autor já 

enfatizava a aproximação com espécies da sessão Neleus. Reyes-Castillo e Fonseca (1992) 

quando fizeram a nova combinação relataram que esta espécie é bastante semelhante a P. 

interstitialis com características da cabeça e edeago em comum. É possível que P. lanei seja 

sinônimo de P. interstitialis.  

Passalus (Passalus) punctiger Le Peletier e Serville, 1825 

(Figs. 80 – 81) 

Passalus punctiger Saint Fargeau 1825: 20. Percheron 1835: 47, prancha 3, fig. 6; 1841: 12. Burmeister 1847: 

483. Truqui 1857: 260. Kaup 1869: 31. Grieve 1914: 159. Bruch 1915: 547, 1942: 12. Luederwaldt 1931: 170 

(chave), 176, prancha 1, fig. 21. Hincks e Dibb 1935: 60 (catálogo). Blackwelder 1944: 193. Hincks 1953: 35. 

Vulcano e Pereira 1967: 544 (chave). Reyes: Castillo 1970: 204; 1973: 1582, 1583 (redescrição), fig. 24; 1982: 

1391; 2000: 175; 2002: 477. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 20 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 

342, fig. 15. Jimenez: Ferbans e Amat: Garcia 2009: 162, fig. 2c; 2010: 59 (chave); 2011: 411. Mouzinho et al. 

2010: 591. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jimenez: Ferbans et al. 2013: 193, 201 (chave), fig. 15. Mattos e 
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Mermudes 2014: 263, fig. 8. Jimenez: Ferbans et al. 2015: 496, 509 (chave), fig. 7. Mattos e Mermudes 2015: 

417. Deloya et al. 2016: 64, 62 (chave). Mattos e Mermudes 2016: 4, 6 (chave), fig. 7. 

Neleus punctiger Kaup 1871: 86. Kuwert 1898: 266. Pangella 1905: 9 

Neleus tlascala var.? Bates 1886: 14.  

Passalus interruptus Oliver (nec Linneo) 1789: 24, prancha 3 fig. 5d. 

Passalus striolatus Eschscholtz 1829: 17. Luederwaldt 1931: 199. 

Passalus transvaalensis Kuwert 1891: 186 error (Neleus transvalensis). Hincks 1933: 178. 

Calidas transvaalensis Kuwert 1898: 278. 

Neleus sulcicornis Kuwert 1898: 264. 

Neleus arcuatotaeniatus Kuwert 1898:264 

Neleus distinctus Kuwert 1898: 265. 

Neleus intermissus Kuwert 18989: 265. Pangella 1905: 8. 

Neleus subcarinaefrons Kuwert 1898: 265. 

Neleus subcarinatus Kuwert 1898: 265. Pangella 1905: 9. 

Neleus taeniolatus Kuwert 1898: 266. 

Neleus disiocandus Kuwert 1898: 266. 

Neleus guatemalae Kuwert 1891: 186; 1898: 267. 

Neleus scutellosulcatus Kuwert 1898: 267. Pangella 1905: 9. 

Neleus durangi Kuwert 1898: 267. 

Neleus obtusecornutus Kuwert 1898: 267. 

Neleus altidens Kuwert 1898: 268. Pangella 1905: 9. 

Neleus carinaefrons Kuwert 1891: 186; 1898: 268. Pangella 1905: 11. 

Neleus acarinatus Kuwert 1898: 268 (carinaefrons ab.). 

Neleus dilatipunctatus Kuwert 1898: 268. Pangella 1905: 11. 

Neleus dispar Kuwert 1898: 269. Pangella 1905: 12. 

Neleus dilatus Kuwert 1898: 269. 

Neleus difficilis Kuwert 1891: 186; 1898: 269. 

Neleus aequatoris Kuwert 1898: 270. 

Neleus difformis Kuwert 1898: 270. 

Neleus argentinus Kuwert 1898: 270. Pangella 1905: 12. 

Neleus boliviensis Kuwert 1898: 271. Pangella 1905: 12.  

Neleus suturalis Kuwert (nec Burmeister?) 1891: 186; 1898: 271. 

Neleus coarctatus Kuwert (nec Percheron?) 1898: 271. 

Neleus distinguendus Kuwert 1891: 186; 1898: 272. 

Neleus dilatidentatus Kuwert 1898: 272. Pangella 1905: 13. 

Neleus disjunctus Kuwert 1898: 272. Pangella 1905: 13. 

Neleus approximatidentatus Kuwert 1898: 272.  

Neleus dispositus Kuwert 1898: 273. 

Neleus laeviclypeatus Kuwert: 1891: 186 (tlascala var.); 1898: 273. 

Neleus scurra Kuwert 1891: 186; 1898: 274. 

Neleus sanio Kuwert 1891: 186. 1898: 274 error (sannio). 

Neleus labroexcisus Kuwert 1898: 274. 

Neleus scurroides Kuwert 1898: 274. 

Neleus chilensis Kuwert 1891: 186 (tlascala var.); 1898: 275. Pangella 1905: 13. 

Neleus nicaraguae Kuwert 1891: 186; 1898: 275.  

Neleus arrogans Kuwert 1898: 276. Rosmini 1902: 9. Pangella 1905: 15.  

Neleus scelus Kuwert 1891: 186.  

Neleus vagans Kuwert 1891: 186. 

Neleus scepticus Kuwert 1891: 187. 

Passalus unicornis Moreira (nec Saint Fargeau e Serville.) 1921(1922): 276, fig. 24; 1925: 32, fig. 4. 

Luederwaldt 1931: 187. 

Neleus cognettii Pangella: 1905: 13. 

Neleus festae Rosmini 1902: 8. 

Passalus punctiger punctatissimus Eschscholtz 1829: 19. Percheron 1835: 51, prancha III, fig. 8; 1841: 12. 

Burmeister 1847: 485. Kuwert 1891: 185. Gravely 1918: 62, fig.VII 21. Luederwaldt 1931: 179. Hincks 1934: 

274. 

Neleus punctatissimus Kaup 1869: 32. Kuwert 1898: 264.  

Ninus punctatissimus Kaup 1871: 89.  

Neleus laborator Kaup 1869: 32. 

Passalus punctiger riograndensis Luederwaldt 1931: 180. Hincks: 1934: p. 274. 
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var. microcollis Luederwaldt 1931: 180. 

Tamanho médio a grande (26 – 42 mm). Cabeça (Fig. 80A) com a borda anterior do labro 

côncava. Lamelas da clava antenal longas e delgadas. Tubérculos secundários arredondados e 

bastante separados entre si por uma distância igual ou pouco superior àquela que os separa dos 

tubérculos externos. Tubérculos internos situados sobre os tubérculos externos e de igual 

tamanho com os tubérculos secundários, voltados para frente ou para cima. Área frontal anterior 

plana e posterior com um sulco mediano ou mamelão. Comprimento da área frontal 

aproximadamente metade da largura na borda anterior. Quilhas frontais fortes e baixas 

alcançando os tubérculos internos ou bem próximos a eles. EMF com corno pouco livre; 

tubérculos parietais bem desenvolvidos e bem separados do corno. Mento (Fig. 80B) na região 

mediana geralmente liso (raras vezes com poucas pontuações) com cicatrizes bem marcadas, 

arredondadas e por vezes pequenas. Pronoto (Fig. 80C) com cicatrizes bem marcadas, 

profundas e irregulares, com escassas pontuações nas proximidades das cicatrizes; sulco 

pronotal anterior delgado alcançando um terço da largura pronotal. Cicatrizes mesoesternais 

(Fig. 80D) largas e glabras. Metasterno (Fig. 80E) pubescente em sua região antero-lateral e 

com fossas metasternais com pontuações e pubescência densa. Úmeros, eplipleura e última 

interestría elitral (em seu terço basal) pubescentes. Edeago (Fig. 81) com o lobo médio globoso 

com duas placas esclerotinizadas afastadas entre si com ápice mais largo e base estreita; tegmen 

pouco menor que o lobo médio; com uma reentrância na região mediana; lobos laterais com 

ápices arredondados em vista lateral. 
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Figura 80. Passalus punctiger Lepeletier e Serville, 1825: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 

mm); B. Cabeça em vista ventral (escala 3 mm); C. Último seguimento do abdome em vista 

ventral (escala 2 mm). D. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); E. Mesosterno (escala 

3 mm); F. Metasterno (escala 6 mm). 
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Figura 81. Edeago de Passalus punctiger Lepeletier e Serville, 1825: A. Vista dorsal; B. Vista 

ventral; C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: P[arque] Zoob[otânico] Herbário, 1?#, 14.ii.1994, J. 

Vicente da Silva col. (UFAM), Cruzeiro do Sul, 1?#, 05-15.iv.1981, F.G.Mello col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'37.09"S, 72°23'18.29"W, 2f#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Santa Luzia 

7°45'51,98"S, 72º15'9,45"W, 1f#, 3m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Feijó, BR 346, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°11'26.82"S, 70°32'13.55"W, 2f#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°10'03.28"S, 

70°30'9.97"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Mâncio Lima, 4?#, 

14-18.iv.1981, J. Lescure, J.Villiard col. (INPA), Manoel Urbano, Altemiro, 8°54'55.67"S, 

69°15'35.81"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP 

Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 

8º54'40.6"S, 69º15'19.4"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e 

Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 2f#, 

27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel 

Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'40.6"S, 69º15'19.4"W, 1m#, 27-30.ix.2010, CRV 

Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. 

Marcos, 8º50'14,4"S, 69º24'3,6"W, 10f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José 

Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 

69º24'20.4"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. 

(INPA), Manoel Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'14,4"S, 69º24'3,6"W, 9f#, 7m#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 69°23'50.63"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.62"S, 69°23'50.21"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 
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Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 

69°23'50.37"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'9.62"S, 69°23'50.21"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'43.96"S, 69°23'47.85"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.48"S, 

69°23'49.91"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'43.96"S, 69°23'47.85"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.48"S, 69°23'49.91"W, 2f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.62"S, 

69°23'50.21"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'9.79"S, 69°23'50.63"W, 2m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 1m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.48"S, 

69°23'49.91"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Sr. Marcos, 8°49'8.84"S, 69°23'50.37"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., 

(INPA), Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.48"S, 69°23'49.91"W, 2m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Rio Branco, 6?#, 25.viii-08.xi.1991, F. Ramos; A. 

Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI), Rio Branco, F[azenda] Catuaba, BR - 

364 km 23, 2?#, 11-13.xi.1993, J. Vicente da Silva col. (UFAM), 2?#, 13-15.x.1993, J. Vicente 

da Silva col. (UFAM), Rio Branco, P. Zoob.Herbário, 1?#, 19.ii.1992, J. Vicente da Silva col. 

(UFAM), Sena Madureira, Praia Redonda, 9° 9'33.38"S 68°45'46.89"W, 2m#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 9º0'9.2"S, 

68º49'15.7"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. 

(INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo, 9° 5'9.73"S, 68°41'34.62"W, 1f#, 2m#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA). 

Distribuição geográfica: México, Jamaica, Grenada, Guatemala, São Vicente e Granadinas 

Trinidade e Tobago, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa, Venezuela, Brasil (Roraima, Amapá, 

Amazonas, Acre*, Rondônia, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul), Peru, Paraguai, Argentina (Fig. 82). 



 

122 

 

 

Figura 82. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus punctiger Lepeletier e 

Serville, 1825 no Brasil. 

Comentários: Esta espécie possui muita variação morfológica e é provável que análises mais 

detalhadas de vários espécimes de localidades diferentes possam sanar dúvidas quanto seus 

caracteres limites para diferencia-la com segurança das demais. P. punctiger é bastante 

semelhante a P. interruptus e a P. coniferus e se distancia desta última por apresentar os 

tubérculos secundários bastante afastados entre si e pela ausência de pubescência das cicatrizes 

mesosternais. P. michaeli Boucher, 1986 é afim de P. punctiger diferenciando-se 

principalmente pela borda frontal mais côncava, com tubérculos secundários com ápice mais 

agudos e mais próximos. 

Passalus (Passalus) sp. nov. 2 

(Figs. 83 – 85) 

Diagnose: Passalinae com tubérculos secundários com ápices agudos, maiores que os externos; 

quilhas frontais retas; área frontal ampla e plana, com pontuações fortes e sem mamelão. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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Edeago com parâmeros separados na linha média e duas placas longitudinais esclerotinizadas 

localizadas nas bordas do lóbulo médio. 

Descrição: tamanho médio (23 mm a 29 mm); corpo achatado (Fig. 83) dorsoventralmente. 

Coloração preto brilhante (Fig. 83).  

Cabeça (Fig. 84A): Labro com a margem anterior pouco côncava uniformemente coberto por 

cerdas, sendo as maiores localizadas na parte distal. Mandíbulas assimétricas, tridentadas no 

ápice, com dente médio esquerdo bicúspide e dente médio direito monocúspide, dente dorsal 

amplo e reto em vista dorsal. Maxilas com lacínias bidentadas. Antenas trilameladas, sendo a 

lamela distal de largura igual às duas outras lamelas unidas. Clípeo escondido sob a fronte. 

Ângulos anteriores da cabeça desenvolvidos, agudos, menores que os tubérculos externos, 

estes, amplamente separados entre si, grandes e agudos, projetados para frente. Tubérculos 

secundários conspícuos, de ápice agudo maiores que os tubérculos externos, separados entre si 

a uma distância pouco menor, às vezes igual, que aquela que os separam dos tubérculos 

externos. Tubérculos internos pouco desenvolvidos, e próximos aos tubérculos externos. 

Quilhas frontais altas e semicirculares, iniciando por baixo do ápice do corno e terminando nos 

tubérculos internos. Área frontal grande e plana, com pontuações entre as quilhas, 

principalmente na parte anterior; mamelão inconspícuo ou ausente. Estrutura média frontal tipo 

falsus (Reyes: Castillo, 1970), com tubérculo central pequeno e cuneiforme de ápice livre 

dividindo as quilhas frontais; tubérculos parietais aparentes amplos e baixos, bem próximos ao 

tubérculo central. Fossas frontais profundas, glabras, com algumas pontuações e rugosas. Olhos 

grandes, o canthus ocular desenvolvido e ligeiramente arredondado. Sulco occipital marcado e 

completo. Processo hipostomal muito unido ao mento. Mento (Fig. 84B) com pontuações 

setígeras nas partes média superior e basal próximas à sutura; lóbulos do mento com pontuações 

grandes e cerdas, principalmente no ápice; cicatrizes do mento grandes, glabras e de superfície 

fosca. Lígula tridentada com dente médio maior que os dentes laterais. Gula glabra. Palpos 

labiais com o primeiro seguimento reduzido, segundo seguimento mais largo que os demais, 

terceiro seguimento de maior comprimento que os outros dois.  

Tórax: Pronoto (Fig. 84C) em formato retangular da mesma largura que a parte mais larga dos 

élitros, com pontuação nas laterais, mais concentradas nas proximidades das cicatrizes 

pronotais; sulcos laterais e sulcos anteriores largos e com pontuações fortes; ângulos anteriores 

do pronoto obtusos, com uma pequena pubescência na parte ventral; sulco longitudinal bem 

definido se estendendo por praticamente todo o pronoto, este bastante pubescente na região 
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lateroventral posterior. Prosternelo romboidal, glabro e opaco, com textura porosa. 

Mesoesterno (Fig. 84D) com cicatrizes delgadas, glabras, foscas, sem pontuações e evidentes. 

Mesepisterno com pontos setígeros. Metasterno (Fig. 84E) com pubescência abundante nas 

cicatrizes laterais. Disco metasternal liso delimitado por um abundante grupo de pontos em sua 

parte posterior. Cicatrizes laterais mais largas que a epipleura e de mesma largura que a 

mesotíbia. 

Élitros (Fig. 83): brilhantes; borda anterior glabra um pouco reta com pequena reentrância na 

região mediana. Úmeros pubescentes na região lateroventral. Estrias mais estreitas que as 

interestrias, marcadas com pontuações redondas bem definidas tanto nas estrias dorsais quanto 

nas estrias laterais. Epipleura com pouca pubescência, reduzida a poucas filas de cerdas.  

Pernas: Profêmur pubescente na face dorsal, com sulco marginal anterior bem marcado e 

estreito. Protíbias com um esporão, e com pequenas fileiras de cerdas ao longo da margem 

externa; sulco dorsal completo e um conjunto de sete espinhos laterais na face externa. 

Mesotíbias com densa pubescência e armada com um espinho lateral. Metatíbia com 

pubescência reduzida a fileiras não densas de cerdas na face dorsal, armada com um espinho 

lateral. 

Abdome: Sulco marginal do último esternito completo. Edeago (Fig. 85) em vista ventral com 

peça basal fundida aos parâmeros, tento as duas estruturas uma reentrância em forma de “V” 

na região mediana. Parâmeros não fundidos entre si. Lóbulo médio globoso ocupando quase 

metade de todo edeago com duas placas esclerotinizadas longitudinais localizadas próximo às 

bordas do mesmo. Em vista lateral a projeção dos parâmeros é alargada e de ápice arredondado. 

Variação: Alguns exemplares podem apresentar cicatrizes do mento maiores e mais próximas 

entre si, além disso, a região média do mento pode conter pontos setígeros ou não. A distância 

entre os tubérculos secundários pode variar, bem como a quantidade de pontuações nas laterais 

do pronoto e o tamanho da área frontal. 

Discussão: Passalus (Passalus) sp. nov. 2 possui afinidade a P. punctiger por possuírem os 

tubérculos secundários afastados entre si e pelo formato da área frontal, no entanto diferenciam-

se devido que P. sp. nov. 2 possui área frontal mais ampla e plana com rugas frontais formando 

semicírculo maior; estrutura média frontal maior, embora seja anatomicamente assemelhada a 

P. punctiger; ângulos anteriores do pronoto obtusos, além das pontuações no pronoto serem 

mais abundantes; pelas cicatrizes mesosternais fracas e rasas; pela largura do lobo médio do 
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edeago que em P. sp n. 2 é mais larga, tegmen mais alto e placas escloritinizadas do lobo médio 

mais estreitas e alcançando o ápice deste. 

 

Figura 83. Passalus sp. nov. 2 em vista dorsal (escala 10 mm). 
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Figura 84. Passalus sp. nov. 2: A. Cabeça em vista dorsal (escala 5 mm); B. Cabeça em vista 

ventral (escala 3 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 5 mm); D. Mesosterno (escala 

3 mm); E. Metasterno (escala 5 mm). 
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Figura 85. Edeago de Passalus sp. nov. 2: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. Vista lateral; 

escalas 1 mm. 

Material examinado: Holótipo. m#, BRASIL: Amazonas: Itacoatiara, UFAM, AM 010, 

3°07'44.5"S, 58°27'12.1"W, 16.x.2015, Gisele Leite, col. (INPA). Parátipos. BRASIL: Acre: 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Luiz, 7°56'40.69"S, 72°24'07.72"W, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó Interflúvio Taraucá/Envira, 8°9'57.14"S, 

70°30'29.20"W, 1f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, 

Altemiro, 8°54'50.23"S, 69°15'29.29"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'34.70"S, 68°45'41.34"W, 1f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'33.65"S, 

68°45'47.02"W, 1f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Praia Redonda, 9°9'33.38"S 68°45'46.89"W, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA); Amazonas: Itacoatiara, UFAM, AM 010, 3°07'44.5"S, 58°27'12.1"W, 1f#, 16.x.2015, 

Gisele Leite, col. (INPA), 2f#, 27.x.2015, Gisele Leite, col. (INPA), 1f#, 28.x.2015, Gisele 

Leite, col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Brasil (Amazonas: localidade tipo e Acre) (Fig. 86). 

Embora o trabalho seja referente às espécies do Estado do Acre, a presente espécie também foi 

registrada no Amazonas, no entanto, devido ao estado de conservação dos exemplares, optamos 

por designar o holótipo para aquele indivíduo que apresentava melhores condições, no caso, 

um exemplar do Estado do Amazonas. 
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Figura 86. Mapa com registro geográfico da distribuição de Passalus sp. nov. 2 no Brasil. 

Proculinae Kuwert, 1868 (sensu Fonseca et al., 2011) (5 espécies registradas) 

Passalídeos com clípeo exposto e visível em vista dorsal, podendo apresentar uma sutura 

frontoclipeal ou não e com ângulos anteriores desenvolvidos. Tubérculos externos, em geral, 

presentes nos extremos da sutura frontoclipeal, sendo que naquelas espécies sem a referida 

sutura, os tubérculos externos podem estar ausentes. A subfamília possui 19 gêneros, no 

entanto, apenas três ocorrem no Brasil e todos estão presentes no Estado do Acre. 

Popilius Kaup, 1871 

Espécie tipo: Passalus marginatus Percheron, 1835, por designação de Gravely (1918). 

Oileoides Gravely 1918: 23 

Clava antenal com três a cinco artículos. Sutura frontoclipeal presente, estreita e 

fortemente marcada. Clípeo aparente, estreito com ângulos pouco marcado, agudos ou obtusos. 

Dente interno da mandíbula esquerda bicúspide. Tubérculos externos pequenos. Fossas frontais 

não profundas, pubescentes, ou pelo menos com algumas cerdas na área posterior. Quilhas 

Legenda 

Localidade tipo 

Outras localidades 
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frontais e tubérculos internos distintos. EMF com o tubérculo central distinto e seu ápice 

dirigido para cima; tubérculos parietais alares. Sulco pronotal marginal estreito profêmur com 

sulco marginal na borda anterior da face ventral. Esporão da protibia com ponta afilada, 

ocasionalmente alargado, sempre dirigido para baixo. 

Gênero com distribuição geográfica no Panamá e América do Sul, atualmente 

agrupando 13 espécies (Boucher, 2006). Gillogly (2005) realizou a revisão do grupo em sua 

tese de doutorado, no entanto a mesma não foi publicada, havendo ainda algumas lacunas para 

serem preenchidas quanto os limites das espécies dentro do gênero. 

Popilius marginatus (Percheron, 1835) 

(Figs. 87 – 88) 

Passalus marginatus Percheron 1835: 89, prancha VII, fig. 1; 1841: 37. Burmeister 1847: 507.  

Pertinax marginatus Kaup 1869: 26; 1871: 77.  

Popilius marginatus 1897: 299. Gravely 1918: 27, 29, fig. 4. Moreira 1921 (1922): 257, fig. 3, 7; 1925: 17. 

Luederwaldt 1931: 21, 23, 213, prancha I fig. 1. Hincks e Dibb 1935: 18. Vulcano e Pereira 1967: 535. Reyes: 

Castillo 1970: 107; 1973: 1545, fig. 1. Bührnheim 1978: 10, prancha II, fig. 7, 8, 9, prancha XII, fig. 3. Boucher 

1986: 495 (chave), fig. 8; 2005: 348, fig. 237. Reyes: Castillo e Amat: Garcia 1991: 505. Mouzinho e Fonseca 

1998: 26. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 10 (lista). Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007: 343, fig. 16. Jiménez: 

Ferbans e Amat: Garcia 2009: 166, fig. 3a; 2010: 60 (chave). Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Fonseca et al. 

2011: fig. 4C. Jiménez: Ferbans et al. 2013: 193, 201 (chave). 

Cabeça (Fig. 87A) apresentando o labro com borda anterior reta. Clípeo declive, ligeiramente 

chanfrado na borda anterior, sem entalhe no meio, com os ângulos anteriores agudos. Fossas 

frontais lisas e com densa pubescência de cerdas finas. Ângulos anteriores do clípeo agudos e 

direcionados ligeiramente para baixo. Ângulo frontal com mamelão que se prolonga muitas 

vezes para diante em forma de quilha. Tubérculos externos pequenos de ápice pontiagudo; 

tubérculos internos menores que os tubérculos externos, localizados a meia distância destes 

com o tubérculo central. EMF com corno curto e pontiagudo, ligeiramente apontado para cima; 

tubérculos parietais alongados, relativamente chatos, anteriormente bem destacados com ápice 

agudo, aliformes. Quilhas frontais bem desenvolvidas até os tubérculos internos, formando um 

arco mais ou menos semicircular, ligado ao corno por duas laminas anteriormente divergentes. 

Mento (Fig. 87B) com região mediana lisa, sem pontuações ou cerdas; cicatrizes do mento 

indistintas, no lugar delas, manchas densamente pontuadas e cerdas alongadas. Pronoto (Fig. 

87C) com os ângulos anteriores arredondados ou obtusos; borda anterior do pronoto côncava; 

sulco marginal com pontuações indistintas, estreito, prolongado a cerca de dois terços da largura 

pronotal, por vezes dilatado do ápice; cicatrizes pequenas e por vezes indistintas, com poucas 

e finas pontuações internas ou na região vizinha; margem lateral inferior finamente ponteada e 

pubescente. Mesosterno (Fig. 87D) liso e brilhante, sem cicatrizes distintas, no lugar delas, 
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manchas opacas; na borda posterior e no meio com estrias finas e densamente agrupadas. 

Metasterno (Fig. 87E) com o disco não destacado e baixo; cicatrizes bastante estreitas e glabras. 

Edeago (Fig. 88) com o lobo médio globoso com duas placas esclerotinizadas largas e unidas 

na base; tegmen menor que o lobo médio; lobos laterais dos parâmeros com ápices 

arredondados em vista lateral; parâmeros unidos com margem anterior sinuosa; peça basal 

separada dos parâmeros por uma sutura. 

 

Figura 87. Popilius marginatus (Percheron, 1835): A. Cabeça em vista dorsal (escala 3 mm); 

B. Cabeça em vista ventral (escala 2 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 3 mm); D. 

Mesosterno (escala 2 mm); E. Metasterno (escala 3 mm). 
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Figura 88. Edeago de Popilius marginatus (Percheron, 1835): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°9'59.17"S, 

70°30'25.95"W, 12f#, 7m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Rio Branco, 

1?#, 25.x-08.xi.1991, F. Ramos; A. Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI). 

Distribuição geográfica: Colombia, Guiana Francesa, Suriname, Brasil (Roraima, Amazonas, 

Acre*, Rondônia, Pará, Mato Grosso), Bolívia, Argentina (Fig. 89). 

 

Legenda 
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Figura 89. Mapa com registro geográfico da distribuição de Popilius marginatus (Percheron, 

1835) no Brasil. 

Comentários: Segundo Gillogly (2005) P. sieberi (Kuwert, 1897) é sinônimo de P. 

marginatus, no entanto tal alteração ainda não foi realizada oficialmente. P. marginatus é afim 

de P. tetraphyllus (Eschscholtz, 1829) diferindo-se por este ultimo possuir quatro ou cinco 

lamelas na clava.  

Verres Kaup, 1871 

Especie tipo: Passalus corticiola Truqui, 1857, por designação de Gravely (1918). 

Verroides Kuwert 1891: 175 

Platyverres Bates 1886: 09 

Neoverres Hincks 1934: 154 

Tamanho médio a grande (23 – 42 mm); pronoto e élitros ligeiramente convexos. 

Apresenta o labro com a borda anterior profundamente emarginada; clípeo visível dorsalmente; 

sutura frontoclipeal ausente; fossas frontais glabras; estrutura média frontal do tipo falsus. 

Tubérculo central com ápice dirigido para frente e em cada lado de sua base tubérculos parietais 

de forma angular ou ausentes; tubérculos internos bem evidentes; sulco occipital marcado; 

segmento distal do palpo labial muito reduzido; mandíbulas com o primeiro dente interno com 

ápice trífido; metasterno sem as cicatrizes laterais; disco metasternal glabro. 

O gênero composto por 14 espécies possui distribuição do México até o Brasil (Amat-

Garcia e Reyes-Castillo, 2007b), sendo que apenas uma ocorre no Brasil com registro para o 

Estado do Acre. Verres teve duas revisões monográficas em trabalhos acadêmicos (Neto, 1993; 

Marshall, 2000) no entanto, ambas permanecem não publicadas.   

Verres furcilabris (Eschscholtz, 1829) 

(Figs. 90 – 91) 

Passalus furcilabris Eschscholtz 1829: 25. Percheron 1835: 92, prancha VII, fig. 2; 1841: 37. Burmeister 1847: 

513. Kaup 1868: 25.  

Verres furcilabris Kaup 1871: 116, prancha VII, fig. 8. Kuwert 1898: 176. Zang 1905: 227. Gravely 1918: 40, 

41, fig. 5. Moreira 1921 (1922): 270; 1925: 27. Luederwaldt 1931: 52, 199, 220, prancha 1, fig. 12, 13. Hincks 

1934: 56, 57; 1950: 1034 (chave). Hincks e Dibb 1935: 29 (catálogo); 1958: 24 (catálogo suplemento). 

Blackwelder 1944: 191 (catálogo). Vulcano e Pereira 1967: 535. Reyes: Castillo 1970: 161; Reyes: Castillo 

1973: 1547, fig. 2. Bührnheim 1978: 16, prancha III, fig. 10, 11, 12, prancha XIII, fig. 4. Fonseca 1988: 214; 

2009: 132. Reyes: Castillo e Amat: Garcia 1991: 505. Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 12. Boucher 1986: 495 

2005: 352, figs. 48, 92, 145. Amat: Garcia e Reyes: Castillo 2007a: 344, fig.17; 2007b: 134, 139 (chave), fig. 

1A. Aguiar e Bührnheim 2011: 314. Jiménez: Ferbans et al. 2015: 507, 509 (chave), fig. 21. 

Verroides furcilabris Arrow 1906 (1907): 451. 

Verres deficiens Kuwert 1891: 175; 1898, p. 176. 

Verroides f urcatilabris Kuwert 1898: 177. 

Verres furcatilabris Luederwaldt 1931: 55. 

Verres tuberculilabris Kuwert 1891: 175. 
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Verroides kolbei 1898: 177. 

Verres kolbei Luederwaldt 1931: 55. 

Verres labrifissus Kuwert 1891: 175. Luederwaldt 1931: 55, 199. 

Verroides labrifissus Kuwert 1898: 177. 

Cabeça (Fig. 90A) apresentando o labro com a margem anterior profundamente emarginada 

com aspecto de "U”. Clípeo exposto, com ângulos anteriores agudos e dirigidos para frente; 

borda anterior sinuosa com entalhe no meio. Sutura frontoclipeal ausente. Fossas frontais pouco 

profundas, glabras e lisas. Tubérculos externos ausentes; tubérculos internos conspícuos e de 

ápices agudos situados na extremidade da ponte, esta se continua ou não até as rugas supra 

orbitais. EMF com tubérculo central muito desenvolvido e com o ápice livre e agudo, sua parte 

posterior é bastante dilatada; tubérculos parietais pouco ou não evidentes. Quilhas frontais 

contundentemente transversas e sinuosas. Mento (Fig. 90B) com lobos laterais arredondados 

ou aguçados, pontuados; cicatrizes grandes, transversais e bem marcadas, apresentando densa 

pubescência e pontações; processo hipostomal alargado e separado do mento. Pronoto (Fig. 

90C) com a borda anterior um pouco sinuosa no centro; ângulos anteriores obtusos; sulcos 

marginais laterais estreitos; sulcos anteriores largos, profundos e estriados, dilatados no ápice, 

alcançando menos de um quarto da largura pronotal; cicatrizes irregulares e bem visíveis. 

Prosternelo romboidal (Fig. 90D) com o ápice, podendo ultrapassar o prépimero. Cicatrizes 

mesoesternais (Fig. 90D) ausentes. Disco metasternal (Fig. 90E) fracamente delimitado com 

um pequeno grupo de pontuações na região pósterolateral; cicatrizes metasternais largas e 

pubescentes com superfície pontuada. Pubescência corporal fina situada principalmente nas 

margens do pronoto. Edeago (Fig. 91) com o lobo médio alongado com duas placas 

esclerotinizadas largas muito próximas separadas apenas por uma linha na região mediana; peça 

basal e parâmeros menores que o lobo médio; lobos laterais dos parâmeros curtos e com ápices 

arredondados em vista lateral; parâmeros unidos com margem anterior profundamente 

emarginada na região mediana; peça basal separada dos parâmeros por uma sultura. 
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Figura 90. Verres furcilabris (Eschscholtz, 1829): A. Cabeça em vista dorsal (escala 9 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 6 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 9 mm); D. 

Mesosterno (escala 6 mm); E. Metasterno (escala 9 mm). 
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Figura 91. Edeago de Verres furcilabris (Eschscholtz, 1829): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 2 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Luiz, 7°56'29.15"S, 

72°24'08.86"W, 4f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 

364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 72°23'18.15"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá 

col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'40.74"S, 72°23'18.05"W, 7f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 

8°3'36.68"S, 72°23'18.15"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'40.74"S, 72°23'18.05"W, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó Deusa Interflúvio Envira / Purus, 8°30'20.98"S, 

70°2'41.43"W, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Feijó Interflúvio 

Taraucá/Envira, 8°9'57.14"S, 70°30'29.20"W, 1f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col., (INPA), Feijó, Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°11'12.57"S, 70°30'10.38"W, 1f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano Ramal 1 - Sr. Altemiro, 

8º54'29.7"S, 69º15'12.1"W, 1f#, 4m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José 

Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, Br 364 a 1,2 km da ponte, 8º52'49.0"S, 

69º17'1.8"W, 4f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. 

(INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'39,8"S, 69º15'19,3"W, 1f#, 27-

30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel Urbano, 

Ramal do Lago Milton, 8º52'17.10"S, 69º18'52.40"W, 3f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal do Lago Milton 8º52'46.55"S, 69º18'56.05"W, 1f#, 5-

11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col., (INPA), Sena Madureira, Ramal 2 do km 20, 

9º0'9.2"S, 68º49'15.7"W, 1f#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e 

Plínio col. (INPA), Sena Madureira, Reserva do Polo 9° 5'7.96"S, 68°41'28.11"W, 1m#, 15-

19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 
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Distribuição geográfica: Trinidade e Tobago, Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana 

Francesa, Suriname, Brasil (Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Mato Grosso), 

Peru, Bolívia (Fig. 92).  

 

Figura 92. Mapa com registro geográfico da distribuição de Verres furcilabris (Eschscholtz, 

1829) no Brasil. 

Comentários: V. furcilabris possui afinidade com V. longicornis (Luederwaldt, 1934), no 

entanto diferencia-se deste por apresentar na margem anterior do labro uma cova externa larga, 

pela margem anterior do clípeo pouco sinuosa, fossas frontais pouco profundas e tubérculos 

parietais pouco conspícuos ou ausentes. Neto (1993) afirma que há variação nas quilhas 

frontais, onde em alguns exemplares as mesmas estão arqueadas e em outros estão retas, bem 

como nos edeagos onde alguns espécimes apresentam o lobo médio embutido no tégmen, 

enquanto outros exemplares o lobo médio é livre. Tais variações não foram verificadas no 

presente estudo. 
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Veturius Kaup 1871 

Espécie tipo: Passalus heydeni Kaup, 1868, por designação de Gravely 1918. 

Pleurostylus Kaup 1871-25 

Tamanho médio (22 – 45 mm) e corpo em geral convexo. Possuem o tubérculo central 

em formato cônico sendo que em algumas espécies o mesmo tem ápice muito livre e projetado 

para frente. Tubérculos parietais, quilhas frontais e tubérculos internos marcados ou não. Áreas 

látero pós-frontal glabras ou setígeras, podendo ser profundas ou não. Clípeo desenvolvido e 

largo, sem sultura frontoclipeal. Ângulos anteriores do clípeo visíveis. Fossas frontais 

profundas, as vezes contendo pontos setígeros ou tufos de cerdas. Mento com área média em 

geral convexa com lóbulos largos ou curtos, cicatrizes em geral bem visíveis e pubescentes. 

Processo hipostomal largo e bem separado do mento, com uma concavidade mediana. Pronoto 

com ângulos anteriores bem arredondados, borda anterior reta ou fortemente bilobada. Sulco 

marginal largo, podendo ser bastante amplo e profundo anterior e lateralmente. Cicatrizes 

pronotais, quando presentes, apenas pouco marcadas como uma pequena concavidade. 

Mesosterno desprovido de fossetas laterais, cicatrizes quando presentes pequenas e rasas, por 

vezes apresentando densa pubescência. Metasterno glabro ou pubescente, cicatrizes muito 

estreitas ou pouco largas, podendo serem profundas ou não. Áreas láteroposteriores lisas. 

Gênero neotropical com ampla distribuição desde o norte do México até o norte da 

Argentina possui atualmente 75 espécies descritas em três subgêneros (Boucher, 2006; 

Boucher, Vaz-de-Mello e Aguiar 2016). Recentemente Veturius foi revisado (Boucher, 2006) 

e das 75 espécies, três ocorrem no Estado do Acre, destas uma possui primeiro registro para o 

Estado.  

Veturius (Veturius) libericornis Kuwert 1891 

(Figs. 93 – 94) 

Veturius libericornis Kuwert 1891: 174; 1898: 171; Moreira 1922: 270; 1925: 26. Luederwaldt 1931: 38. Hincks 

1934: 154. Hincks e Dibb 1935: 25 (catálogo); 1958: 24 (catálogo suplemento). Doesburg 1942: 330. 

Blackwelder 1944: 190. Vulcano e Pereira 1967: 535 (chave). Reyes: Castillo 1970: 165; 1973: 1551. 

Bührnheim 1978: 15, prancha 3, fig. 1: 3, prancha 13, fig. 1. Boucher 1987: 371; 2005: 472, figs. 189: 191, 526: 

536 – 916, 920: 921, 926. 

Veturius criniferous Fonseca e Reyes: Castillo 2004: 7. 

Cabeça (Fig. 93A) com a borda anterior do labro reta ou quase reta; clípeo amplo, porém 

estreito, reto anteriormente, as vezes com um pequeno entalhe na região mediana; ângulos 

anteriores do clípeo pequenos e obtusos, porém visíveis em vista dorsal. Mandíbulas com dente 

dorsal longo. Tubérculos externos e secundários incospícuos ou ausentes; tubérculos internos 
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pequenos de ápice arredondados. EMF com tubérculo central longo de formato cônico com 

ápice bastante livre e estreito e base larga e arredondada; tubérculos parietais incospícuos. 

Quilhas frontais retas e bem marcadas, porém baixas, partindo debaixo do corno, geralmente 

não alcançando os tubérculos internos. Área frontal geralmente reta, porém raras vezes com a 

presença de um pequeno mamelão. Fossas frontais lisas e profundas com a presença de cerdas 

longas na região posterior. Mento (Fig. 93B) grande com região mediana ligeiramente plana, 

com alguns pontos setígeros; cicatrizes grandes, bem marcadas e rasas, apresentando pontos 

setígeros e cerdas longas; lóbulos laterais com ápice agudo e pontos setígeros. Processo 

hipostomal bastante separado do mento, largo e de ápice arredondado. Pronoto (Fig. 93C) com 

a borda anterior bilobada; ângulos anteriores muito arredondados com sulco marginal 

ligeiramente largo e glabro na sua periferia; sulco pronotal anterior alcançando menos da 

metade da largura pronotal; cicatrizes glabras e mal marcadas ou ausentes. Pubescência do 

episterno densa e longa, podendo ser vista dorsalmente. Mesosterno (Fig. 93D) glabro e opaco, 

sem presença de cicatrizes. Metasterno (Fig. 93E) com disco mal delimitado e liso; cicatrizes 

com pubescência marcante, estreitas, porém dilatadas no ápice. Edeago (Fig. 94) alongado com 

o lobo médio também alongado com duas placas esclerotinizadas estreitas e situadas apenas 

ventralmente; lobos laterais dos parâmeros curtos e com ápices retos em vista lateral e dorsal; 

parâmeros separados entre si; peça basal separada dos parâmeros por uma sultura. 
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Figura 93. Veturius libericornis Kuwert, 1891: A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 5 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 5 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 
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Figura 94. Edeago de Veturius libericornis Kuwert, 1891: A. Vista dorsal; B. Vista ventral; C. 

Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 346, Sítio Santa Luiza, 

7°56'29.15"S, 72°24'08.86"W, 2f#, 1m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), 

Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'36.68"S, 72°23'18.15"W, 1m#, 5-11.ix.2011, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Rosalvo, 8°3'40.74"S, 

72°23'18.05"W, 3m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Rio Branco, 2?#, 

25.x-08.xi.1991, F. Ramos; A. Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI). 

Distribuição geográfica: Colômbia, Equador, Brasil (Amazonas, Pará, Acre* e Rondônia), 

Peru, Bolívia (Fig. 95). 
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Figura 95. Mapa com registro geográfico da distribuição de Veturius libericornis Kuwert, 1891 

no Brasil. 

Comentários: Espécie afim de V. charpentierae distinguindo-se desta por apresentar maior 

tamanho, tubérculo central maior e com ápice mais fino, fossas latero-frontais largas e 

profundas, ápice do canthus ocular reto ou ligeiramente obtuso. 

Veturius (Veturius) platyrhinus (Hope e Westwood 1845) 

(Fig. 96) 

Passalus platyrhinus Hope e Westwood 1845: 28. Burmeister 1847: 518. Thomson 1856: 524. Lacordaire 1856: 

47. Kaup 1868: 28. Gemminger e Harold 1868: 974. 

Veturius platyrhinus Kaup 1871: 111. Bates 1886: 22. Kuwert 1891: 174; 1898: 173. Arrow 1906 (1907): 444. 

Gravely 1918: 36, 39. Moreira 1922: 270; 1925: 27. Luederwaldt 1931: 31, 35, 217. Hincks 1934: 153. Hincks e 

Dibb 1935: 25. Vulcano e Pereira 1967: 536 (chave). Reyes: Castillo 1970: 165. Maes 1987: 19. Reyes: Castillo 

e Amat García 1991: 505; 2003: 47. Amat García e Reyes: Castillo 1996: 80; 2002: 142; 2007: 347. Fonseca e 

Reyes: Castillo 2004: 11 (lista). Boucher 2005: 422, figs. 407: 419 – 910, 920: 921. Fonseca 2009: 132. Mattos e 

Mermudes 2015: 413. 

Cabeça (Fig. 96A) apresentando o labro reto ou ligeiramente côncavo. Clípeo convexo, grande, 

por vezes com um pequeno entalhe no meio; ângulos anteriores retos e oblíquos para frente, 
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visíveis em vista dorsal. Tubérculos internos arredondados, bem marcados, porém pequenos. 

Área médiofrontal mais ou menos preenchida com finas quilhas transversais ao mamelão entre 

as quilhas frontais. Tubérculo central cônico com ápice estreito ou pouco afilado; tubérculos 

parietais arredondados e pequenos, porém conspícuos, perpendiculares ao tubérculo central. 

Quilhas frontais retas e bem marcadas, contiguas ao tubérculo central não alcançando os 

tubérculos internos. Fossas frontais largas, retangulares, bastante profundas, principalmente 

anteriormente; áreas latero pós-frontal glabras e lisas. Mento (Fig. 96B) com área média 

convexa, glabra e lisa, ou raras vezes com curtas cerdas visíveis posteriormente; cicatrizes 

marcadas, ovais com cerdas longas; lóbulos laterais grandes, com ápice ligeiramente 

arredondados, coberto de pontuações setígeras espaçadas. Processo hipostomal (Fig. 96B) 

grande, distintamente côncavo no meio com ápice quase arredondado. Pronoto (Fig. 96C) com 

borda anterior fortemente bilobada; ângulos anteriores arredondados e ligeiramente reduzidos; 

sulco marginal anterior largo, profundo e liso; sulcos laterais muito largos, profundas, com 

fortes pontuações transversais, ocupando cerca de dois terços do seu comprimento. Pre-epímero 

pubescente com cerdas visíveis em vista dorsal. Mesosterno (Fig. 96D) glabro, exceto nas áreas 

onde estariam as cicatrizes, que são cobertas por muitas cerdas. Metasterno (Fig. 96E) com 

áreas lateroanteriores inteiramente setígeras, as cerdas são longas e densas; áreas 

lateromedianas e lateroposteriores glabras e lisas; cicatrizes profundas, estreitas, sendo 

dilatadas no ápice, abundantemente pontuadas e setígeras. 
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Figura 96. Veturius platyrhinus (Hope e Westwood, 1845): A. Cabeça em vista dorsal (escala 

6 mm); B. Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 

mm); D. Mesosterno (escala 4 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 

Material examinado: BRASIL: Acre: Manoel Urbano, Sr. Marcos, 8°49'9.72"S, 

69°23'49.30"W, 3f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Guatemala, Nicaragua, Panama, Costa Rica, Venezuela, Colombia, 

Brasil (Roraima, Amapá, Amazonas, Acre, Pará, Rondônia e São Paulo) e Equador (Fig. 97).  
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Figura 97. Mapa com registro geográfico da distribuição de Veturius platyrhinus (Hope e 

Westwood, 1845) no Brasil. 

Comentários: V. platyrhinus é próxima de V. standfussi Kuwert, 1891 sendo distinguida desta 

pela ausência do espinho da meso e metatíbia. Também é semelhante a V. aquilonalis Boucher, 

2005, mas pode ser diferenciada pela ausência das cerdas nas áreas infra-apicais dos meso e 

metafêmures, no úmero e nas áreas láteromedianas do metasterno. 

Veturius (Veturius) transversus (Dalman 1817) 

(Figs. 98 – 99) 

Passalus transversus Dalman 1817: 333. Dejean 1821: 62; 1836 (1837): 195. Percheron 1841: 37. Hope e 

Westwood 1845: 8. Burmeister 1847: 511. Smith 1852: 11. Lacordaire 1856: 47 (catalogo). Kaup 1868: 29. 

Gemminger e Harold 1868: 974 (catalogo). 

Passalus trituberculatus Eschscholtz 1829: 26, 1831: 336. Percheron 1835: 94. Hope e Westwood 1845: 8. 

Burmeister 1847: 511. Smith 1852: 11. Kaup 1868: 29. Gemminger e Harold 1868 (catalogo). 

Veturius trituberculatus Kaup1871: 113. Pangella 1905: 2. Moreira 1922: 269; 1925: 26. 

Veturius transversus var. trituberculatus Luederwaldt 1931: 42. Hincks e Dibb 1935: 27 (catalogo). 

Veturius transversus Kaup 1871:113. Kuwert 1898: 170; Pangella 1905: 2. Moreira 1922: 269; 1925: 26. 

Luederwaldt 1931: 42. Hincks e Dibb 1935: 26. Pereira 1941: 37. Doesburg 1942: 330 (catalogo). Guérin 1953: 

244 (catalogo). Pereira e Kloss 1966: 44. Vulcano e Pereira 1967: 536. Toledo Piza 1968: 28 (catalogo). Reyes-
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Castillo 1970: 165; 1973: 1548. Boucher 1986: 499; 2005 480, figs. 113, 550-562, 918, 920-921, 926. Costa e 

Fonseca 1986: 58 figs. 1-16, 41-44. Costa et al. 1988: 107, prancha 30. Fonseca e Ribeiro 1993: 231. Medeiros 

et al. 2004: 86 

Pleurostylus trapezoides Kaup 1871: 26. Kuwert 1891: 176; 1898: 138. 

Veturius trapezoides Arrow 1907: 450. Luederwaldt 1931: 42; 1934: 374. Hincks e Dibb 1935: 27. Boucher 

2004: 111. 

Veturius simillimus Kuwert 1891: 173; 1898: 167. Gravely 1918: 36. Moreira 1922: 262, fig. 9; 1925: 24, fig. 2. 

Veturius similior Kuwert 1890: 100; 1891: 173; 1898: 168. Moreira 1922: 262, fig. 9; 1925: 24, prancha 2, fig. 2. 

Luederwaldt 1931: 42. Hincks e Dibb 1935: 26 (catalogo). 

Veturius staudingeri Kuwert 1891: 173; 1898: 168. Moreira 1922: 262, fig. 9; 1925: 24, prancha 2, fig. 2. 

Luederwaldt 1931: 42. Hincks e Dibb 1935: 26 (catalogo). 

Cabeça (Fig. 98A) apresentando o labro curto com borda anterior reta ou ligeiramente côncava; 

clípeo estreito e bem marcado, apresentando um entalhe no meio; ângulos anteriores estreitos 

e agudos, visíveis em vista dorsal. Tubérculo central cônico, curto, largo e pouco curvado para 

cima, com ápice estreito e pouco livre. Tubérculos parietais conspícuos, longos e transversais. 

Quilhas frontais retas ou ligeiramente sinuosas, bem marcadas e baixas, partindo do ápice do 

tubérculo central, não alcançando os tubérculos internos. Tubérculos internos conspícuos com 

ápice agudos, às vezes dirigidos para cima. Ângulo das quilhas frontais agudos, com mamelão 

conspícuo e de formato arredondado. Fossas frontais largas, profundas e lisas, sem pontuações, 

rugosidades ou pubescência. Mento (Fig. 98B) com a região mediana bastante convexa, lóbulos 

laterais longos com ápice arredondados, cobertos de cerdas longas e esparsas; cicatrizes ovais 

pouco marcadas cobertas com cerdas longas e superfície pontuada. Processo hipostomal (Fig. 

98B) bastante separado do mento, largo e de ápice arredondado. Pronoto (Fig. 98C) com borda 

anterior bilobada; ângulos anteriores arredondados; sulco marginal largo, profundo e liso 

ocupando cerca da metade da largura pronotal; cicatrizes laterais anteriores largas e mais ou 

menos cobertas de pontuações fortes. Pubescência do pré-episterno densa e longa sendo visível 

em vista dorsal. Mesosterno (Fig. 98D) bastante pontuado e setígero nos lados anteriores, sendo 

os locais das cicatrizes cobertos por uma densa pubescência. Metasterno (Fig. 98E) com áreas 

lateroanteriores e lateromedianas com uma fina e densa pontuação setígera, exceto na região 

lateroposterior. Cicatrizes profundas e estreitas, mas bem dilatadas no ápice, apresentando 

densa pubescência e de superfície pontuada ou rugosa. Edeago (Fig. 99) alongado com o lobo 

médio também alongado com duas placas esclerotinizadas estreitas e situadas apenas 

ventralmente; lobos laterais dos parâmeros curtos e com ápices retos em vista lateral e dorsal; 

parâmeros separados entre si; peça basal separada dos parâmeros por uma sutura. 
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Figura 98. Veturius transversus (Dalman, 1817): A. Cabeça em vista dorsal (escala 6 mm); B. 

Cabeça em vista ventral (escala 4 mm); C. Pronoto em vista dorsolateral (escala 6 mm); D. 

Mesosterno (escala 4 mm); E. Metasterno (escala 6 mm). 
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Figura 99. Edeago de Veturius transversus (Dalman, 1817): A. Vista dorsal; B. Vista ventral; 

C. Vista lateral; escalas 1 mm. 

Material examinado: BRASIL: Acre: Cruzeiro do Sul, BR 364, Sítio Cristina, 7°46'31.11"S, 

72°18'47.73"W, 186f#, 77m#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Feijó, 

Interflúvio Tarauacá/Envira, 8°9'59.17"S, 70°30'25.95"W, 2f#, 5-11.ix.2011, Fernando Pinto, 

Gleig Sá col. (INPA), Manoel Urbano, Ramal 1 - Sr. Altemiro, 8º54'40.6"S, 69º15'19.4"W, 1f#, 

1m#, 27-30.ix.2010, CRV Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Manoel 

Urbano, Ramal 3 - Sr. Marcos, 8º50'45.3"S, 69º24'20.4"W, 19f#, 8m#, 27-30.ix.2010, CRV 

Fonseca; FBP Gouveia; José Vicente e Plínio col. (INPA), Rio Branco, 2?#, 25.x-08.xi.1991, 

F. Ramos; A. Henriques; I. Gorayeb; N. Bittencourt col. (GOELDI), Sena Madureira, Praia 

Redonda, 9°9'34.70"S, 68°45'41.34"W, 8f#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. 

(INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'33.38"S 68°45'46.89"W, 4f#, 15-19.xi.2010, 

Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, Praia Redonda, 9°9'34.70"S, 

68°45'41.34"W, 3m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig Sá col. (INPA), Sena Madureira, 

Reserva do Polo, 9° 9'52.17"S, 68°45'44.16"W, 1f#, 1m#, 15-19.xi.2010, Fernando Pinto, Gleig 

Sá col. (INPA). 

Distribuição geográfica: Colombia, Venezuela Equador, Guiana Francesa, Brasil (Roraima, 

Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), Paraguai e 

Argentina (Fig. 100). 
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Figura 100. Mapa com registro geográfico da distribuição de Veturius transversus (Dalman, 

1817) no Brasil. 

Comentários: Espécie bastante afim de V. sinuosus, V. simillimus e V. munitus. Diferencia: se 

de V. sinuosus por possuir o corpo mais estreito e alongado, clípeo mais estreito, margem 

posterior das fossas laterofrontais obliquas voltadas para os tubérculos internos, ápice das 

mandíbulas bífidos, pronoto menos transversal e ângulos anteriores menos arredondados. 

Afasta-se de V. simillimus por apresentar clípeo mens convexo, mais largo, com ângulos 

anteriores bem visíveis dorsalmente; fossas laterofrontais mais largas profundas; menor 

distância entre os tubérculos internos; ápice anterior do canthus ocular mais obtuso e bem 

arredondado; pronoto com ângulos anteriores bem arredondados com sulcos anteriores mais 

largos e mais longos, com cicatrizes mais largas e áreas lateromedianas do metasterno 

pontuadas e setígeras, pelo menos em parte. Distancia: se de V. munitus por possuir tamanho 

maior; clípeo menos convexo, mais largo; tubérculo central não truncado anteriormente; fossas 

laterofrontais mais profundas e mais largas; pronoto mais transverso, as cicatrizes mais largas 

e mesosterno setígero na parte anteriores da linha axilar. 

Legenda 

Registro prévio 

Registro novo 
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4.3 Chave de identificação para gêneros, subgêneros, sessões e espécies de Passalidae 

registradas no Estado do Acre 

1. Clípeo oculto em vista dorsal (Figs. 9a e 14a) .................................. 2 (Subfamília Passalinae) 

1’. Clípeo exposto em vista dorsal (Figs. 87a e 93a) .......................... 28 (Subfamília Proculinae) 

2 (1). Clava antenal com cinco lamelas ..................................................................................... 3  

2’. Clava antenal com três a cinco lamelas. Quando com cinco lamelas, o espécime possui 

prosternelo romboidal com ápice bastante afinado e os tubérculos secundários são pequenos e 

bastante próximos ........................................................................................ 8 (Gênero Passalus) 

3 (2). Prosternelo romboidal (Fig. 12d) ........................................................ 4 (Gênero Spasalus) 

3’. Prosternelo pentagonal (Fig. 20d) ............................................................ 5 (Gênero Paxillus) 

4 (3). Sulco occipital bicôncavo, área média do mento lisa e glabra (Fig. 9) 

............................................................................................................ Spasalus aquinoi Fonseca         

4’. Sulco occipital normal, área média do mento rugosa com pontuações setígeras (Fig. 12a) 

...................................................................................................... Spasalus crenatus (MacLeay)      

5 (3’). Tubérculos secundários evidentes na margem anterior da cabeça (Fig. 14a) ................. 6 

5’. Tubérculos secundários ausentes na margem anterior da cabeça (Fig. 17a) ........................ 7 

6 (5). Ápice do processo hipostomal opaco e com um pequeno tufo de cerdas (Fig. 14b) 

...................................................................................................... Paxillus amazonicus Fonseca 

6’. Ápice do processo hipostomal liso e glabro (Fig. 20b) ............. Paxillus forsteri Luederwaldt 

7 (5’). Cicatrizes mesosternais com pontuações excedendo a margem da borda da cicatriz (Fig. 

17d) ............................................................................................... Paxillus camerani (Rosmini) 

7’. Cicatrizes mesosternais sem pontuações (Fig. 23d) ........................ Paxillus leachi MacLeay 

8 (2’). Ausência de tubérculos secundários na margem anterior da cabeça 

................................................................................................................. 9 (Passalus (Pertinax)) 

8’. Presença de tubérculos secundários na margem anterior da cabeça .................................... 13 
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9 (8). Fronte reta, presença de densa pubescência pela região inferoposteroventral do pronoto, 

úmeros, mesotíbias e cicatrizes metasternais; disco metasternal com grupo de pontuações na 

região lateroposterior (Fig. 37) ..................... Passalus (Pertinax) rhodocanthopoides (Kuwert) 

9’. Corpo em geral com pubescência escassa, cicatrizes metasternais glabras e disco metasternal 

fracamente deliminato com um pequeno grupo de pontuações concentrando-se na área posterior 

(Fig. 29e) .................................................................................................................................. 10 

10 (9’). Fronte reta ou com um pequeno entalhe sem formar bordas grandes; pubescência fraca 

concentrada na região inferoposteroventral do pronoto, úmeros glabros (Fig. 26) 

........................................................................................ Passalus (Pertinax) convexus Dalman 

10’. Fronte com entalhe no meio cujas bordas assemelham-se a tubérculos secundários ........ 11 

11 (10’). Tubérculos internos com ápice ligeiramente arredondados e base do prosternelo aguda 

(Fig. 29) ......................................................................... Passalus (Pertinax) dubitans (Kuwert) 

11’. Tubérculos internos mais agudos, base do prosternelo truncada ...................................... 12 

12 (11’). Área média do mento com pontuações ou cerdas, cicatrizes do mento rasas, base do 

prosternelo fortemente truncada (Fig. 31) .............. Passalus (Pertinax) epiphanoides (Kuwert) 

12’. Área média do mento liso e glabro, cicatrizes do mento profundas, base do prosternelo 

mais aguda (Fig. 34) ..................................................... Passalus (Pertinax) latifrons Percheron 

13 (8’). Presença de um tubérculo secundário na margem anterior da cabeça (Fig. 40) 

................................................................. Passalus (Mitrorhinus) nodifer Bevilaqua e Fonseca. 

13’. Presença de dois tubérculos secundários na margem anterior da cabeça 

...................................................................................................... 14 (Passalus (Passalus s. str.)) 

14 (13’). Corno em formato laminar amplamente voltado para frente cobrindo os tubérculos 

secundários (Fig. 59) ..................... Sessão II Petrejus Passalus (Passalus) pugionifer (Kuwert) 

14’. Corno livre ou não, não cobrindo os tubérculos secundários ............................................ 15 

15 (14’). Tubérculos secundários pequenos e próximos, pouca ou nenhuma pubescência no 

pronoto e úmeros (com excessão de Passalus peruvianus) (Fig. 45a) ......................... 16 Sessão 

I Phoroneus 
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15’. Tubérculos secundários conspícuos e claramente separados entre si, pubescência densa 

(Fig. 74a,c,d) ................................................................................................ 21 Sessão III Neleus 

16 (15). Antenas com quatro ou cinco lamelas, tubérculos internos a meia distância entre a 

quilha central e os tubérculos externos (Fig. 53) ...... Passalus (Passalus) variiphyllus (Kuwert) 

16’. Antenas com três lamelas, tubérculos internos próximos aos tubérculos externos ........... 17 

17 (16’). Úmeros e cicatrizes metasternais com pubescência (Fig. 42e) .................................. 18 

17’. Úmeros e cicatrizes metasternais glabras (Fig. 50e) ......................................................... 20 

18 (17). Tubérculos secundários agudos e de mesmo tamanho que os externos, úmeros e 

cicatrizes metasternais densamente pubescente, disco do mento com pontuações setígeras (Fig. 

47) ............................................................................. Passalus (Passalus) peruvianus (Kuwert) 

18’. Tubérculos secundários menores que os externos e de ápice arredondados, úmeros e 

cicatrizes metasternais fracamente pubescentes ....................................................................... 19 

19 (18’). Cicatrizes do mesosterno alongadas e conspícuas, base do prosternelo arredondada 

(Fig. 42) ................................................................. Passalus (Passalus) binominatus Percheron 

19’. Cicatrizes mesosternais rasas e fracas, base do prosternelo mais aguda (Fig. 56) 

...................................................................................................... Passalus (Passalus) sp. nov. 1 

20 (17’). Corpo achatado, tubérculos secundários e internos conspícuos, quilhas frontais fortes 

(Fig. 45) ............................................................... Passalus (Passalus) glaberrimus Eschscholtz 

20’. Corpo convexo, tubérculos secundários e internos obsoletos, quilhas frontais mais rasas 

(Fig. 50) ........................................................................ Passalus (Passalus) umbriensis Hincks 

21 (15’). Cicatrizes mesosternais pubescentes ......................................................................... 22 

21’. Cicatrizes mesosternais glabras ........................................................................................ 23 

22 (21). Corno amplamente livre as vezes alcançando a margem anterior da fronte (Fig. 62) 

................................................................................... Passalus (Passalus) coarctatus Percheron 

22’. Corno livre, porém, nunca alcançando a margem anterior da fronte (Fig. 65) 

................................................................................. Passalus (Passalus) coniferus Eschscholtz 

23 (21’). Corno não livre e achatado ........................................................................................ 24 
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23’. Corno pouco ou muito livre ............................................................................................... 25 

24 (23). Mandíbula com dois dentes apicais (Fig. 77) .......... Passalus (Passalus) lanei (Pereira) 

24’. Mandíbula com três dentes apicais (Fig. 74) . Passalus (Passalus) interstitialis Eschscholtz 

25 (23’). Último segmento do abdome com sulco incompleto e laterais de superfície lisa (Fig. 

71) .......................................................................... Passalus (Passalus) interruptus (Linnaeus) 

25’. Ultimo segmento do abdome com sulco completo e laterais de superfície rugosa (Fig. 80c) 

.................................................................................................................................................. 26 

26 (25’). Corno amplamente livre, tubérculos secundários próximos entre si a uma distância 

menor que aquela que os separa dos tubérculos externos (Fig. 68) 

................................................................................. Passalus (Passalus) elfriedae Luederwaldt 

26’. Corno pouco livre, tubérculos secundários afastados ........................................................ 27 

27 (26’). Tubérculos secundários distantes entre si e com ápices arredondados, cicatrizes 

mesosternais grandes e pronfundas (Fig. 80) ................................................................................ 

Passalus (Passalus) punctier LePeletier e Serville 

27’. Tubérculos secundários mais próximos com ápices agudos, cicatrizes mesosternais 

delgadas e rasas (Fig. 84) ............................................................ Passalus (Passalus) sp. nov. 2 

28 (1’). Sultura frontoclipeal presente (Fig. 87) ....................... Popilius marginatus (Percheron) 

28’. Sultura frontoclipeal ausente ............................................................................................. 29 

29 (28’). Dentes internos da mandíbula assimétricos, sendo os da esquerda tricúspides e o da 

direita monocuspide (Fig. 90) .................................................. Verres furcilabres (Eschscholtz) 

29’. Dentes internos da mandíbula assimétricos, sendo os da esquerda bicúspide e o da direita 

monocúspide .............................................................................................. 30 (Gênero Veturius) 

30 (29’). Fossas frontais com cerdas longas (Fig. 93) .................. Veturius libericornis Kuwert 

30’. Fossas frontais glabras ...................................................................................................... 31 

31 (30’). Clípeo largo com ângulos anteriores conspícuos (Fig. 96) 

.................................................................................. Veturius platyrhinus (Hope e Westwood) 
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31’. Clípeo estreito com ângulos anteriores inconspícuos (Fig. 98) 

.................................................................................................... Veturius transversus (Dalman) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise de mais de 1.200 exemplares provenientes do Estado do Acre 

pertencentes a três coleções (INPA, UFAM e GOELDI), foi possível observar que a 

composição da passalidofauna do Acre representa cerca da metade daquela que está 

previamente listada como ocorrente em toda a amazônia brasileira. Neste trabalho foram 

registradas 32 espécies de passalídeos, sendo três novas, distribuídas em seis gêneros e duas 

subfamílias. Este é o estudo taxonômico feito na região amazônica que abrangeu maior área 

territorial e maior resultado taxonômico, oferecendo pormenores que ainda não estavam 

assinalados na literatura.  

A análise e o uso dos caracteres morfológicos nesse estudo comprovaram a importância 

já anteriormente atribuída por outros autores como Achille Percheron, August Kuwert e Pedro 

Reyes Castillo ao emprego de estruturas anatômicas para taxonomia, sendo a anatomia da 

cabeça a mais importante ferramenta para a separação de gêneros e espécies, até o presente. 

Caracteres que não são amplamente utilizados como as cicatrizes do mento, área média do 

mento, forma do prosternelo, cicatrizes meso e metasternais e disco metasternal, entre outros, 

também se mostraram úteis na diferenciação no nível específico, sendo já utilizados por autores 

como Frederick Gravely, Claudio Ruy Fonseca e Stepháne Boucher. A utilização do edeago já 

estudada por Paulo Bührnheim, para a diferenciação no nível específico ainda precisa ser 

melhor trabalhada, no que tange às homologias, necessitando de trabalhos mais abrangentes de 

anatomia comparada. No entanto, a morfologia do edeago mostrou-se também relevante no 

nível genérico e a utilização dessa estrutura, se melhor entendida, poderá ser ainda mais útil em 

trabalhos taxonômicos e sistemáticos. 

Houveram certas dificuldades para a delimitação de táxons, principalmente em Passalus 

e Paxillus; certamente revisões e estudos filogenéticos voltadas a esses gêneros, e no caso de 

Passalus, seus subgêneros, sessões ou grupo de espécies, são extremamente necessários, além 

de revisões taxonômicas. 

Vários táxons até então pouco conhecidos tiveram pela primeira vez uma diagnose 

detalhada e a descrição do edeago realizadas, como por exemplo Paxillus amazonicus, Passalus 

binominatus, P. peruvianus, P. umbriensis, P. pugionifer, P. elfriedae e P. lanei. Além disso, 



 

154 

 

os registros de ocorrência também foram atualizados: Passalus pugionifer e P. umbriensis são 

registrados pela primeira vez para o Brasil; P. binominatus, P. dubitans e P. peruvianus os quais 

também foram registrados pela primeira vez para a região amazônica. Paxillus camerani, P. 

forsteri, Passalus coniferus, P. elfriedae, P. epiphanoides, glaberrimus, P. interruptus, P. 

interstitialis, P. lanei, P. latifrons, P. punctiger, P. variiphyllus, Popilius marginatus, Spasalus 

aquinoi, S. crenatus e Veturius libericornis foram registrados pela primeira vez para o Acre. 

Outra informação importante acrescentada nesse estudo foi a representação gráfica de 

estruturas com importância taxonômica que geralmente são negligenciadas nas ilustrações. O 

presente estudo traz ilustrações com fotos detalhadas da cabeça, das peças do mento, pronoto 

em planos diversos dos apresentados na literatura para o grupo, ressaltando o prosternelo e as 

cicatrizes mesosternais, também o metasterno notando o disco e as cicatrizes metasternais. Essa 

nova perspectiva é importante por ampliar o leque de representações esquemáticas das 

características essenciais de Passalidae, tornando possível a busca por outras estruturas 

morfolóficas que possam auxiliar nos limites dos taxons estudados e para futuros estudos. 

Por fim, o presente estudo incrementou o conhecimento sobre a passalidofauna 

amazônica e fornece mais subsídios para posteriores trabalhos taxonômicos e sistemáticos. 

Porém, vale ressaltar que estudos taxonômicos são a primeira abordagem para respaldar 

pesquisas aplicadas, além de servirem de base para tomadores de decisões interessados em 

políticas públicas e efetivo gerenciamento e governança regionais. 

6. CONCLUSÃO 

• A riqueza de Passalidae do Acre representa cerca da metade daquela que está 

previamente listada como ocorrente em toda a Amazônia brasileira;  

• Houve um aumento de 357% da riqueza de Passalidae registrada para o Estado Acre, 

passando de 7 spp. para 32 spp; 

• Duas espécies foram registradas pela primeira vez para o Brasil, três para a região 

amazônica e 16 para o Estado do Acre; 

• A anatomia da cabeça possui a maior importância para a análise e o uso dos caracteres 

morfológicos sendo a mais importante ferramenta para a separação de gêneros e espécies; 

• Caracteres que não são amplamente utilizados como as cicatrizes do mento, área média 

do mento, forma do prosternelo, cicatrizes meso e metasternais e disco metasternal, também se 

mostraram úteis na diferenciação no nível específico. 
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• Três novas espécies foram descritas e ilustradas; 

• Uma chave de identificação foi elaborada para melhor identificação das espécies 

registradas para o Estado. 

7. PERSPECTIVAS 

Futuramente em novos estudos sobre passalídeos do Acre, seria importante a coleta de 

exemplares em zonas mais afastadas dos centros urbanos e da rodovia principal que corta do 

Estado, ou seja, áreas que ainda permanecem inexploradas, pois o Acre como sendo uma zona 

de transição entre o vale amazônico e a região pré-andina, a qual permanece tectonicamente 

ativa, poderá fornecer elementos importantes para a realização e interpretação de estudos 

biogeográficos e evolutivos com Passalidae. 

Por outro lado, a Amazônia brasileira ainda é um vazio em referência ao conhecimento 

da passalidofauna. Estados como Amapá, Roraima e Rondônia são pouco estudados quanto ao 

grupo, apesar de também serem importantes zonas de transição biogeográficas. Os Estados do 

Amazonas, Pará e Mato Grosso, onde ocorreram maior número de registro de espécies, mesmo 

estes ainda são locais pouco explorados, pois as ocorrências estão concentradas próximas aos 

grandes centros urbanos, tais como Manaus, Belém e Cuiabá. Logo o interesse científico deve 

estar voltado para áreas ainda não estudadas, buscando programas de coletas e inventários para 

que haja melhor conhecimento das espécies amazônicas, suas relações de parentesco, ensejando 

outros estudos como os ecológicos, com vistas a entender melhor o papel desses organismos no 

sistema natural regional.  
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New species of Passalus (Mitrorhinus) Kaup, 1871 (Coleoptera: Scarabaeoidea: Passalidae) from the 

extreme west of the Brazilian Amazon 

 

ABSTRACT 

Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov., from the extreme west of the Brazilian Amazon in the state of 

Acre is described and illustrated. The new species can be recognized by the head with conspicuous and 

strong single secondary tubercle; frontal ridges straight and well-marked; mandibles with two apical 

teeth; aedeagus with parameres reduced with large and rounded apical margin and basal piece with a 

deep V-shaped notched in the medial region. 

Key words: Passalinae, Acre, biodiversity, saproxilophages, taxonomy. 

RESUMEN 

Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov., del extremo oeste de la Amazonía brasileña en el estado de 

Acre se describe e ilustra. La nueva especie puede ser reconocida por la cabeza con el único tubérculo 

secundario conspicuo y fuerte; quillas frontales rectas y bien marcadas; mandíbulas con dos dientes 

apicales; edeago con parameros reducidos con margen apical grande y redondeada y pieza basal con una 

muesca profunda en forma de V en la región medial.  

Palabras clave: Passalinae, Acre, biodiversidad, saproxilófagos, taxonomía. 

INTRODUCTION 

Passalus Fabricius, 1792 is the largest genus of Passalidae, covering more than 150 species (Reyes-

Castillo e Amat-Garcia 1991), occurring about 60 species in Brazil (Fonseca e Reyes-Castillo 2004).  It 

is the most diverse genus of bess beetles in South America (Reyes-Castillo e Amat-Garcia 1991) and is 

divided into three subgenera: P. (Pertinax) Kaup, 1869, P. (Mitrorhinus) Kaup, 1871 and P. (Passalus) 

Fabricius, 1792 (Luederwaldt 1931). P. (Mitrorhinus) Kaup is characterized by having a single 

secondary tubercle on the front border of the head. It is the smallest of the three subgenera of Passalus, 

with only ten known species, with P. zikani Luerderwaldt, 1929, the last species described. After a long 
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hiatus in descriptions of new species, we describe here Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov. from the 

extreme west of the Brazilian Amazon. 

MATERIAL AND METHODS 

Two specimens collected during an expedition in the municipality of Feijó, Acre, Brazil, were compared 

with all species of the subgenus P. (Mitrorhinus) Kaup. The species that had affinities with P. nodifer 

sp. nov. were contrasted from the original description of these species as well as their synonym listed in 

Hincks e Dibb (1935). The description is based on the terminology proposed by Reyes-Castillo (1970) 

and the images were made using a Leica M165C stereomicroscope with a Leica DFC295 camera 

coupled and processed in the software LAS version 4.2. The map was made with websoftware 

SimpleMappr (Shorthouse 2010). 

RESULTS 

Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov.  

(Figs. 1-6) 

Diagnosis: Head with conspicuous single secondary tubercle as strong as the external tubercles; frontal 

ridges straight, well-marked, reaching the outer tubercles. Mandibles with two apical teeth. Small and 

comma-shaped mesosternum fossae. Narrow and glabrous metasternal fossae. Aedeagus: parameres 

reduced with large and rounded apical margin, basal piece with a deep V-shaped notched in the medial 

region (ventral view).  

Description: medium size (25mm to 26mm body length). Elongated and flat body. Bright black color 

(Fig. 3). 

Head: In dorsal view (Fig. 1) labrum with anterior margin almost straight, with setae and punctures 

scattered throughout the structure. Asymmetrical mandibles, with the left inner middle tooth wider than 

the right; apex of the mandible bidentate, the upper apical tooth larger and narrower; high, straight dorsal 

teeth, covering half of the back of the mandible. Deep and smooth mandibular fossae. Apex of lacinia 

bidentate. Antennal club with five lamellae, the proximal lamella reduced, the second lamella one-third 
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the size of the third, and the distal lamella slightly larger than lamellae three and four. Clypeus narrow 

and hidden under the frons. Head’s anterior angles developed, acute and smaller than external tubercles, 

these highly developed, acute, oriented anteriorly. Single secondary tubercle located midway between 

the external tubercles and of the same length as these, but wider. Internal tubercles small and distinct, 

located at half the distance between the central tubercle and external tubercles. Frontal ridges elevated 

and weakly arched extending from the medial frontal structure, passing through the inner tubercles and 

reaching the outer tubercles. Frontal area transverse, glabrous, chalice-shaped, delimited by the frontal 

ridges, with few punctures and a small triangular-shaped mamelon (sensu Jiménez-Ferbans e Reyes 

Castillo 2014). Frontal middle structure falsus type, with small central tubercle and non-free apex; 

parietal tubercles large, low, sometimes inconspicuous, and not reaching the central tubercle. Frontal 

fossae glabrous, with no punctures and with little roughness. Ocular canthus developed, rough and 

rounded. Occipital groove strongly marked, arched and smooth, extending to supraorbital tubercles. In 

ventral view (Fig. 2) hypostomal process slightly separated from mentum, smooth, shiny and glabrous. 

Mentum with punctuations throughout structure; middle area with protruding anterior margin; round, 

large and deep scars showing opaque punctuations; lobes of the mentum with punctures and setae mainly 

at the base. Ligula 3-toothed, medium tooth longer than lateral teeth; with large punctuations from which 

setae arise. Gula glabrous with small punctuations anteriorly. Labial palps with reduced proximal 

segments, middle segment longer and of same length as distal segment. 

Thorax: Pronotum rectangular, same width as elytra, with few punctuations laterally, mostly associated 

with the lateral fossae. Very sparse pubescence formed by small setae mostly on the anterior and 

posterior border of the pronotum. Lateral pronotal groove not evident. Anterior pronotal groove well 

marked with strong punctures and extending up to just over 2/3 distance from lateral edge to median 

longitudinal groove. Anterior pronotal angles acute and conspicuous with very few setae on the ventral 

side. Longitudinal groove well defined and marked, extending for almost the entire length of the 

pronotum. Rhomboidal prosternelum with narrow apex, glabrous, opaque and porous texture. 

Mesoesternum with well-defined groove, small, comma-shaped and matte. Mesepisternum glabrous, 

very marked by small punctuations. Very narrow lateral metaesternal grooves, no punctuation or 
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pubescence, with rough texture. Smooth and glabrous sternal disc, delimited by a group of punctures in 

the posterior medial area. 

Elytra: bright; shoulders glabrous. Striae narrower than the interstriae, marked with well-defined round 

punctuations in both the dorsal and the lateral striae. Epipleura glabrous. 

Legs: Femur I with very reduced pubescence, being apparent only by two rows of fine setae in the dorsal 

and lateral side; anterior marginal groove well-marked and narrow. Tibia I with a spur and very few 

setae along the external margin; incomplete dorsal groove; seven reduced spines on the outer side. Tibia 

II with reduced pubescence, with two rows of small setae. Tibia II and III with two spines on the inner 

margin.  

Abdomen: lateral groove not very marked, but very narrow and complete. Aedeagus in ventral view 

(Fig. 4) with basal piece fused to parameres, phallobase with a deep V-shaped notched in the medial 

region. Medial lobe large occupying almost half of the entire aedeagus with two longitudinal sclerotized 

plates located near the edges, starting from the parameres and reaching the apex of the medial lobe 

(dorsal view Fig. 5). In lateral view (Fig. 6) the parameres are reduced, enlarged, and rounded at apex. 
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Figures 1-6. Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov. 1. Head and anterior region of pronotum, in dorsal 

view (scale 20 mm); 2. Head in ventral view (scale 15 mm); 3. Habitus dorsal view (scale 50 mm); 4. 

Aedeagus in ventral view; 5. Aedeagus in dorsal view; 6. Aedeagus in lateral view (scales 10 mm) 
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Examined Material: HOLOTYPE ♂: BRAZIL: Acre, Feijó, interflúvio Tarauacá/Envira 8º10’03.28”S 

70º30’09.27”W, 05-11/xi/2011, Fernando Pinto e Gleig Sá col. (Coleção de Invertebrados do Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA). PARATYPE 1♀: same data of Holotype, except, 

8º30’20.98”S 70º02’41.43”W. 

Geographical distribution: To date the geographical distribution of P. nodifer sp. nov. is restricted only 

to the type locality (Fig. 7). 

 

 

Figure 7. Map with the type locality of Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov. 
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Etymology: The specific epithet derives from the Latin "nodus" which means "knot" referring to its 

notorious secondary tubercle. 

 

DISCUSSION 

Passalus (Mitrorhinus) nodifer sp. nov. is related to Passalus spinifer Percheron, 1841 because both 

have strong and high frontal ridges reaching the external tubercles, but in the case of P. spinifer 

Percheron, such ridges are sinuous, differing from P. nodifer sp. nov. by having straight front ridges. In 

addition, P. spinifer Percheron differ by having large, circular, deep and scored mesoesternal fossae; the 

metasternal disc is delimited by spaced punctuations not detached to the sides, while P. nodifer sp. nov. 

has smaller and narrower lateral metasternal fossae and the metasternal disc is well delimited by 

punctuations in the middle posterior region. It may also be closely related to Passalus lunaris Kaup, 

1869, as both having mandibles with two terminal teeth and frontal ridges extending to the outer 

tubercles; however, P. nodifer sp. nov. has a shorter central tubercle and a non-free apex, low and 

sometimes inconspicuous parietal tubercles. 

REMARKS 

The subgenus P. (Mitrorhinus) Kaup as well as the other subgenera and sections of Passalus Fabricius 

are possibly not monophyletic in relation to genus, requiring urgent revision and phylogenetic studies 

in order to correctly group the taxa as well as to define limits and degrees of kinship between the species. 

In the meantime, the great contrast in the number of P. (Mitrorhinus) Kaup species in comparison with 

other subgenera can be explained by the lack of taxonomic studies concerning the group. 
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