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I\jOVOS SOLlFUGOS DO CHILE E DO MEXICO

CANDIDO DE MELO-LEITÃO

Tendo estudado ultimamente algumas pequenas coleções de
So!ifllgOS americanos, elas coleções Calldido Bolivar e F. Bonet, do
México, do Museu Paulista (Chile e Argentina) e alguns coligidos
perto ele Campo · Grande (Mato Grosso) e enviados de Casablanca
(Chile) pelo Dr. Gajarelo Tobar, encontrei as cinco especies novas que
passo a descrever.
Familia EREMOBATIDAE
Gênero EREMOPERNA Roewer

Eremoperna ingens sp. n.
ç;? -

(Figs. 1 e 2)

40 lUm.

Propeltídio côr de mogno claro, com uma estreita orla maqi'inal anterior castanha; olhos orlados de negro. Quelíceras côr de mogno
claro, com a metade distal do dedo imove1 e todo o dedo móvel fuIvoescuros. Patas e palpos de c010rido amarelo palha uniforme. Mesa e
metapeltidio castanho-escl1ros. Tergitos abdominais castanho-denegridos. com os esderitos medianos levemente mais claros, quasi glabros,
. enquanto os lados são revestidos de densa pubescência sedosa aloirada;
face ventral do abdomen castanhoqueimada em seus dois terços médios; esc1eritos genitais côr de
mogno escuro, com o triângulo posteriore a borda esbranquiçados .
....~.~
Propeltídio bel11mais largo
..~~
que longo, de borda anterior direita
~ ___. .'
em seus dois terços anteriores e
.
~
formando ângl1los obtusos com suas
'------.\"'-.~~._ porções laterais; borda posterior
Fi\S. 1 - Quelícerél Eremoperna ingens. regularmente curva, semicircular;

~
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teg-umento revestido de curta pubescência deitada e provido de numerosas cerc1as espinifofmes erectas, irregularmente esparsas, mas formando filas quasi regulares junto à borda anterior. Elevação ocular
fazendo saliência no meio da borda anterior e provida de numerosas
cerdas, umas dirigidas para diante, outras erectas. Lobos laterais soldados ao propeltídio em sua metade basilar) quasi de larg-ura ig-ual ao
comprimento, regularmente arredondados, num nivel um pouco atrás
da borda anterior. Peltídio (plágula mediana e arcos anteriores) paralelo à borda posterior do p~oopeltíc1io e provido de uma fila de cerclas
erectas) curvas para diante. Parapeltídio (peças laterais) inerme, com
suas peças triangoulares estreitas. Mesopeltíc1io quasi duas vezes mais
largo que longo, de b01"c1a anterior sinuosa e borda posterior curva,
formando uma figma semelhante à comissl11"a labial, provido de uma
fila margoinal posterior de cerdas deitadas, dirigidas para trás. Metapeltídio retangular, mais largoo que longO, com cerc1as semelhantes às
do mesopeltíc1ioo
PalPos: Femnr cilíndrico, com tres long-os espinhos apicais dorsais-an teriores; tibia
cilíndrica, inerme, com longuíssimos pelos seriados na face ventral; protarso inerme, provido,
na face ventral, de numerosos pelos cilíndricos;
Fig. 2 - Eremoperna in- tarso mais 10nÓ"0 que largo.
inens : esternito genital
'"
Patas II e III: Nas patas II o fémm é inerme; a tibia é
. armada de um espinho apical dorsal, curto, e de dois longos espinhos
apicais ventrais; protarso armado de 5 espinhos dorsais na fila principal
e quatro na accessória, e de 1-1-1-1 espinhos ven trais na borda anterior
e um apicalna borda posterior jtarsos armados de 4-6 espinhos ventrais.
N as patas III o feml1r é inerme j a tibia é afmada de tres espinhos apicais dorsais e dois longos espinhos apicais ven trais j o pt0tarso apresenta seis espinhos dorsais na fila principal e quatro na accessória) a
face ventral como nas patas II j tarso armado como na pata II.
Patas IV: Femur lnerme j tibia sem espinhos dorsais e com
dois longos espinhos apicais ven trais j protarso sem espinhos dorsais e
armado na face ventral ele 5 espinhos anteriores e cinco posteriores)
. que não formam pares j tarso armado de 2.202/0/2.4 espinhos ventrais.
Quelíceuls com as faces dorsal e externa densamente anuadas
de ro bustos espinhos j dedo imóvel com tres deu tes anteriores, o distal
curvo, o segundo muito menor, o terceiro robusto, separado do prind~
,Afl.
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paI por tres dentes intermediários, no declive anterior do dente principal, qua tro dentes basilares externos (o contíguo ao principal e o segundo basilar bem menores) e tres basilares internos, ao nivel do seg'ulldo e quarto externos (Fig. 1). Dedo moveI com um dente anterior,
tres dentes intercalares no declive anterior do dente prIncipal, e um
pequeno deute basilar na face interna, pouco atrás do principal.
Localidade tipo: Vi11a Obregón - México, D. F.
Cal. Prof. Candido Bolivar y Pieltain.

Eremoperna hystrix sp. n.
ô -

(Fig. 3)

22mm.

Propeltídio de côr amarelo-palha, escurecendo regulatmen te
para a borda anterior í todo o cômoro ocular castanho. Mesa e, metapeltídio e tergitos abdominais negro-brunetes, com pontilhado claro,
de inserção das longas cerdas espinifonnes erectas, sinuosas. Quelíceras
amarelo-palha, com os dedos avermelhados. Patas e palpos de colorido
amarelo-palha uniforme, os palpos com a tibia, protarso e tarso leve·
mente mais escuros. Esternitos abdominais castanho-escuros, com
pontilhado claro mais intenso.
Propeltídio mais largo que longo, de borda anterior sinuosa,
com o cômoro ocular , mais saliente; a borda posterior r egularmen te
curva. 'I'e gumel"l;to com aigumas longas cerdas erectas, irreg'ularmente
esparsas. Lobos laterais anteriores muito mais pilosos, com várias espinhos. Cômoro ocular inerme, com uma fila anterior de pequenos pelos
p TUl1losos. Plágula mediana com uma fila de cerdas espiniformes erectas,
muito longas, recurvas para diante. Peças laterais triangulares estreitas. Mesopeltídio mais largo que lon g o, a borda anterior 'com uma saliência mediana, sinuosa; borda posterior regularmente curva, provida
'de uma fila de seis longas cerdas espinifofmes erectas, curvas para
diante. Metapeltídio retangular, mais largo que longo, com uma fila
posterior de cerdas, dirigidas para trás. Pleuras muito rugosas longitndinalmente. EstenlÍtos abdominais muito menos pilosos que nas
ontrasespécies do mesmo gênero; esternÚo V com quatro ctenidios
longos, iguais, levemen te divergentes.
PalPos: Eemur quasi cilíndrico, mui levemente dilatado em
sua porção distal, com um espinho dorsal 110 terç o distal, um interno
t . XIV, n . 4, 81 d e D et!ombro d e 1942.
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sübapical e uma fila de cinco longos espinhos no terço distal da borda
anterior da face velltraJ i tíbia comlollgas cerdas erectas e uma fila de
cinco longos espinhos setifonnes ven trais; protarso e tarso com algumas cerdas anteriores erectas e densamente revestidos ventralmente de
curtos pelos cilíndricos.

Fig.

;3 --

Quelícera de Eremoperna hystrix.

Patas,' As patas II têm o femur inerme i tibia com um pequeno espinho apical dorsal e dois longos espinhos apicais ventrais;
protarso armado de cinco espinhos dorsais na fila principal e quatro
na accessória, e de 1-1-1 espinhos ventrais na borda anterior; tarso com
4-6 espinhos ventrais. Patas III de femur inerme j tíbia armada de dois
espinhos apicais dorsais e dois longos espinhos apicais ventrais; protarsos e tarsos como nas patas II. Patas IV de femur inerme i tíbia
sem espinhos dorsais e com dois 101Ig0S espinhos apicais ventrais j
protarsos com uma fila de longuíssimos pelos dorsais erectos, e face
ventral armada de 1-1 -1-1-' espinhos na borda an teria!" e 1-1-' na posterior, só os espinhos apicaís formando par j tarsos armados de 2.2.2/0/2.4
espinhos ventrais. <,t_,v ,. : '"'''-'''''''
Quelíceras,' Faces dorsal e externa densamente armadas ele
robustíssimos espinhos erectos j dedo imóvel com o mltcron direito, a
borda armada de dentes, vertical, com quatro espinhos externos e quatro
internos (Fig. 3), havendo, além disso, perto da base do mucron, do lado
interno, dois pequeninos dentes. D~do moveI com o dente principal
muito mais robusto que o anterior e com dois dentes intermediários,
An.u'u Acàd. B?'!I"sileú'a de Oiencias.
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e mais um dente basilar na face interna. Coujunto do flagelo formado
por pelos singelos, setiformes, dirigidos para diante, quasi direitos i os
pelos j l1nto à base do dedo imóvel e os abundantes pelos do dedo moveI
são p1u111osos.
Localidade tipo: México, D. F.
Cal.: F. Bonet.
Familia AMMOTRECHIDAE
Sub-familia AMMOTRECHINAE
Gênero AMMOTRECHELLA Roewer

Ammotrechella bolivari sp. n.

(Figs.4 a 6)

Q - 22 mm,
Propeltídio e peltídio de côr amarelo-palha. Quelíceras amarelo-palha, com o dedo moveI e dois terços distais do dedo imóvel
fulvo-escuros. Mesa e metapeltídio e tergitos abdominais castanho-escuros i pleuras lllais escuras, densamente estriadas i as placas medianas
tergais são côr ele chocolate. Palpos amarelo-palha, com os dois terços
distais dos prolsraos e os tarsos castanhos claroS. Patas anteriores testaceas i patas II a IV de ancas e trocâllteres amarelo-palha, os outros
segmentos castanhos, com o ápice das tibias e dos protarsos amarclbpalha. Olhos odados de negro. Esternitos abdominais testáceos.
Propeltídio mais largo que longo, de borda
anterior regularmente curva e borda posterior quasi
direita i tegumento quasi glabro, com algumas cerdas espiniformes dos lados ejunto da borda posterior.
Lo bos laterais anteriores separados do propeltídio
por uma sutura completa, quasi semicircular adiante,
terminando atrás em
ponta (Fig. 4). Plágula mediana . raI
Fig. ~ -: Lobo late·
_
dIreIto de Amdistinta dos arcos anteriores e armada de uma fila motrechella bollvari
de seis espinhos fracos, erectos. Câmara ocular não fazendo saliência na
borda anterior, com um tufo de espiuhos dirigidos para diante, os seis
superiores maiores e mais robnstos. Mesa e metapeltídioretangulares,
mais larg'os que longos, inermes e quasi glabros. Tergitos abdominais
quasi glabros na porção estriada, com pelos singelos pouco abundal1 tcs
na faixa mediana i face inferior com abundantes pelos formando densa
escópula ventral.
t. XIV. n.
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PalPos: Fémur
quasi regularmente cilíndrico, inerme; tibh1. inerme,
com alguns longos pelos
seriados na face inferior;
pro tarso cilíndrico, com
densos pelos cilíndricos
curtos, na face ventral, as
outras faces com ab1.1ndan tes . pelos es pinifo~JiJ es ':
Fig. 5 - Quelicera de Ammotrechella bolivari. e cinco pares de curtos
espinhos ventrais; tarso mais longo que largo, com pelos cilíndricos.
Patas: Patas II e III de fémur inerme;
tibia com um par de longas cerdas espiniformes
apicais ventrais; protarsos com 1-1-1 robustos es_
pinhos de cada lado da face ventral e mais um
espinho mediano apical; tarsos com 1- 2- 2-1 espinhos ventrais. Patas IV de fémur inerme; tibia com Fig. 6 - Placa genital
dois longos espinhos apicais ventrais; protarsos com de Amn~otn:chella
. h
..
. h
bohvan
1-1-1 espln as ventrais an tenores e um espln o
apical ventral posterior e 1-1-1-1-1- longuíssimas cerdas espinifotlnes
dorsais; tarsos com 2.2/2/2 espinhos ventrais.
Quelíceras: Dedo imóvel com leve elevação dorsal, mucrOll
pouco curvo, dois dentes anteriores iguais, pequeno dente intermediário, contíguo ao principal, que é bem ma1s robusto, cinco dentes basilares externos (sendo o segundo basilar muito menor) e quatro .basilares internos, sendo os dois basilares contíguos e o terceiro bem
menor. Dedo moveI com o dente principal e o anterior iguais, separados por pequeno dente intermediário e com um pequeno dente basilar interno A ba~e das quelíceras é provida de numerosas cerdas espinifonll es to bus tas.
Localidade tipo: La Esperanza - Chiapas, México.
CoI.: Prof. Candido Bolivar, a quem dedico a espécie
Gênero AMM01'RECHA Banks

Ammotrecha al'aucana sp.
Q-22mm.
An . da Acaà. Brasilai·)'a de Oieneias.

11 .

(Figs. 7 a 9)

CANDIDO DE MELLO-LEITÃO

311

Prope!tídio castanho-claro, com estreita orla anterior e contorno
ocular denegridos. Quelíceras de colorido amarelo-palha, com os mucrones fl1! vo-escnros. Meso e metapeltídios cinzentos. Dorso dó abdomen cinzento claro i os terg'itos I a VIII com um par de manchas castanhas, que formam duas faixas 1011gitudinais escuras, paramedianas.
Palpos com o fémur a111arelo-palha, C0111 o ápice castanho; tibia, protarso e tarso castanhos, escurecendo regular1l1el1 te da base da tibia
para o tarso. Patas com os fémures como os dos palpos, os outros segmentos castanho-claros, exceto os tarsos, que são testáceos. Face ventral do abdomen cinzento-clara uniforme.
Propeltídío de comprimento e largura quasi
(\
iguais, com as bordas anterior e posterior regular e
(
igualmente curvas; tegumentos providos de longos
'....
.
pelos siugelos,pouco abundantes. Câmoro ocular não
'\. ""fazendo saliência na borda anterior e armado de dois
espinhos dirigidos para diante. Lobos laterais intel- Fig 7 _ Lobo laramente livres, triangulares, de lado externo convexo, ter aI de Alllmolado interno e base quasi retas, pouco mais :lóngos trecha araucana.
que largos (Fig. 7). Plágula mediana inerme. Mesopeltídio duas
vezes mais largo que longo, retallgular, com longos pelos escassos.
Metapeltídio mais largo que longo (da mesma largura e um pouco
mais longo que o mesopeltídio), com longos pelos pouco abundantes.
Abdomell ql1asi g·labro. Placa genital formada por dois lobos alongados, de borda posterior arredondada, armada de uma fila de curtos
espinhos. Esternitos III a IX com uma fila marginal posterior de curtas
cerdas espilliformes.

Palpos,'
Fémur mais dilatado em seu
terço distal/il1~r
me; tibia . sem
pelos cilíl1dri·
cos, 111ennej protarso sem pelos
ci l:í 11 dlr i c o s, e
com longos pelos espiniformes;
---.------------~----------~
tarso mais 10l1go
Fig. 8 - Quelícera de Ammotrecha araucana.
que largo; órgão
terminal finamente estl'íadolollgitudillalmente em sua face interna:
t. XlV, n. 4, B,
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Patas,' Patas II e III de fémur inerme; tibia com

espinho
apical ventral; protarso sem espinhos dorsais, com 1-1-1 espin hos ventrais anteriores; tarsos com 1.2.2.1 espinhos ventrais. Patas IV com o
fémur inerme; tibia com longa cerda espinifoiiue apical ventral;
protarso com longos pelos seriados dorsais; face ventral armada de
1-1-1-1-1 espinhos anteriores e um espinho apical posterior; tarso com
longuíssimo pelo dorsal no seg'mento intermediário e armado de
2.2/2/2.1 espinhos ventrais.
Quelíceras,' Dedo imóvel com uma pequena elevação dorsal, ao nivel do dente principal
e armado de dois den tes antedares i guais, peqtt<~
no dente intermediário, dente principal pouco
.
. maior que os anteriores, quatro dentes basilares
F<lg. 9 - Placa genital.
d . b '1
. d
.
de Ammolrecha arau- 111 ternos, os 01S aS1 ares geml11a os, o tercel1'0
cana.
bem menor. Dedo moveI com o dente proximal
e o anterior quasi iguais, separados por pequeno dente intermediário
c com um pequeno dente basilar interno.
tlln

Localidade tipo: Casablanca - Chile.
Cal.: Dr. F. Gajardo Tobar.
Gênero Al\1MOTRECHULA Roewer

Ammotrechula boneti sp. n.
5 -

(Fi gs.

10 e 11)

8 mm.

Propeltídio amarelo-palha. Quelíceras amarelo-palha, com as
pontas dos mucrones levemente fulvas. Mesa e metapeltíelios e dorso
elo abdomen castanhos, com um pontilhado amarelo pouco abundante,
os lados mais escll1'Os. Palpos de anca e trocânter amarelos-creme, os
outros segmentos castanho-escuros, com a base dos protarsos testácea.
Patas com as ancas e trocânteres amarelo-pálidos, os outros segmentos
castanhos. Olhos orIados de negro. Face ventral do abdomen testácea.
Propel tídio mais longo que làrgo, estreÍ to, de
lados quasi paralelos, a borda anterior formando um ângulo obtuso, estando o cômoro octtlar situado muito
adiante dos lobos laterais. Estes são livres, estreitos,
Fig. 10 - Lo b o formando um ângu10 externo arredol1dado. Tegumento
lateral de Am- provido de abundantes espinhos. Cômoro ocular com
1110trechula
bo- quatro espln
. h os entre os o1h os, d'"
neti.
lngl d os para d'1ante.
An. du Acud. Bl'u8ileil'a de Olencias.
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Plágnla mediana e arcos antedores com uma fila de robustos espinhos
dirigidos para trás. Meso e metapeltídio retangulares, de largura maior
q ue o comprimento, providos de alguns espinhos erectos j no metapel tídio há uma fila marginal posterior de quatro espinhos. Tergitos
abdominais providos de numerosas cerdas espiniformes curtas, nos
I:eq;i tos V a X os pelos são maiores. Esternitos com pelos densos, formal1do escópula.
Palpos,' Fémur dilatando-se mui levemente para o ápice j
tibia e patela cilíndricas, inermes e completamente revestidas de numerosos pelos cilíndricos curtos.

Patas,' Patas II e III
com o trocânter armado de
- ~
1-2 espinhos dorsais j prefé.~
mur com um espinho dorsal j
~ fémur com 1-1- 1-1 espinhos
dorsais; tibia inerme i pro tarso de dorso inerme, com
~-2-2-2 espinhos ventrais j tarFig. 11 - Quelícera de Ammotrec1mla boneti. sos armados de 1.2. 2.1 espinhos ventrais. Patas IV com
o trocâl1ter com 1.1.1 espinhos do~sais; prefémur com um espinho subapical posterior dorsal j fémur com uma fila dorsal de cinco espinhos j
tibia inerme j protarso igl1alao das outras patas (II e III) j tarsos armados de 2:2/2/2.2 espinhos.
Quelíce1'as,' de porção basilar relativamente alongada, sem
ressalto dorsal; dedo imóvel com dois dentes anteriores iguais, pequeno dente intermediário contíguo à base do dente principal que é
nitidamente mais robusto que os anteriores, quatro pequenos dentes
basilares externos iguais e quatro dentes basilares internos, sendo os
dois basilares geminados, o terceiro pequenino e o mais próximo do
.principal mais robusto, estreito, pontudo (fig. 11).
Flagelo alcançando a base do dente anterior do' dedo imóvel,
de bordas enroladas para dentro e com a elipse de inserção a igual distância das duas bordas.

C~

~

.l

.

o

---1)

Localidade tipo: Mazatlán - Sinalos, México.
Col.: D. Pelaez.
t. 4'IV,

ti.

4, 81 de De~embrD de 1942.

