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RESUMO

Solaria (Champion, 1908) é um gênero que compreende doze espécies de gorgulhos
(Coleoptera, Curculionidae, Baridinae) distribuídas na América Central (Panamá, Guatemala,
Belize, Nicarágua e México) e América do Sul (Brasil). Uma revisão da literatura mostrou que
não há registros da descrição das terminálias masculina e feminina para o gênero Solaria
Champion, 1908. Em levantamento de entomofauna da área da mineradora Hydro, no
município de Paragominas, Pará, foram coletados 31 exemplares pertencentes a uma espécie
nova de Solaria. Neste trabalho, essa espécie nova é descrita e comparada com seus congêneres,
e pela primeira vez são descritos e ilustrados para o gênero os componentes da terminália
masculina e feminina, além dos tergitos abdominais. Solaria sp. nov. difere das demais espécies
do gênero pelo conjunto dos seguintes caracteres: tegumento preto homogêneo fortemente
pontuado, cada ponto com uma microcerda castanha; região lateral da cabeça acima dos olhos
e do colo próxima aos olhos coberta por microescamas pretas; dimorfismo sexual evidente no
pigídio e no ventrito V; rostro mais curto que o pronoto; prosterno achatado, não sulcado, com
duas fóveas oblongas e anteriores; protíbia com uma pequena expansão alada, arredonda, sem
dentes; pronoto convexo, sem gibas ou tubérculos, com pontos largos, rasos e justapostos no
disco, tornando-se maiores, catenulados e formando estrias na região lateral. A descrição e a
ilustração de terminália feitas neste trabalho serão úteis para diferenciação das espécies em
Solaria e para estudos cladísticos em Curculionidae.
Palavras-chaves: Gorgulho, Baridinae, Amazônia, taxonomia, degradação.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Curculionidae Latreille, 1802
A família Curculionidae com cerca de 4.600 gêneros e 51.000 espécies descritas,
representa o maior e mais diverso grupo de besouros e, um dos maiores grupos de insetos
(Oberprieler et al. 2007). Popularmente conhecidos como gorgulhos ou bicudos, os adultos de
Curculionidae (Fig. 1) são morfologicamente identificados pela parte frontal da cabeça alongada em
um rostro, estendido além dos olhos, e um par de antenas geniculadas e clavadas (Marvaldi &
Lanteri 2005; Oberprieler et al. 2014).
O corpo é compacto, de forma muito variável, com comprimento que pode variar de 0,5
a 90 mm (incluído o rostro), embora a maioria das espécies seja de tamanho pequeno (23 mm), o
exoesqueleto é fortemente esclerotizado, glabro, pubescente ou revestido por escamas coloridas, às
vezes metálicas; (Vanin 1999).

FIGURA 1. Curculionidae, Zacladus geranii (Paykull, 1800), vista dorsal. Macho. Ficheiro10230531816 Fonte:(Schmidt 2013).
A família Curculionidae está classificada na superfamília Curculionoidea, a qual
compreende, além de Curculionidae, mais sete famílias: Nemonychidae, Anthribidae, Belidae,
Attelabidae, Caridae e Brentidae (Bouchard et al. 2011). Os Curculionoidae representam um dos
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grupos mais ricos em termos de potencial para pesquisas sobre a evolução da diversidade e um dos
grupos taxonômicos mais desafiadores em termos de estabilidade de classificação (Marvaldi et al.
2002).
A família Curculionidae é facilmente diagnosticada e, seu status taxonômico não é alvo
de discussões na atualidade, sendo considerada um agrupamento monofilético (Fig. 2), no entanto,
o número e o conceito das subfamílias dentro de Curculionidae permanecem caóticos e controversos
(Oberprieler et al. 2007, Shin et al. 2018).
Na classificação mais recente apresentada no catálogo de nomes de grupos de família
de Coleoptera (Bouchard et al. 2011) estão sintetizadas 17 subfamílias para Curculionidae:
Curculioninae,

Bagoinae,

Baridinae,

Ceutorhynchinae,

Conoderinae,

Cossoninae,

Cryptorhynchinae, Cyclominae, Entiminae, Hyperinae, Lixinae, Mesoptiliinae, Molytinae,
Orobitidinae, Xiphaspidinae, Scolytinae, Platypodinae.
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FIGURA 2. Relação filogenética para a famílias da superfamília Curculionoidea. Fonte: (Shin et
al. 2018)
Os curculionídeos são em sua maioria fitófagos e se alimentam de praticamente todas
as plantas, especialmente angiospermas, além de gimnospermas, pteridófitas, briófitas e líquens e,
ocasionalmente, até mesmo de algas e cianobactérias (Booth et al. 1990). A origem da associação
de insetos com plantas, em sua maioria mostra os Curculionoidea se alimentando de coníferas e
cicadáceas, posteriormente irradiando para angiospermas (Farrell 1998; Oberprieler et al. 2007). Ao
contrário das demais famílias da superfamília Curculionoidea, os curculionídeos fazem uso
extensivo de plantas monocotiledôneas como hospedeiras (Marvaldi et al. 2002; Oberprieler 2004).
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As subfamílias Dryphthorinae e Brachycerinae, aceitas como basais na evolução de
Curculionidae (Fig. 2) estão predominantemente associadas as plantas monocotiledôneas (Shin et
al. 2018), assim, a hipótese mais aceita é que a associação ancestral de Curculionidae com plantas
monocotiledôneas e o surgimento das antenas geniculadas e clavadas (Fig.3) tenha desempenhado
papel fundamental na diversificação da família, resultando em maiores taxas de especiações com a
posterior colonizando de outros grupos de plantas, em especial angiospermas dicotiledônias (Fig.3)
(Marvaldi et al. 2002; McKenna et al. 2009; Oberprieler 2004b; Oberprieler et al. 2007).
Outro fator que contribuiu para a diversificação da família Curculionidae foi o hábito
endofítico de suas larvas, que evoluíram para viver e se alimentar dentro de todas as partes das
plantas, desde as raízes subterrâneas até os botões, flores e sementes no alto da copa (Oberprieler et
al. 2007; Vanin 1999). Secundariamente, outros curculionídeos desenvolveram estilos de vida
especializados, adotando uma vida ectofítica ou hábitos alimentares não fitófagos como,
micetófagos, predador, coprófago, mirmecófilo ou termitófilo (Vanin 1999).

FIGURA 3. Eventos evolutivos chaves na diversificação das famílias de Curculionoidea.
Fonte:(Oberprieler et al. 2007)
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1.2 Baridinae Schoenherr, 1836
Os curculionídeos classificados na subfamília Baridinae representam uma das linhagens
mais diversa da família, com aproximadamente 8.000 espécies (Oberprieler et al. 2007),
classificados em 10 tribos e 17 subtribos (Bouchard et al. 2011). A subfamília Baridinae é
caracterizada por apresentar os mesepímeros ascendentes (Fig. 4), truncando a parte umeral dos
élitros, sendo quase sempre visíveis dorsalmente no ângulo reentrante entre o élitro e o pronoto,
(Lima 1956). A maioria das espécies de baridineos, na fase adulta, possuem o corpo arredondo ou
achatado com lados subparalelo e coloração escura, com tegumento glabro, cerdoso ou densamente
escamoso (Davis 2008).
A diversidade morfológica em Baridinae é vasta e, embora os mesepímeros ascendentes
sejam caracteres diagnósticos tradicionais, eles não são apomórficos aos baridíneos (Davis 2011).
Além disso, abaixo do nível de subfamília, a identificação dos baridíneos é difícil e bastante
controversa (Anderson 2002; Davis 2009, 2011). Os baridíneos são essencialmente fitófagos, ou
seja, desenvolvendo-se nos tecidos vivos de plantas, principalmente monocotiledôneas (Bondar
1942), sendo registrados em Cyperaceae, Marantaceae, Poaceae, Cannaceae,Annonaceae,
Compositae, Malpighiaceae, Leguminosae e Vitaceae (Bondar, 1951).

Mesepímero

FIGURA 4. Subfamília Baridinae, Tribo Madopterini, Amercedes subulirostris (Casey, 1893).
Vista lateral e dorsal. Fonte: (Davis 2008)
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1.3 Solaria Champion, 1908
Durante levantamento da fauna de curculionídeos da área da Mineradora HYDRO
[Norsk-Hydro bauxite mine] no município de Paragominas, Pará, Brasil, foram coletados 31
exemplares de Baridinae identificados como pertencentes ao gênero Solaria. Após exame do
material e, comparação com as descrições originais e fotos de holótipos, os exemplares foram
identificados como sendo pertencentes a uma espécie nova do gênero.
O gênero Solaria Champion, 1908 compreende 12 espécies de pequenos baridíneos
(2,2 3,8 mm) de coloração preta ou castanho-avermelhada que ocorrem na América Central (cinco
espécies: Panamá, Guatemala, Belize, Nicarágua e México) e América do Sul (sete espécies: Brasil),
além de Solaria curtula (Boheman, 1844) que foi coletada no Panamá e Colômbia (O’Brien &
Wibmer 1986). No Brasil, há registros de espécies de Solaria nas regiões Sudeste, Centro-oeste e
Norte. As espécies de Solaria podem ser identificadas por apresentarem corpo oval, subglabro;
protórax com lobo mediano evidente, prosterno com duas fóveas evidentes ou com canal; processo
prosternal intercoxal muito largo cobrindo parte ou todo mesosterno; ventritos I e II fundidos
medialmente, sem dimorfismo sexual evidente; fêmures armados. Informações sobre a biologia das
espécies de Solaria não são conhecidas.
Solaria foi proposto por Champion em 1908 para abrigar quatro espécies novas de
Baridinae, coletadas na América Central, nomeadas como: Solaria acutidens Champion, 1908
(Panamá), designada pelo autor como espécie-tipo do gênero; Solaria curvata Champion, 1908
(Guatemala e Panamá); Solaria gibba Champion, 1908 (Belize, Guatemala e México) e; Solaria
compressicollis Champion, 1908 (Panamá). Na mesma obra, Champion transferiu para Solaria uma
espécie descrita originalmente em Baridius Schoenherr, 1825: Baridius curtulus Boheman, 1844
[=Solaria curtula (Boheman, 1844)], além de duas espécies descritas originalmente em
Onychobaris LeConte, 1876: Onychobaris dentibia Solari & Solari, 1906 [=Solaria dentibia (Solari
& Solari, 1906)] e Onychobaris armipes Solari & Solari, 1906 [=Solaria armipes (Solari & Solari,
1906)]. Solaria curtula (Boheman, 1844) foi registrada originalmente na Colômbia, e mais tarde foi
também registrada na América Central (Panamá, Nicarágua, Belize e Panamá) (Champion 1906,
O’Brien & Wibmer 1982). Enquanto que, Solaria dentibia (Solari & Solari, 1906) e Solaria armipes
(Solari & Solari, 1906) ocorrem no Brasil, na Amazônia e em Goiás, respectivamente (Solari &
Solari 1906; Wibmer & O’Brien 1986). Nos anos seguintes quatro espécies novas foram descritas
originalmente em Solaria, todas registradas somente no Brasil: Solaria pinguicula Casey, 1922 e
Solaria chapadana Casey, 1922 (ambas chapada, Brasil), além de Solaria subplanipennis Hustache,
1951 (São Paulo) e Solaria punctipennis Hustache, 1951 (Minas Gerais). Em 1938, Kuschel
6

transferiu para Solaria, mais uma espécie descrita originalmente em Onychobaris: Onychobaris
amazonica Casey, 1922 [=Solaria amazonica (Casey, 1922)] registrada em Santarém, Pará. Desde
de então, nenhuma outra informação sobre o gênero foi registrada.
Solaria está classificado na tribo Madarini, Subtribo Madarina de Baridanae (AlosonsoZarazaga & Lyal 1999). Para as espécies que ocorrem na América Central há uma chave de
identificação e ilustrações das espécies S. curtula, S. acutidens, S. gibba e S. compressicollis (ver
Champion, 1908). Também, estão disponíveis fotos do material-tipo das espécies descritas por
Casey (S. amazônica, S. chapadana e S. pinguicula) no site do Smithsonian Institution (Search
results for: solaria curculionidae, page 1 | Collections Search Center, Smithsonian Institution
(si.edu)). Caracteres da terminália masculina e feminina das espécies de Solaria ainda não foram
descritos ou ilustrados, apesar de sua notória importância para identificação e delimitação de
espécies em Coleoptera e, para reconstrução da história evolutiva em Curculionidae (Gaiger &
Vanin 2008; Wanat 2007)

2. OBJETIVOS
Descrever a espécie nova de Solaria coletada no município de Paragominas, Pará,
Brasil, incluindo, pela primeira vez para o gênero, ilustrações e descrições das terminália masculina
e feminina, e dos tergitos abdominais.

3. MATERIAL E MÉTODOS
Para este estudo foram utilizados 31 espécimes (22 ♂ e 9 ♀) de Solaria coletados em
área de mineração do grupo Hydro [Norsk-Hydro bauxite mine] localizada no município
Paragominas, Pará, Brasil,. O material foi depositado na coleção de Curculionidae da Universidade
Federal do Pará (UFPA) e na coleção entomológica do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém
(MPEG).
Dois indivíduos de cada sexo foram dissecados para estudo dos componentes das
terminália masculina e feminina, e tergitos abdominais (Fig. 5 -A). Cada indivíduo foi colocado em
cadinho de 20ml, contendo uma solução de água e uma gota de sabão líquido, e aquecido sobre
fogareiro elétrico camping 120v (Fig5 -C) para que se descolassem do papel cartão. O espécime
aquecido foi transferido para placa de Petri e, sob estereomicroscópio Leica MZ125 (magnificação:
8–80x), realizou-se a desarticulação das peças a serem estudadas. Inicialmente obteve-se a peça
formada pelo abdome+meso- e metatórax a qual foi mantida, por 48 horas, em tubo de vidro
contendo KOH 10% frio para amolecimento dos tecidos (Fig. 5-B). A peça foi então dissecada para
7

separação dos tergitos e de cada componente da terminália. Para as descrições e ilustrações, tergitos
e cada componente foi montado entre lâmina e lamínula contendo glicerina. Os desenhos foram
obtidos com o auxílio da câmara clara acoplada ao microscópio composto LEICA DM 1000
(magnificação: 20–400x) (Fig.5-F). As fotos coloridas foram obtidas com o auxílio de uma câmera
Leica DFC420 acoplada ao estereomicroscópio LEICA M205 (Fig.5-D-E). As sub-imagens foram
tratadas no programa Helicon Focus 7.0.2 Pro para obtenção da foto final com alcance focal
estendido. As medições dos espécimes (10 machos e 10 fêmeas) foram obtidas através de retículo
micrométrico acoplado em ocular do estereomicroscópio Zeiss Discovery V20 (magnificação: 6–
60x). Os indivíduos dissecados estão indicados no material tipo.
As informações presentes nas etiquetas do material-tipo estão reproduzidas em
verbatim, exceto por duas convenções: barras indicam quebra de linha, e colchetes encerram o
conteúdo de uma única etiqueta. As etiquetas que indicam o material-tipo são retangulares,
impressas e vermelhas para o holótipo, verde para alótipo e amarelo para parátipos.
Para comparação da espécie de Solaria descrita aqui com as espécies congêneres, foram
utilizadas as descrições e ilustrações originais, além de fotos dos holótipos de S. amazônica, S.
pinguicula e S. chapadana, disponíveis no site do Smithsonian Institution (Search results for:
solaria curculionidae, page 1 | Collections Search Center, Smithsonian Institution (si.edu)).
terminologia da morfologia externa segue Davis (2009), da terminália masculina segue Wanat
(2007) e da Terminália feminina segue Howden (1995) e Gaiger & Vanin (2008).
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FIGURA 5. As peças de Solaria sp. nov. (♂ e ♀) dissecadas; B Peças mergulhadas em KOH 10%;
C; Aquecimento em meio líquido; D; Observação da morfologia externa; E Montagem das
fotografias; F Desenho das peças das genitálias.
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Taxonomia
Solaria sp. nov.
(Fig. 6)
Diagnose. Solaria sp. nov. se distingue de seus congêneres pelo conjunto dos seguintes caracteres:
tegumento preto homogêneo; fortemente pontuado, cada ponto com uma microcerda castanha; com
mancha de microescamas pretas na região lateral da cabeça, (acima dos olhos, estendendo-se
dorsalmente e se encontrado na região mediano-dorsal), outra mancha (mais discreta) no colar do
pronoto (na região adjacente a cada olho) (Fig. 7 A- B). Dimorfismo sexual evidente no pigídio
(tergito abdominal não coberto pelos élitros) e no ventrito V. Pigídio arredondado no macho (Fig. 8
A- C); trapezoidal, com margem distal arredondada na fêmea (Fig. 8 B- D). Ventrito V
transversalmente oblongo, 5,0 vezes mais largo que longo no macho; trapezoidal, 2,0 vezes mais
largo que longo na fêmea. Rostro mais curto que o pronoto (0,80,9 vezes); curvado, nitidamente e
9

uniformemente estreitado após a inserção antenal, sem dimorfismo sexual evidente (Fig 7 B).
Prosterno achatado, não sulcado, com duas fóveas anteriores, oblongas e evidentes (Fig.7 A); com
processo prosternal intercoxal cobrindo o mesosterno e truncado na margem distal (Fig.7 C).
Protíbia com uma pequena expansão alada, arredonda, mediana, sem dentes (Fig 7 C). Pronoto
convexo, sem gibas (vista lateral) ou tubérculo, com pontos largos, rasos e justapostos no disco,
tornando-se maiores, catenulados e formando estrias na região lateral (Fig 6 A- D). Embora estudos
de terminália masculina ou feminina ainda não estejam disponíveis para outras espécies de Solaria,
os caracteres e ilustrações de terminália descritos aqui deverão ser úteis para diferenciar Solaria sp.
nov. das demais espécies do gênero.
Espécies similares. As espécies de Solaria podem ser diagnosticadas pelo comprimento do rostro
variando de tão longo quanto o protórax e cabeça juntos, até mais curto que o protórax. Solaria sp.
nov, assim como S. amazônica, S. pinguicula e S. chapadana, apresentam o rostro tão ou mais curto
que protórax. Adicionalmente, Solaria sp. nov e S. amazônica são registradas para região
amazônica, no entanto, elas podem ser facilmente diferenciadas pela cor do tegumento sendo, preto
uniforme em Solaria sp. nov. e, castanho-claro avermelhado em S. amazônica. Além disso, Solaria
sp. nov. pode ser diferenciada de S. amazônica, S. pinguicula e S. chapadana por apresentar o corpo
maior, comprimento: 3,23,6mm e largura: 1,82,1mm de largura (vs. comprimento: 2,23,2 mm
e largura: 1,31,8 mm); disco pronotal coberto por pontos largos, densos, justapostos, às vezes
catenulados (vs. pontos mais esparsos e nitidamente separados por no mínimo distância igual ao seu
diâmetro); dimorfismo sexual evidente no pigídio: arredondado dimorfismo e trapezoidal com
margem distal arredondada na fêmea (vs. subsimilar em ambos sexos, ou macho: arredondado;
fêmea: semicircular em S. amazonica); e rostro (macho e fêmea) abrupta e uniformemente estreitado
após a inserção antenal (vs. rostro cilíndrico, ou pouco e gradualmente estreitado distalmente, pouco
mais rapidamente estreitado após a inserção antenal na fêmea). Além disso, Solaria sp. nov. pode
ser diferenciada de S. chapadana pelas antenas pretas (vs. castanho-avermelhadas) e, de S.
chapadana e S. amazônica pela margem anterior do pronoto com menos da metade (0,4) da largura
da sua base (vs. margem anterior com metade da largura da base do pronoto).
Descrição
Macho (Figs. 6 A-B-C; 7 A-B-C; 8 A-C; 9 A-C-E; 10; 11; 12). Comprimento (pronoto+élitro):
3,23,6mm; largura: 1,82,1mm. Corpo em vista dorsal oval; em vista lateral convexo
dorsalmente e achatado ventralmente. Tegumento preto homogêneo, olhos pretos, garras tarsais
castanho-claras; fortemente pontuado e coberto por microcerdas, polido, brilhante, finamente
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estriado nas pernas, especialmente nas coxas e em pequena mancha no esterno (na região dorsal à
inserção das coxas), com uma faixa evidente lisa, profunda, sem pontos na margem posterior do
Hipômero. Microcerdas: cada ponto com um microcerda castanha, deitada, menor que o seu ponto,
na região lateral e ventral do corpo tão longa quanto o seu ponto, nas estrias elitrais inconspícuas
(de difícil visualização); direcionadas posteriormente, no protórax direcionadas obliquamente para
o centro do disco pronotal e para cima no hipômero; microcerdas formando mancha de
microescamas pretas no colar do pronoto (na região adjacente a cada olho) e na região lateral da
cabeça, acima dos olhos, estendendo-se dorsalmente e se encontrado na região mediano-dorsal;
tarsômeros ventralmente cobertos por pubescência amarelada. Pontuação: pontos maiores, mais
profundos, densos e com cerdas pouco mais longas, na região lateral e ventral do corpo; intervalos
elitrais com pontos muito grandes, largos e rasos, catenulados, formando uma fileira única e
evidente, cada ponto quase alcançando a margem da estria, conferindo aspecto martelado a cada
intervalo, pontos evidentemente mais profundos nos intervalos IXXI; estrais elitrais com pontos
profundos, cada ponto marcando a borda da estria, distantes entre si por cerca de 1,7 vezes o seu
próprio diâmetro, conferindo aspecto recortado a cada estria; protórax e mesepímero com pontos
catenulados formando estriolas; cabeça e rostro com pontos menores, porém muito densos e
formando estriolas da base do rostro até a inserção antenal; ventritos: I pontuado, porém liso na
região central; IIIV lisos, com fileira única de pontos na margem posterior; V totalmente pontuado.
Rostro (Fig 7 A- B) 0.80.9 tão longo quanto o pronoto; curvado; abrupta e uniformemente
estreitado após a inserção antenal; moderadamente achatado dorso-ventralmente. Escrobo láteroventral; oblíquo; muito profundo; estendendo-se da região ventral da cabeça até os 2/3 basais do
rostro, além da inserção antenal; margens laterais carenadas, margem látero-superior expandida
ventralmente, formando uma reentrância sub-basal evidente; margem látero-inferior discreta, não
expandida; margens basais e distais abertas, não carenadas. Antena 11-articulada; inserção antenal
mediana (0,5). Escapo polido; nitidamente clavado na ½ distal; mais curto que o funículo (0,6
vezes); mais longo que o artículo I do funículo (2,2 vezes); dirigido para a região ventral da cabeça
na posição de repouso, não alcançando a cabeça (distante por cerca de 0,2 vezes de seu próprio
comprimento). Funículo 7–articulado; artículos polidos, brilhantes, cada um com uma fileira
subapical de cerdas; artículo I 2,0 vezes mais longo que artículo II; II-VII subigual em comprimento
e progressivamente mais alargados. Clava antenal 3–articulada, pubescente; oval-alongada; 2,3
vezes mais longa que larga; separada e bem distinta do funículo; artículo VIII 2.0 vezes mais largo
que artículo IX; artículo IX e X subiguais em comprimento. Cabeça arredondada, transversal; fóvea
ausente; fronte plana, divisão com o rostro muito levemente marcada. Olhos ovais; posicionados
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lateralmente na cabeça; não proeminentes; distância interocular maior que o diâmetro dos olhos;
sulco pós-ocular evidente.
Pronoto (Fig 6 A- D ) transversal, 1,2–1,3 vezes mais largo que longo; mais largo na base, 0,91,0
tão largo quanto o húmero; homogeneamente convexo em vista lateral, sem gibas; linhas mediana
pouco evidente, apenas marcada por uma faixa estreita lisa na ½ distal; margem distal truncada,
colar pouco marcado, depresso, estreito; margem basal sinuosa, com processo mediano evidente,
arredondado; margens laterais subparalelas, abruptamente convergentes no 1/6 distal. Escutelo
exposto, pequeno, triangular, pontuado. Prosterno não armado, com duas fóveas oblongas
evidentes; margem anterior truncada, com faixa evidente escamas fimbriadas translucidas; colar
pouco marcado, mais depresso; basisterno levemente convexo; esternelo achatado, formando
processo prosternal intercoxal largo e grande que cobre o mesosterno; processo prosternal intercoxal
subtruncado na margem posterior e expandido (de forma alada) atrás da inserção das procoxas;
sutura esterno-coxal (entre o basisterno e esternelo) evidente. Metasternum com sulco mediano
evidente, medialmente achatado; esclerolepidias presentes ao longo da sutura metanepisternal,
exceto no 1/6 anterior e 2/6 posteriores. Pernas (Fig 7 C). Procoxas com distância intercoxal tão
longa quanto o diâmetro procoxal. Fêmures clavados, especialmente os profêmures; levemente
achatados lateralmente; com sulco ventral liso para encaixe das tíbias, mais profundo nos
profêmures; armados com um dente agudo pós-mediano evidente na face látero-externa do sulco
ventral; profêmur com um dente na face látero-interna do sulco, paralelo ao dente da face externa,
dente externo às vezes menor; metafêmur um pouco mais longo que pro- ou mesofêmur (1,1 vezes).
Tíbias cilíndricas; levemente achatadas lateralmente; alargadas em direção ao ápice; carenadas;
protíbia com uma pequena expansão alada, arredonda, mediana que confere aspecto sinuosa a
margem interna; face distal com escova externa e interna de cerdas pretas bem desenvolvido (menos
evidente nas mesotíbias); com uncu evidente (maior nas protíbias), falciforme, crescendo do ângulo
interno, pouco coberto por um tufo de cerda pretas; protíbias com premucro evidente, largo,
triangular; protíbia um pouco mais longa que meso- ou metatíbia (1,2 vezes). Garras tarsais
separadas na base, divergentes, simples, falciformes. Élitro quase transversal, 1,1–1,2 vezes mais
longo que largo; 1,4–1,6 vezes mais longo que o pronoto; mais largo no úmero; margem distal
separadamente arredondada; com dez estrias sulcadas e pontudas, tornando-se carenadas e
confluentes no 1/3 distal; intervalos achatados e largos, separado por cerca de 5,0 vezes a largura
das estrias; intervalo sutural um pouco mais estreito, separado por cerca de 3,0 vezes a largura da
estria; margens carenadas no 1/3 distal e ao longo dos intervalos IX–X.
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Tergitos abdominais (Fig 9 C- E) esclerotizados, convexos, com oito tergitos visíveis;
laterotergitos separados e subdivididos em três escleritos menores; tergitos I–VI com escleritos
médios e espiraculares separados; tergitos VII–VIII com escleritos médios e espiraculares fundidos;
fissura mediana completa (alcançando a margem distal do tergito III); tergito I com escleritos
médios subdivididos em dois escleritos menores; com uma fóvea evidente abaixo do ponto de
encontro dos escleritos do tergito I; tergitos III–VII com uma projeção anterolateral escura em forma
de dente, mais evidente nos tergitos IV–VI; tergito VII trapezoidal, margem posterior côncava;
tergito VIII (pigídio) exposto, vertical, não coberto pelo élitro, arredondado, com margens laterais
arredondadas, margem posterior truncada; fortemente pontuado, cada ponto com uma cerda,
posicionado verticalmente (em posição idealizada). Cerdas (face dorsal): escleritos médios—tergito
I faltando manchas (lateral e mediana) de cerdas espiculadas; tergito II somente com mancha
mediana de cerdas espiculadas; tergitos III–VI com manchas mediana e lateral de cerdas
espiculadas, tornando-se maiores em direção ao tergito V; tergito VII somente com mancha lateral
de cerdas espiculadas, coberto por cerdas fan-like—cada cerda com 3–5 longos lobos projetando-se
para o ápice; tergito VIII profunda e densamente pontuado, cada ponto com uma cerda unífida, com
plectra—arranjadas diagonalmente no tergito VII em duas fileiras, cada uma com cinco plectra
distantemente espaçadas, faltando manchas (lateral e mediana) de cerdas espiculadas; escleritos
espiraculares—tergitos III–VIII com mancha de cerdas espiculadas; mancha ausente nos demais
escleritos espiraculares. Ventritos (Fig 9 A) I e II fundidos medialmente, convexos; ventritos III–
V separados; margem posterior do ventrito I evidente, tornando-se côncava e evanescente
medialmente; margem posterior dos ventritos II–IV truncada. Ventritos I-II de comprimento
subigual; I–II combinados 1,5 vezes tão longo quanto III–IV combinados; III–IV de comprimento
subigual. Ventrito V transversalmente oblongo; 5,0 vezes mais largo que longo; convexo
medialmente, homogeneamente comprimido lateralmente; margens laterais oblíquas; margem distal
fortemente côncava arredondada; 0,6 vezes tão longo quanto III–IV combinados.
Terminália. Esterno VIII (Fig. 10 B) (cada esclerito) triangular, mais esclerotizado nas margens,
com 11–13 cerdas na margem distal. Esterno IX (Fig. 12 D) mais curto que o edeago (0,8), placa
basal com porção basal e porção apical separadas, apenas conectadas por membrana; porção basal
em forma de U, curta; porção apical composta por duas partes separadas, cada parte de forma
semilunar; apódema estreito, longo, apicalmente alargado, dobrado ventralmente e pouco
esclerotizado. Tégmem (Fig. 11 D) pouco esclerotizado, quase membranoso;– um pouco mais longo
que o lobo médio (1,2 vezes); peça basal em formato de O, dorsalmente fechada, circundando o
edeago, com dois lobos parameroidais dorsais não conectados medialmente; cada lobo parameroidal
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0,3 tão longo quanto o lobo médio, menos esclerotizados que a peça basal, achatados dorsoventralmente, alongados, não clavados, cobertos com cerdas ao longo do 0,4 distais; apodema
tegminal ventral, estreito, alongado e levemente dobrado dorsalmente para o ápice, 0,6 vezes tão
longo quanto lobo médio, mono-furcado, medialmente posicionado na peça basal. Edeago (Fig. 11
A-B-C e 12 A-B-C). Lobo médio em vista dorsal alongado, 3,8 vezes mais longo que largo;
margens laterais largas, esclerotizadas, levemente sinuosas e nitidamente expandidas no ¼ distal;
em vista lateral sinuoso; abruptamente dobrado (90°) ventralmente no ¼ basal e levemente arqueado
ventralmente no 1/4 apical; ápice truncado, margem basal fortemente e largamente reentrante, com
margens baso-laterais (vista lateral) muito inchadas e arredondadas ventralmente; tectum e pedon
pouco esclerotizados; pedon: com um tufo denso de cerdas muito longas no ¼ basal (região dobrada
do lobo médio); com duas faixas oblíquas de cerdas ao longo da região não dobrada do lobo médio,
cada faixa se estendendo da região látero-basal até o ápice do lobo médio, cerdas mais longas na
região sub-basal, abruptamente mais curtas em direção ao ápice; e com cerdas digitiformes em torno
do esclerito endofálico; tectum com orifício apical evidente, grande, ao longo do ¼ distal; endófalo
com um esclerito subapical, grande, longo, oco, com margens sinuosas, bifurcado e arredondado no
ápice, em forma de lança (lancelet-shaped) na região basal, sulcado medialmente. Apódemas do
edeago mais curto que o lobo médio (0,9 vezes); 1/4 basal fundidos, em forma de cintura,
gradualmente e obliquamente inchados e arqueados distalmente; no ¾ ditais separados, pouco mais
esclerotizados, sub-retos e estreitos.
Fêmea (Figs 6 D-E-F; 8 B-D; 9 B-D-F; 13; 14). Comprimento (pronoto+élitro): 3,23,6mm;
largura: 1,82,1mm. Difere do macho pelo Rostro: região após a inserção antenal pouco mais
polida, brilhante e com pontos mais incospícuos. Tergitos abdominais (Fig. 9 B) com sete tergitos
visíveis, manchas de cerdas espiculadas discretas, especialmente as manchas medianas; tergito VII
exposto (pigídio), não coberto pelos élitros, profunda e densamente pontuado, triangular, margens
laterais fortemente convergentes para o ápice, margem posterior arredondada, cerdas: somente com
mancha lateral de cerdas espiculadas, na ½ basal cada ponto com uma cerda fan-like—cada cerda
com 3–5 longos lobos projetando-se para o ápice e na ½ distal cada ponto com uma cerda unífida
evidente. Ventrito V trapezoidal; 2,0 vezes mais largo que longo; convexo medialmente, forte e
mais abruptamente depresso lateralmente, margem distal levemente sinuosa. Terminália (Fig. 13 e
14). Tergito VIII (Fig. 13 B e 14 A) oculto dentro do abdome (não visível sem dissecção); oval,
mais longo que largo; 0,6 vezes tão longo quanto o esterno VIII; ½ distal com faixa de cerdas
marginais; margens laterais pouco e gradualmente convergentes distalmente; margem basal
subtruncada; margem distal arredondada. Esterno VIII (Fig. 14 C) com lâmina bifurcada, em forma
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de V; braços da furca não conectados por membrana, pouco esclerotizados, tornando-se levemente
expandidos e quase membranosos distalmente, no ¼ distal com 6-7 cerdas, curtas, subguais;
apódema estreito, reto, 1,5 mais longo que a lâmina, sulcado medialmente, expandido distalmente.
Espermateca (Fig 13 C e 14 B) com corpus castanho-escuro, muito inchado; cornus castanho-claro,
curvado (90°) no 2/5 distais, abruptamente inchado na margem inferior logo após a curvatura,
gradualmente estreitado para o ápice a partir dos 2/5 distais, ápice muito estreito, agudo, projetado
e reto, pouco ruguloso antes da curvatura; collum e ramus amplamente separados; ramus fortemente
protraído; collum levemente protraído; glândula grande, tão longa quanto corpus. Coxitos (Fig. 13
A) mais curto que o esterno VIII, com pequenos poros distais, pouco estreitados e curvados
distalmente, margem interna sinuosa; estilos apicalmente com cinco cerdas longas.

FIGURA 6. Solaria sp. nov, macho. A vista dorsal; B vista ventral; C vista lateral; Fêmea. D
vista dorsal; E vista ventral; F vista lateral. Escala: 1 mm.
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FIGURA 7. Solaria sp. nov. A prosterno de macho; B escamas da cabeça; C properna do macho.
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FIGURA 8. Solaria sp. nov. Pigídios: A -C macho; B-D fêmea.
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FIGURA 9. Solaria sp. nov. A ventritos macho; B ventritos fêmea; C tergitos I-VII seco macho;
D tergitos I-VI seco fêmea; E tergitos I-VI na glicerina macho; F tergitos I-VI na glicerina fêmea
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FIGURA 10. Solaria sp.nov, A tergito VII macho; B esterno VIII macho
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FIGURA 11 . Solaria sp.nov, macho. A Edeago, vista dorsal; B Edeago, vista ventral; C Edeago,
vista lateral; D Tegmen, vista ventral.
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FIGURA 12. Solaria sp. nov, macho. A Edeago, vista dorsal; B Edeago, vista ventral; C Edeago,
vista lateral; D Esterno IX, vista ventral.
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FIGURA 13. Solaria sp. nov, fêmea. A Coxitos + Estilos, vista ventral; B Tergito VIII, vista
ventral; C Espermateca, vista lateral; D Esternito VIII, vista ventral.

22

FIGURA 14. Solaria sp. nov, fêmea. A Tergito VIII, mostrando coxitos e estilos, vista ventral; B
Espermateca, vista lateral; C Esterno VIII (com braço furcal direito quebrado), vista ventral.
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Material tipo. Holótipo: macho depositado no MPEG: “Brasil–PA–Paragominas\ Mineradora
HYDRO [Norsk-Hydro bauxite mine]\ S 03°12'58" W 047°42'45"\10–V–2018 [label 1], Busca ativa
\ PT 2014.5\ Almeida, F. R. A. et al. Colls”[label 2]. Alótipo fêmea depositado no MPEG: como no
holótipo mas S 03°14'49" W 047°43'28", 19-VI-2018, PT 2010.1. Parátipos: como no holótipo
(1♂, UFPA); S 03°14'32" W 047°42'57", 24.XI.2017, Rede Varredura, PT 2010.2 (2♂, MPEG); S
03°14'49" W 047°42'29", 26.XI.2017, Rede, PT 2012.2, (1♀, UFPA); S 03°15'41" W 047°42'22",
28.XI.2017, Rede, PT 2010.3, (1♂, 3♀, UFPA); S 03°13'55" W 047°43'28", 19.VI.2018, Busca
ativa, PT 2012.1 (3♂, UFPA); (sem coordenada), 27.XI.2017, Rede, RN 2012.1 (3♂, 1♀, UFPA);
(sem coordenada), 28.XI.2017, Rede, RN 2012.2 (5♂ (1 dissecado), 1♀, UFPA); (sem coordenada),
39.XI.2017, Rede, RN 2014.1 (4♂ (1 dissecado), UFPA); (sem coordenada), 2.XII.2017, Rede, RN
2014.5 (1♀ (dissecado), UFPA); S 03°15'02" W 047°42'36", 05.V.2018, Busca ativa, RN 2010.1
(1♀, UFPA); S 03°15'02" W 047°42'36", 07.II.2019, busca ativa, RN 2010.1 (2♂ (1 dissecado),
MPEG).

História Natural. Nenhuma informação sobre a biologia das espécies de Solaria está
registrada. As informações conhecidas restringem-se ao registro da localidade de coleta. Assim,
quatro espécies são conhecidas na América central (Panamá, Belize, Guatemala, Nicaragua e
México), sete espécies na América do Sul (Brasil) e, S. curtula coletada no Panamá e Colômbia. Na
região amazônica são registradas S. amazônica e S. dentibia. Solaria sp. nov. representa a terceira
espécie do gênero registrada para a região amazônica.
Os indivíduos de Solaria sp. nov. foram coletados no município de Paragominas, estado do
Pará, em uma área de mineração de bauxita pertencente à Mineração Paragominas S.A., empresa do
grupo Hydro [Norsk-Hydro bauxite mine]. Na área a floresta nativa é representada pela Floresta
Ombrófila densa de três subtipos: floresta densa de terra baixa, floresta densa submontana e floresta
densa aluvial (Pinto 2009). O clima é do tipo Aw, segundo a classificação de Köppen, com período
de estiagem entre os meses de junho a dezembro, temperatura média anual de 25ºC, regime
pluviométrico entre 2.250 e 2.500 mm e umidade relativa do ar média de 85% na média anual
(SEPOF 2011).
A operação de mineração teve início em março de 2007, e o levantamento de insetos
herbívoros foi feito, entre os anos de 2017 a 2019, em quatro tipos de paisagens: floresta, nucleação,
regeneração natural e plantio tradicional, sendo que as três últimas são resultantes de processos de
recuperação ambiental depois da exploração mineral. Nas áreas de plantio tradicional são plantadas
mudas de espécies nativas da área. Nas áreas de regeneração natural o solo é tratado por um ano
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para induzir, após o período de chuvas, o brotamento natural de espécies vegetais. E, nas áreas de
nucleação é feito um consórcio das duas metodologias.
Os 31 espécimes de Solaria sp. nov foram coletados através de rede de varredura (22
espécimes) e busca ativa (9 espécimes), sobre a vegetação de espécies pioneiras regenerantes nas
áreas de regeneração natural (18 espécimes) e plantio tradicional (13 espécimes). Os espécimes
foram coletados em áreas de plantio tradicional implementadas em diferentes tempos 2010, 2012 e
2014 (dez, oito e seis anos respectivamente). O mesmo padrão (2010, 2012 e 2014) foi observado
nas áreas de regeneração natural, a exceção de um exemplar coletado em área implementada em
2017.

5. CONCLUSÃO
O estudo aqui realizado contribui com o conhecimento sobre a diversidade de
Curculionidae, descrevendo uma espécie nova de Solaria coletada em região sobre forte impacto
ambiental na Amazônia brasileira. A primeira descrição e ilustração dos caracteres de terminália
masculina e feminina e, de tergitos abdominais para o gênero Solaria facilita a delimitação entre
suas espécies, além disso poderão ser utilizados em matrizes de caracteres em análises cladísticas
em Curculionidae.
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