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RESUMO 

As formigas dos gêneros Anochetus e Odontomachus pertencem a um dos maiores 

clados da subfamília Ponerinae. Uma filogenia molecular recente para a subfamília Ponerinae 

sugeriu que o gênero Anochetus é membro da tribo Ponerini e que seu grupo irmão é o gênero 

Odontomachus. Nesse estudo a monofilia da subfamília foi fortemente suportada, porém as 

relações entre os gêneros pertencentes à tribo Ponerini, bem como Anochetus e 

Odontomachus não foram bem estabelecidas. Aqui apresentamos uma análise filogenética 

molecular mais detalhada, incluindo um maior número de espécies de ambos os gêneros e de 

diversas regiões biogeográficas, a fim de atestar suas relações. Obtivemos dados de sequência 

de DNA de um gene mitocondrial (COI) e quatro genes de codificação de proteínas nucleares 

(Wg, TOPI, LW Rh e CAD) para um total de 207 amostras para o grupo interno e 14 amostras 

para o grupo externo. Doze espécies fósseis foram utilizadas para calibrar o tempo de 

divergência e as análises biogeográficas. As análises bayesianas e de máxima verossimilhança 

(RAxML e GARLI) apoiam fortemente a monofilia dos gêneros Anochetus e Odontomachus. 

Elas também apoiam fortemente nove grupos de espécies de Odontomachus e 10 de 

Anochetus, que corroboram as hipóteses de Brown. As análises indicam que Odontoponera é 

o grupo irmão do clado Anochetus + Odontomachus, sugerindo que as formigas trap-jaw 

evoluíram a partir de um ancestral com mandíbula curta. Anochetus + Odontomachus se 

originaram no início do Paleoceno (64.8 Ma), provavelmente nas regiões Neotropical, 

Afrotropical ou Indomalaia, onde irradiaram rapidamente nos últimos 50 milhões de anos, 

dispersando-se várias vezes pela África, Ásia e Austrália. A região Neotropical atualmente, 

conta com 26 espécies, distribuídas do norte do México ao norte da Argentina e algumas ilhas 

do Caribe. Com base em semelhanças morfológicas, Brown dividiu as espécies neotropicais 

do gênero Anochetus em cinco grupos: A. emarginatus, A. bispinosus, A. inermis, A. mayri e 

A. altisquamis. Desde então, cinco novas espécies foram descritas, quatro no grupo A. 

emarginatus e uma no grupo A. bispinosus, porém, sem tratamentos taxonômicos explícitos 

de caracteres compartilhados. Aqui, apresentamos a primeira revisão neotropical para 

Anochetus, após quase 40 anos, levando também em consideração os grupos de espécies 

reconhecidos para o neotrópico. Das 26 espécies de Anochetus até então conhecidas, 22 foram 

redescritas baseadas no exame de material-tipo. Uma nova sinonímia e três novas espécies 

foram reconhecidas para a região Neotropical. As espécies agora contam com chaves de 

identificação para operárias, rainhas e machos e suas respectivas distribuições foram 

atualizadas. Anochetus agora conta com 28 espécies e seis grupos de espécies, sendo eles: A. 

altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. hohenbergiae, A. inermis e A. mayri. 
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ABSTRACT 

Ants in the genera Anochetus and Odontomachus belong to one of the largest clades in 

the subfamily Ponerinae. A recent molecular phylogeny for the subfamily Ponerinae has 

suggested that the genus Anochetus is a member of the Ponerini tribe and that its sister group 

is the genus Odontomachus. In this study the monophyly of the subfamily was strongly 

supported, but the relations between the genera belonging to the Ponerini tribe, as well as 

Anochetus and Odontomachus were not well established. Here we present a more detailed 

molecular phylogenetic analysis, including a larger number of species of both genera, and 

from diverse biogeographical regions, in order to prove the relationships between the two 

genera and between Brown's species groups. We obtained DNA sequence data from one 

mitochondrial (COI) and four nuclear protein-coding genes (Wg, TOPI, LW Rh e CAD) for a 

total of 207 ingroup and 14 outgroup specimens. Twelve fossil species were used to calibrate 

divergence-time and biogeographic analyses. Bayesian and maximum-likelihood (RAxML 

and GARLI) analyses strongly support the monophyly of the genera Anochetus and 

Odontomachus. They also strongly support nine Odontomachus and 12 Anochetus species 

groups that are mostly concordant with Brown's hypotheses. The analyses indicate that 

Odontoponera is the sister group of the Anochetus + Odontomachus clade, suggesting that 

trap-jaw ants evolved from a short-mandibled ancestor. Anochetus + Odontomachus 

originated in the early Paleocene (64.8 Ma), likely in the Neotropical, Afrotropical, or 

Indomalayan regions, where they have radiated rapidly in the last 50 million years, 

subsequently dispersing multiple times to Africa, Asia, and Australia. The Neotropical region 

currently has 26 species, distributed from northern Mexico to northern Argentina and some 

Caribbean islands. Based on morphological similarities, Brown divided the neotropical 

Anochetus species into five groups: A. emarginatus, A. bispinosus, A. inermis, A. mayri e A. 

altisquamis. Since then, five new species have been described, four in the emarginatus group 

and one in the bispinosus group, but without explicit taxonomic treatments of shared 

characters. Here, we present the first Neotropical review for the genus, after almost 40 years, 

also taking into account the groups of species recognized for the neotropic. From the 26 

Anochetus species previously known, 22 were redescribed based on the examination of type-

material. Based on the type-material study, a new synonymy and three new species were 

recognized for the Neotropical region. The species now have identification keys for workers, 

queens and males and their respective distributions have been updated. For the Neotropical 

region, Anochetus has now 28 species and six groups of species: A. altisquamis, A. 

bispinosus, A. emarginatus, A. hohenbergiae, A. inermis and A. mayri .  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

  

1.1. Ponerinae Lepeletier, 1835 

Ponerinae é a terceira maior subfamília dentro de Formicidae, com 47 gêneros, 85 

espécies fósseis, e mais de 1.365 espécies e subespécies viventes para o mundo, possuindo 

distribuição predominantemente tropical (Bolton, 2016; Schmidt e Shattuck, 2014). A 

provável origem da subfamília é datada entre o Cretáceo superior e inferior, há cerca de 99 

milhões de anos e sua diversificação teve início na era Cenozóica, há cerca de 65-50 milhões 

de anos (Schmidt, 2013). 

As Ponerinae geralmente exibem um conjunto de características morfológicas e 

comportamentais que são consideradas basais dentro de Formicidae, como por exemplo: fusão 

do tórulo nos lobos frontais e lóbulos frontais com formato de semicírculos curtos e simples 

ou triangulares; o forrageamento solitário; a presença de ergatóides (operárias com 

capacidade reprodutiva que, no lugar das asas, possuem brotos alares, visíveis como manchas 

escuras) e gamergates (operárias com capacidade reprodutiva que assumem a oviposição no 

ninho); e rainhas que buscam alimento ao fundar o ninho (Lattke, 2003; Schmidt, 2013). A 

partir desse estado geral, as formigas dessa subfamília desenvolveram uma grande riqueza de 

formas, estilos de vida e organizações sociais e comportamentais (Schmidt 2013).  

A subfamília Ponerinae não recebia um tratamento taxonômico apropriado desde Emery 

(1911) e filogenético desde Brown (1954). Porém, foi recentemente revisada por Schmidt e 

Shattuck (2014), tendo como base a filogenia proposta por Schmidt (2013). Nesse estudo a 

monofilia da subfamília foi fortemente suportada, bem como a monofilia da tribo 

Platythyreini, porém as relações entre os gêneros pertencentes à tribo Ponerini não foram bem 

estabelecidas.   

Uma das saídas que Schmidt (2013) encontrou para tentar explicar a organização dos 

clados, foi dividir a tribo Ponerini em seis grupos de gêneros, dentre eles, temos o grupo de 

gêneros Odontomachus, formado pelos gêneros Anochetus Mayr, 1861; Myopias Roger, 

1861; Leptogenys Roger, 1861; Odontoponera Mayr, 1862; Odontomachus Latreille, 1804; 

Pachycondyla (s.l) Smith, 1858; Phrynoponera Wheeler, 1920 e Streblognathus Mayr, 1862. 

Uma das mudanças mais dramáticas dentro da tribo aconteceu com o gênero Pachycondyla, 

que foi sub-dividido em 19 gêneros após as análises de Schmidt (2013).  

 O grupo de gêneros Odontomachus possui uma grande quantidade de espécies e é 

considerado morfologicamente heterogêneo e formado por formigas do Velho e Novo Mundo, 

epigéicas em sua grande maioria (Schmidt, 2013). A possível diversificação do grupo de 
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gêneros de Odontomachus aconteceu há aproximadamente 40-30 milhões de atrás, no 

Oligoceno (Schmidt, 2013).  

 A separação dos gêneros oriundos de Pachycondyla não foi o único evento que chamou 

atenção dentro do grupo de gêneros de Odontomachus, mas também, foi evocada uma 

possível união entre Odontomachus e Anochetus em um único gênero (Schmidt, 2013).  

 

1. 2. Relações Filogenéticas de Anochetus e Odontomachus 

 

A filogenia molecular de Schmidt (2013) indica que Anochetus é monofilético e que o 

seu grupo-irmão é Odontomachus. Porém, o posicionamento da espécie Odontomachus 

coquereli Roger, 1861, junto a Anochetus na árvore de consenso, sugere uma relação ambígua 

entre os gêneros. 

Schmidt (2013) menciona que Odontomachus é inequivocamente suportado por 

evidências moleculares, e que as espécies (poucas) utilizadas estão mal suportadas e as 

relações entre elas muito mal resolvidas, sugerindo uma rápida radiação que deixou pouca 

informação disponível sobre a ordem basal da ramificação.  

Brown (1976; 1978) criou grupos de espécies para Odontomachus e Anochetus, baseado 

em caracteres morfológicos, no intuito de ajudar na distinção das diversas espécies de cada 

gênero distribuídas pelo mundo. Brown (1978) também previu a situação encontrada por 

Schmidt (2013), indicando como um possível problema a análise dos membros desses grupos 

de espécies, onde a primeira pergunta a ser feita é “qual é o mais primitivo?”. Ele também 

menciona a importância da utilização dos grupos como A. cato e A. gladiator (considerados 

os mais primitivos por ele), para tentar responder essa pergunta, visto que, alguns caracteres 

morfológicos mais primitivos encontrados em Anochetus se assemelham aos caracteres 

encontrados em Odontomachus, como a forma do pecíolo e a dentição da mandíbula. 

Foi publicado recentemente um estudo tratando as relações entre as espécies de 

Odontomachus e Anochetus (Larabee et al., 2016), porém, novamente, poucos exemplares 

foram utilizados para expressar a diversidade e distribuição das espécies, embora a monofilia 

de cada um dos gêneros tenha sido suportada (Larabee et al., 2016). Grupos como A. cato e A. 

gladiator, mencionados por Brown (1978), não foram incluídos nas análises. 

Assim, uma análise filogenética molecular mais detalhada, com um número maior de 

espécies dos dois gêneros, incluindo representantes de outras regiões biogeográficas e que 

ainda contemple aqueles grupos de espécies que não foram considerados em ambos estudos  

anteriores (Schmidt, 2013; Larabee et al., 2016), poderia dar mais clareza e robustez às 
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hipóteses de relações entre esses dois gêneros e os grupos de espécies criados por Brown 

(1976; 1978). 

 

1. 3. Odontomachus Latreille, 1804 

 

Odontomachus Latreille, 1804 foi proposto para abrigar a espécie Formica haematoda 

Linnaeus, 1758 e, desde então, tem tido uma história taxonômica estável, apesar de grandes 

mudanças em níveis de tribo e subfamília, com apenas a inclusão de alguns sinônimos 

juniores: Pedetes (Bernstein, 1861), Champsomyrmex (Emery, 1892), e Myrtoteras 

(Matsumura, 1912). A instabilidade taxonômica em níveis superiores de classificação foi 

devido ao formato da mandíbula e da cabeça, que acabou levando muitos autores a acreditar 

na falta de relação entre o gênero e as demais ponerines. 

 Odontomachus possui 70 espécies atuais para o mundo, que são amplamente 

distribuídas nos trópicos e subtrópicos, com poucas espécies nas regiões temperadas (Figura 

1). Como seu grupo-irmão Anochetus, Odontomachus possui um fechamento de mandíbulas 

notável, sendo reconhecido como o movimento mais rápido conhecido para um animal 

(Gronenberg, 1996).  

 

Figura 1. Distribuição do gênero Odontomachus no Mundo, com padrão de cores mais 

quentes para regiões com maior diversidade de espécies. Fonte: http://antmaps.org/ 

 

Seus ninhos podem ser arbóreos (epífitas), terrícolas (superfície da serrapilheira), em 

troncos de árvores podres ou debaixo deles. As espécies também podem ser encontradas 

forrageando na serrapilheira, na vegetação, ou ainda na superfície de recifes de corais na maré 

baixa (O. malignus; Wilson, 1959). As colônias variam consideralmente em número de 



 4 

indivíduos, podendo conter de 18 operárias em O. coquereli (Molet et al., 2007), a 10.000 em 

O. opaciventris (de la Mora et al., 2008) e possuem tamanho corpóreo variando de 6 a 20 mm 

de comprimento. 

Operárias de Odontomachus são tão distintas das demais formigas, que seria difícil 

confudí-las com qualquer outro indivíduo, com exceção de Anochetus. As mandíbulas longas 

e lineares são pouco usuais entre as formigas, bem como a carina nucal situada no meio da 

margem posterior da cabeça, formando um par de linhas escuras convergentes em forma de V, 

chamadas linhas apofisárias (Figura 2). 

     

Figura 2. (A) Odontomachus cabeça em vista frontal; (B) Odontomachus cabeça em vista 

dorsal, com destaque para carena nucal contínua. Foto editada: April Nobile / 

www.antweb.org. 

 

Como mencionado anteriormente, Odontomachus é grupo-irmão de Anochetus e, 

segundo Larabee et al. (2016), e os gêneros são distintos e monofiléticos. Isso corrobora 

Santos et al. (2010), ao examinar os cromossomos de ambos os gêneros e diagnosticar que 

tanto o formato, quanto o números de cromossomos para os gêneros também são distintos: 

Anochetus (telocêntrico e submetacêntrico) e Odontomachus (telocêntrico). 

 

1. 4. Anochetus Mayr, 1861 

 

Anochetus Mayr, 1861 foi proposto para abrigar a espécie Odontomachus ghilianii 

Spínola, 1851. O gênero teve uma história taxonômica estável dentro da subfamília, apesar de 

Brown (1973) sinonimizá-lo sob Odontomachus, mais tarde recuando dessa posição (Brown, 

1976) ao descobrir diferenças consistentes na estrutura da cabeça, como a carina nucal e 
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ausência de linhas apofisárias convergentes. Anochetus possui dois sinônimos juniores, 

Stenomyrmex Mayr, 1862, muitas vezes tratado como subgênero de Anochetus, e 

Myrmapatetes Wheeler, 1929. 

O formato da cabeça em Anochetus é similar ao encontrado em Odontomachus, mas os 

gêneros são facilmente diferenciados ao observamos a região posterior da cabeça. Em 

Odontomachus a carina nucal é situada no meio da margem posterior da cabeça, formando um 

par de linhas escuras convergentes em forma de V (Figura 2), enquanto que, em Anochetus, 

ela forma uma curva ampla e ininterrupta (Figura 3). Outro  caráter importante é o pecíolo, 

que pode variar de escamiforme a bidentado em Anochetus, com a única exceção de A. 

hohenbergiae Feitosa & Delabie, 2012, que é cônico e pontiagudo, como em Odontomachus. 

As formigas do gênero Anochetus são geralmente pequenas (3-12 mm) em comparação a 

Odontomachus (6-20 mm). 

   

Figura 3. (A) Anochetus cabeça em vista frontal; (B) Anochetus cabeça em vista dorsal, com 

destaque para carena nucal contínua. Foto: I.O. Fernandes. 

 

As colônias de Anochetus são pequenas, contendo menos de 100 operárias (Brown 

1976; 1978), embora as de A. faurei Arnold, 1948 possam ter em torno de 400 operárias 

(Villet et al., 1991). A grande maioria nidifica no solo ou em madeiras em decomposição, 

mas essas formigas podem ser encontradas nidificando em epífitas. Suas colônias estão 

instaladas em locais apertados, tais como galhos podres, sob  casca de árvores, ou em espaços 

pequenos no solo (Wilson 1959; Brown, 1976; 1978; Lattke, 1986). Algumas são arbóreas 

(Brown, 1976; 1978; Feitosa et al., 2012), enquanto outros podem ter aproveitado do espaço 

disponível em cupinzeiros abandonados (Wheeler, 1936; Dejean et al., 1997).  
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O gênero possui 112 espécies descritas para o mundo, distribuídas pelas regiões 

tropicais e subtropicais, podendo ainda ocorrer em regiões temperadas (Figura 4). 

Atualmente, a região Neotropical conta com 26 espécies viventes e oito fósseis, ocorrendo do 

norte do México até o norte da Argentina e em algumas ilhas do Caribe (Bolton, 2016; 

antmaps.org). 

 

Figura 4. Distribuição de Anochetus no Mundo, com padrão de cores mais quentes para 

regiões com maior diversidade de espécies. Fonte: http://antmaps.org/ 

 

Baseado em semelhanças morfológicas, Brown (1978) distribuiu as espécies 

neotropicais de Anochetus em cinco grupos: emarginatus, bispinosus, inermis, mayri e 

altisquamis. Desde então, quatro novas espécies foram descritas, duas para o grupo 

emarginatus (Lattke, 1986; Gonzáles-Campero e Elizalde, 2008; Feitosa et al., 2012) e uma 

para o grupo bispinosus (Fernández, 2008).  

Revisões recentes foram realizadas em diversas partes do mundo na tentativa de 

compilar dados referentes à história taxonômica e evolutiva do gênero Anochetus. Os 

trabalhos mais recentes são para a Malásia (Fisher e Smith 2008), a Austrália (Shattuck e 

Slipinska, 2012) e Ilhas Filipinas (Zettel, 2012).  

Anochetus tem sido alvo de estudos taxonômicos e moleculares em diversas regiões 

biogeográficas, mas este não recebeu uma abordagem taxonômica há mais de 39 anos para a 

região Neotropical. Assim, uma revisão incluindo caracteres morfológicos e dados 

moleculares para as espécies encontradas no Neotrópico poderia revelar a real delimitação 

dos grupos de espécies criados por Brown (1978) e se eles formam grupos naturais ou 

monofiléticos.  
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2. OBJETIVOS 

 

2. 1. Objetivo Geral 

 

Analisar filogeneticamente os gêneros Anochetus e Odontomachus e revisar Anochetus 

para a região Neotropical. 

 

2. 2. Objetivos Específicos 

I. Verificar a monofilia e as relações de parentesco entre as espécies de Anochetus e 

Odontomachus utilizando análises de filogenéticas, biogeográficas e de diversificação 

através de ferramentas moleculares; 

II. Testar a monofilia dos grupos de espécies de Anochetus e Odontomachus criados por 

Brown (1976; 1978); 

III. Redescrever as espécies baseadas em seus tipos, sendo que muitas descrições originais 

são sucintas e ambíguas, descrever as eventuais novas espécies de Anochetus para a região 

Neotropical; 

IV.  Criar um banco de fotografias das espécies de Anochetus registradas para a região 

Neotropical, a fim de facilitar sua identificação; 

V. Elaborar uma chave dicotômica de identificação para as espécies de Anochetus 

registradas para a região Neotropical. 
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3. RESULTADOS 

 

CAPÍTULO I 

 

Análise filogenética global, diversificação e biogeografia dos gêneros Anochetus e 

Odontomachus (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) 

 

Fernandes, I. O., Larabee, F.J., Oliveira, M.L., Delabie, J.H.C. & Schultz, T.R. 

___________________________________________________________________________ 

Manuscrito em preparação para a Systematic Entomology. 
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Resumo 

 

As formigas dos gêneros Anochetus e Odontomachus pertencem a um dos maiores clados da 

subfamília Ponerinae. Uma filogenia molecular recente das Ponerinae sugeriu que Anochetus 

é membro da tribo Ponerini e que seu grupo irmão é Odontomachus, embora o grupo 

Odontomachus (ou seja, Odontomachus + Anochetus) tenha sido filogeneticamente mal 

suportado. A primeira filogenia para para as formigas “trap-jaw” foi realizada recentemente e 

indicou que Anochetus e Odontomachus formam grupos reciprocamente monofiléticos, porém 

seu grupo irmão continua incerto. As relações entre espécies e grupos de espécies criados por 

Brown foram inadequadamente atestadas devido ao baixo número de espécies e pouca 

cobertura geográfica utilizadas na análise, provavelmente devido ao foco dos autores estar na 

evolução do mecanismo de abertura e fechamento de mandíbula. Aqui apresentamos uma 

análise filogenética molecular mais detalhada, incluindo um maior número de espécies de 

ambos os gêneros e de diversas regiões biogeográficas, a fim de atestar as relações entre os 

dois gêneros e entre os grupos de espécies de Brown. Obtivemos dados de sequência de DNA 

de um gene mitocondrial e quatro genes de codificação de proteínas nucleares para um total 

de 207 amostras para o grupo interno e 14 amostras para o grupo externo. Doze espécies 

fósseis foram utilizadas para calibrar o tempo de divergência e as análises biogeográficas. As 

análises bayesianas e de máxima verossimilhança (RAxML e GARLI) apoiam fortemente a 

monofilia dos gêneros Anochetus e Odontomachus. Elas também apoiam fortemente nove 

grupos de espécies de Odontomachus e 10 de Anochetus, que corroboram as hipóteses de 

Brown. As análises indicam que Odontoponera é o grupo irmão do clado Anochetus + 

Odontomachus, sugerindo que as formigas trap-jaw evoluíram a partir de um ancestral com 

mandíbula curta. Anochetus + Odontomachus se originaram no início do Paleoceno (64.8 

Ma), provavelmente nas regiões Neotropical, Afrotropical ou Indomalaia, onde irradiaram 

rapidamente nos últimos 50 milhões de anos, dispersando-se várias vezes pela África, Ásia e 

Austrália. Este é o primeiro estudo a incluir um número representativo de espécies e grupos 

de espécies de Anochetus e Odontomachus, permitindo um exame dos grupos criados por 

Brown, através da utilização de múltiplos métodos para reconstruir as relações internas, 

tempos de divergência e biogeografia para os gêneros Odontomachus e Anochetus. 

 

Palavras-chaves: biogeografia, monofilia, calibração fóssil, taxa de diversificação, grupo de 

espécies de Brown. 
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Abstract 

 

Ants in the genera Anochetus and Odontomachus belong to one of the largest clades in the 

subfamily Ponerinae. A recent molecular phylogeny of the Ponerinae suggested that 

Anochetus is a member of the tribe Ponerini and that its sister group is Odontomachus, 

although the Odontomachus group (i.e., Odontomachus + Anochetus) was phylogenetically 

poorly supported. The first phylogeny for trap-jaw ants was recently performed and indicated 

that Anochetus and Odontomachus are reciprocally monophyletic groups, but their sister 

group remains uncertain. Relationships between species and species groups created by Brown  

were inadequately proved due to the low number of species aqnd low geographical range used 

in the analysis, probably due the authors' focus on the evolution of the trap-jaw mechanism. 

Here we present a more detailed molecular phylogenetic analysis, including a larger number 

of species of both genera, and from diverse biogeographical regions, in order to prove the 

relationships between the two genera and between Brown's species groups. We obtained DNA 

sequence data from one mitochondrial and four nuclear protein-coding genes for a total of 207 

ingroup and 14 outgroup specimens. Twelve fossil species were used to calibrate divergence-

time and biogeographic analyses. Bayesian and maximum-likelihood (RAxML and GARLI) 

analyses strongly support the monophyly of the genera Anochetus and Odontomachus. They 

also strongly support nine Odontomachus and 12 Anochetus species groups that are mostly 

concordant with Brown's hypotheses. The analyses indicate that Odontoponera is the sister 

group of the Anochetus + Odontomachus clade, suggesting that trap-jaw ants evolved from a 

short-mandibled ancestor. Anochetus + Odontomachus originated in the early Paleocene (64.8 

Ma), likely in the Neotropical, Afrotropical, or Indomalayan regions, where they have 

radiated rapidly in the last 50 million years, subsequently dispersing multiple times to Africa, 

Asia, and Australia. This is the first study to include a more representative number of 

Anochetus and Odontomachus species and species groups, enabling an examination of 

Brown's species groups and employing multiple methods to reconstruct internal relationships, 

divergence times, and biogeography. 

 

Keywords: biogeography, monophyly, fossil calibration, diversification rates, Brown species 

group. 
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1. Introdução 

 

A classificação taxonômica mais elevada das formigas (Hymenoptera: Formicidae) 

sofreu recentemente alterações significativas (Schmidt, 2013; Schmidt e Shattuck, 2014; 

Brady et al., 2014; Ward et al., 2010; 2015; 2016; Borowiec, 2016). Dirigido tanto por 

reconsiderações cuidadosas sobre a variação morfológica (Keller, 2011; Schmidt e Shattuck, 

2014; Borowiec, 2016), como por estudos filogenéticos moleculares para as subfamílias 

(Schmidt, 2013; Brady et al., 2014; Ward et al., 2015), a classificação de Formicidae esta 

agora relativamente estável. A exemplo, temos a subfamília Ponerinae, com distribuição 

mundial e predominantemente pantropical, é a terceira maior subfamília de Formicidae, com 

47 gêneros, 85 espécies fósseis e mais de 1.365 espécies e subespécies atuais (Bolton, 2016; 

Schmidt, 2013; Guenard et al., 2017 Banco de dados GABI).  

A monofilia de Ponerinae foi fortemente apoiada pelo estudo filogenético molecular 

de Schmidt (2013), confirmando os resultados de estudos filogenéticos anteriores com 

amostragem mais limitada para táxons de Ponerinae (Moreau et al., 2006; Brady et al., 2006). 

Dentro da subfamília, foram realizadas mudanças substanciais na taxonomia: um exemplo é o 

gênero Pachycondyla Smith, 1858, considerado parafilético por Schmidt (2013) e 

fragmentado posteriormente em 19 gêneros (Schmidt e Shattuck 2014). Outras mudanças 

taxonômicas sugeridas incluem a sinonimização de Anochetus Mayr, 1861 sob Odontomachus 

Latreille, 1804 (Schmidt 2013).  

Schmidt (2013) apresentou quatro clados multi-genéricos principais para Ponerini, 

criados com base nas análises, dentre eles o clado de grupo de gêneros Odontomachus 

(ODONTO), que inclui membros dos gêneros Myopias Roger, Leptogenys Roger, 

Pachycondyla s.l., Streblognathus Mayr, Odontoponera Mayr,  Phrynoponera Wheeler, 

Odontomachus e Anochetus. A filogenia apresentada por Schmidt (2013) sugere que 

Anochetus é membro da tribo Ponerini e que seu grupo-irmão é Odontomachus, embora o 

grupo Odontomachus (neste caso, apenas Odontomachus + Anochetus) tenha sido mal 

suportado, sugerindo uma possível parafilia entre os gêneros devido à posição ambígua de O. 

coquereli. Essa possível relação entre os gêneros foi discutida por Brown (1978), com base 

em dados morfológicos, na qual o autor sugere a utilização de espécies consideradas 

primitivas (A. cato, A. gladiator e O. coquereli) para ambos os gêneros, na tentativa de 

esclarecer as relações. 

A filogenia molecular recente de Larabee et al. (2016) contrasta com os resultados 

encontrados por Schmidt (2013), indicando que os dois gêneros são monofiléticos, 
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mostrando, ao que tudo indica, que os gêneros foram mal resolvidos e equivocadamente 

apoiados por evidências moleculares por Schmidt (2013). Larabee et al. (2016) objetivaram a 

construção de uma história evolutiva para explicar a origem e diversificação das formigas que 

apresentam o mecanismo de fechamento rápido de mandíbulas, chamado “trap-jaw”, 

esclarecendo como esse evoluiu entre essas formigas, sua origem e diversificação. Embora a 

monofilia para Anochetus e Odontomachus tenha sido suportada (Larabee et al., 2016), as 

demais relações entre as espécies e os grupos de espécies criados por Brown (1976; 1978) 

foram pouco abordadas, além do baixo número de espécies usadas na análise, provavelmente 

em função do objetivo dos autores ao focar em como o mecanismo de “trap-jaw” evoluiu. 

Assim, uma análise filogenética molecular mais detalhada, com um número maior de espécies 

dos dois gêneros, incluindo outras regiões biogeográficas e que ainda contemple aqueles 

grupos de espécies que não foram considerados em ambos estudos (Schmidt, 2013; Larabee et 

al., 2016), poderia dar mais clareza e robustez às relações entre Anochetus e Odontomachus e 

seus grupos de espécies criados por Brown (1976; 1978). 

Odontomachus possui 70 espécies viventes e três fósseis, amplamente distribuídas nos 

trópicos e subtrópicos, com poucas espécies registradas para regiões temperadas. Como seu 

grupo-irmão Anochetus, Odontomachus possui um fechamento de mandíbulas notável, sendo 

reconhecido como o movimento mais rápido conhecido para um animal (Gronenberg, 1996). 

Anochetus possui 112 espécies atuais e oito fósseis, distribuídas pelas regiões tropicais e 

subtropicais, podendo ainda ocorrer em regiões temperadas. 

Brown (1978) discutiu as semelhanças morfológicas compartilhadas por esses dois 

gêneros, com foco particular no nodo peciolar, e ressaltou que, ao considerar a filogenia 

intragenérica de Anochetus, uma das primeiras questões seria, “qual espécie ou grupo de 

espécies é o mais primitivo?”. Brown (1978) também criou uma classificação informal de 

grupo de espécies, com base em semelhanças morfológicas.  

A elaboração de uma análise filogenética mais detalhada, com um grande número de 

espécies de ambos os gêneros, incluindo todas as regiões biogeográficas e representantes de 

todos os grupos de espécies, sempre que possível, incluindo grupos que até agora não foram 

representados, se faz necessária para esclarecer a relação entre esses dois gêneros. Para atingir 

esse objetivo, aqui empregamos análises filogenéticas moleculares na tentativa de reconstruir 

as relações das espécies de Anochetus e Odontomachus e verificar a monofilia dos grupos 

criados por Brown (1976; 1978). 
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2. Material e Métodos 

 

2. 1. Obtenção do material 

 

 Espécimes de Anochetus e Odontomachus foram selecionados para representar uma 

amostra filogenética completa dos gêneros. Um total de 207 espécimes pertencentes a 

Anochetus e Odontomachus (grupo interno) e 14 espécimes para o grupo externo (sensu 

Schmidt, 2013) com representantes de Ponerini foram sequenciados. As formigas foram 

identificadas principalmente usando as chaves de Brown (1976; 1978;  mundial), Fisher e 

Smith (2008; Madagáscar), Sorger e Zettel (2012; Ilhas Filipinas), e Shattuck e Slipinska 

(2012; Austrália). Ao selecionarmos os espécimes, consideramos os grupos de espécies  

criados por Brown (1976; 1978) para Odontomachus (12 grupos) e Anochetus (22), 

respectivamente. 

Em vários casos, a identidade das espécies não pôde ser determinada a partir de 

chaves existentes e as amostras foram designadas com "cf" por sua semelhança morfológica 

com espécies descritas e/ou com um identificador exclusivo. Os espécimes selecionados para 

compor o grupo externo foram selecionados com base em estudos filogenéticos recentes de 

Ponerinae (Keller, 2011; Schmidt, 2013; Schmidt e Shattuck, 2014). As amostras para 

obtenção de DNA foram obtidas através de eventuais coletas de campo, empréstimos de 

museus e de colaboradores, em sua grande maioria preservadas em álcool, quando não, 

alfinetadas. Esse conjunto de amostras vem de toda a distribuição mundial conhecida, 

considerando as regiões biogeográficas em que as espécies foram registradas, e representa 

mais da metade das espécies mencionadas para ambos os gêneros. Foram incluídas duplicatas 

de várias espécies com base em análises preliminares que sugeriram que os táxons não seriam 

monofiléticos. Outra razão pela qual utilizamos mais de um exemplar de alguns grupos, foi 

sua ampla distribuição e a validade dos grupos de espécies. Para as análises de divergência e 

biogeografia, utilizamos a descrição e fotos de 12 exemplares fósseis, bem como a 

informação sobre seus respectivos grupos de espécies designados por Baroni Urbani (1980), 

Zhang (1989), Mackay (1991), De Andrade  (1994) e Wappler et al. (2014). 

As lista completa com os táxons, localidade, fragmento de gene, as respectivas 

instituições que forneceram autorizações para a obtenção de DNA, números dos vouchers, 

estão listadas no Anexo I do material suplementar. Os espécimes sequenciados neste estudo 

foram depositados no Smithsonian Institution National Museum of Natural History e nas 

coleções que cederam  empréstimos. 
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2. 2. Genes e técnicas moleculares 

 

 O DNA genômico foi extraído de forma destrutiva ou não destrutiva, usando o Qiagen 

DNeasy Tissue Kit (Qiagen U.S.A., Valencia, CA), de uma ou duas pernas de uma única 

amostra de uma formiga adulta (geralmente uma operária). Os protocolos de extração, 

amplificação e sequenciamento seguem Brady et al. (2006), Branstetter (2012) Ward et al. 

(2010), Schmidt (2013), Blaimer et al. (2015) e Larabee et al. (2016), e foram escolhidos com 

base na sua presuposta utilidade na resolução de relacionamentos em estudos filogenéticos 

anteriores com foco em formigas. O protocolo de Qiagen requer lise celular com digestão 

com Proteinase K (realizada em um período de 24h neste estudo) seguido de várias etapas de 

ligação e purificação de DNA em tubos de centrífuga de mini-coluna. O DNA extraído foi 

eluído na mini-coluna em duas etapas de 50 μL de água livre de nuclease cada (diferindo do 

procedimento Qiagen que requer 200 μL de tampão AE). Nesse ponto, o eluato (~ 90 μL) foi 

transferido para tubos limpos, estéreis e devidamente rotulados e armazenados a -20 ºC. As 

sequências de DNA foram amplificadas por reação em cadeia da polimerase (PCR) em 15 μL 

de volumes de reação contendo 1 μL de DNA modelo, 0,4 μL de cada iniciador 10 μM (frente 

e reverso), 5,7 μL de H2O de grade de PCR e 7,5 μL de Promega GoTaq® G2 DNA 

Polymerase Master Mix (Tampão de Reação (pH 8,5), 1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs 

e 1 unidade de Taq polimerase) (Promega, Maddison, WI).  

As amplificações da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foram realizadas em 

termocicladores configurados para cada gene, seguindo o programa: 2-5 min de desnaturação 

a 94 ºC, 35 ciclos de 1 min de desnaturação a 94 ºC, anelamento de 1 min a 45-58 ºC 

(dependendo do conjunto de iniciadores) e extensão de 1 min a 72 ºC; 1-10 minutos de 

extensão final a 72 ºC (dependendo do conjunto de iniciadores), finalizando com espera 

ilimitada a 4-10 ºC. A visualização de produtos de PCR foi realizada em gel de agarose 

corado com brometo de etidio (50 mL de gel de 1,5% de TBE-Tris / Borate / EDTA e 1 μL de 

brometo de etidio), correndo 3 μL do produto misturado com 1,5 μL de corante de carga 6X 

sendo corrido por ~ 15 minutos a 100 volts.  

O produto de PCR foi então purificado por adição de 1,6 μL do reagente de limpeza 

enzimático ExoSAP-IT® (Affymetrix Inc., Santa Clara, CA, exonuclease I e fosfatase 

alcalina de camarão), previamente diluído em água isenta de nuclease (9: 1), nos 10-15 μL 

restantes de produto de PCR; então a solução foi corrida em um termociclador durante 30 min 

a 37 ºC, para que a enzima removesse os nucleótidos e iniciadores não incorporados, seguido 

de 15 min a 80 ºC, para inativação enzimática.  
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As reações de sequência utilizaram 1 μL do produto de PCR limpo. As reações de 

sequenciamento bidirecional foram realizadas no Laboratório de Biologia Analítica do 

Smithsonian Institution (LAB) em um sequenciador automático ABI 3100 usando BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems Inc., Foster City, CA, U.S.A.). 

Os produtos de PCR purificados foram preparados para sequenciação utilizando os mesmos 

iniciadores que os utilizados durante a amplificação. Os dados das sequência foram montados 

e editados usando o programa Geneious v. 8.1.6 (Biomatters Ltd., Auckland, Nova Zelândia). 

 Foram sequenciados fragmentos de quatro genes de codificação de proteínas 

nucleares: Rhodopsin de comprimento de onda longo (LW Rh), Topoisomerase I (Top1), 

Wingless (Wg) e Rudimentar (CAD) e o marcador mitocondrial citocromo oxidase I (COI). 

Os iniciadores utilizados para gerar os dados da sequência estão listados na Tabela 1. Foi 

necessário dividir regiões de genes maiores que 1kb em comprimento de sequência 

amplificado em pelo menos dois fragmentos sobrepostos para amplificação e sequenciamento, 

como: Wg dois fragmentos, TopI dois fragmentos e CAD três fragmentos. Todos esses 

fragmentos de genes foram utilizados com sucesso em múltiplos estudos filogenéticos para 

formigas (Blamer et al., 2015; Brady et al., 2006; 2014; Schmidt, 2013; Ward et al., 2010; 

2014; 2015; Larabee et al., 2016).  

Os fragmentos de genes CAD, Wg e LW Rh continham, em alguns casos, mais de 

uma região intragênica (íntrons), e como mencionado anteriormente, vários estudos 

filogenéticos já utilizaram as mesmas regiões, e incluíram nas análises as regiões com íntrons, 

também utilizadas no presente estudo. Nem todas as sequências obtidas através do 

sequenciamento foram completas, e várias sequências de CAD, em particular, devido à 

presença de numerosos íntrons longos, exigiu o uso de três amplicons sobrepostos, que foram 

empregando nas seguintes combinações de iniciadores: (1) CD847F / CD1465R aninhado 

com CD847F / CD1459R; (2) CD1276F / CD1879R aninhado com CD1421F / CD1879R; e 

(3) CD1679F / CD2362R aninhados com CD1821F / CD2362R. Os vouchers dos espécimes 

que tiveram seu DNA extraído foram limpos usando várias lavagens de acetato de etila e em 

EtOh antes da montagem em alfinete. Todas as sequências serão depositadas no GenBank. A 

matriz de dados concatenada para os genes conta com 4.258 kb de comprimento e será 

depositada no TreeBase. 
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Tabela 1. Iniciadores utilizados para o sequenciamento dos fragmentos dos genes de rudimentary (CAD), long-wavelength rhodopsin (LW Rh), 

wingless (Wg), Topoisomerase I (TOP I) and cytochrome oxidase I (COI). 

 

Gene Iniciadores Sequencia (5’-3’) Referência 

CAD CD847F ATGAATTACGGYAATCGCGGYCAYAAYCARCC Schmidt, 2013. 

 CD1276F GARTTYGAYTATTCRGGSTCGCARGCG Schmidt, 2013. 

 CD1421F* AGGTAATACRATCRGARAGRCCDGACGG Schmidt, 2013. 

 CD1679F TGGGTTATCCTGTTATGGCNCGYG Schmidt, 2013. 

 CD1821F* AGGYTGGAARGARGTVGARTAYGARGT Schmidt, 2013. 

 CD1459R* GCARTTDAGAGCGGTYTGYCCRCCRAAYGT Schmidt, 2013. 

 CD1465R GCAATTAAGAGCRGTYTGYCCRCC Schmidt, 2013. 

 CD1879R TGGATRCCGAGRGGATCGACRTTYTCCATRTTRCAYAC Schmidt, 2013. 

 CD2362R GACCATCCTCAAAGCCTTYTGRAARGC Schmidt, 2013. 

LW Rh LR134F ACMGTRGTDGACAAAGTKCCACC Ward e Downie (2005). 

 LR143F* GACAAAGTKCCACCRGARATGCT Ward e Downie (2005). 

 LR639ER YTTACCGRTTCCATCCRAACA Ward e Downie (2005). 

TOP I TP1293EF TKCAGGTGGGARGARGARAAGAA Ward & Sumnicht (2012). 

 TP2266ER3 GTYACCTAARAARTCRAABACRAC Ward & Sumnicht (2012). 

 TP1339F* GARCAYAARGGACCKGTRTTYGCACC Ward & Sumnicht (2012). 

 TP2192R GARCARCARCCYACDGTRTCHGCYTG Ward & Sumnicht (2012). 

 TP1901F2* CYAATGTYACDTGGCTHGCRTCHTGGAC Ward & Sumnicht (2012). 

Wg WG254F CGAGAGACCGCKTTYRTCTAYGC Ward (com. pessoal). 

 WG290F* GCWGTRACTCACAGYATCGC Ward (com. pessoal). 

 WG645R CGRTCCTTBAGRTTRTCGCC Ward (com. pessoal). 

COI HCO2198 TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA Folmer et al., 1994 

 LCO1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG Folmer et al., 1994 

    

* Iniciadores utilizados para PCR aninhadas quando a estratégia primária não conseguiu produzir amplicons. 
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2. 3. Alinhamento e sequência de anotações 

 

Todos os fragmentos de sequência de DNA foram reunidos no programa Geneious v. 

8.1.6, e suas identidades foram confirmadas pela pesquisa BLAST no National Center for 

Biotechnology Information - NCBI / Banco de dados de nucleótideos. A orientação 5'-a-3 de 

fragmentos foi determinada automaticamente pelo programa, mas em alguns casos 

detectamos erros na leitura, e revertemos e/ou complementamos as sequências.  

Os fragmentos dos genes foram alinhados usando o programa MAFFT v.7 (Katoh, et 

al., 2009), implementado pelo Geneious. As sequências de nucleotídeos foram traduzidas em 

sequências de aminoácidos no Mesquite v.3.3 (Maddison e Maddison, 2015) e comparadas 

com as sequências de aminoácidos na base de dados NCBI, tanto como uma confirmação 

adicional da identidade genética, quanto para garantir um quadro de leitura de códon correto. 

As regiões que não codificam (ou seja, os íntrons) foram alinhadas usando a versão on-line do 

programa MAFFT v.7 (Katoh et al., 2009; Katoh et al., 2002; Katoh e Standley, 2013; Katoh 

e Toh, 2010) mantido pelo Computational Biology Research Center of the National Institute 

of Advanced Industrial Science and Technology (AIST, Japan: 

http://mafft.cbrc.jp/alignment/server/). As regiões com íntrons não foram incluídas para os 

táxons do grupo externo, a fim de maximizar o número de locais informativos para os táxons 

de grupo interno. Para as regiões de codificação, os alinhamentos foram realizados usando a 

estratégia AUTO, que, dependendo do conjunto de dados, seleciona a estratégia mais 

adequada, e a matriz de pontuação para as sequências de nucleotídeos foi definida como 

1PAM/K=2, o que é sugerido para sequências de DNA intimamente relacionadas. Para outros 

parâmetros (penalidade de abertura e valor de deslocamento), as configurações-padrão foram 

usadas (1.53 e 0.0, respectivamente). O alinhamento de regiões não codificantes foi realizado 

sob o método de refinamento interativo (FFT-NS-i), no qual um alinhamento é obtido 

primeiro conduzindo alinhamento progressivo, e então, é submetido a um processo de 

refinamento interativo (Berger e Munson, 1991; Gotoh, 1993, Katoh et al., 2009; Katoh et al., 

2002; Katoh e Standley, 2013; Katoh e Toh, 2010).  

O alinhamento MAFFT foi então submetido ao servidor de web GUIDANCE de 

alinhamento baseado em árvore-guia (Penn et al. 2010; http://guidance.tau.ac.il/) com o 

algoritmo GUIDANCE2 escolhido para avaliar os valores de confiança para o alinhamento 

(Penn et al., 2010b; Privman et al., 2012). O algoritmo GUIDANCE2 usa uma árvore guia 

bootstrapped (100 pseudoréplicas), compara os alinhamentos produzidos e calcula um índice 

de confiança de alinhamento para cada posição no alinhamento. Esse escore de confiança é 
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usado para determinar quais posições nas regiões não codificadoras variáveis devem ser 

excluídas (mascaradas) de análises futuras. Utilizamos um valor de inicialização arbitrário, 

mas um pouco rigoroso, de 90% como ponto de corte para identificar sites que estavam mal 

alinhados. O PAUP v.4.0a147 foi então usado para excluir sites não informativos dos 

alinhamentos de íntrons mascarados, a fim de eliminar das futuras análises grandes regiões de 

regra contendo sequências idênticas para apenas um ou alguns táxons. Após as exclusões os 

fragmentos dos genes (introns e exons) foram concatenados no Mesquite v.3.3. 

 

2. 4. Análise filogenética 

 

Nosso conjunto de dados continha inicialmente 245 táxons, porém, como mencionado 

anteriormente, alguns táxons não possuíam um ou mais fragmentos para os cinco genes. Em 

uma tentativa inicial de explorar o impacto dos dados faltantes em nossos resultados, criamos 

um novo conjunto de dados com 87 táxons, o qual continha todos os cincos genes 

sequenciados, ou seja, sem fragmentos faltantes (ver Tabela 1). Para cada um dos conjuntos 

de dados (245 táxons e 87 táxons), testamos a melhor árvore de máxima verosimilhança ML 

em uma análise RAxML 8.1.3 (Stamatakis, 2014) não particionada. Na sequência, utilizamos 

a árvore obtida como entrada ("user_tree_topology") para a análise do PartitionFinder 1.1.1. 

Com base nos resultados do PartitionFinder, a melhor árvore combinada com os valores de  

bootstrap foi utilizada numa nova análise no RAxML. Os resultados das análises 245 táxons e 

87 táxons foram então comparados para avaliar o grau de diminuição do suporte para clados 

em função dos dados faltantes. Apesar de possuirmos um conjunto de dados distintos (87 e 

245 táxons) com uma grande diferença em número de indivíduos, o efeito de perda de 

informação e o impacto por ela causada não foram detectados nos dois subconjuntos de 

táxons. Devido a isso, um novo método foi empregado na tentativa de identificar os efeitos 

dos dados perdidos. Claramente, devido aos dados faltantes, um subconjunto dos 245 táxons 

estava se comportando como “táxons trapaceiros” “rogue taxa” (Aberer et al., 2013), talvez 

dando suporte às regiões faltantes. Para identificar e explicar os efeitos de tais táxons, nós 

empregamos a versão on-line do programa RogueNaRok (http://rnr.h-its.org), que utiliza 

como entrada a melhor árvore ML e o melhor bootstrap do conjunto árvores ML. Com base 

nos resultados de RogueNaRok para o conjunto completo de dados de 245 táxons, testamos 

várias análises RAxML a partir das quais foram excluídos vários rogue taxa (considerando no 

decaimento dos valores de bootstrap por clado), sendo esses, os conjuntos de dados com 223, 
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222 (dois táxons variantes) e 219 táxons, e em última análise, estabelecemos o conjunto de 

dados de 221 táxons,  que será usado no presente trabalho.  

Para identificação das partições, utilizamos o programa PartitionFinder v1.1.1 e seus 

respectivos modelos de substituição de melhor ajuste para evitar over-parameterization, o que 

mostrou causar forte viés em estimativas de probabilidades posteriores (Lemmon e Moriarty, 

2004). Os dados foram particionados para regiões codificadoras de proteínas, levando em 

consideração cada uma das três posições dos códons. Já os cinco íntrons (LWintron, 

WGintron, CADintron1, CADintron2,e  CADintron3) foram inseridos como uma partição 

separada, uma vez que essas regiões não codificam proteínas.  

Duas análises foram realizadas no PartitionFinder, em que o comprimento dos ramos 

foram ligados e outra nas quais os esquemas foram vinculados usando o critério de 

informação bayesiano (BIC) e o “algoritmo de gananciosos” (greedy algorithm) usando como 

referência a árvore obtida a partir de uma análise RAxML dos dados não particionados. As 

análises diferiram ao momento que avaliamos todos os 56 modelos disponíveis de evolução 

para os nucleotídeos, em compraração ao que avaliou apenas aqueles disponíveis em RAxML. 

O número de partições e seus modelos para cada conjunto de dados e para cada análise podem 

ser encontrados na Tabela 2.  

Usando as partições e modelos resultantes do PartitionFinder, as análises bayesianas 

foram realizadas usando a versão MPI do programa. MrBayes v.3.2 .2 (Ronquist e 

Huelsenbeck, 2003; Ronquist et al., 2012) com as seguintes configurações: nucmodel = 4by4, 

nruns = 2, nchains = 8, samplefreq = 1000 e 20 milhões de gerações. As priori do 

comprimento da ramificação foram encurtadas da seguinte forma: prset applyto = (all) 

brlenspr = Unconstrained: Exponential (100) para evitar problemas conhecidos com 

estimativa do comprimento do ramo (Marshall, 2010; Marshall et al., 2006). Todos os 

parâmetros, exceto topologia e comprimento da árvore, foram desvinculados em subconjuntos 

de dados usando o comando prset applyto = (all) ratepr = variable. O burn-in e a 

estacionaridade foram avaliados comparando os fatores de redução de escala potencial PSRF 

(Potential Scale Reductions Factor), bem como o diagnóstico de valores e frequências 

divididas, usando os valores de ESS (Effective Sample Size), de média e variância das 

probabilidades de log, tanto visual, quanto usando a comparação de Fatores de Bayes no 

Tracer v1.6 (Rambaut e Drummond, 2007). Com base nessas informações, o burn-in foi 

estabelecido em 2 milhões de gerações. 
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Tabela 2. Partições e modelos identificados pelo PartitionFinder para as 221 táxons utilizados nas análises bayesianas e RAxML do conjunto 

de dados concatenados de 4258 pb. 

 

Partições Blocos Todos os Modelos 

p1 TOPIpos1, TOPIpos2, Wgpos1, Wgpos2 TrN+I+G 

p2 CADpos3, TOPIpos3 TrNef+I+G 

p3 CADpos1, Wgpos3 TrNef+I+G 

p4 LWpos3 K80+I+G 

p5 COIpos1, LWpos1 GTR+I+G 

p6 COIpos2, LWpos2 TVM+I+G 

p7 CADpos2 TrN+G 

p8 COIpos3 K81uf+I+G 

p9 CADintron1, CADintron3, LWintron HKY 

p10 CADintron2 K80 

   

   

Partições Blocos Modelo RAxML 

p1 TOPIpos1, TOPIpos2, Wgpos1, Wgpos2 GTR+I+G 

p2 CADpos3, TOPIpos3 GTR+G 

p3 LWpos3, WGpos3 GTR+G 

p4 COIpos1, LWpos1 GTR+I+G 

p5 COIpos2, LWpos2 GTR+I+G 

p6 CADpos1, CADpos2 GTR+I+G 

p7 COIpos3 GTR+I+G 

p8 CADintron1, CADintron2, CADintron3, LWintron, Wgintron GTR+G 

 

 

 



 21 

O suporte para o clado foi avaliado através da combinação das árvores após a queima 

de árvores (post-burn-in-trees) e da geração de uma árvore de consenso de regra majoritária 

de 50% com probabilidades posteriores (BPPs) no FigTree 1.4.2 (Rambaut, 2014).  

Usando os resultados do PartitionFinder para modelos RAxML e todos os modelos, 

respectivamente, as melhores análises de árvore de ML e bootstrap foram realizadas nos 

programas RAxML v7.7.7 (Stamatakis, 2014) e GARLI v.2.0 (Zwickl, 2006, 2011). As 

análises RAxML utilizaram o modelo GTRGAMMAI e uma análise combinada de melhor 

árvore e bootstrap com 1.024 pseudoréplicas rápidas de inicialização. As análises de ML e 

bootstrap no GARLI consistiram em 1000 pseudoréplicas e desviaram-se das configurações-

padrão da seguinte maneira: genthreshfor-topoterm = 5000; scorethreshforterm = 0.10; 

startoptprec = 0.5; minoptprec = 0.01; numberofprecreductions = 1; treerejection- threshold 

= 20.0; topoweight = 0.01; brlenweight = 0.002. As análises da melhor árvore de GARLI se 

desviaram das configurações padrão da seguinte maneira: topoweight=0.01; 

brlenweight=0.002. Em todas as análises, o valor para o peso do modelo foi calculado como 

0,0005 × (#subsets + 1). As análises foram executadas como auxílio do cluster computacional 

Topaz do Smithsonian. 

 

2. 5. Estimativa de tempo de divergência 

 

A análise de tempo divergência foi conduzida no BEAST 2.3.2 (Bouckaert et al., 

2012). Os arquivos XML utilizados na análise foram criados usando BEAUTi, sendo editados 

manualmente através de editor de texto. Uma vez que o grupo Odontomachus possui espécies 

fósseis, optamos pela priori de Fossilizado, Nascimento e Morte (fossilized birth-death - 

FBD), com o modelo não correlacionado de lognormal de relógio relaxado (Drummond et al., 

2006). Ao contrário de modelos mais comuns de calibração de nó que usam distribuições de 

probabilidade ad hoc influenciadas para priori de idade do nó, o processo FBD incorpora taxa 

de especificação λ, taxa de extinção μ, recuperação fóssil ψ, e a proporção de espécies 

existentes amostradas ρ, como parâmetros em um único modelo abrangente para estimar as 

idades do nó (Stadler, 2010; Heath et al., 2014). Isso ajuda a integrar dados fósseis no 

processo de estimativa da árvore, além das estimativas de datação mais precisas do que os são 

fornecidos pelos métodos de calibração convencionais (Larabee et al., 2016). 

As análises de FBD foram condicionadas por análises de datação anteriores para o 

grupo de gêneros Odontomachus e Anochetus (Schmidt, 2013; Larabee et al., 2016). O 

esquema de partições e os modelos utilizados no BEAUTi estão resumidos na Tabela 3.  
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Tabela 3. Partições e os modelos identificados pelo PartitionFinder adaptados aos modelos 

utilizados pelo BEAUTi para os 221 táxons + 12 fósseis (233 taxas) do conjunto de dados 

concatenados de 4258 pb. Todos os íntrons foram direcionados para a mesma partição (p9). 

 

Partição Bloco Modelo 

BEAUTi 

Frequência 

p1 TOPIpos1, TOPIpos2, Wgpos1, Wgpos2 TN93 Estimated 

p2 CADpos3, TOPIpos3 TN93 All equal 

p3 CADpos1, Wgpos3 TN93 All equal 

p4 LWpos3 HKY All equal 

p5 COIpos1, LWpos1 GTR Estimated 

p6 COIpos2, LWpos2 TN93 Estimated 

p7 CADpos2 TN93 Estimated 

p8 COIpos3 HKY All equal 

p9 CADintron1, CADintron2, CADintron3, 

LWintron, Wgintron 

HKY Estimated 

    

 

Doze espécies fósseis foram incorporadas na análise do BEAST para calibrar a árvore, 

sendo oito de Anochetus, três de Odontomachus e uma de Leptogenys (Tabela 4). Foram 

analisados as descrições e as fotos do fósseis, disponíveis no antweb.org, e com base nos 

caracteres descritos e os respectivos grupos de espécies pelos autores assinalados, sendo  

alocados em seus respectivos clados. Duas análises MCMC independentes foram executadas 

cada uma com um comprimento de 200 milhões de gerações, com parâmetros amostrados a 

cada 5.000 e amostras de árvores a cada 10.000. A análise FBD foi condicionada em 75 

milhões de anos  com base na análise de datação de Larabee et al. (2016), com taxa de 

diversificação (rate set) 0.06, turnover e sampling proportion com 0.5 e Rho de 0.6. baseado 

no número atual de espécies de Anochetus e Odontomachus usadas nesta análise. As prioris 

para cada parâmetro foram definidos como: (Exponencial) e a taxa de diversificação 

(diversificationRate) começou com 0.06 com distribuição prévia exponencial com média 

(mean) 1.0, a origem foi configurada com um relógio log-normal relaxado começando com 

75 Ma com média (mean) 50 e desvio padrão definido para 0.25 e offset de 20.0. O programa 

exige que clados bem definidos sejam apresentados como priori para as análises, em função 

disso, utilizamos as análises executadas pelo MrBayes para definir a topologia de cada clado. 

Cada táxon fóssil foi atribuído ao seu respectivo clado, ou seja, ao grupo de espécies 

ou gênero ao qual pertence, porém as distribuições priori para as idades fósseis não foram 

definidas porque essas idades são estimadas como parte do modelo FBD durante a análise
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MCMC. A estacionaridade e a queima das árvores foram determinadas pela observação

de altos valores de ESS, probabilidades posteriores e valores de verossimilhança consistentes, 

resultantes de várias corridas independentes, cada uma composta por quatro cadeias MCMC. 

Cada rodada teve um comprimento de 200 milhões de gerações e os parâmetros foram 

amostrados a cada 5.000. A convergência de cada corrida foi avaliada pela observação dos 

valores de ESS acima de 200, também verificamos se o parâmetro de probabilidades 

posteriores atingiu o patamar no Tracer 1.6, sendo essas utilizadas para determinar a cadeia de 

convergência e a queima das árvores. As corridas independentes foram combinadas com 25% 

de burn-in no LogCombiner v.2.3.2 (Rambaut e Drummond, 2015), as primeiras 50 milhões 

de gerações de cada arquivo foram descartadas como burn-in e a árvore com clado de máxima 

credibilidade foi resumida no TreeAnnotator 2.2.1 (Drummond et al., 2012). A topologia 

resultante e o tempos de divergência foram visualizados usando FigTree v1.4.0. As análises 

foram realizadas utilizando o CIPRES Science Gateway (Miller et al. (2010); 

http://www.phylo.org/). 

 

Tabela 4. Espécies fósseis, seus respectivos grupos de espécies e referências utilizadas para as  

estimativa de divergência utilizando FBD. 

 

Espécie Fóssil Táxon 

(clado) 

Idade 

(Ma) 

Referências 

Anochetus conisquamis grupo A. 

cato  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Anochetus corayi grupo A. 

mayri  

17 Âmbar Dominicano (Baroni Urbani, 

1980) 

Anochetus brevidentatus grupo A. 

inermis  

17 Âmbar Dominicano (Mackay, 1991) 

Anochetus ambiuus grupo A. 

emarginatus  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Anochetus dubius grupo A. 

emarginatus

/A. inermis  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Anochetus exstinctus grupo A. 

emarginatus  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Anochetus intermedius grupo A. 

inermis  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Anochetus lucidus grupo A. 

altisquamis  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Odontomachus 

paleomyagra 

Clado A 20 Impressão Fóssil Tcheco (Wappler, 

Dlussky, Engel, Prokop & Knor, 

2014) 

Odontomachus pseudobauri grupo O. 

haematodus  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

http://www.phylo.org/
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Odontomachus spinifer grupo O. 

haematodus  

17 Âmbar Dominicano (De Andrade, 

1994) 

Leptogenys lacerata Leptogenys 17 Âmbar Dominicano (Zhang, 1989) 

 

2. 6. Reconstrução ancestral biogeográfica 

 

A reconstrução ancestral de Odontomachus e Anochetus foi estimada usando o pacote 

R BioGeoBEARS (Biogeografia com Bayesiana e Máxima Verossimilhança Análises 

Evolucionárias usando R Scripts) (Matzke, 2013), o qual testa diferentes abordagens baseadas 

em modelos biogeográficos. Utilizamos a máxima verosimilhança para inferir a evolução do 

intervalo geográfico implementado no pacote R do BioGeoBears usando a árvore com clado 

de máxima credibilidade obtido através da análise do BEAST (FBD, incluindo o grupo 

externo e fósseis). O pacote BioGeoBEARS apresenta uma variedade de modelos que 

descrevem as taxas de dispersão, extinção, cladogênese, vicariância, eventos de especiação e 

evento fundador. Nós incluímos todos os seis modelos disponíveis no pacote (DEC, DEC + J, 

DIVALIKE, DIVALIKE + J, BAYAREALIKE, BAYAREALIKE + J) e comparamos seu 

conteúdo com o critério de informação Akaike (AIC: AICc), d (dispersão), j (evento 

fundador), e (extinção), e log (LnL) de máxima verosimilhança (Matzke, 2013).  

Seis modelos foram implementados no BioGeoBEARS, todos amplamente utilizados 

em trabalhos biogeográficos: DIVA (Ronquist, 1997), DEC (Ree e Smith, 2008) e BayArea 

(Landis et al. 2013), em uma abordagem comum de máxima verosimilhança (ML).  

No modelo estabelecido pelo DIVA (dispersal-vicariance-analysis), distribuições 

ancestrais são inferidas com base na parcimônia, e o modelo assume que uma linhagem atual 

e cada ancestral podem ocupar qualquer combinação entre as áreas, ou seja, para a análise, a 

distribuição das espécies atuais e de seus ancestrais é descrita em termos de um conjunto de 

áreas pré-definidas, e cada táxon pode ocorrer em uma ou múltiplas áreas (Ronquist, 1997). 

Dessa forma, DIVA otimiza os diferentes eventos na árvore filogenética de forma a re- 

construir uma topologia de distribuições ancestrais com o menor custo (Recoder, 2011). Um 

dos problemas do DIVA é que ao reconstruir as áreas ancestrais, o método tende a incluir 

todas as áreas ocupadas pelos táxons terminais, tornando a otimização pouco confiável na 

medida em que se aproxima do nó basal (Ronquist, 1997).  

DEC (dispersal-extiction-cladogenesis) usa abordagem probabilística considerando o 

tamanho dos ramos (tempo) com a informação geológica (Ree et al., 2005). O modelo DEC 

(dispersal-extiction-cladogenesis) estabelece eventos de dispersão e extinção local de 

linhagens em um conjunto de áreas discretas como sendo eventos estocásticos ao longo do 
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tempo, incorporando informações sobre o tempo de divergência entre linhagens e a existência 

de conexões entre as áreas (Ree et al. 2005). O número esperado de cada tipo de evento ao 

longo de um ramo filogenético é proporcional ao tamanho desse ramo (Lamm e Redelings, 

2009). O método difere do DIVA por estimar como que as áreas ancestrais são herdadas pelos 

táxons, ao invés de reconstruir diretamente as áreas. Por ser mais flexível, o modelo permite a 

parametrização dos diferentes processos de forma mais livre e permite a incorporação de 

informação prévia ao modelo, e avaliações estatísticas sobre os resultados (Ree e Smith, 

2008).  

O modelo do BayArea utiliza cadeias de Markov (MCMC) para estimar valores de 

probabilidade posterior dos padrões biogeográficos alternativos e dos parâmetros influentes 

na evolução da distribuição a partir de uma matriz de presença/ausência e uma filogenia 

calibrada (Landis et al., 2013). A primeira mudança que o BayArea apresenta é a 

implementação de um modelo bayesiano no lugar do modelo de máxima verossimilhança de 

Ree et al. (2005). Esse modelo bayesiano foi inspirado pelo método de análise de sequências 

de aminoácidos introduzido por Robinson et al. (2003). Em vez de integrar todos os estados 

possíveis (integração analítica), os autores implementam uma Cadeia de Monte Carlo Markov 

(integração numérica) para descrever as probabilidades finais da história biogeográfica e de 

cada evento. 

Aqui, testaremos os modelos apresentados pelo BioGeoBEARS, usando os métodos 

DEC, DIVALIKE e BAYAREALIKE, que representam implementações de análises por ML, 

originalmente baseadas em maxima verossimilhança, parcimônia e inferência bayesiana, 

respectivamente. O pacote também permite a adição de um parâmetro extra nos modelos que 

prevê a ocorrência de dispersão seguida por especiação por evento fundador (modelo +J) e 

ainda um mutiplicador de dipersão, que pode ser desligado (M0), permitindo transições iguais 

entre quaisquer áreas e ao longo do tempo, ou utilizado (M1), com maior taxa de transição 

atribuída a dispersões na mesma direção, o que geralmente é usado para geografia de ilhas, e 

portanto, não será testado no presente estudo. Essa implementação é relevante devido ao fato 

de especiação via evento fundador ter se mostrado como um processo crucial em diversos 

clados investigados, embora seja mehor mensurado em sistemas insulares (Matzke, 2014). No 

total, seis modelos foram testados, cada um dos acima citados, com e sem evento fundador. 

Os modelos biogeográficos foram comparados estatisticamente através do Critério de Akaike 

- AIC (Burnham e Anderson, 2002). 

Cada espécie de Anochetus e Odontomachus foi atribuída a uma ou mais de uma das 

seis regiões biogeográficas previamente definidas por Cox (2001): Neotropical (T), Neártica 
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(N), Afrotropical (F), Indomalaia (I) (incluindo o sudeste asiático e as ilhas do Pacífico a 

oeste da linha de Wallace), Paleártica (P) e Australásia (A) (incluindo New Zelândia e Nova 

Guiné). Os espécimes tiveram suas respectivas regiões biogeográficas verificadas através do 

site antmaps.org, amplamente utilizado pelos mirmecológos, bem como, suas etiquetas de 

localidade. Ao todo, utilizamos 233 táxons distribuídos em seis regiões biogeográficas do 

mundo, com máximo de áreas observadas para um mesmo táxon igual a três. 

Dois arquivo de entrada são utilizados pelo BioGeoBEARS, um deles em txt (geogfn) 

com as informações relacionadas aos espécimes (nome  da espécie e região biogeográfica em 

que ela ocorre) e a árvore obtida através da análise do BEAST (FBD) no formato newick,  que 

foi salva utilizando o Mesquite. Para edição das árvores obtidas através do pacote 

BioGeoBEARS, utilizamos Adobe illustrator CC, uma vez que o pacote salva as árvores no 

formato mais leve possível, nesse caso, em pdf. 

 

3. Resultados 

 

3. 1. Análises filogenéticas 

 

Todas as análises resultaram em árvores essencialmente com as mesmas relações 

filogenéticas (Bayesiana e Máxima Verossimilhança [RAxML e GARLI]) para as espécies de 

Anochetus e Odontomachus. As características topológicas em larga escala (clados) foram 

mantidas nos diferentes métodos de inferência filogenética e esquemas de particionamento. 

Os valores de suporte referente às probabilidades posteriores (BPP) da análise no MrBayes 

com os modelos de substituição especificados a priori e os valores de suporte de bootstrap 

(BS) estão sumarizados na Tabela 5. Para simplificar a indicação de suportes nas várias 

análises realizadas, foram adotados os seguintes acrônimos para cada inferência, Bayesiana 

(BPP) (Figura 1) e Máxima Verossimilhança RAxML (rBS) (Figura 2) e GARLI (gBS) 

(Figura 3) em suas respectivas árvores. Para um melhor entendimento das relações 

filogenéticas entre os gêneros e os grupos de espécies, optamos por dividí-los em clados bem 

estabelecidos. Ao todo, os dois gêneros somam 10 clados (Odontomachus A-E/ Anochetus F-

J). A topologia do grupo externo foi mantida nas análise de verosimilhança (RAxMLr 

GARLI), mudando apenas na inferência bayesiana na posição dos táxons pertencentes ao 

grupo externo de Ponerini. Porém, não houve alteração da topologia para o grupo de gêneros 

Odontomachus (sensu Schmidt, 2013), composto pelos gêneros Leptogenys, Megaponera, 

Mesoponera e Odontoponera. Quanto ao grupo irmão de todos os Odontomachus+Anochetus, 
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todas as nossas análises (Bayesiana e Máxima Verossimilhança) recuperaram o táxon 

Odontoponera transversa com baixo suporte para os valores de bootstrap gBS: 49, rBS: 60, e 

alto suporte para os valores de posterior probabilidade BPP: 0.98. O clado 

Odontomachus+Anochetus teve altos valores de suporte em todas as análises, reforçando a 

monofilia de cada gênero, gBS: 97, rBS: 100 e BPP: 1.00. Os clados com as espécies 

pertencentes tanto ao gênero Odontomachus quanto Anochetus, tiveram suas monofilias bem 

suportadas com valores de bootstrap gBS: 98 e rBS: 100, posterior probabilidade BPP: 1.00.  

 

Tabela 5. Valores de suporte para Inferência Bayesiana (BPP) e Máxima Verossimilhança 

RAxML (rBS) e GARLI (gBS), com os respectivos clados dos gêneros Anochetus e 

Odontomachus indicados. 

Clado MrBayes (BPP) RAxML (rBS) Garli (gBS) 

Grupo irmão de Anochetus + 

Odontomachus 

0.98 60 49 

Anochetus + Odontomachus 1.00 100 97 

Odontomachus 1.00 100 98 

Anochetus 1.00 100 98 

Clado A 1.00 100 99 

Clado B 0.97 75 64 

Clado C 1.00 100 100 

Clado D 1.00 100 100 

Clado E 0.99 85 84 

Clado F 1.00 100 100 

Clado G 0.67 100 43 

Clado H 0.98 78 69 

Clado I 1.00 98 94 

Clado J - A. cf. madaraszi I336 1.00 96 86 

Clado J 1.00 99 91 
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Figura 1. Filogenia reconstruída com base nas análises do MrBayes, com árvore de consenso de maioria para Anochetus e Odontomachus. O 

suporte nodal esta em probabilidade posterior bayesiana (BPP). Clados conforme descrito no texto são indicados por letras (A-J). Os grupos de 

espécies sugeridos por Brown (1976; 1978) e pelo presente estudo, recuperados como monofiléticos, estão marcados com caixas azuis. Continua 

na próxima página, com os clados F-J. 
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Figura 1. Continuação dos clados F-J. 
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Figura 2. Filogenia reconstruída com base nas análises do RAxML, com árvore de consenso para Anochetus e Odontomachus. O suporte nodal é 

dado em valores de bootstrap para Máxima Verossimilhança (BS).  
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Figura 3. Filogenia reconstruída com base nas análises do GARLI, com árvore de consenso para Anochetus e Odontomachus. O suporte nodal é 

dado em valores de bootstrap para Máxima Verossimilhança (BS).  
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Encontramos forte suporte para o clado A, pertencente ao gênero Odontomachus, com 

gBS: 99, rBS: 100 e BPP: 1.00, constituído por espécies afrotropicais pertencentes aos grupo 

de espécies O. assiniensis. O clado B é representado por táxons afrotropicais, paleárticos e 

indomalaios, pertencentes aos grupos de espécies (O. coquereli + O. rixosus), e tiveram 

baixos valores de suporte bootstrap para gBS: 64 e rBS: 75, enquanto a posterior 

probabilidade foi mantida, com um valor significativo de confiança BPP: 97. Já o clado C é 

representado pelas espécies neotropicais pertencentes ao grupo hastatus, e assim como em 

Larabee et al. (2016), também foi recuperado com alto valor de suporte para todas as análises, 

gBS: 100, rBS: 100 e BPP: 1.00. O clado D, constituído por espécies indomalaias  e 

australasianas, pertencentes aos grupos de espécies ((O. tyrannicus + O. ruficeps) + (O. 

saevissimus + O. infandus)), também tiveram altos suportes gBS: 100, rBS: 100 e BPP: 1.00. 

Por fim, o último clado (E) para o gênero Odontomachus é constituído por táxons 

neotropicais, neárticos e afrotropicais, todos pertencente ao grupo de espécies O. haematodus, 

definido por Brown (1976), assim como o clado B, tiveram baixos valores de suporte 

bootstrap para gBS: 84 e rBS: 85, enquanto a posterior probabilidade foi mantida, com um  

significativo valor de confiança BPP: 99.  

Os clados com os grupos de espécies de Anochetus tiveram, em sua maioria, altos 

valores de suporte para as análises, havendo um decaimento nos clados (H e G). O gênero 

Anochetus teve sua monofilia com relação ao gênero irmão Odontomachus bem suportada, 

com valores de bootstrap gBS: 98 e rBS: 100 e posterior probabilidade BPP: 1.00. O clado F 

pertencente ao gênero Anochetus tem como representantes espécies neotropicais pertencentes 

aos grupos ((A. hohenbergiae + (A. altisquamis)). O clado recebeu valor de suporte absoluto 

em todas as análises, com valores de bootstrap gBS: 100 e rBS: 100, posterior probabilidade 

BPP: 1.00. O clado G é composto pelos aos grupos de espécies ((A. rugosus) + (A. risii)), 

representado por táxons indomalaios, que tiveram baixos valores de suporte bootstrap para 

gBS: 43 e rBS: 100 e BPP: 67. Já o clado H é formado apenas por espécies neotropicais 

pertencentes ao grupo A. emarginatus, que tiveram baixos valores de suporte bootstrap para 

gBS: 69 e rBS: 78, enquanto a posterior probabilidade foi mantida, com um  significativo 

valor de confiança BPP: 98. Assim como o clado H, o clado I também é formado apenas por 

táxons neotropicais, com representantes dos grupos de espécies (((A. bispinosus) + (A. 

inermis) + (A. mayri))), com valores de suporte bootstrap para gBS: 94 e rBS: 98, e posterior 

probabilidade BPP: 1.00. O maior e último  clado para o gênero Anochetus (J), é constituído 

por táxons afrotropicais, paleárticos, autralianos e indomalaios, pertencentes aos grupos de 

espécies ((A. grandidieri) + (A. rectangularis) + (A. africanus + A. graeffei)), com valores de 
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suporte bootstrap para gBS: 86 e rBS: 96, e posterior probabilidade BPP: 1.00. O clado J foi 

dividido em duas topologias para exemplificar os valores sem a inclusão do táxon A. cf. 

madaraszi I336, sendo que em todas as análises os valores de suporte foram altos, para gBS: 

91 e rBS: 99, e posterior probabilidade BPP: 1.00. 

Ao total, nossas análises apontam a ocorrência de nove grupos de espécies para o 

gênero Odontomachus e 10 para Anochetus, baseados nos grupos criados por Brown (1976; 

1978). Os grupos (A. gladiator  + A. ghilliani) pertencentes à Anochetus não estão sendo 

tratados aqui como grupos de espécies, uma vez que, de acordo com Brown (1976; 1978), 

seus grupos possuem mais de uma espécie, e nossas análises incluíram apenas um 

representante de cada grupo. Vale ressaltar que pela primeira vez na história de ambos os 

gêneros, um número tão grande de espécies e espécimes foi usado, levando em consideração 

tais grupos.   

 

3. 2. Estimativa de tempo de divergência 

 

As análises de tempo de divergência utilizando o FBD resultaram em estimativas de 

idade média ligeiramente mais antigas do que as determinadas a priori para o grupo de 

gêneros Odontomachus (cerca de 75 milhões de anos atrás ),  perto do final do Cretáceo, com 

sobreposição significativa na alta densidade posterior de 95% (HPD). Uma vez que o 

programa exige que clados bem definidos sejam apresentados como priori para as análises, 

assinalamos Odontoponera transversa ao clado do grupo externo mais próximo, com as 

espécies Mesoponera ambigua  I131 e I127, representando o grupo de gêneros de 

Odontomachus. A análise FBD encontrou o ancestral mais recente com idade média estimada 

em cerca de 81 Ma (HPD: 62.2-106.4 Ma) para o nó do grupo de gêneros de Odontomachus, 

com sua origem estimada para o Cretáceo. O clado com o nó  do grupo irmão foi obtido com 

idade média de 63.9 Ma (HPD: 36.6-90.9 Ma), com sua origem estimada para o início do 

Paleoceno. Para clado Odontomachus + Anochetus, o ancestral comum mais recente (ACMR) 

teria surgido a 64.8 Ma (HPD 49.8-82.3 Ma) durante o início do Paleoceno. O clado com a 

estimativa de origem do gênero Odontomachus foi datado para o Eoceno, média de 51.4 Ma 

(HPD 37.4-66.9 Ma). Já o gênero Anochetus teve sua origem estimada em 53.9 Ma (HPD 

42.6-68.1 Ma) período anterior ao que foi estimado para Odontomachus, porém também 

durante o Eoceno. Os resultados com as estimativas da origem dos clados estão sumarizados 

na Tabela 6 e a árvore com estimativa de idade de origem e divergência na Figura 4. 
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Os clados A e B constituído por táxons afrotropicais, paleárticos e indomalaios, 

pertencentes ao grupo de espécies O. assiniensis, O. coquereli e O. rixosus divergiram há 

aproximadamente 34.2 Ma (HPD 23.2-47.4 Ma) e tiveram um ACMR datado para o 

Oligoceno. Jás os clados C e D constituído por espécies neotropicais, indomalaias e 

australasianas representado pelas espécies pertencentes aos grupos O. hastatus, O. tyrannicus, 

ruficeps, O. saevissimus e O. infandus, respectivamente, divergiram há aproximadamente 28.7 

Ma (HPD 21.5-37.8 Ma) e tiveram um ACMR datado para o final do Oligoceno. Por fim, o 

último clado (E) para o gênero Odontomachus constituído por táxons neotropicais, neárticos e 

afrotropicais, todos pertencente ao grupo de espécies O. haematodus, teve sua divergência 

estimada para aproximadamente 19.7 Ma (HPD 17.0-24.5 Ma) com um ACMR datado para o 

início do Mioceno. O período estimado para diversificação do gênero Odontomachus 

aconteceu entre os intervalos de 30-19 Ma, provavelmente durante o Oligoceno e início do 

Mioceno. 

O clado F pertencente a Anochetus tem como representantes espécies neotropicais 

pertencentes aos grupos de espécies A. hohenbergiae e A. altisquamis, e  teve sua origem 

estimada em 35.7 Ma em média (HPD 22.2-50.7 Ma), no início do Oligoceno. Já o clado G 

composto pelos grupos de espécies rugosus e risii, divergiu do clado F a 53 Ma, e é 

representado por táxons indomalaios, tendo sua origem estimada em 25.7 Ma (HPD 17.0-41.6 

Ma) e foi datado para o final do Oligoceno. O clado H formado apenas por espécies 

neotropicais pertencentes ao grupo A. emarginatus, teve sua origem estimada em 30.1 Ma 

(HPD 22.2-39.4 Ma) e foi datado para o Oligoceno. O clado H divergiu do clado I  a 

aproximadamente 33 Ma. O clado I é formado apenas por táxons neotropicais, com 

representantes dos grupos de espécies A. bispinosus, A. inermis e A. mayri, e teve sua origem 

estimada em 29.5 Ma (HPD 22.6-37.7 Ma) e foi datado para o Oligoceno. O clado J 

constituído por táxons afrotropicais, paleárticos, autralianos e indomalaios, pertencentes aos 

grupos de espécies A. grandidieri, A. rectangularis, A. africanus e A. graeffei, teve sua 

origem estimada em 44.4 Ma (HPD 34.6-57.0 Ma) e foi datado para o Eoceno. Como foi 

mencionado anteriormente, o clado J foi dividido em duas topologias para exemplificar os 

valores sem a inclusão do táxon A. cf. madaraszi I336,  o que resultou na sua origem estimada 

em 37.6 Ma (HPD 28.3-47.4 Ma) e foi datado para o final do Eoceno e início do Oligoceno. O 

período estimado para diversificação de Anochetus aconteceu entre os 44-25 Ma, iniciando 

durante o Eoceno, como pode ser observado na árvore do modelo de FBD.  
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Figura 4. Árvore de máxima credibilidade resultante da análise FBD = fossilização, 

nascimento e morte para os gêneros Anochetus e Odontomachus no BEAST. As idades 

médias do nó são ilustradas com HPD 95% de maior probabilidade de densidade (barras 

azuis). O suporte do nó é indicado por BPP = Bayesiana posterior probabilidade. Idades em 

milhões de anos atrás (Ma). 
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Tabela 6. Estimativas de idades para o grupo externo e os clados dos gêneros Odontomachus 

e Anochetus através da análise de tempo de divergência FBD = fossilização, nascimento e 

morte. HPD = maior densidade posterior e e BPP = Bayesiana posterior probabilidade. Idades 

em milhões de anos atrás (Ma). 

Clado FBD estimativas em milhões de anos e (HPD) BEAST 

(BPP) 

Grupo irmão de 

Odontomachus + 

Anochetus 

81.5 (62.2-106.4) 0.63 

Anochetus + 

Odontomachus 

64.8 (49.8-82.3) 1.00 

Odontomachus 51.4 (37.4-66.9) 1.00 

Anochetus  53.9 (42.6-68.1) 1.00 

Clado A 3.99 (0.5-4.) 1.00 

Clado B 30.2 (20.8-41.5) 0.61 

Clado C 5.5 (2.9-9.4) 1.00 

Clado D 19.4 (17.0-24.5) 1.00 

Clado E 19.7 (17.0-24.5) 1.00 

Clado F 35.7 (22.2-50.7) 1.00 

Clado G 25.7 (17.0-41.6) 0.98 

Clado H 30.1 (22.2-39.4) 1.00 

Clado I 29.5 (22.6-37.7) 1.00 

Clado J 44.4 (34.6-57.0) 1.00 

Clado J - A. cf. 

madaraszi I336 

37.6 (28.3-47.4) 1.00 

 

3. 3. Reconstrução ancestral biogeográfica: BAYAREALIKE, BAYAREALIKE + J, DEC, 

DEC + J, DIVALIKE, DIVALIKE + J. 

 

As análises de reconstrução ancestral biogeográfica utilizaram a árvore resultante da 

análise FBD como base para distribuição mundial, bem como um arquivo designando as áreas 

em que cada táxon possui registro. As estatísticas comparativas tiveram seus valores para 

máxima verossimilhança similares (ML = LnL) (Tabela 7). Como foi mencionado em 

Material e Métodos, cada modelo infere uma distribuição e dá valores de máxima 

verosimilhanca e AIC como medida para as análises. O modelo BAYAREALIKE+J foi 

indicado como o que melhor reproduz os estados ancestrais para Odontomachus e Anochetus 

baseado nos valores de suporte (LnL = -257.5; AICc = 520.8). A comparação com o modelo 

BAYAREALIKE (LnL = -302.5; AIC = 609) aponta maior probabilidade para o modelo 

BAYAREALIKE+J, que incluiu no cálculo o evento fundador.  



 37 

Optamos por apresentar e discutir os resultados das melhores análises de cada modelo 

testado, BAYAREALIKE+J, DEC+J e DIVALIKE+J, a título de comparação dos diferentes 

métodos biogeográficos. As árvores apresentadas no texto principal representam essas 

análises, e as demais árvores podem ser consultadas no Anexo II, III e IV do material 

suplementar. 

 

Tabela 7. Descrição dos valores de Log-verossimilhança (LnL) para os seis modelos testados 

- BAYAREALIKE, BAYAREALIKE + J,  DEC, DEC + J, DIVALIKE, DIVALIKE + J. Os 

valores de LnL foram comparados pelo critério de Akaike (AIC). Os dois melhores valores de 

LnL estão destacados em negrito, assim como o AICc dos melhores modelos. Número de 

parâmetros testados pelo modelo = parametros, e valores de d= dispersão, e= extinção e j= 

evento fundador.  

Modelo LnL Parametros d e j AICc 

DEC -327.9 2 0.0038 0.0006 0 659.8 

DEC+J -321.5 3 0.0031 7.60E-10 0.0066 649.2 

DIVALIKE -342.9 2 0.0045 1.00E-12 0 689.9 

DIVALIKE+J -335.9 3 0.0036 1.00E-12 0.0074 677.9 

BAYAREALIKE -302.5 2 0.0012 0.021 0 609 

BAYAREALIKE+J -257.4 3 0.0004 0.0061 0.015 520.8 

 

O modelo BAYAREALIKE+J sugere que o ancestral comum mais recente do grupo 

de gêneros Odontomachus ocupava uma ampla área geográfica Afrotropical, Indomalaia e 

Australasiana há aproximadamente 80 milhões de anos atrás, ou seja, durante o Cretáceo, bem 

como, o grupo irmão de Odontomachus + Anochetus. Já o ancestral comum mais recente para 

Odontomachus e Anochetus ocupava as regiões Indomalaia e Autralasiana, durante o final do 

Cretáceo. O clado com todos os representantes de Odontomachus foi reconstruído com uma 

linhagem herdada de um ancestral presente nas regiões Indomalaia e Autralasiana, durante o 

final do Eoceno e início do Oligoceno (~37-58 Ma). O clado com todos os representantes de  

Anochetus foi reconstruído com uma linhagem também herdada de um ancestral presente nas 

regiões Indomalaia e Autralasiana, durante o início do Eoceno (~58 Ma), período anterior ao 

de Odontomachus. Os clados A e B, constituídos por táxons das regiões Afrotropical, 

Indomalaia e Paleártica, diversificaram-se  durante o final Eoceno (~37 Ma), e seu ancestral 

mais recente foi estimado para a região Afrotropical. Já os clados C, D, E, tiveram um 

ancestral advindo das regiões Indomalaia e Australasiana durante o final do Paleoceno (~58 

Ma), e irradiando para as demais regiões durante o Oligoceno (~32 Ma). O clado com as 
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espécies neotropicais, indomalaias e australasianas F e G, tiveram um ancentral comum 

presente nas regiões Indomalaia e Australásia, irradiando para a região Netropical durante o 

Paleoceno (~58 Ma). Os clados H, I, J, que também tiveram um ancestral advindo das regiões 

Indomalaia e Australásia durante o final do Paleoceno (~58 Ma), que irradiou para as regiões 

Neotropical, Afrotropical e Paleártica durante o Eoceno (58-37 Ma) (Figura  5). 

DEC foi o segundo melhor modelo para reconstrução biogeográfica ancestral de 

Odontomachus e Anochetus, baseado nos valores de suporte DEC+J (LnL = -321.5; AICc = 

649.2), em comparação com o modelo DEC (LnL = -327.9; AICc = 659.8), que não incluiu 

no cálculo do evento fundador. O modelo sugere que o ancestral comum mais recente para o 

grupo de gêneros Odontomachus ocupava a região Afrotropical há aproximadamente 80 

milhões de anos atrás, durante o Cretáceo. Já o ancestral comum mais recente para 

Odontomachus e Anochetus ocupava as regiões Afrotropical e Neotropical, durante o final do 

Cretáceo, e sua irradiação aconteceu nas mesmas regiões durante o início do Paleoceno (~65 

Ma). O clado com os táxons de Odontomachus tiveram sua origem nas regiões Neotropical e 

Afrotropical, dispersando no final do Eoceno (~37 Ma). Enquanto o clado com todos os 

táxons de Anochetus teve um ancestral comum advindo da região Neotropical e sua irradiação 

aconteceu durante o início do Eoceno (~58 Ma), período anterior ao de Odontomachus. Os 

clados A e B, constituídos por táxons das regiões Afrotropical, Indomalaia e Paleártica, 

irradiaram durante o final do Eoceno (~37 Ma), e seu ancestral mais recente foi estimado para 

a região Afrotropical. Já os clados C, D, E, tiveram um ancestral advindo da região 

Neotropical durante o Eoceno (~37-58 Ma), o qual também se dispersou para as demais 

regiões também durante o final Eoceno (~37 Ma). O clado com as espécieis neotropicais e 

indomalaias F e G, teve um ancentral comum presente na região Neotropical, dispersando 

para região Indomalaia durante o Paleoceno (~58 Ma). Os clados H, I, J, tiveram um ancestral 

advindo das regiões Neotropical e Indomalaia durante o final do Paleoceno (~58 Ma), 

dispersando para as regiões Paleártica, Afrotropical e Australásia durante o Eoceno (58-37 

Ma) (Figura 6). 

DIVALIKE foi o terceiro melhor modelo para reconstrução biogeográfica ancestral de 

Odontomachus e Anochetus, baseado nos valores de suporte DIVALIKE +J (LnL = -335.9; 

AICc = 677.9), em comparação com o modelo DIVALIKE (LnL = -342.9; AICc = 689.9), 

que não incluiu no cálculo do evento fundador. O modelo sugere que o ancestral comum mais 

recente para o grupo de gêneros Odontomachus ocupava a região Afrotropical há 

aproximadamente 80 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo. Odontomachus e Anochetus 

tiveram uma linhagem ancestral  que ocupava a região Afrotropical, durante o final do 
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Cretáceo, e sua dispersão aconteceu para as regiões Neotropical e Afrotropical durante o 

início do Paleoceno (~65 Ma). Já o clado com todos os representantes de Odontomachus e 

Anochetus teve um ancestral comum recente advindo da região Afrotropical, e sua dispersão 

aconteceu nas regiões Neotropical, Indomalaia e Afrotropical durante o início do Eoceno (~58 

Ma). O clado com os táxons de Odontomachus teve sua origem nas regiões Neotropical e 

Afrotropical, dispersando-se no final do Eoceno (~37 Ma). Já o clado com todos os táxons de 

Anochetus teve um ancestral comum advindo da região Neotropical e sua dispersão aconteceu 

nas regiões Neotropical e Indomalaia durante o início do Eoceno (~58 Ma), período de 

diversificação anterior ao de Odontomachus. Os clados A e B constituídos por táxons das 

regiões Afrotropical, Indomalaia e Paleártica, se diferenciaram durante o final do Eoceno 

(~37 Ma), e seu ancestral mais recente foi estimado para a região Afrotropical. Já os clados C, 

D, E, tiveram um ancestral comum advindo da região Neotropical durante o Eoceno (~37-58 

Ma), e também dispersou para as demais regiões também durante o final Eoceno (~37 Ma). O 

clado com as espécies neotropicais e indomalaias F e G teve um ancentral comum presente na 

região Neotropical, dispersando para região Indomalaia durante o Paleoceno (~58 Ma). Os 

clados H, I, J, tiveram um ancestral advindo das regiões Neotropical e Indomalaia durante o 

final do Paleoceno (~58 Ma), dispersando para as  regiões Paleártica, Afrotropical e 

Australasiana durante o Eoceno (58-37 Ma) (Figura 7). Os resultados com as estimativas da 

origem dos clados estão sumarizados na Tabela 6 e a árvore com a reconstrução biogeográfica 

ancestral foram sumarizados na Tabela 8.  

 

Tabela 8: Reconstrução ancestral biogeográfica para Odontomachus e Anochetus. As 

heranças são exibidas como divisões esquerda e direita onde "esquerda" e "direita" são os 

intervalos herdados pelos ramos descendentes ancestrais e diversificação, onde T = 

Neotropical, N = Neártica, F = Afrotropical, I = Indomalaia, P= Paleártica e A = Australásia. 

FBD = fossilização, nascimento e morte. 

 

Clado BAYAREALIKE+J DEC+J DIVALIKE+J 

Grupo de gêneros 

Odontomachus 

FIA|FIA F|F F|F 

Anochetus + Odontomachus FIA|IA F|TF F|T 

Odontomachus IA|IA TF|T F|TF 

Anochetus  IA|IA TF|T T|TI 

Clado A IA|F TF|F TF|F 

Clado B IA|F TF|F TF|F 

Clado C IA|T TF|T TF|T 

Clado D IA|IA TF|T TF|T 
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Clado E IA|T TF|T TF|T 

Clado F IA|T T|T TI|T 

Clado G IA|IA TI|I TI|I 

Clado H IA|T TI|I I|T 

Clado I IA|T TI|T TI|T 

Clado J IA|IA TI|I I|I 
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Figura 5. Modelo BAYAREALIKE+J: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência são apresentados com os nós ancestrais inferidos 

rotulados. F: Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásiana; P: Paleártica; T: Neotropical; N: 

Neártica.  
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Figura 6. Modelo DEC+J: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência são apresentados com os nós ancestrais inferidos 

rotulados. F: Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásia; P: Paleártico; T: Neotropical; N: 

Neártica.  
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Figura 7. Modelo DIVALIKE+J: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência são apresentados com os nós ancestrais inferidos 

rotulados. F: Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásia; P: Paleártico; T: Neotropical; N: 

Neártica.  
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4. Discussão 

 

4. 1. Análise filogenética com enfoque nos grupos de espécies criados por Brown (1976; 

1978). 

 

A topologia para o grupo interno foi mantida em todas as análises inferidas 

(Bayesiana, RAxML e GARLI), variando apenas na posição de alguns táxons do grupo 

externo. A recíproca monofilia para Odontomachus e Anochetus recebeu altos valores de 

suporte (BPP: 1, gBS:97 e rBS: 100), contrariando estudos anteriores (Moreau e Bell, 2013; 

Schmidt, 2013), porém, concordando com inferências mais recentes (Larabee et al., 2016). 

Quanto ao grupo irmão de todos os Odontomachus+Anochetus, todas as nossas análises 

apontaram para o gênero Odontoponera com baixo suporte para os valores de bootstrap gBS: 

49, rBS: 60, e alto suporte para os valores de posterior probabilidade BPP: 0.98. Estudos 

recentes haviam indicado como grupo irmão de Odontomachus+Anochetus o gênero  

Phrynoponera, porém com baixo valor de suporte (BPP = 0.53 [CORE] 0.58 [ALL_DATA], 

Larabee et al., 2016). O mesmo estudo também avaliou a verosimilhança (RAxML) e a árvore 

resultante foi uma grande politomia para o grupo de gêneros Odontomachus, também 

indicando como grupo irmão o gênero Pseudoneoponera com baixo valor de suporte (rBS: 

21). Ao que tudo indica, a determinação do grupo irmão para Odontomachus e Anochetus não 

ficou bem resolvida por Larabee et al. (2016), uma vez que os valores de suportes foram 

baixos para as análises, enquanto no presente trabalho, o valor da análise bayseana alcançou 

um bom patamar com 0.98. Porém, os resultados obtidos para máxima verossimilhança foram 

baixos para suportar Odontoponera como o provável grupo irmão de Odontomachus e 

Anochetus. Provavelmente, a inclusão de mais representantes do grupo de gêneros 

Odontomachus (como, Phrynoponera e Pachycondyla s.l), possam esclarecer melhor essa 

relação.  

Brown (1976) acreditava que Odontomachus havia surgido de algum representante 

primitivo de Anochetus, isso devido à linha apofisária localizada ao longo da cabeça de 

Odontomachus, ausente em Anochetus, a qual ele acreditava que poderia conferir maior 

efetividade no mecanismo de fechamento e abertura das mandíbulas, usada como estratégia 

de captura e fuga para o grupo. Ele também sugeriu que essa especialização estaria ligada à 

ocupação de Odontomachus em áreas abertas com substratos arbóreos, onde ficaria mais 

exposto aos predadores durante o forrageio. Hoje sabe-se que Odontomachus é basal quando 
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comparado à Anochetus (Larabee et al., 2016), e ambos os gêneros possuem espécies 

adaptadas tanto ao substrato arbóreo, quanto ao de serapilheira ou sendo criptobióticas.  

A seguir, todos os grupos de espécies que tiveram o DNA usado na matriz serão 

representados entre parentenses pelas espécies recuperadas em nossas análises. 

No clado A e B, temos representantes do gênero Odontomachus, constituído por 

espécies pertencentes aos grupos de espécies O. assiniensis, O. coquereli e O. rixosus, 

considerados morfologicamente, espécies típicas do gênero, com dentes finamente serreados 

ao longo da borda mandibular, proeminências temporais bem desenvolvidas e pecíolos 

cônicos. Nossos resultados corroboram Larabee et al. (2016), tanto se referindo ao grupo de 

espécies, quanto com a incerteza sobre a identidade do nome O. assiniensis para alguns 

táxons, que na nossa filogenia, foram destacados com cf. (conferir). Após uma avaliação 

morfológica desses táxons, uma grande variação no padrão de estrias no mesossoma e 

também no formato do pecíolo foram observados, o que sugere a possibilidade de espécies 

estreitamente relacionadas (crípticas), ou mesmo novas. O grupo monotípico de espécies O. 

assiniensis possui uma cabeça ampla, mandíbulas reduzidas e segmento gastral liso e 

brilhante, caracteres que lembram morfologicamente as espécies do grupo O. rixosus, que foi 

recuperado pelas espécies O. rixosus e O. monticola. As relações levantadas por Brown 

(1976) entre ambos os grupos foram apontadas na presente filogenia, e baseado nelas, 

incluimos a espécie O. circulus Wang, 1993, que ainda não havia sido descrita, para integrar o 

grupo O. rixosus. O grupo O. coquereli, também monotípico, é particularmente distinto com 

relação aos dentes subapicais bem desenvolvidos, cabeça cônica, sem nenhuma proeminência 

temporal, além do pecíolo fino e longo. Análises anteriores sugeriram que O. coquereli seria o 

grupo irmão de Anochetus (Schmidt, 2009), tendo como referência o gênero Odontomachus 

em um estado de parafilia. Esse grupo de espécie foi assinalado por Brown (1976) como um 

grupo relacionado com o grupo O. tyrannicus, porém, nossos resultados, juntamente com os 

de Larabee et al., (2016), apontam que essa hipótese foi equivocada.  

No clado C, temos representantes do grupo monotípico O. hastatus recuperado com 

alto valor de suporte para todas as análises, fortemente relacionado com o clado D, composto 

pelos grupos de espécies O. tyrannicus (O. tyrannicus e O. nigriceps) O. ruficeps (O.turneri e 

O. cephalotes), O. saevissimus (O. opaculus, O. montanus e O. imperator) e O. infandus (O. 

infandus, O. papuanus, O. banksi, O. animosus, O. angulatus e O. malignus). Todos os 

grupos foram recuperados no clado C e D, com mais de uma espécie de cada grupo assinalado 

por Brown (1976). O. hastatus é, morfologicamente, bastante similar com os representantes 

do grupo O. saevissimus, como indicado por Brown (1976), que também ressaltou uma 
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estreita relação entre os exemplares do Velho e Novo Mundo. A inclusão da espécie O. 

turneri no grupo O. ruficeps também é sugerida, sendo suportado tanto pelos nossos 

resultados, quanto pelos encontrados por Larabee et al. (2016). Os grupos O. infandus, O. 

saevissimus e O. tyrannicus são morfologicamente similares, possuindo um dente intercalar, 

subapical e outro apical longo e agudo, além de uma série de dentes menores. Brown (1976) 

também ressaltou alguns traços ancestrais entre os grupos O. saevissimos, O. tyrannicus e O. 

coquereli, com relação ao formato da cabeça, às mandíbulas longas com dentes longos, 

afiados e apicais, além de pecíolo alongado e pontiagudo, algo também observado em 

hastatus. Essas características também foram associadas à falta de proeminências temporais 

bem definidas, e ao que tudo indica as espécies dos três clados B, C e D tiveram um padrão de 

evolução paralela, considerando os caracteres morfológicos da cabeça e pecíolo e as relações 

filogenéticas. 

O último clado (E) para Odontomachus é constituído por táxons pertencentes ao grupo 

de espécies O. haematodus (O. haematodus, O. troglodytes, O simillimus, O. affinis, O. bauri, 

O. brunneus, O. bradleyi, O. caelatus, O. chelifer, O. clarus, O. erythrocephalus, O. laticeps, 

O. mayi, O. meinerti, O. panamensis, O. ruginotus, O. relictus, O. spissus, O. scalptus e O. 

yucatecus), considerado o maior grupo de espécies para o gênero. A maior quantidade 

possível de táxons para representar a alta diversidade do grupo criado por Brown (1976) foi 

utilizada, e incluímos as espécies descritas após sua revisão (1976), testando sua validade e 

confirmando que o autor já havia previsto com relação às duas espécies do Velho Mundo, O. 

simillimus e O. troglodytes, assinaladas dentro do grupo majoritariamente do Novo Mundo 

(será discutido mais à frente), que, ao que tudo sugere, foram o produto de uma rápida 

radiação. Essas espécies do grupo O. haematodus são agrupadas morfologicamente pela 

presença de proeminências temporais bem desenvolvidas, mandíbulas relativamente curtas 

com dentes apicais contundentes e nodo peciolar cônico. Brown (1976) menciona em sua 

revisão, a possibilidade da existência de subgrupos de espécies, indicando uma possível 

junção para as espécies O. mayi, O. affinis e O. panamensis dentro do grupo O. haematodus. 

Nossas análises indicam uma possível formação para um subgrupo composto pelos táxons O. 

chelifer e O. affinis, morfologicamente distintos dos demais representantes do grupo O. 

haematodus. O chelifer não se assemelha, morfologicamente, com os demais representantes 

do grupo O. haematodus, com sua cabeça fortemente alongada, além de estrias transversais no 

dorso do gáster, enquanto todos os membros do grupo O. haematodus possuem cabeça curta e 

ausência de estriações transversais no gáster. Os valores de suporte para o clado E, incluindo 

O. chelifer, são relativamente fortes (PP: 1.00, rBS: 85 e rBS: 84), mas para que as relações 
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entre as espécies do grupo possam ser esclarecidas, mais representantes deveriam ser 

incluídos na filogenia. Talvez, a inclusão de O. allolabis pudesse lançar uma luz sobre as 

relações com O. chelifer. 

Os clados com os grupos de espécies de Anochetus tiveram, em sua maioria, altos 

valores de suporte para as análises. O clado F tem como representantes algumas espécies 

pertencentes aos grupos A. hohenbergiae e A. altisquamis (A. hohenbergiae, A. altisquamis e 

A. orchidicola).  As duas últimas são formigas relativamente pequenas e robustas, com 

pecíolo escamiforme, alto, com o ápice arredondado, algumas vezes emarginado. O único 

representante para o grupo A. hohenbergiae foi a espécie A. hohenbergiae Feitosa e Delabie, 

2012. As análises indicam que o táxon deveria ocupar um grupo distinto, uma vez que, não 

somente o valores de suporte apoiam isso, mas também uma série de características 

morfológicas tão distintivas, que seria difícil confundir A. hohenbergiae com qualquer outro 

Anochetus no mundo. Quanto à morfologia de A. hohenbergiae, podemos elencar a 

combinação de pilosidade abundante, margem posterior da cabeça fortemente côncava, 

mandíbulas com uma fileira de 13-16 dentes, propódeo desarmado de espinhos e pecíolo 

cônico e espiniforme, como os que são compartilhados por Odontomachus. Com base nos 

dados morfológicos e moleculares a retirada de A. hohenbergiae do grupo A. emarginatus se 

faz necessária, e em função disso, o grupo monotípico A. hohenbergiae para abrigar o táxon 

foi criado.  

O grupo A. hohenbergiae é, até o momento, o que possui a condição mais 

plesiomófica dentre todas as Anochetus e, como mencionado anteriormente, ao contrário do 

que Brown pensava, Odontomachus não derivou de Anochetus. Brown acreditava que uma 

linhagem vinda do grupo A. cato e/ou A. gladiator (que serão tratados mais adiante), que 

compartilham um pecíolo cônico e espiniforme, respectivamente, poderia ser o elo entre os 

dois gêneros, porém nossas análises indicam que na realidade a espécie A. hohenbergiae (não 

conhecida na época) é o elo entre os dois gêneros. 

O clado G é composto por algumas espécies dos grupos A. rugosus (A. rugosus) e A. 

risii (A. risii e A. incultus) e talvez pela ausência de um número maior de espécies, tenha 

recebido um valor baixo de suporte (BPP: 0.67, rBS: 26 e gBS: 43). Brown (1978) sugeriu 

uma relação próxima entre esses dois grupos de espécies, também baseado no nodo peciolar 

mais ou menos cônico e pontiagudo em alguns casos. A condição espiniforme e cônica do 

pecíolo nas espécies apresentadas na filogenia, sugere que o formato do pecíolo derivou, 

provavelmente, de uma condição cônica para escamiforme ou bidentado. Tanto a espécie A. 

risii, quanto A. rugosus possuem mandíbulas longas (denteadas em A. rugosus) e corpo com 
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pilosidade abundante, além do pecíolo cônico, caracteres também observados no grupo A. 

hohenbergiae, bem como esculturação e rugosidades, como o próprio nome indica. Talvez a 

inclusão de mais táxons dos grupos A. gladiator e A. cato possam esclarecer essa relação 

entre a condição intermediária dos grupos A. rugosus e A. risii. Larabee et al. (2016) 

recuperaram em sua filogenia as espécies A. princeps e A. rugosus  para o grupo rugosus, 

porém as duas espécies são morfologicamente muito distintas quando observamos a escultura 

e o formato do pecíolo, como abordado anteriormente, e talvez a solução seja manter A. 

rugosus pertencente a um grupo monotípico. 

O clado H é formado por espécies pertencentes ao grupo A. emarginatus (A. 

emarginatus e A. horridus), maior grupo de espécies dentro de Anochetus, e obteve baixos 

valores de suporte bootstrap para gBS: 69 e rBS: 78, enquanto a posterior probabilidade foi 

mantida, com um bom valor de confiança BPP: 98. As espécies que compõem o clado são 

consideradas de tamanho largo para o gênero (CT: ~10-12 mm) e delgadas, as mandíbulas 

possuem uma série evidente de dentes (3-16), pecíolo curto ou longo (ex. A. longispina), 

podendo ser bicúspide ou bidentado (com dois espinhos amplamente separados entre si). O 

grupo A. emarginatus teve uma baixa representatividade na presente filogenia, se 

considerarmos o número total de 13 táxons descritos até o momento para o grupo, embora 

tenha sido empregado muito esforço em extrair e amplificar DNA para a maioria dos táxons 

do grupo, alguns indivíduos não tiveram sequências boas o suficiente para  análise, é o caso 

das espécies A. striatulus e A. micans, com sequências muito degeneradas; por essa razão, não 

foram incluídos na matriz de análise. A condição denteada para todos os táxons que compõem 

o grupo é vista como um carácter primitivo, ao observarmos o ancestral de todas as 

Anochetus, e ao que tudo indica a diminuição ou a perda desses dentes (será discutido mais 

adiante) representa uma condição derivada para as mandíbulas. O que deve ser levado em 

consideração em uma próxima análise, é a inclusão de espécies com toda gama de dentes 

observados, e suas perdas, para verificar a condição intermediária e talvez sugerir a divisão do 

grupo. Essa questão foi levantada por Brown (1978), o qual acreditava que o hábito arbóreo 

dos representantes do grupo A. emarginatus era uma condição primitiva compartilhada com 

as Anochetus do Velho Mundo, que também possuem dentes longos e desenvolvidos em suas 

mandíbulas. A inclusão de mais táxons em uma próxima análise, provavelmente lançará luz 

sobre as relações dentro desse grupo de espécies com uma variedade tão grande de caracteres 

morfológicos e de hábitos ecológicos. 

O clado I é formado por representantes dos grupos de espécies A. inermis  (A. inermis, 

A. diegensis, A. simoni e A. targionii), A. bispinosus (A. bispinosus) e A. mayri (A. mayri, A. 
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neglectus e A. minans) e assim como em Larabee et al. (2016), um agrupamento polifilético 

resultou da análise. No primeiro ramo, temos as espécies A. simoni pertencentes ao grupo A. 

inermis, e no ramo seguinte a espécie A. bispinosus, do grupo A. bispinosus, claramente 

destacada em um ramo, e na sequência um outro agrupamento com espécimes de Anochetus 

cf. simoni,  indicando uma parafilia para o grupo A. inermis. Os espécimes de Anochetus cf. 

simoni, se assemelham morfologicamente à espécie A. bispinosus, por possuir mesossoma e 

pecíolo com rugosidades, tendo todos os indicativos de uma nova espécie para o gênero 

(Fernandes et al., in prep.), devido ao conjunto de caracteres que as distinguem de A. simoni, 

além das indicações filogenéticas. Na sequência, temos os ramos com mais representantes dos 

grupos A. inermis e A. mayri, separados por altos valores de suporte BPP: 99, rBS: 84, gBS: 

82. Vale lembrar que todos os táxons com designação de “cf.” são tratados no presente estudo 

como novas espécies, e os que estão registrados para a região Neotropical serão descritos. O 

táxon Anochetus cf. targionii possui variações na forma, quando comparado com a espécie A. 

targionii, como o aumento de pilosidade distribuída pelo corpo e rugosidades mais evidentes 

no mesossoma. Ao contrário do demais táxons destacados com cf., esse táxon não será 

descrito como novo, pois está representado por apenas um exemplar, o que poderia facilmente 

corresponder a uma variação para a espécie, evidenciando a necessidade de obtenção de mais 

indivíduos da mesma região para esclarecer dessa situação. 

O maior e último clado para o gênero Anochetus (J), é constituído por algumas 

espécies dos grupos A. grandidieri (A. grandidieri, A. katonae, A. siphneus e A. subcoecus), 

A. rectangularis (A. paripungens, A. victoriae e A. alae),  A. gladiator (A. variegatus), A. 

ghilliani (A. ghillianii e A. traegaordhi), A. africanus (A. africanus, A. madagascarensis, A. 

obscuratus e A. bequaerti) e A. graeffei (A. graeffei, A. turneri, A. pattersoni e A. 

pubescence). A topologia do clado concorda com os resultados encontrados por Larabee et al. 

(2016), incluindo a posição do táxon A. cf. madaraszi com alto valor de suporte para ambas 

filogenias (BPP: 1.00 [presente estudo] e BPP: 1.00 em Larabee et al., 2016), algo que precisa 

ser esclarecido por um estudo taxonômico, uma vez que a espécie diverge morfologicamente 

de A. madaraszi. O clado J foi dividido em duas topologias para exemplificar os valores sem a 

inclusão do táxon A. cf. madaraszi I336, e em todas as análises os valores de suporte foram 

altos, para gBS: 91 e rBS: 99, e posterior probabilidade BPP: 1.00. O grupo de espécies A. 

grandidieri foi recuperado com altos valores de suporte gBS: 95 e rBS: 100, e BPP: 1.00. As 

espécies do grupo A. grandidieri possuem o pecíolo comprimido axialmente e olhos 

pequenos, algo pouco evidente em A. katonae, portanto sua inclusão no grupo grandidieri por 

Brown (1978), talvez não tenha sido a mais adequada, ou necessite de uma avaliação 
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morfológica mais aprofundada (identificação equivocada), uma vez a espécie foi evidenciada 

em dois agrupamentos menores de espécies no clado J. As espécies do grupo rectangularis 

possuem tamanho mediano, com o pecíolo pouco comprimido axialmente, sendo que em 

algumas espécies o ápice do pecíolo é axialmente côncavo, podendo ser bidentado ou 

bicúspide (A. paripungens e A. rectagularis). Algumas espécies descritas por Shattuck e 

Slipinska (2012) poderiam integrar o grupo A. rectangularis, por compartilharem a presença 

de olhos largos, pecíolo bidentado ou bicúspide, além de estarem distribuídas na mesma 

região.  

No mesmo clado, o grupo de espécies A. ghilliani foi recuperado com apenas uma 

espécie, e por isso não será contabilizado entre grupos criados por Brown. Mas o 

agrupamento possui bons valores de suporte gBS: 99 e rBS: 100, e BPP: 1.00. O grupo é 

formado por espécies que também possuem tamanho médio a largo, olhos largos ou médios, 

estriação da cabeça não alcançando o vértex e pecíolo variando de axialmente comprido à 

grosso. Brown (1978) sugere uma possível relação entre as espécies africanas e as presentes 

na península indiana, altamente diversas, que merecem uma revisão aprofundada para 

delimitar os limites morfológicos.  

Ao que as análises aqui indicam, uma rápida radiação entre as espécies presentes no 

continente africano e península indiana pode ter acontecido. Outro grupo recuperado em 

nossas análises foi o grupo A. africanus, altamente diverso, com muitas espécies ainda não 

descritas. O grupo A. africanus é morfologicamente próximo do grupo A. ghillianii, 

divergindo apenas no formato do pecíolo axialmente comprimido, mas arredondado no ápice, 

além das estrias da cabeça que alcançam o vertex. Brown (1978) ainda dividiu o grupo A. 

africanus em dois subgrupos, A. africanus e A. pellucidus, sendo que aqui a topologia para o 

subgrupo A. africanus foi recuperada.  

O grupo A. graffei foi inicialmente proposto por Brown (1978) para espécies com 

tamanho médio a modesto, esculturadas e de olhos pequenos. As análises o recuperaram 

como grupo terminal para Anochetus, cujos integrantes compartilham todas essas 

características, além de pubescência, vértex e pronoto esculturados e pecíolo comprimido 

axialmente. Portanto, com base em nossas análises redistribuimos as espécies para o grupo A. 

graeffei (A. graeffei, A. patersoni, A. pupulatus e A. pubescence) e talvez, A. turneri. Como o 

clado J é incrivelmente variável em termos morfológicos, a resolução para a maioria dos 

táxons amostrados ficou pouco evidenciada ao buscarmos relacionar os pontos levantados por 

Brown (1978). Com base em material observado e nosso estudo, constatamos que o clado J 
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ainda possui várias espécies não descritas, o que enfatiza a necessidade de ampliar as coletas e 

desenvolver uma revisão para as espécies que o compõem.  

O grupo A. gladiator foi apontado por Brown (1978) e Larabee et al. (2016) como o 

possível elo entre Anochetus e Odontomachus. Brown (1976) levantou a hipótese de que a 

linhagem basal de Anochetus era composta por grandes formigas epigéicas pertencentes a esse 

grupo, o que, segundo ele, deu origem a Odontomachus. Enquanto Larabee et al. (2016) não 

incluiram nenhuma espécie de grupo A. gladiator em suas análises, mas hipotetizaram que a 

possibilidade dos Anochetus de grande porte terem evoluído várias vezes de forma 

independente. Todos esses autores estavam seguros em afirmar que uma linhagem de 

formigas de grande porte derivou da linhagem basal, que sabemos pertencer a Odontomachus, 

mas essa linhagem não pertence ao grupo A. gladiator, mas sim, até provarem o contrário, ao 

grupo A. hohenbergiae.  

A amostragem taxonômica incluiu a espécie A. variegatus do grupo A. gladiator, 

porém, se pensarmos na morfologia das espécies A. gladiator e A. filicornis (grupo A. 

gladiator), percebemos que na realidade Anochetus tenha evoluído várias vezes de forma 

independente, mantendo o padrão de formigas grandes e robustas como estado plesiomórfico 

em diferentes continentes, como será demonstrado a seguir.  

A filogenia recuperou ao todo dezenove grupos de espécies, nove grupos para 

Odontomachus e dez para Anochetus, destes, alguns já propostos por Brown (1976; 1978), e 

um novo para Anochetus, o grupo A. hohenbergiae. 

 

4. 2. Reconstrução ancestral 

 

As análises indicam uma origem para o grupo de gêneros Odontomachus por volta dos 

81 Ma, anterior aos estudos de Schmidt (2013) que estimou em 52 Ma, e Larabee et al., 

(2016) em 74.9 Ma. Já Larabee et al. (2016) destacam que a amostragem dos táxons (com um 

maior ou menor número de espécies), influenciava a estimativa dos parâmetros do modelo 

FBD. A cada diminuição do número de clados do grupo externo pelo autor, a estimativa da 

taxa de diversificação aumentava e a proporção de amostragem diminuia. Isso pode ter 

afetado a estimativa de origem, uma vez que a retirada de exemplares do grupo externo 

implica na retirada de ancestrais e acaba modificando as demais estimativas.  

No presente estudo, os mesmos táxons foram mantidos em todas as análises, e talvez 

por essa razão, o resultado foi diferente ao que foi encontrado por Schmidt (2013) e Larabee 

et al. (2016). Arcila et al. (2015), estudando um grupo de peixes (Teleostei: 
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Percomorphaceae), indicaram que um possível aumento na estimativa de idade, na qual os 

tempos de divergência foram estimados baseados em dados de estudos anteriores, são mais 

antigos e mais sensíveis às priori ou método de escolha, ao momento que um log normal 

exponencial é utilizado. E assim, como no estudo de Arcila et al. (2015), o uso de priori em 

raízes exponenciais resultaram em estimativas de idade de origem e divergência maiores do 

que as que foram determinadas durante a configuração da análise no presente estudo.  

Odontoponera transversa (Smith, 1857) foi incluída no clado do grupo externo mais 

próximo (uma prerrogativa do programa), com a espécie Mesoponera ambígua (André, 1890), 

pertencente ao grupo de gêneros Odontomachus, sendo recuperado com uma estimativa de 

divergência para 63.9 Ma. Larabee et al. (2016) estimaram um ancestral comum para 

Odontomachus + Anochetus originando por volta de 52.5 Ma (39.4-62.7 HPD), durante o 

Eoceno, enquanto as estimativas do presente estudo indicam a origem para o final do 

Paleoceno. O ancestral comum mais recente de Odontomachus + Anochetus divergiu por 

volta dos 64.8 Ma (HPD 49.8-82.3 Ma), também durante o início do Paleoceno. O clado com 

a estimativa de origem de Odontomachus foi datado para o Eoceno (51.4 Ma), enquanto 

Larabee et al. (2016) o estimaram por volta de 40 Ma. Já Anochetus teve sua origem estimada 

em 53.9 Ma (HPD 42.6-68.1 Ma), período anterior ao que foi estimado para Odontomachus, 

porém também durante o Eoceno e anterior ao período estimado por Larabee et al. (2016), 45 

Ma.   

Com base na discussão de Larabee et al. (2016), as taxas de diversificação foram 

estimadas para 0.06 no presente estudo, próximas da estimativa encontrada para o clado 

Odontomachus + Anochetus (Moreau e Bell, 2013) em um estudo de taxas de diversificação 

para Ponerinae. A maioria dos clados infragenéricos (A-J) são considerados jovens (5.5 – 44 

Ma) e possuem comprimento curto, sugerindo que alguns grupos sofreram uma rápida 

radiação nos últimos 30 Ma (Figura 5).  

A calibração precisa de relógios moleculares para estimar os tempos de divergência 

depende criticamente da interpretação da informação paleontológica (fósseis), particularmente 

nas eras/períodos inferidas para os fósseis e sua colocação filogenética (Arcila et al., 2015). 

Os fósseis são tipicamente usados em filogenias moleculares como priori para idade mínima 

ou máxima nos tempos de divergência dos nós internos (Asher et al., 2002, 2003; Donoghue, 

1989; Kumar e Hedges, 1998; Zuckerkandl, 1987). No presente estudo, o táxon fóssil O. 

paleomyagra foi utilizado para calibrar o clado A + B, baseado em suas características 

morfológicas compartilhadas com os demais membros dos clados, com datação estimada para 

20 Ma, idade do âmbar tcheco. Com base nisso, a origem e diversificação para os clados A e 
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B foi estimada em  34 e 30 Ma, respectivamente, período anterior ao estimado para a extinção 

do táxon usado para datação, com resultado similar ao encontrado por Larabee et al. (2016). 

Nenhum fóssil encontrou-se disponível para calibrar os clados C e D, por não haver nenhum 

fóssil que compartilhasse as características dos exemplares atuais. Os clados tiveram sua 

origem estimada em 28 Ma e se diversificando por volta dos 19 Ma. Para o clado E, foram 

utilizados os fósseis O. spinifer e O. pseudobauri, ambos provenientes de âmbar dominicano, 

com datação estimada para 17 Ma. A origem e diversificaçãoo foi estimada para 19 Ma, 

diversificando rapidamente aos 18 Ma, como também observado por Larabee et al. (2016). 

O clado F inclui espécies dos grupos A. hohenbergiae e A. altisquamis. Nele, foi 

utilizado o fóssil A. lucidus, do âmbar dominicano, com datação estimada para 17 Ma, para 

estimar o tempo de diversificação dos representantes do clado, que foi estimada em 35 Ma, 

período aproximado ao encontrado para Odontomachus (34 Ma). O clado G, composto pelos 

grupos de espécies A. rugosus e A. risii, calibrado com a espécie A. conisquamis, proveniente 

de âmbar dominicano, com datação estimada para 17 Ma, teve resultados próximos aos 

encontrados por Larabee et al. (2016) que estimaram sua origem e diverficação para ~22 e 18 

Ma, respectivamente. O clado H com espécies do grupo A. emarginatus, foi calibrado com os 

fósseis A. exstinctus e A. ambiguus, enquanto o clado I, composto por representantes dos 

grupos A. bispinosus, A. inermis e A. mayri, foi calibrado com as fósseis A. brevidentatus, A. 

intermedius, A. corayi e A. dubius,  provenientes de âmbar dominicano, com datação estimada 

para 17 Ma. O dois clados tiveram suas origens e diversificação muito próximas, 33 e 30-29 

Ma, para os grupos A. emarginatus e A. mayri, respectivamente, com resultado similar ao 

encontrado por Larabee et al. (2016). Ambos os clados possuem comprimento corporal curto, 

sugerindo que alguns grupos sofreram uma rápida radiação nos últimos 30 Ma. 

O clado J considerado um dos mais antigos, segundo nossas análises, teve sua origem 

estimada em 44 Ma, sendo superado apenas pela origem do grupo hohenbergiae (53 Ma). O 

clado possui os grupos de espécies A. grandidieri, A. rectangularis, A. gladiator, A. ghilliani, 

A. graffei e A. africanus, que foram indicados em estudos anteriores (Brown, 1978; Schmidt, 

2013; Larabee et al,. 2016), como as possíveis linhagens basais dentro de Anochetus, e foram 

aqui refutadas, porém, os trabalhos concordam com o período de origem e diversificação 

encontrado em aproximadamente 40 Ma e 30 Ma, respectivamente.  
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4. 3. Reconstrução biogeográfica 

 

Os modelos-padrões de evolução molecular não podem estimar os tempos absolutos 

de especiação sozinhos, e por isso, exigem calibrações externas para fazê-lo, como fósseis 

(FBD) ou estimativas (Landis, 2016). Muitos eventos paleogeográficos importantes são 

datados e, como os processos biogeográficos, usam o método alternativo ou complementar de 

datação fóssil (Landis, 2016). As análises demonstraram como um processo estocástico 

biogeográfico estratificado no tempo pode ser utilizado para estimar os tempos de 

divergências (FDB), e a seguir, por meio de eventos paleogeográficos, tentaremos organizar 

os resultados dos diferentes modelos empregados.  

À medida que o número de modelos para inferência biogeográfica continua a 

aumentar, o desafio de selecionar um método adequado para um determinado conjunto de 

dados vem se tornado cada vez maior (Yu et al., 2015). Esse tipo de afirmação chama 

bastante atenção, porque diferentes métodos podem produzir resultados diferentes a partir dos 

mesmos dados (Xiang e Thomas, 2008; Ali et al., 2013). Ao que tudo indica, utilizar todos os 

métodos oferecidos, tanto pelo RASP (Reconstruct Ancestral State in Phylogenies), quanto 

pelo pacote R BioGeoBEARS (Matzke, 2013), usado no presente estudo, seja o melhor 

caminho para comparar o grau de congruência entre modelos BAYAREALIKE, DIVALIKE e 

DEC (Matzke, 2014). 

À medida que o DIVALIKE otimiza as reconstruções em uma árvore filogenética, o 

algoritmo segue um conjunto de regras em uma distribuição ótima de um nó ancestral, que 

não poderia gerar uma área unitária não ocupada por nenhum descendente (Yu et al., 2015; 

Ronquist, 2001; Kodandaramaiah, 2010).  

Já o DEC exporta a probabilidade de todos os possíveis cenários biogeográficos 

estimados em um determinado nó. Por essa razão, os nós podem apresentar uma grande 

possibilidade de várias áreas relacionadas. Assim, as adições do modelo DEC permitem uma 

avaliação mais abrangente do grau de incerteza do estado ancestral em reconstruções 

biogeográficas. Os pesos de Akaike (AIC) podem então ser calculados e interpretados como a 

probabilidade relativa de diferentes intervalos ancestrais (Beaulieu et al., 2013). Nos últimos 

anos, numerosos pesquisadores se mostraram interessados em combinar estimativas 

bayesianas de relações evolutivas e tempos de divergência com o modelo DEC, para 

incorporar a incerteza filogenética na inferência biogeográfica (Beaulieu et al., 2013; Matzke, 

2014; Yu et al., 2015).  
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O BAYAREALIKE amplia a aplicação de modelos biogeográficos à análise de 

problemas realistas que envolvem um grande número de áreas, como as utilizadas em nossa 

proposta biogeográfica (Landis et al., 2013). Enquanto o DEC e o DIVALIKE permitem 

analisar diferentes tipos de eventos de cladogênese, o BAYAREALIKE omite todos os 

processos cladogenéticos, assumindo, em vez disso, que todas as mudanças na faixa 

geográfica ocorrem através de eventos de dispersão e extinção ao longo de ramos (Zhang et 

al., 2016). Em particular, as estimativas DEC e DIVALIKE podem produzir menores 

probabilidades para os dados do que BAYAREALIKE em situações que um multiplicador de 

dispersão M0 não tenha sido empregado. 

Para os modelos testados, as melhores estimativas de AIC foram obtidas quando o 

evento fundador +J foi implementado. A especificação desse evento (em que um evento de 

dispersão fundou uma nova linhagem geneticamente isolada), vem sendo considerada como 

crucial por alguns biogeógrafos históricos (ver Matzke, 2014). Na especiação usando eventos 

fundadores, um pequeno número de indivíduos, às vezes até mesmo um único indivíduo, pode 

participar de um evento de colonização raro e de longa distância, para fundar uma população 

instantaneamente isolada geograficamente de toda a população ancestral (Matzke, 2014). A 

estimativa do evento do fundador recebeu uma atenção teórica extensa em Mayr (1954), 

Gould e Eldredge (1972) e Carson e Templeto (1984) e continua a ser uma questão 

controversa, na qual o evento fundador da população e os estrangulamentos genéticos 

resultantes, contribuam significativamente para a mudança de picos adaptativos (Carson e 

Templeton, 1984; Coyne e Orr, 2004) ou evolução morfológica. No entanto, para muitos 

biogeógrafos, parece inegável que a especiação por meio do evento fundador é um modo 

importante de separação de linhagens ao redor do planeta (Matzke, 2014). 

O modelo BAYAREALIKE+J sugere que o ancestral comum mais recente do grupo 

de gêneros Odontomachus ocupava uma ampla área geográfica na região Afrotropical, 

Indomalaia e Autralásia, enquanto DEC+J aponta maior probabilidade para as regiões 

Afrotropical, assim como o DIVALIKE+J, há aproximadamente 80 milhões de anos atrás, 

período de datação próximo à estimativa de Schmidt (2013) para Ponerinae, ou seja, durante o 

período Cretáceo. O ancestral comum mais recente para Odontomachus e Anochetus, ocupava 

as regiões Afrotropical, Indomalaia e Australásia, segundo o BAYAREALIKE+J, e a região 

Afrotropical, segundo o DEC+J e o DIVALIKE+J, durante o Cretáceo médio. Como afirmado 

anteriomente, o BAYAREALIKE+J assume que todas as mudanças na faixa geográfica 

ocorrem através de eventos de dispersão e extinção ao longo de ramos, enquanto as 

estimativas DEC+J e DIVALIKE+J podem produzir menores probabilidade para as áreas, do 
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que BAYAREALIKE+J em situações em que não há um multiplicador de dispersão. Como o 

possível ancestral comum do grupo de gêneros Odontomachus ocupava uma grande área, o 

mesmo assumiu que eles dispersaram entre as regiões já assinaladas.  

As análises indicam o ancestral comum de Anochetus + Odontomachus originou-se na 

região Afrotropical, ou Neotropical ou Indomalaia, e irradiou para as demais regiões 

incluindo a Australásia. Larabee et al., (2016) estimaram a origem de Anochetus + 

Odontomachus para as regiões Neotropical e Afrotropical (Gondwana), baseado no modelo 

DEC e suas distribuições atuais, sem o evento fundador. 

O clado com espécies de Odontomachus teve sua origem datada para o início do 

Eoceno, para as regiões Afrotropical e Neotropical segundo as estimativas DEC+J, e apenas 

na Afrotropical segundo DIVALIKE+J, dispersando-se na região Neotropical, no final do 

Eoceno (~34 Ma). Enquanto o BAYAREALIKE+J manteve a distribuição espacial do 

ancestral comum (FIA) e sua dispersão para as regiões Indomalaia e Australásia. Larabee et 

al., (2016) estimaram a provável origem de Odontomachus para a região Afrotropical e 

Neotropical (Gondwana), porém ressaltaram que as estimativas tiveram baixo valor de 

suporte (0.77 de probabilidade relativa). 

As relações dos clados infragenéricos para Odontomachus foram mantidas nos 

modelos DEC+J e DIVALIKE+J, principalmente no que se refere às diversificações. Os 

clados A e B, com  representantes dos grupos de espécies O. assiniensis e O. coquereli 

afrotropicais e neotropicais, dispersando-se na região Afrotropical. O clado C com o grupo O. 

rixosus teve um ancestral comum Afrotropical e Neotropical (gondwânico), colonizando (ou 

dispersando-se) na região Indomalaia no final do Oligoceno (~24 Ma). O clado D, com O. 

hastatus, teve um ancestral Afrotropical e Neotropical durante o final do Eoceno. Já o 

BAYAREALIKE+J indica que  que o ancestral comum de O. hastatus  teve sua origem nas 

regiões Indomalaia e Australiana, irradiando-se mais tarde para a região Neotropical. 

DEC+J e DIVALIKE+J indicaram que o ancestral comum para o clado C orginou-se 

na região Neotropical ou Afrotropical (Gondwana) e irradiou-se para as demais regiões, 

enquanto o BAYAREALIKE+J indicou uma possível origem Indomalaia e Australasiana. 

Larabee et al. (2016) se depararam com o mesmo dilema, e sugeriram uma possível dispersão 

para as regiões Afrotropical e Indomalaia, através da região Neotropical que poderiam ter 

abrigado as linhagens de O. hastatus. Ao que as análises indicam (DIVALIKE+J e DEC+J), e 

também segundo Larabee et al. (2016), o ancestral pertenceu provavelmente à região 

Neotropical e irradiou-se para o Velho Mundo no inicio do Eoceno. Alguns autores (Moreau e 

Bell, 2013; Pie, 2016) sugerem que o Novo Mundo foi essencial para gerar e manter a 
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biodiversidade das formigas, em parte, devido à alta diversidade de plantas existentes nesta 

região. Segundo Larabee et al. (2016), resolver a relação de O. hastatus seria fundamental 

para entender corretamente a história de dispersão de Odontomachus entre o Velho e o Novo 

Mundo, e ao que nossas análises sugerem, um ancestral Neotropical irradiou-se para o Velho 

Mundo e manteve seu padrão morfológico nos grupos do clado D, com O. tyrannicus, O. 

ruficeps, O. saevissimus e O. infandus, durante o início do Eoceno. 

Pelo menos uma dispersão subsequente foi observada, segundo DIVALIKE+J e 

DEC+J, para as regiões Afrotropical e Indomalaia, vinda da região Neotropical, levando as 

linhagens das espécies O. troglodytes e O. simillimus (Afrotropical e 

Indomalaia/Australasiana, respectivamente) pertencentes ao clado E, que é majoritariamente 

constituído por espécies neotropicais pertencentes ao grupo O. haematodus, com algumas 

espécies neárticas. Já o BAYAREALIKE+J indica que as espécies do grupo O. haematodus 

fizeram o caminhou contrário ao indicado pelos outros dois modelos, irradiando no 

Neotrópico. 

 A origem e diversificação de Anochetus foi similar a de Odontomachus, datada para o 

início do Eoceno, provavelmente no Neotrópico, segundo as estimativas DEC+J e 

DIVALIKE+J, diversificando-se, praticamente no mesmo período para as demais regiões, 

enquanto o BAYAREALIKE+J manteve a distribuição espacial do ancestral comum, e sua 

dispersão para a região Indomalaia e Australásia, diversificando-se para as demais regiões. 

Segundo Larabee et al. (2016), os ramos descendentes de Anochetus foram construídos com 

base na origem de um ancestral comum vindo da região Neotropical ou Indomalaia, e na 

sequência, várias linhagens migraram para a região Afrotropical e Australásia, o que nossos 

resultados corroboram. 

O clado F, com A. hohenbergiae, é um bom exemplo da manutenção de alguns 

caracteres morfológicos que lembram alguns indivíduos de Odontomachus das regiões 

Afrotropical e Neotropical, com exceção apenas da ausência da linha apofisária (caractere 

diagnóstico), indicando uma possível evolução dos caracteres por paralelismo, já que os dois 

gêneros diversificaram-se em períodos próximos (51-53 Ma). O clado G, com os 

representantes dos grupos A. rugosus e A. risii, de origem Indomalaia, podem ter seguido o 

mesmo caminho que as espécies de Odontomachus (clado E), com um ancestral Neotropical 

irradiando-se para o Velho Mundo. Os clados H e I, com as espécies dos grupo A. 

emarginatus, A. bispinosus, A. inermis e A. mayri, tiveram um ancestral comum 

provavelmente Neotropical, que irradiou-se para as regiões Indomalaia, Australásia e 

Afrotropical, durante o início do Eoceno, praticamente durante o mesmo período que o clado 
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F (A. hohenbergiae), indicando uma rápida irradiação em ambas as linhagens. Os modelos 

BAYAREALIKE+J, DEC+J e DIVALIKE+J concordam com a origem de um ancestral 

comum vindo da região Indomalaia para os grupos de espécies do clado J, e sua irradiação e 

diversificação para na região Indomalaia, Australasiana e para o Velho Mundo  

Em geral, diferentes métodos fazem diferentes pressupostos. Por exemplo, o modelo 

DEC e seus derivados podem acomodar diferentes probabilidades de dispersão entre áreas em 

diferentes períodos de tempo e podem integrar comprimentos de ramificação, tempos de 

divergência e informações geológicas (Ree e Smith, 2008). Assim, os modelos DEC podem 

ser uma boa escolha para a reconstrução biogeográfica quando as relações entre as áreas 

distributivas ao longo do tempo são conhecidas com certeza relativamente alta (Moreau e 

Bell, 2013), tal como no presente estudo. Em contraste, o DIVALIKE é rígido para favorecer 

modelos de vicariância e geralmente é tendencioso contra a dispersão precoce (Ronquist, 

1997; Nylander et al., 2008). BAYAREALIKE é particularmente atraente se os pesquisadores 

estiverem mais interessados na distribuição ancestral dos nós-chave para a inferência 

biogeográfica que, no presente estudo, acabou indicando uma grande número de áreas para as 

construções ancestrais. O BAYAREALIKE não pode definir a taxa de dispersão, restringir o 

número máximo de áreas em cada nó ou excluir áreas ancestrais difundidas e improváveis 

antes da análise; por essa razão os ancestrais foram ligados às áreas tão amplas.  

Uma vez que a crosta terrestre não é composta por bacias oceânicas e continentes 

permanentes e imóveis, como considerado no passado, as terras uma vez distantes agora estão 

justapostas, e outras outrora unidas agora estão muito distantes (Brown e Lomolino, 2006). 

As grandes irradiações evolutivas de muitas ordens de vertebrados, plantas com sementes e 

insetos, aconteceram após a fragmentação da Pangéia, que ocorreu em direção a latitudes e 

climas diferentes, com redução do fluxo gênico e alterações nas pressões seletivas, seguida de 

uma rápida especiação e irradiação de suas biotas (Brown e Lomolino, 2006).  

No Cretáceo Médio (cerca de 100 Ma ), um mar raso separava a América do Norte da 

Europa, dividindo a Laurásia em três massas continentais, onde a região Neártica e a 

Paleártica não se conectavam. Já durante o Cretáceo superior (90 Ma), o continente 

sulamericano já começava a se diferenciar, estando ligado apenas por uma pequena faixa ao 

continente da Antártida, que continuava conectado ao que daria origem à Australásia. Ainda 

durante o Cretáceo, a Antártida continuava a derivar do continente Australiano e, enquanto 

esse derivava para porções de latitudes mais baixas, a Antártida continuou sua lenta jornada 

em direção do polo sul, se separando da Austrália durante o Eoceno superior, e apenas 
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durante o Mioceno (24-5 Ma), iniciou-se o desenvolvimento de uma grande calota polar 

(Brown e Lomolino, 2006).  

Por volta dos 75 Ma, também durante o Cretáceo, uma conexão terrestre entre as 

massas continentais da Laurásia foi restabelecida em direção ao estreito de Bering, formando 

uma conexão entre a América do Norte e a Ásia (Brown e Lomolino, 2006). Também não 

podemos esquecer que durante o Cretáceo até Paleoceno, eventos tectônicos (separação da 

Godwana) e climáticos ajudaram tanto a irradiação de espécies como extinção das mesmas, 

em função dos mares retrocederem (100 Ma), aquecimento da terra (60 Ma) e as glaciações 

durante o Mioceno (20 Ma), período de datação de alguns fósseis de Odontomachus e 

Anochetus.  

 Com base nesse cenário e nossas hipóteses biogeográficas, sugerimos uma possível 

rota para a irradiação e a dispersão das espécies dos gêneros Odontomachus e Anochetus, bem 

como seus ancestrais comuns. Uma possível rota pela Antártida poderia explicar a irradiação 

dos ancestrais de Anochetus e Odontomachus, originados na região Neotropical durante o 

final do Cretáceo. A diferenciação dessas linhagens provavelmente ocorreu no Paleoceno (65 

± 58 Ma), quando a África já tinha se separado consideravelmente do bloco formado pela 

Austrália, Antártida e América do Sul. Os resultados biogeográficos implicam que a Antártida 

pode ter servido como um cenário importante para os gêneros Anochetus e Odontomachus no 

passado, agindo como uma ponte entre os demais continentes, e à medida que a ruptura e a 

separação ocorreram entre eles, seus descendentes foram diversificando e irradiando para 

outras regiões zoogeográficas durante Eoceno.  

As linhagens de Odontomachus tiveram sua origem estimada para a região 

Afrotropical e Neotropical durante o final do Cretáceo e início do Paleoceno, quando a 

Antártida já havia se separado de ambos os continentes, e seguia em direção ao polo sul. 

Enquanto isso, Anochetus teve sua origem Neotropical e com a separação da Antártida, seus 

descentes irradiaram para as regiões Indomalaia, Australásia e Afrotropical. Vários fósseis 

antárticos de numerosos animais (como por exemplo, aves paleognathas, Tambusi et al,. 

1994; marsupiais, Woodburne e Case, 1996) e plantas (como Nothofagus, Dettmann et al., 

1990) documentam a importância desse corredor transantártico (Arco de Scotia) durante 

grande parte do Cretáceo e o Paleogeno (Câmara, 2016).  

Briggs (1995) considera o período desde cerca de 60-40 Ma como a janela mais 

importante de oportunidade migratória dos táxons distribuídos nas áreas do hemisfério sul. 

Além dos intercâmbios recorrentes entre a Austrália e América do Sul, outro evento de 

dispersão para a região Indomalaia é invocado para explicar a distribuição na área 
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considerada, que seria através do Planalto de Kerguelen e/ou do Platô Crozet, que funcionou 

possivelmente como uma ponte terrestre que ligava a Antártica, Madagascar, Índia e talvez a 

África continental, a partir do final ou meados do Cretáceo até meados do Terciário 

(McLoughlin, 2001; Wallace et al., 2002; Lawver e Gahagan, 2003). Mesmo que massas de 

terra e ilhas menores das proximidades não formassem uma ponte permanente entre Antártida 

e os outros continentes, a redução da distância de dispersão pode ter favorecido os 

intercâmbios bióticos na região, como foi sugerido por Câmara (2016). 

Muito sobre a história evolutiva de Anochetus e Odontomachus deve ainda ser 

esclarecido, como por exemplo, definir o provável grupo irmão, levando em consideração os 

resultados filogenéticos, a reconstrução ancestral e biogográfica aqui apresentadas, uma vez 

que, até o momento, nenhuma filogenia recente conseguiu estimar essa relação com altos 

valores de suporte. Ao momento em que empregamos muitas análises biogeográficas, alguns 

resultados divergiram e, para uma melhor compreensão, uma investigação mais aprofundada 

possa esclarescer a origem e diversificação dos dois grupos. Muitos táxons ainda não 

descritos, como foi o caso da recém-descrita A. hohenbergiae, podem ajudar a reconstruir a 

história evolutiva do gênero, e talvez seja esse o caminho correto a se seguir para 

compreender melhor a história evolutiva de Anochetus e Odontomachus. 
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ANEXO I. Exemplares do grupo interno e externo que tiveram seu DNA extraído e sequênciado para análise filogenética de Anochetus e 

Odontomachus. Os fragmentos de DNA obtidos para cada espécime foi assinalado com um “X” (CAD, TopI, Wg, Lw Rh e COI). Os números de 

acesso, quando existentes, de cada instituição de origem foram indicados na tabela, bem como o país e a localidade de origem de cada espécime. 

Espécimes Localidade Código único CAD TOP I Wg Lw Rh COI 

Anochetus africanus I44 Uganda JTLC X X  X X 

Anochetus africanus I97 Gabon BLF-2170(47) X  X  X 

Anochetus alae I253 Australia, Queensland FLDNA122   X X X 

Anochetus altisquamis I231 Brasil FLDNA052 X X X X X 

Anochetus grandidieri I283 Madagascar CASENT0208778  X  X X 

Anochetus bequaerti I98 Africa Central BLF 4100 (40) X X X X X 

Anochetus bispinosus I232 Peru FLDNA054 X X X  X 

Anochetus boltoni I94 Madagascar BLF8985 X X X X X 

Anochetus cf. cato I233  Nova Guiné FLDNA056 X  X X  

Anochetus diegensis I136 Brasil  X X X X X 

Anochetus diegensis I162 Brasil    X X X 

Anochetus diegensis I166 Brasil  X X X X X 

Anochetus diegensis I169 Brasil  X X  X  

Anochetus diegensis I176 Brasil  X X X X X 

Anochetus mayri I194 Brasil  X  X X X 

Anochetus emarginatus I14 Brasil  X  X X X 

Anochetus emarginatus I171 Brasil  X X X X X 

Anochetus emarginatus I180 Brasil  X X X X X 

Anochetus emarginatus I229 Bolivia FLDNA044    X  

Anochetus emarginatus I3 Brasil  X X X X X 

Anochetus ghilianii I293 Espanha CASENT091458 X  X  X 

Anochetus ghilianii I32 Espanha  X  X X X 

Anochetus ghilianii I323 Marrocos CASENT0270572 X X X X X 

Anochetus goodmani I95 Madagascar CASENT0369307-RES X X X X X 

Anochetus goodmani I96 Madagascar CASENT0370590-RES      

Anochetus graeffei I133 República de Vanuatu CR111101-08-01 X  X X X 

Anochetus graeffei I134 República de Vanuatu CR120630-01-06 X  X X X 

Anochetus graeffei I135 Nova Caledônia CR111127-10-01 X X X  X 

Anochetus grandidieri I74 Madagascar CASENT0134152-RES X X  X X 

Anochetus cf. madagascarensis I80 Comoros CASENT0146336-RES X X  X  

Anochetus grandidieri I93 Madagascar 0291197-0291199-RES   X  X 

Anochetus hohenbergiae I1 Brasil  X X X X X 

Anochetus hohenbergiae I57 Brasil  X X X X X 

Anochetus horridus I147 Brasil  X X X   

Anochetus horridus I153 Brasil   X X X X 

Anochetus horridus I234 Guiana FLDNA060 X  X X X 

Anochetus horridus I4 Brasil  X  X  X 

Anochetus inermis I228 Venezuela FLDNA043 X X X X  

Anochetus katonae I319 Kenia CASENT0746942 X X X X X 
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Anochetus katonae I321 Gabon CASENT0004202 X X  X X 

Anochetus katonae I43 Uganda JTLC X X X X  

Anochetus cf. madagascarensis I78 Madagascar 0149430-0149432-RES   X  X 

Anochetus cf. madaraszi I336 Cambodia FLDNA167  X X   

Anochetus cf graeffei I337 Malásia FLDNA178 X X X   

Anochetus cf. bequaerti I107 Gabon BLF 01684  X X  X 

Anochetus neglectus I10 Perú  X  X X X 

Anochetus mayri I152 Costa Rica NMNH00522648 X X X  X 

Anochetus mayri I160 Brasil  X   X  

Anochetus diegensis I199 Brasil  X  X X X 

Anochetus mayri I212 Equador  X  X X X 

Anochetus mayri I250 Nicaragua FLDNA113 X X X X X 

Anochetus mayri I46 Cuba JTLC  X X  X 

Anochetus neglectus I87 Perú 0373283-0373287-RES X X X X X 

Anochetus minans I236 Honduras FLDNA062  X  X  

Anochetus minans I48 Nicaragua JTLC X X X X X 

Anochetus neglectus I181 Brasil  X X X X X 

Anochetus mayri I183 Brasil  X  X X X 

Anochetus neglectus I204 Brasil   X X X X 

Anochetus neglectus I237 Brasil FLDNA063  X X X X 

Anochetus cf. neglectus I7 Brasil  X X  X  

Anochetus obscuratus I238 Uganda FLDNA064 X X X X X 

Anochetus cf. obscuratus I316 Africa Central CASENT0403746  X X X X 

Anochetus obscurior I335 Siri Lanka FLDNA174 X X X X X 

Anochetus orchidicola I227 Costa Rica FLDNA041 X   X X 

Anochetus orchidicola I49 Nicaragua JTLC X  X X  

Anochetus paripungens I239 Australia FLDNA065 X X X  X 

Anochetus pattersoni I82 Seychelles CASENT0137304-RES X X X X X 

Anochetus africanus I108 Gabon BLF-2276(14)   X X X 

Anochetus cf. risii I225 Malaysia FLDNA038  X  X X 

Anochetus pubescens I106 Mayotte 0132423-0136793-0136796-RES  X X  X 

Anochetus pubescens I76 Comoros 0135206-RES X  X X  

Anochetus pubescens I77 Comoros 0135208- RES X X  X X 

Anochetus pupulatus I307 India CASENT0217512 X X X  X 

Anochetus pupulatus I91 Indonésia 0354418- 0354421-RES  X X X X 

Anochetus rugosus I260 Borneo FLDNA161 X    X 

Anochetus cf. simoni I164 Brasil  X  X X X 

Anochetus cf. simoni I197 Brasil  X X X X X 

Anochetus cf. simoni I21 Brasil  X X  X X 

Anochetus simoni I226 Venezuela FLDNA039  X X  X 

Anochetus cf. targionii I5 Brasil   X X X  

Anochetus siphneus I315 Zambia CASENT 0066985 X X X X X 

Anochetus cf. grandidieri I286 Zaire CASENT 0746950 X  X  X 

Anochetus cf. bequaerti I105 Gabon BLF1648(49) X X  X X 

Anochetus cf. neglectus I191 Brasil  X X X X  

Anochetus simoni I230 Venezuela FLDNA050   X X X 
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Anochetus princeps I285 Filipinas CASENT 0746940 X X X X X 

Anochetus cf. rufus I313 India CASENT 0746682 X X X   

Anochetus grandidieri I75 Madagascar 0134462-RES X X X X X 

Anochetus cf. graeffei I111 Filipinas 0267971-0267974-RES  X   X 

Anochetus incultus I110 Filipinas 0266083-0266086-RES X  X X  

Anochetus cf. graeffei I109 Filipinas 0267923-026926-RES  X X X X 

Anochetus cf. subcoecus I70 Seychelles 01598871-RES  X  X X 

Anochetus cf. subcoecus I71 Seychelles 0159832-RES   X X X 

Anochetus cf. ruginotus I114 Tailândia 0119852-0119853-RES X X X  X 

Anochetus cf. subcoecus I79 Comoros 0147171-RES X X  X X 

Anochetus emarginatus I6 Brasil  X X X X  

Anochetus subcoecus I333 China FLDNA105 X  X X X 

Anochetus subcoecus I334 China FLDNA162 X X X X X 

Anochetus targionii I146 Brasil  X   X X 

Anochetus targionii I9 Costa Rica NHMN  X X X X 

Anochetus grandidieri I284 Madagascar CASENT 0274273  X X X  

Anochetus traegaordhi I102 Arábia Saudita 0263884-0263886-RES X X X X X 

Anochetus turneri I254  Austrália FLDNA124 X  X X X 

Anochetus variegatus I104 Papua Nova Guiné CASENT0518852-RSA2000-027 X  X X X 

Anochetus victoriae I252 Australia FLDNA117 X X X X X 

Anochetus madaraszi I55 India  X X X X X 

Brachyponera sennarensis I132 Arabia Saudita  0264289-0264291-RES   X X  

Cryptopone butteli I41 Malásia JTLC  X X   

Dinoponera quadriceps I23 Brasil  X  X X X 

Bothroponera sp. I130 Madagascar 0166007-0166008-RES X   X X 

Leptogenys diminuta I53 India   X X X X 

Megaponera analis I128 Uganda 0352442-0352444-RES X X X  X 

Mesoponera ambigua I131 Comoros 0134325-RES X  X X X 

Neoponera inversa I209 Brasil    X X X 

Neoponera inversa I22 Brasil  X  X  X 

Neoponera villosa I16 Brasil  X X X X X 

Odontomachus affinis I359 Brasil  X X X   

Odontomachus angulatus I249 Ilhas Fiji FLDNA108  X   X 

Odontomachus animosus I221 Papua Nova Guiné FLDNA031 X  X X X 

Odontomachus assiniensis I42 Uganda JTLC X X X X X 

Odontomachus cf. assiniensis I84 Uganda 0352524-0352526-RES X X X   

Odontomachus assiniensis I86 Uganda 0352497-0352499-RES X X X X X 

Odontomachus yucatecus I137 Mexico UNAM X X X X X 

Odontomachus bauri I141 Costa Rica UNAM X    X 

Odontomachus bauri I207 Brasil: Rondônia    X X X 

Odontomachus bradleyi I12 Peru: Madre de Dios  X X X X X 

Odontomachus bradleyi I26 Peru: Madre De Dios  X X X X  

Odontomachus cf. ruginodis I88 Peru: Cusco 0374792-0374794-RES  X X X  

Odontomachus cf. ruginodis I192 Brasil: Amazonas  X X X   

Odontomachus caelatus I145 Brasil: Amazonas  X   X X 

Odontomachus cf. laticeps I28 Brasil: Amazonas  X X X  X 
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Odontomachus cephalotes I218 Australia FLDNA023 X X X X X 

Odontomachus cephalotes I258 Australia: Lockhart River FLDNA149 X X X X  

Odontomachus chelifer I115 Trinidad And Tobago: Asa 
Wright Nature Center 

BLF-10390 X   X X 

Odontomachus chelifer I38 Nicaragua: Matapalga JTLC X X X X X 

Odontomachus circulus I245 China FLDNA102 X  X X X 

Odontomachus clarus I265 Usa: Arizona CASENT 0746955   X X X 

Odontomachus coquereli I215 Madagascar: Mandritsara FLDNA011 X  X   

Odontomachus coquereli I63 Madagascar: Antsiranana 

Forest 

0107412-RES X X X X X 

Odontomachus coquereli I65 Madagascar: Tomazina 0524643 CASENT  X X  X 

Odontomachus coquereli I81 Madagascar: Binara Forest 0353284-RES X X X X X 

Odontomachus erythrocephalus I220 Costa Rica: W Nuevo Arenal FLDNA028 X X X  X 

Odontomachus erythrocephalus I267 Costa Rica: Heredia CASENT 0746957  X X  X 

Odontomachus haematodus I11 Peru: Madre De Dios  X X X X X 

Odontomachus haematodus I138 Brasil: Bahia  X   X X 

Odontomachus haematodus I150 Peru: Madre De Dios  X X X X X 

Odontomachus haematodus I157 Brasil: Amazonas   X X X X 

Odontomachus haematodus I165 Brasil: Amazonas  X X X X X 

Odontomachus haematodus I188 Brasil: Bahia  X X X X X 

Odontomachus haematodus I195 Brasil: Amazonas  X X X X X 

Odontomachus haematodus I203 Guina Francesa: Piste De 

Relâncher 

 X X X X X 

Odontomachus hastatus I118 Peru: Loreto BLF-ANTC1103 X X X X  

Odontomachus hastatus I15 Brasil: Amazonas  X   X X 

Odontomachus hastatus I159 Brasil: Amazonas   X X X X 

Odontomachus hastatus I161 Brasil: Amazonas  X X X X X 

Odontomachus hastatus I185 Brasil: Amazonas  X  X   

Odontomachus hastatus I193 Brasil: Amazonas  X X X X X 

Odontomachus hastatus I210 Brasil: Amazonas   X X X X 

Odontomachus infandus I340 Filipinas FLDNAD179 X     

Odontomachus cf. ruginodis I13 Peru: Madre De Dios  X X X X X 

Odontomachus cf. laticeps I117 Costa Rica: Heredia BLF-10425 X X X   

Odontomachus cf. laticeps I139 Mexico: Chiapas UNAM X X X   

Odontomachus cf. laticeps I140 Mexico: Querétero UNAM   X X X 

Odontomachus cf. assiniensis I179 Uganda: Semuliki   X X X X 

Odontomachus cf. laticeps I29 Brasil: Rondônia   X    

Odontomachus cf. laticeps I36 Honduras: Atlántida JTLC X X X X X 

Odontomachus malignus I338 Borneo FLDNA184 X X X X X 

Odontomachus cf. mayi I24 Brasil: Amazonas   X X   

Odontomachus laticeps I119 Peru: Madre De Dios 0372214-0372210-RES X X  X X 

Odontomachus laticeps I175 Brasil: Bahia  X  X X X 

Odontomachus laticeps I198 Brasil: Bahia  X X X X X 

Odontomachus meinerti I205 Brasil: Roraima   X X X X 

Odontomachus laticeps I89 Peru: Madre De Dios 0372268-0372270-RES X  X X  

Odontomachus cf. montanus I222 Papua Nova Guiné  FLDNA032 X X X  X 
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Odontomachus rixosus I40 Malásia: Sabah JTLC X X X  X 

Odontomachus cf. monticola I51 India: Sikkim Bharti X X X  X 

Odontomachus nigriceps I103 Papua Nova Guinéa: Madang 
Baitabag 

0218778-RES X X X  X 

Odontomachus cf. caelatus I27 Brasil: Amazonas    X  X 

Odontomachus opaculus I223 Papua Nova Guinéa: New 

Britain 

FLDNA034 X X X X X 

Odontomachus panamensis I213 Costa Rica: La Selva 

Biological Station 

FLDNA004 X X   X 

Odontomachus papuanus I243 Papua Nova Guinéa: Western 

Muller Ra. 

FLDNA097 X X X X X 

Odontomachus banksi I247 Filipinas FLDNA106  X X X X 

Odontomachus relictus I217 USA: Florida FLDNA022 X X X X X 

Odontomachus relictus I259 USA: Lachoochi Ridge FLDNA155 X X X X X 

Odontomachus rixosus I224 Indonesia: Borneo  FLDNA036 X  X  X 

Odontomachus rixosus I341 Indonesia: Borneo FLDNA181  X X X X 

Odontomachus cf. turneri I219  Australia: Queensland FLDNA025 X  X X  

Odontomachus cf. turneri I257 Australia: Lockhart River FLDNA140 X X  X X 

Odontomachus ruginodis I241 Honduras: Atlántida FLDNA093 X X X X X 

Odontomachus ruginodis I37 Honduras: Atlántida JTLC X X X X X 

Odontomachus imperator I244 Papua Nova Guiné: Western 
Muller Ra. 

FLDNA099   X X  

Odontomachus scalptus I216 Guiana: Acarai Mts. FLDNA018 X  X X X 

Odontomachus simillimus I72 Seychelles: Aride Island 0160212-RES X X X X X 

Odontomachus simillimus I73 Seychelles: La Dique Island 0159189-RES  X  X X 

Odontomachus cephalotes I100 Australia: Queensland 0118703-0118704-RES X  X X X 

Odontomachus cephalotes I101 Australia: Queensland 0118675-0118676-RES X X X X X 

Odontomachus banksi I112 Filipinas: Camarines 0268005-0268007-RES X  X X  

Odontomachus roxosus I113 Tailândia: Chaiyaphum 0275987-0275988-RES   X X X 

Odontomachus assiniensis I122 Uganda: Semuliki 0352500-0352502-RES X X X  X 

Odontomachus meinerti I17 Brasil: Roraima  X X  X X 

Odontomachus cf. monticola I268 China: Yunnan CASENT 0189509 X  X X X 

Odontomachus assiniensis I282 República do Congo: Lesio-
Loun 

CASENT 0288870 X  X X X 

Odontomachus brunneus I360 Paraguai    X   

Odontomachus brunneus. I58 Brasil: Mato Grosso Do Sul  X X  X X 

Odontomachus bauri I59 Brasil: Mato Grosso Do Sul  X X X X X 

Odontomachus brunneus I60 Brasil: Mato Grosso Do Sul   X X  X 

Odontomachus brunneus I61 Brasil: Mato Grosso Do Sul  X  X X X 

Odontomachus cf. assiniensis I280 Uganda: Kibale CASENT 0291699 X  X   

Odontomachus cf. assiniensis I279 Uganda: Kibale CASENT 0290022 X  X  X 

Odontomachus cf. assiniensis I281 Uganda: Kibale CASENT 02900101  X X X X 

Odontomachus assiniensis I83 Uganda: Semuliki 0354610-0354612-RES X X  X X 

Odontomachus asssiniensis I85 Uganda: Semuliki 0352512-0352514-RES X  X  X 

Odontomachus rixosus I248 China: Yunnan FLDNA107 X  X X X 

Odontomachus troglodytes I45 Uganda: Bundibugyo JTLC X X X X  
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Odontomachus troglodytes I64 Madagascar: Prov. Toamazina 0542163 CASENT  X X  X 

Odontomachus turneri I255 Australia: FLDNA126 X X X X X 

Odontomachus tyrannicus I242 Papua Nova Guiné: Western 
Muller Ra. 

FLDNA095 X X  X X 

Odontomachus yucatecus I2 Mexico: Yucatan  X   X X 

Odontoponera transversa I52 India: Uttarakhand Bharti X X X X X 

Mesoponera ambigua I127 Madagascar: Andranomatavy 0370570-0370571-RES  X X  X 

Simopelta jeckylli I18 Brasil: Rondônia  X X X  X 
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ANEXO II. Modelo BAYAREALIKE: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência é apresentado com os nós ancestrais inferidos rotulados. F: 

Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásia; P: Paleártica; T: Neotropical; N: Neártica. 
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ANEXO III. Modelo DEC: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência é apresentado com os nós ancestrais inferidos rotulados. F: 

Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásia; P: Paleártica; T: Neotropical; N: Neártica. 

 



 79 

ANEXO IV. Modelo DIVALIKE+J: Reconstrução ancestral biogeográfica de Anochetus e 

Odontomachus. Topologia da árvore de máxima de credibilidade do FDB. Clados da 

estimativa de origem e divergência é apresentado com os nós ancestrais inferidos rotulados. F: 

Afrotropical; I: Indomalaia; A: Autralásia; P: Paleártica; T: Neotropical; N: Neártica. 
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CAPÍTULO II 

 

Revisão de Anochetus para a região Neotropical (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae) 

com destaque para seus grupos de espécies 

 

Itanna O. Fernandes, Jacques H. C. Delabie, Ted R. Schultz & Marcio L. Oliveira. 

________________________________________________________________________ 

Manuscrito em preparação para a Zootaxa. 
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Resumo 

 

A taxonomia e a filogenia das formigas em níveis superiores estabilizou de forma 

significativa nas últimas décadas, devido ao aumento nos estudos sistemáticos por múltiplos 

grupos de pesquisa. A subfamília Ponerinae, por exemplo, foi objeto de um recente estudo 

filogenético molecular (Schmidt, 2013) e de uma reavaliação da diversidade morfológica 

(Schmidt & Shattuck, 2014). Anochetus (Ponerinae), teve uma história taxonômica estável, 

embora Brown (1973) o tenha sinonimizado sob Odontomachus, mais tarde recuando dessa 

posição (Brown, 1976), depois de descobrir diferenças consistentes na estrutura da cabeça, 

como a carena nucal e as linhas apofisárias. O gênero compreende 112 espécies descritas 

(incluindo 8 fósseis), distribuídas nas regiões tropicais e subtropicais. A região Neotropical 

atualmente, conta com 26 espécies, distribuídas do norte do México ao norte da Argentina e 

algumas ilhas do Caribe. Com base em semelhanças morfológicas, Brown (1978) dividiu as 

espécies neotropicais em cinco grupos: A. altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. 

inermis e A. mayri. Desde então, cinco novas espécies foram descritas, quatro no grupo 

emarginatus e uma no grupo bispinosus, porém, sem tratamentos taxonômicos explícitos de 

caracteres compartilhados. A taxonomia e a história evolutiva do gênero Anochetus foram 

objeto de vários trabalhos recentes focados em outras regiões biogeográficas. Aqui, 

apresentamos a primeira revisão neotropical para o gênero, após quase 40 anos, levando 

também em consideração os grupos de espécies reconhecidos para o neotrópico. Das 26 

espécies de Anochetus até então conhecidas, 22 foram redescritas baseadas no exame de 

material-tipo. Com base no estudo material-tipo, uma nova sinonímia e três novas espécies 

foram reconhecidas para a região Neotropical. As espécies agora contam com chaves de 

identificação para operárias, rainhas e machos e suas respectivas distribuições foram 

atualizadas. Para a região Neotropical, Anochetus agora conta com 28 espécies e seis grupos 

de espécies, sendo eles: A. altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. hohenbergiae, A. 

inermis e A. mayri. 

 

Palavras-chave: grupo A. hohenbergiae; material-tipo; chaves dicotômicas; formigas 

mandíbulas armadilha.  
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Abstract 

 

The taxonomy and phylogeny of ants at higher levels has stabilized significantly in the 

last decades, due to the increase in systematic studies by multiple research groups. The 

subfamily Ponerinae, for example, was the object of a recent molecular phylogenetic study 

(Schmidt, 2013) and a reassessment of morphological diversity (Schmidt & Shattuck, 2014). 

The genus Anochetus (Ponerinae), had a stable taxonomic history, although Brown (1973) had 

it synonimized under Odontomachus, later retreating from that position (Brown, 1976), after 

discovering consistent differences in the structure of the head, such as nuchal carina and the 

apophyseal lines. The genus comprises 112 described species (including 8 fossils), distributed 

in tropical and subtropical regions. The Neotropical region currently has 26 species, 

distributed from northern Mexico to northern Argentina and some Caribbean islands. Based 

on morphological similarities, Brown (1978) divided the neotropical species into five groups: 

A. altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. inermis and A. mayri. Since then, five new 

species have been described, four in the emarginatus group and one in the bispinosus group, 

but without explicit taxonomic treatments of shared characters. The taxonomy and 

evolutionary history of the genus Anochetus have been the object of several recent works 

focused on other biogeographic regions. Here, we present the first Neotropical review for the 

genus, after almost 40 years, also taking into account the groups of species recognized for the 

neotropic. From the 26 Anochetus species previously known, 22 were redescribed based on 

the examination of type-material. Based on the type-material study, a new synonymy and 

three new species were recognized for the Neotropical region. The species now have 

identification keys for workers, queens and males and their respective distributions have been 

updated. For the Neotropical region, Anochetus has now 28 species and six groups of species: 

A. altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. hohenbergiae, A. inermis and A. mayri. 

 

Key words: A. hohenbergiae group; type material; dictomic key; trap-jaw ants. 
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1. Introdução 

 

Ponerinae é a terceira maior subfamília dentro de Formicidae, com 47 gêneros e mais de 

1.231 espécies e 138 subespécies válidas para o mundo, além de 12 gêneros fósseis e 86 

espécies, tendo uma distribuição é predominantemente tropical (Bolton, 2016; Schmidt e 

Shattuck, 2014). Ponerinae não recebia um tratamento taxonômico desde Emery (1911) e 

filogenético desde Brown (1954). Porém, foi recentemente revisada por Schmidt e Shattuck 

(2014), tendo como base a filogenia proposta por Schmidt (2013). A monofilia da subfamília, 

bem como a da tribo Platythyreini, foram fortemente suportadas, porém as relações entre os 

gêneros pertencentes a Ponerini tiveram baixos valores de suporte. Uma das saídas que 

Schmidt e Shattuck (2014)  encontraram para tentar explicar a conformação dos clados foi 

dividi-los em seis grupos de gêneros pertencentes à tribo Ponerini, dentre eles, o grupo de 

gêneros Odontomachus (Odontomachus s.s. e Anochetus), que foram testados recentemente 

por Larabee et al. (2016), indicando sua recíproca monofilia. Brown (1976; 1978) criou 

grupos de espécies para Odontomachus e Anochetus, respectivamente, baseado em caracteres 

morfológicos, no intuito de ajudar na distinção das diversas espécies de cada gênero 

distribuídas pelo mundo. 

Anochetus foi proposto por Mayr (1861) para abrigar a espécie Odontomachus ghilianii 

Spínola, 1851. O gênero teve uma história taxonômica estável dentro da subfamília, apesar de 

Brown, (1973) sinonimizá-lo sob Odontomachus, mais tarde recuando dessa posição (Brown, 

1976) ao descobrir diferenças consistentes na estrutura da cabeça, como a carena nucal e 

ausência de linhas apofisárias convergentes. Anochetus possui dois sinônimos juniores, 

Stenomyrmex Mayr, 1862, muitas vezes tratado como subgênero de Anochetus, e 

Myrmapatetes Wheeler, 1929.  

O formato da cabeça em Anochetus é similar ao encontrado em Odontomachus, mas os 

gêneros são facilmente diferenciados ao observamos a região posterior da cabeça. Em 

Odontomachus a carena nucal é situada no meio da margem posterior da cabeça, formando 

um par de linhas escuras convergentes em forma de V, enquanto que em Anochetus ela forma 

uma curva ampla e ininterrupta (Figura 1B). Outro caracter importante é o pecíolo, que pode 

variar de escamiforme a bidentado em Anochetus, com exceção de A. hohenbergiae Feitosa & 

Delabie, 2012), que possui o pecíolo cônico e pontiagudo, como o encontrado em 

Odontomachus. As formigas do gênero Anochetus são geralmente pequenas (3-12 mm) em 

comparação a Odontomachus (6-20 mm). 
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As colônias de Anochetus são pequenas, contendo menos de 100 operárias (Brown 

1976; 1978), embora as de A. faurei Arnold, 1948 possam ter em torno de 400 operárias 

(Villet et al., 1991). A grande maioria nidifica no solo ou em madeiras em decomposição, 

mas podem ser encontradas nidificando em epífitas. Seus ninhos são construídos em locais 

apertados, tais como galhos podres, sob a casca, ou em espaços pequenos no solo (Wilson 

1959; Brown, 1976; 1978; Lattke, 1986), alguns são arbóreos (Brown, 1976; 1978; Feitosa et 

al., 2012) enquanto outros podem ser construídos em cupinzeiros abandonados (Wheeler, 

1936; Dejean et al., 1997).  

Anochetus foi objeto de estudo taxonômico para algumas regiões no mundo, como 

China (Zhou, 2001; chave de espécies), Mediterrâneo (Kugler & Ionescu, 2007; chave de 

espécies); Malásia (Fisher & Smith, 2008; revisão), Argentina e Paraguai (González-Campero 

& Elizalde, 2008; novas espécies), região Neotropical (Zabala, em Fernández, 2008; nova 

espécie e atualização de chave para os neotrópicos), Taiwan (Terayama, 2009; chave de 

espécies), Austrália (Shattuck & Slipinska, 2012; revisão), Ilhas Filipinas (Zettel, 2012; 

revisão), Índia (Bharti & Wachkoo, 2013; revisão), mundial (Schmidt & Shattuck, 2014; 

diagnose, descrição sinóptica, distribuição, ecologia e comportamento, considerações 

filogenéticas e taxonômicas para Ponerinae) e China (Satria, Viet & Eguchi, 2017; chave para 

o grupo A. rugosus). O gênero possui 112 espécies válidas para o mundo, distribuídas pelas 

regiões tropicais e subtropicais, podendo ainda ocorrer em regiões temperadas. Atualmente, a 

região Neotropical conta com 26 espécies viventes e 8 fósseis, ocorrendo do norte do México 

até o norte da Argentina e em algumas ilhas do Caribe (Bolton, 2016; antmaps.org). 

Baseado em semelhanças morfológicas, Brown (1978) distribuiu as espécies 

neotropicais em cinco grupos: A. altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. inermis e A. 

mayri. Desde então, cinco novas espécies foram descritas, quatro para o grupo A. emarginatus 

(Lattke, 1986; Gonzáles-Campero e Elizalde, 2008; Feitosa et al., 2012) e uma para o grupo 

A. bispinosus (Fernández, 2008). O gênero Anochetus tem sido alvo de trabalhos taxonômicos 

e moleculares em diversas regiões biogeográficas mas não recebe uma abordagem 

taxonômica a quase 40 anos para a região Neotropical. Assim, uma revisão para as espécies e 

seus respectivos grupos de espécies se faz necessária.  

 

2. Material e Métodos 

 

2. 1. Obtenção de espécimes e coleções. 
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As formigas do gênero Anochetus foram requisitadas em coleções brasileiras e 

estrangeiras, e seus respectivos acrônimos estão listados abaixo: 

 

BMNH: Museu Britânico de História Natural, Londres, U.K. 

CASC: California Academia de Ciências, San Francisco, Califórnia, U.S.A. 

CPDC: Coleção do Laboratório de Mirmecologia, Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, 

Bahia, Brasil. 

DZUP: Departamento de Zoologia da Universidade do Paraná, Curitiba, Brasil. 

JTLC: John T. Longino Coleção Pessoal, Universidade de Utah, Salt Lake City, Utah, U.S.A. 

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

IFML: Instituto Fundação Miguel Lillo, Tucumán, Argentina. 

MEUV: Museu da Universidade do Valle, Santiago de Cali, Colômbia. 

MHNG: Museu de História Natural de Genebra, Genebra, Suíça.  

MPEG: Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará, Brasil. 

MSNG: Museu Cívico de história Natural Giacomo Doria, Genova, Itália. 

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

MZUFES: Museu de Zoologia da Universidasde Estadual de Feira de Santana, Bahia, Brasil. 

NHMB: Museu de História Natural de Basel, Basel, Suíça. 

USNM: Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Washington, DC, 

U.S.A. 

UFV: Universidade Federal de Viçosa, LABECOL, Viçosa, Minas Gerais, Brasil. 

ZMHB:  Museu de História Natural de Berlin, Alemanha. 

 

Todo o material-tipo requisitado foi devolvido para sua respectiva coleção de 

empréstimo, com seu status revisto ou atualizado, sempre que necessário. Holótipos aqui 

designados foram devolvidos para suas respectivas coleções, bem como os tipos secundários. 

Sempre que possível, requisitamos às coleções para mantermos ao menos um exemplar de 

cada nova espécie na coleção INPA.   

Coletas eventuais também foram efetuadas para cobrir lacunas quanto à biologia e 

história natural das espécies neotropicais. A terminologia utilizada segue Brown (1978) e 

Bolton (1995) para morfologia externa das operárias e rainhas, Boudinot (2015) para machos 

e Harris (1979) para tegumento e escultura. As abreviações para operárias (w.) e rainhas (q.), 

rainhas ergatóides (e. q.) operárias ginecóides (g. w.) e machos (m.) foram mantidas em 

língua inglesa.  
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As fotografias foram obtidas através do estereomicroscópio Leica M250A com uma 

câmera digital DMC4500 acoplada, em várias magnificações (1 ×, 2 ×, 6 ×, 8 × e 10 ×) sob 

luz branca. As fotografias foram montadas com a utilização do software Auto-Montage Leica 

application suite V4.10.0. As medições são dadas em milímetros (mm) e as pranchas foram 

organizadas e editadas no programa Photoshop  CS5. As fotografias das espécies Anochetus 

chocoensis, Anochetus inca, Anochetus longispinus e Anochetus miserabilis foram obtidas em 

suas respectivas coleções pelos técnicos responsáveis pela obtenção de imagens, levando em 

consideração a vista e os milímetros previamente requisitados por nós. 

  

2. 2. Medidas (Figura 1A-C). (Nas abreviaturas que se seguem, adotou-se a terminologia em 

inglês). 

 

HL: Comprimento máximo da cabeça em vista frontal, medida longitudinalmente do ponto 

anterior da margem clipeal até a margem posterior occipital. 

HWw: Largura máxima da cabeça na vista frontal, excluindo os olhos. 

HWy: Largura máxima da cabeça na vista frontal, incluindo os olhos. 

ML: Comprimento máximo da mandíbula em vista frontal, medida a partir da margem clipeal 

anterior até a porção apical, com as mandíbulas totalmente fechadas. 

SL: Comprimento do escapo em vista frontal, excluindo o côndilo basal. 

EL: Comprimento máximo do olho em vista frontal. 

PW: Largura pronotal em vista dorsal, medida de um lado ao outro do pronoto. 

WL: Comprimento de Weber’s, medido em vista lateral num ângulo perpendicular do 

pescoço do pronoto até o limite da metapleura. 

PtH: Altura do pecíolo em vista lateral, medindo a partir da base do esterno, excluindo o 

processo ventral peciolar, até o ápice. 

PtL: Comprimento do pecíolo em vista lateral, medindo a partir da porção anterior do 

pedúnculo até a porção posterior do nodo peciolar. 

TL: Comprimento total do corpo em vista lateral, medido do ápice da mandíbula até o último 

segmento do gáster. 
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Figura 1. Operária de Anochetus com suas respectivas medidas. (A) vista frontal: HL: 

Comprimento máximo da cabeça em vista frontal; HWw: Largura máxima da cabeça na vista 

frontal, excluindo os olhos; HWy: Largura máxima da cabeça na vista frontal, incluindo os 

olhos; ML: Comprimento máximo da mandíbula em vista frontal; SL: Comprimento do 

escapo em vista frontal; EL: Comprimento máximo do olho em vista frontal. (B) vista dorsal: 

PW: Largura pronotal em vista dorsal. (C) vista lateral: WL: Comprimento de Weber’s; PtH: 

Altura do pecíolo em vista lateral; PtL: Comprimento do pecíolo em vista lateral. 
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3. Resultados 

 

Anochetus Mayr, 1861 

 

Anochetus Mayr, 1861: 53 (w.) (como gênero em Ponerinae [Poneridae]. Espécie-tipo 

Odontomachus ghilliani Spinolla, 1851: 55; designação original [tipo não examinado]. 

 

Anochetus em Odontomachidae: Mayr, 1862: 712; 1865: 11; Ashmead, 1905: 382. Anochetus 

em Ponerinae: Mayr, 1861: 53 [Poneridae]; Emery & Forel, 1879: 455 [Poneridae]; 

Dalla Torre, 1893: 47; Emery, 1896: 18. Anochetus em Ponerinae, Odontomachini: 

Forel, 1893: 163; Emery, 1895: 768; Forel, 1899: 18; Wheeler, 1910: 136; Emery, 

1911: 106; Arnold, 1915: 103; Forel, 1917: 238; Gallardo, 1918: 89; Wheeler, 1922: 

653; Donisthorpe, 1943: 623; Chapman & Capco, 1951: 31; Wilson, 1959: 483; 

Wheeler G.C & Wheeler, J. 1985: 256; Dlussky & Fedoseeva, 1988: 78; Hölldobler & 

Wilson, 1990: 11; Jaffe, 1993: 8. Anochetus em Ponerinae, Ponerini: Brown, 1976: 71; 

Brown, 1978: 550 [subtribo Odontomachiti]; Bolton, 1994: 164; 2003: 159; Anochetus 

em Ponerinae, Ponerini, Odontomachus grupo de gêneros, Schmidt & Shattuck, 2014: 

65; Bolton, 2016. 

Stenomyrmex Mayr, 1862: 711 (como gênero em Formicidae, Odontomachidae). Espécie-

tipo: Myrmecia emarginata Fabricius, 1804: 426 [não examinado]; subsequente 

designação de Wheeler, W. M., 1911:173; Forel, 1887: 381; Brown, 1978: 552 

(Stenomyrmex como sinônimo júnior de Anochetus). 

Myrmapatetes Wheeler, W. M., 1929: 6, 7 (como gênero em Dolichoderinae). Espécie-tipo: 

Myrmapatetes filicornis Wheeler, W. M., 1929: 6 [não examinado]; designação original. 

Brown, 1953: 2 (Myrmapatetes como sinônimo júnior de Anochetus). 

 

Diagnose para operárias (modificada de Schmidt & Shattuck, 2014): carena nucal contínua 

e curvada na porção mediana do occipício; superfície posterior da cabeça sem linhas 

apofisárias visíveis; dentes propodeais presentes ou reduzidos; pecíolo bidentado, cônico ou 

escamiforme. 

 

Diagnose para grupos de espécies Neotropicais (modificado de Brown, 1978) 

 

Grupo A. altisquamis: A. altisquamis Mayr, 1887 e A. orchidicola Brown, 1978. 



 89 

Espécies de tamanho médio (TL: 4.85-6.70 mm) com cabeça grande e corpo curto e robusto; 

nodo peciolar escamoso, alto e arredondado, às vezes, ligeiramente emarginado.  

 

Grupo A. bispinosus: A. bispinosus (Smith, 1858).  

Espécie de tamanho médio (TL: ~6.70 mm); nodo peciolar axialmente comprimido, com 2 

dentes divergentes; dentes da borda mandibular interna obsoletos, exceto no ângulo pré-

apical; mesossoma rugoso.  

 

Grupo A. emarginatus: Quatro subgrupos podem ser distinguidos dentro de A. emarginatus, 

o subgrupo A. inca (Anochetus sp. nov. 1, A. inca Wheeler, 1925, e A. elegans Lattke, 1987), 

com formigas grandes e longas, coletadas em áreas de altitudes, provavelmente arbóreas, com 

o primeiro segmento do gáster comprimido dorsalmente; grupo A. haytianus (A. haytianus 

Wheeler & Mann, 1914, A. kempfi Brown, 1978, A. longispinus Wheeler, 1936, A. oriens 

Kempf, 1964 e A. vallensis Lattke, 1987) com formigas de mandíbulas médias (ML: < 1.14 

mm) com dentes bem desenvolvidos na margem mesial da mandíbula e pequenos dentículos 

na margem interna; subgrupo A. horridus (A. horridus Kempf, 1964 e A. vexator Kempf, 

1964), com mandíbulas com até quatro dentes; e subgrupo A. emarginatus (A. emarginatus 

(Fabricius, 1804), A. micans Brown, 1978, A. striatulus Emery, 1890, e A. testaceus Forel, 

1893), com mandíbulas com uma série de dentes bem desenvolvidos que se estendem até a 

margem basal da mandíbula. 

Espécies de tamanho médio a grandes (TL: 6.50-12.00 mm); mandíbulas com uma série de 

dentes (3-15); nodo peciolar com espinhos curtos ou longos e bicúspides; algumas espécies 

esbeltas com gáster comprimido dorsalmente.  

 

Grupo A. hohenbergiae: A. hohenbergiae Feitosa & Delabie, 2012.  

Espécie grande (TL: ~ 14.00 mm); margem posterior mediana da cabeça fortemente 

emarginada em direção ao vértex; mandíbulas com mais de 13 dentes; nodo peciolar cônico e 

unidentado.  

 

Grupo A. inermis: Anochetus sp. nov. 2, A. inermis André, 1889, A. diegenis Forel, 1912, A. 

miserabilis González-Campero & Elizalde, 2008, Anochetus sp. nov. 3,  A. simoni Emery, 

1890 e A. targionii Emery, 1894.  
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Espécies de tamanho médio (TL: 5.15-7.50 mm); mandíbulas com as margens dentadas ou 

sem dentes; espinhos propodeais presentes; pecíolo axialmente comprimido, bidentado, 

bicúspide ou emarginado.  

 

Grupo A. mayri: A. mayri Emery, 1884, A. minans Mann, 1922 e A. neglectus Emery, 1894.  

Espécies de tamanho pequeno (TL: 3.40-3.70 mm), com pecíolo esquamiforme e bidentado; 

mandíbulas com margens variando de dentadas ou sem dentes.  

 

Chave para as operárias dos grupos e subgrupos de espécies Neotropicais  

 

1. Margem posterior mediana da cabeça fortemente emarginada em direção ao vértex; nodo 

peciolar cônico e unidentado ................................................................. Grupo A. hohenbergiae 

1’. Margem posterior mediana da cabeça arredondada e contínua em direção ao vértex; nodo 

peciolar escamiforme, emarginado ou bidentado ..................................................................... 2 

 

2. Dentes da borda mandibular interma e mesial ausentes ou obsoletos, exceto no ângulo pré-

apical ......................................................................................................................................... 3 

2’. Dentes da borda mandibular interma ou mesial em série (3-15) ......................................... 4  

 

3. Nodo peciolar axialmente comprimido, com 2 dentes divergentes; mesossoma rugoso 

..................................................................................................................... Grupo A. bispinosus 

3’. Nodo peciolar escamoso, alto e arredondado, às vezes, ligeiramente emarginado; 

mesossoma predominantemente liso, com poucas estriações no centro do disco pronotal 

................................................................................................................... Grupo A. altisquamis 

 

4. Mandíbulas medindo entre ML: 0.48-0.96 mm; espécies de tamanho pequeno (TL: 3.40-

3.70 mm) com pecíolo esquamiforme e bidentado e mesossoma sem estriações (Grupo A. 

mayri); ou espécies de tamanho médio (TL: 5.15-7.50 mm) com pecíolo axialmente 

comprimido e mesossoma liso ou pecíolo bidentado e tegumento estriado, pontuado ou 

rugoso (Grupo A. inermis) ........................................................................................................ 5 

4’. Mandíbulas medindo entre ML: 0.97-1.77 mm; espécies de tamanho médio a grande (TL: 

6.50-12.00 mm) com pecíolo bidentado e tegumento estriado, rugoso ou liso, algumas 

espécies com gáster comprimido dorsalmente (Grupo A. emarginatus) .................................. 6 
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5. Espécies de tamanho pequeno (TL: 3.40-3.70 mm), com pecíolo esquamiforme e 

bidentado; mandíbulas com margens variando de dentadas (3 dentes) ou sem dentes 

............................................................................................................................. Grupo A. mayri  

5’. Espécies de tamanho médio (TL: 5.15-7.50 mm), com pecíolo axialmente comprimido, 

bidentado, bicúspide ou emarginado; mandíbulas com 4-7 dentes ................. Grupo A. inermis 

 

6. Formigas grandes e longas (TL: 9.61-12.17 mm), coletadas em áreas de altitudes, com o 

primeiro segmento do gáster comprimido dorsalmente (vista lateral) 

.................................................................................. (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. inca) 

6’. Formigas de tamanho pequeno a médio (TL: 6.50-9.60 mm), com o primeiro segmento do 

gáster sem compressão dorsal (vista lateral) ............................................................................. 7 

 

7. Formigas com mandíbulas finas e lineares com 3-4 dentes finos         

........................................................................... (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. horridus) 

7’. Formigas com mandíbulas grossas e alargadas, com mais de 4 dentes e dentículos ........... 8 

 

8. Mandíbulas com até 9 dentes e dentículos pré-apicais 

......................................................................... (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. haytianus) 

8’. Mandíbulas com 10 ou mais dentes e dentículos pré-apicais 

..................................................................... (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. emarginatus) 

 

Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. altisquamis 

 

1. Estriação da cabeça alcança carena nucal; dente mandibular subapical curto e grosso, às 

vezes desgastado até uma condição subtruncada (Fig. 2A); pronoto levemente estriado nas 

laterais e brilhoso no disco central (Fig. 2B-E); pecíolo cuneiforme em vista lateral; nodo 

peciolar com margem apical arredondada, com aspecto levemente comprimido  nas faces 

anterior e posterior (Fig 2B-E); TL: > 5.00 mm (América do Sul) ..................... A. altisquamis 

1’. Estriação da cabeça não alcançam a carena nucal; vértice em sua grande maioria, liso e 

brilhante, com pontuações esparsas (Fig. 4A); dente mandibular subapical subtruncado (Fig. 

4A); pronoto liso e brilhante no disco e nas laterais, com pontuações esparsas (Fig. 4B-E); 

pecíolo cuneiforme em vista lateral, com a margem apical afilada; TL: <5.00 mm (Sul do 

México até a América Central) ............................................................................ A. orchidicola 
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Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. bispinosus 

 

Grupo monotípico; dentes da borda mandibular interma e mesial ausentes ou obsoletos, 

exceto no ângulo pré-apical; mesossoma rugoso; pronoto grosseiramente reticulado-rugoso 

(Fig. 5B-D); nodo peciolar axialmente comprimido, com 2 dentes divergentes longos, agudos 

com porção superior, lisa e brilhante (Fig 5B-D); gáster liso e brilhante (América Central e 

América do Sul, até a Bolívia)  ............................................................................. A. bispinosus 

 

Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. emarginatus e seus subgrupos. 

 

1. Gáster comprimido dorsalmente, com tergito e esternito do primeiro segmento côncavos 

(vista lateral); forte constrição entre o primeiro e o segundo segmento do gáster, formando 

uma cintura bem marcada (Fig 27B) (subgrupo A. inca) .......................................................... 2 

1’. Gáster uniformemente convexo em vista lateral; constrição entre o primeiro e o segundo 

segmento do gáster ausente (subgrupo A. emarginatus, A. haytianus e A. horridus) (Fig. 8A) 

.................................................................................................................................................... 4 

 

2. Primeiro segmento do gáster (tergito) estriado transversalmente (vista dorsal) (Fig. 29C) 

(Equador) ................................................................................................... Anochetus sp. nov. 1  

2’. Primeiro segmento do gáster (tergito) sem estrias, liso e brilhante (vista dorsal) (Fig. 27C) 

.................................................................................................................................................... 3    

 

3. Propódeo com dente cônico e delgado (Fig. 27D); pecíolo bidentado, com tegumento liso, 

brilhante e espinhos longos (Fig. 27B-E); dentes peciolares longos e agudos, apicalmente 

divergentes (Colômbia) .............................................................................................. A. elegans  

3’. Propódeo com dente pouco desenvolvido ou obsoleto (Fig. 28C); pecíolo bidentado, com 

tegumento liso, brilhante e espinhos curtos com ápice arredondado (Fig. 28B-C) (Colômbia, 

Equador e Peru) ............................................................................................................... A. inca  

 

4. Formigas com mandíbulas finas e lineares com 3-4 dentes finos (Grupo A. emarginatus: 

subgrupo A. horridus) ............................................................................................................... 5  

4’. Formigas com mandíbulas alargadas a medida que se aproximam do ápice, com mais de 4 

dentes e dentículos (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. haytianus e A. emarginatus) 

.................................................................................................................................................... 6 
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5. Mandíbulas longas com ML > 1.00 mm, com 4 dentes, sendo 3 longos e espiniformes 

localizados na borda mesial (Fig. 23A) (Venezuela até Brasil) ............................... A. horridus 

5’. Mandíbulas curtas com ML < 1.00 mm, com 3 dentes, sendo 2 longos e espiniformes 

localizados na borda mesial, quando intactos (Fig. 26A) (Brasil) .............................. A. vexator 

 

6. Pecíolo rugoso, costulado ou fortemente estriado (vista anterior e lateral) (Fig. 8B-E); 

pronoto fortemente estriado ou costulado, com disco variando de liso a estriado; espécies 

ferrugíneas com pernas amareladas (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. emarginatus) 

.................................................................................................................................................... 7  

6’. Pecíolo com tegumento liso e brilhante, podendo ser finamente estriado (vista anterior e 

lateral) (Fig. 15E); pronoto variando de liso a opaco, com disco pronotal liso (Fig. 15E); 

espécies uniformemente amareladas (Grupo A. emarginatus: subgrupo A. haytianus) 

.................................................................................................................................................. 10 

 

7. Pronoto, mesonoto e propódeo reticulado-rugoso ou transversalmente estriado (Fig. 14B-

D); formigas ferrugíneas e escuras ........................................................................................... 8 

7’. Pronoto com disco variando de liso a finamente estriado (Fig. 32B-D); mesonoto e 

propódeo transversalmente estriado; formigas amareladas ...................................................... 9 

 

8. Dentes peciolares afilados (Fig. 12E); corpo ferrugíneo, incluindo a cabeça (cantos da 

cabeça ligeiramente pálidos), pernas ferrugíneas ou amareladas; frente e lados do disco 

pronotal e face frontal do nodo peciolar estriados ou opacos (Fig. 12B-D) (Sul do México até 

a Venezuela) ............................................................................................................ A. striatulus  

8’. Dentes peciolares curtos e não muito afilados (Fig. 8B); corpo avermelhado com 

mesossoma e pecíolo ferruginosos, face frontal do nodo peciolar geralmente rugoso e opaco 

(Fig. 8B-D); cabeça e pernas mais pálidos, amarelados; pronoto variando de transversalmente 

rugoso ou estriado para liso e brilhante em grande parte (Sul do México, Ilhas do Caribe, 

América do Sul até o Paraguai) .......................................................................... A. emarginatus  

 

9. Disco pronotal liso e brilhante, laterais estriadas, bem como mesonoto, propódeo e laterais 

superiores da mesopleura e metapleura; maior parte do vértice, disco do pronoto e parte 

superior da face anterior do pecíolo suaves e brilhantes (Fig. 13B-C); pernas amarelas, 

mesossoma amarelo ferruginoso; (Belize, Honduras e Ilhas do Caribe) ................. A. testaceus 
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9’. Disco pronotal coriáceo, com finas estriações, mais evidentes na metade da frente, 

próximo ao pescoço e mesonoto; mesonoto, propódeo, laterais superiores da mesopleura e 

matapleura finamente estriados (Fig. 11B-D); corpo ferruginoso e pernas amareladas (Sul do 

México até a Costa Rica e Bahamas) .......................................................................... A. micans 

 

10. Formigas com dentes peciolares próximos; dentes propodeais curtos; pecíolo subtriagular 

com face anterior levemente convexa (vista lateral) (Fig. 18B-E) (Brasil) .................. A. oriens  

10’. Formigas com dentes peciolares divergentes e longos; dentes propodeais longos, curtos 

ou obtusos (Fig. 15B-C); pecíolo com a face anterior côncava em direção ao ápice (vista 

lateral) ..................................................................................................................................... 11 

 

11. Pecíolo bidentado, alongado, com face anterior fortemente côncava (Fig. 17B-C); dentes 

peciolares longos e delgados, divergindo entre si (Fig. 17B-D) (República Dominicana) 

............................................................................................................................... A. longispinus  

11’. Pecíolo bidentado com face anterior levemente côncava; dentes peciolares curtos, se 

longos próximos entre si (Fig. 15B-D) (Fig. 15D) ................................................................. 12 

 

12. Dentes propodeais ausentes ou obtusos (Fig. 15E) (República Dominicana) 

................................................................................................................................. A. haytianus  

12’. Dentes propodeais presentes (Fig. 19E). ......................................................................... 13 

 

13. Pronoto, mesonoto e propódeo estriado-reticulado (vista dorsal) (Fig. 19D); pecíolo mais 

longo do que largo PtH: 0.54-0.55 mm e PtL: 0.37-0.38 mm (Fig. 19B-E); formigas de 

coloração avermelhada ou ferrugínea (Colômbia) ................................................... A. vallensis  

13’. Pronoto, mesonoto e propódeo finamente estriado (vista dorsal) (Fig. 16D); pecíolo tão 

largo quanto longo PtH: 0.50-0.52 mm e PtL: 0.41-0.43 mm (Fig. 16B-E); formigas de 

coloração opaca e amarelada (Porto Rico e Antilhas) ................................................. A. kempfi 

 

Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. hohenbergiae 

 

Grupo monotítipico; formigas grandes, com TL: ~ 14.00 mm; pecíolo cônico e unidentado 

(Fig. 21B-E); margem mediana posterior da cabeça fortemente emarginada em direção ao 

vértex (Fig. 21A) (Brasil) ................................................................................. A. hohenbergiae  
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Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. inermis 

 

1. Pronoto subquadrado e longitudinalmente estriado (Fig. 38D-E); mesonoto e propódeo 

transversalmente estriados; pecíolo finamente reticulado ou estriado, com dentes finos e muito 

próximos entre si (Fig. 38C); tergitos do gáster completamente estriados (Guiana) 

................................................................................................................... Anochetus sp. nov. 2 

1’. Pronoto arrendondado, reticulado-rugoso ou pontuado (Fig. 30B-D); mesonoto e propódeo 

reticulado-rugoso ou pontuado (Fig. 30D-E); pecíolo sem estrias ou reticulações (Fig. 30C); 

gáster liso e brilhante (Fig. 30B-D) .......................................................................................... 2 

 

2. Pecíolo bicúspide, com margem mediana apical levemente côncava, dentes peciolares 

muito próximos entre si (Fig. 32B-E) ..................................................................................... 3 

2’. Pecíolo bidentado, com margem mediana apical fortemente côncava separando os dentes 

entre si Fig. 41B-E) ................................................................................................................... 4 

 

3. Formigas com corpo amarelado; margem interna da mandíbula com uma série de pequenos 

dentículos e margem mesial desarmada, exceto pelo ângulo pré-apical (Fig. 32A); cantos da 

margem apical do pecíolo arredondados (Fig. 32A) (América Central e do Sul até a 

Argentina) ................................................................................................................... A. inermis 

3’. Formigas com corpo vermelhado ou ferrugíneo; margem interna da mandíbula sem dentes 

aparentes e margem mesial armada com aproximadamente 10-12 dentículos, exceto os  3 

dentes pré-apicais (Fig. 35A); cantos da margem apical do pecíolo finos e muito próximos 

(Fig. 35B-C)  (Paraguai) ....................................................................................... A. miserabilis 

 

4. Borda mesial da mandíbula com uma série de dentes grossos (4-8), com exceção dos dentes 

pré-apicais (Fig. 39A) ............................................................................................................... 5 

4’. Borda mesial da mandíbula sem dentes, com exceção dos dentes pré-apicais (Fig. 41A) 

................................................................................................................................................... 6 

 

5. Pronoto, mesonoto e propódeo rugosos ou reticulados (Fig. 39B-E ); dentes do pecíolo 

seguem um ângulo posterior em direção ao ápice, com curvatura para trás (Panamá e América 

do Sul) ....................................................................................................... Anochetus sp. nov. 3 
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5’. Pronoto, mesonoto e propódeo com pontuações, mas não rugosos (Fig. 37B-E ); dentes do 

pecíolo seguem um ângulo reto em direção ao ápice, sem curvatura para trás (Panamá e 

América do Sul) ........................................................................................................... A. simoni 

 

6. Mesonoto e propódeo com várias cerdas eretas (algumas inclinadas) (Fig. 41B-D); margem 

interna das mandíbulas geralmente desarmada de dentes (Fig. 41A)  (Ilhas do Caribe, 

América do Sul até o Rio Grande do Sul) ................................................................ A. targionii 

6’. Mesonoto e propódeo com pelo menos 1 ou 2 cerdas eretas (Fig. 30B-D); mandíbulas com 

margens internas com ou sem dentes ou dentículos baixos (Fig. 30A) (América Central e do 

Sul até o Paraguai) .................................................................................................. A. diegensis 

 

Chave para operárias e rainhas do grupo espécies A. mayri 

 

1. Olhos compostos com EL: < 0.08 mm no máximo (Fig. 46A) (América Central) 

...................................................................................................................................... A. minans 

1’. Olhos compostos com EL: > 0.09 mm  no máximo (Fig. 43A) .......................................... 2 

 

2. Mandíbulas com dois ou três dentículos na margem mastigatória interna (Fig. 48A); 

mesopleura completamete estriada ou pontuada (Fig. 48E); dentes peciolares variando de 

afilados ou arredondados no ápice (América Central e Sul) 

.................................................................................................................................. A. neglectus 

2’. Mandíbulas com margens mesiais dentadas, variando de 1 a 2 dentes ou sem dentes Fig. 

43A); mesopleura parcialmente estriada ou pontuada, com região central lisa e brilhante (Fig. 

43E); dentes peciolares geralmente afilados no ápice (Sul do México até Argentina) 

........................................................................................................................................ A. mayri 

 

Chave para machos conhecidos de Anochetus (A. kempfi não incluso por ausência de 

material para exame). 

 

1. Formigas com TL > 6.00 mm (Fig. 10A-E) ........................................................................ 2 

1’. Formigas com TL < 6.00 mm (Fig. 34A-E) ....................................................................... 3 
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2. Pecíolo longilíneo e tão alto quanto longo com PtH: 0.53 e PtW: 0.55 mm, bidentado no 

ápice, afinando em direção ao cume (Fig. 14B-E) (Belize, Honduras e Ilhas do Caribe) 

.................................................................................................................................. A. testaceus  

2’. Pecíolo subtriangular e robusto, com PtH: 0.83 e PtW: 0.45 mm, ápice arredondando-se 

em direção ao cume (Fig. 10B-E) (Sul do México, Ilhas do Caribe, América do Sul até o 

Paraguai) ............................................................................................................. A. emarginatus 

 

3. Pecíolos subtriangulares e altos, medindo PtH > 0.30 mm, com dentes peciolares pouco 

desenvolvidos (Fig. 34A-E; 40A-E) ......................................................................................... 4 

3’. Pecíolos baixos e robustos, medindo PtH < 0.30 mm, com dentes peciolares bem 

desenvolvidos (Fig. 45A-E; 50A-E) ......................................................................................... 5 

 

4. Pecíolo mais alto que largo,  PtH: 0.31 e PtW: 0.23 mm, formigas com tegumento 

avermelhado (Fig. 34B-E) (América Central e do Sul até a Argentina) .................... A. inermis 

4’. Pecíolo tão alto quanto largo, PtH: 0.33 PtW: 0.33 mm, formigas com tegumento 

amarelado (Fig. 40B-E) (Panamá e América do Sul) ................................ Anochetus sp. nov. 3 

 

5. Tegumento do mesossoma pontuado ou reticulado e opaco em vista dorsal (Fig. 50D), com 

linhas parapsidais pouco evidentes, mesopleura opaca com pontuações na margem anterior 

(anepisterno) (Fig. 50B), pecíolo mais alto que largo PtH: 0.28 e PtW: 0.19 mm (Fig 50B-E) 

(América Central e Sul) .......................................................................................... A. neglectus 

5’. Tegumento do mesossoma pouco pontuado e opaco em vista dorsal (Fig. 45D), com linhas 

parapsidais bem marcadas, mesopleura brilhante sem pontuações na margem anterior 

(anepisterno) (Fig. 45B), pecíolo tão alto quanto largo PtH: 0.17 e PtW: 0.16 mm (Fig 45B-E) 

(Sul do México até Argentina) ..................................................................................... A. mayri 

 

Grupo de espécies Anochetus altisquamis 

Anochetus altisquamis Mayr, 1887 

(Figs. 2A-F; 3A-E) 

 

Anochetus altisquamis Mayr, 1887: 529-530 (w.), BRASIL. Dalla Torre, 1893:47; Emery, 

1894: 187; Kempf & Lenko, 1976: 58; Brown, 1978: 556, 619; Wild, 2007: 38; Schmidt 

& Shattuck, 2014: 68. 
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Anochetus altisquamis f. fumata Luederwaldt, 1918: 53 (w.), [MZSP and NHMB material-

tipo examinado]; também descrito por Luederwaldt, 1920: 3; Kempf & Lenko, 1976: 58 

(sinônimo júnior). 

 

Material-tipo examinado: Anochetus altisquamis Mayr, 1887: 529-530 (w.), BRASIL. 

Etiqueta: BRASIL, Santa Catarina,  Coll. G. Mayr, Brit. Mus. 1922-501, (1 w.) sintipo 

BMNH (E) 1015479, ANTWEB CASENT 0902433. 

Anochetus altisquamis f. fumata Luederwaldt, 1918: 53 (w.), BRASIL. Etiqueta: São Paulo, 

Ipiranga, MP 18898, Nr. 2899, Coll. Borgmeier, det. Borgmeier, (1 w.) síntipo, MZSP.  

Anochetus altisquamis f. fumata Luederwaldt, 1918: 53 (w.), BRASIL. Etiqueta: Minas 

Gerais, Christine, Luederwaldt, Sammlung Dr. F. Santschi Kairouan, ANTWEB 

CASENT0915154, (1 w.) síntipo NHMB. 

 

Material adicional examinado: BRASIL. Pará: Paragominas, 02°59'51"S 47°21'13"W, 85m 

alt., i-vii.2011, R. Solar col., Labecol n. 001153 e 001154 (2 w.) (UFV). Bahia: Camacã, 

RPPN, Serra Bonita, 39°33'55.6"S  15°23'35.7"W, 900m alt., 25.x.2006, B. Jahyny col., (6 

w.) (CPDC); Camacã, Res. Serra Bonita; 789 m; 39.56338°W, 15.39067°S; 20 iii 2009, Mata 

Atlantica, J. Sosa-Calvo, T.R. Schultz, S.E. Solomon, C. Lopes col., JSC090320-03 (2 w.) 

(USNM); Ibicuí, Serra das Piabas, 14°51'51"S 40°02'45"W, alt. 900-1150m, winkler, 26-

29.vi.2008, S. Lacau, M.R Da Silva Jr, J.V. do Prado, L.B. Godinho & L.S.R. Lacau col., (3 

w.) (CPDC); Ibicuí, Serra das Piabas, 14°51'51"S 40°02'45"W, alt. 900-1150m, winkler, 26-

29.vi.2008, S. Lacau, M.R Da Silva Jr, J.V. do Prado, L.B. Godinho & L.S.R. Lacau col., (1 

w.) (MZSP); Serra Bonita, 09.iii.2008, I. Santos col., (1 w.) (MZSP). Minas Gerais: Cristina, 

viii.1912, H. Luderwaldt col.,  (1 w.), n. 17.214 (MZSP); Cristina, viii.1912, H. Luerderwaldt 

col., Col. N. 17214, (1 w.) (MZSP); Cristina, H. Luerderwaldt col., MP17.214., Col. N. 1927 

Coll Borgmeier, (2 w.) (MZSP); Cocais das Estrelas, 19°44'S 42°85'O, 19-22.vi.2007, D.L. 

Braga col., (1 w.), n. 5512 (CPDC); Parna Caparaó,  20°25'09.3"S 41°51'05.0"W, 05-

20.xii.2011, 1300-1400m alt., manual search in rotten log, J. Chaul & F. Resende col., (2. w.) 

UFV Labecol n. 001152 (UFV). Rio de Janeiro, P.N. Itatiaia, 2.000m, 22°24'37.42"S 

44°38'17.10"W, 20.i.2015, Lasmar et al., col., Projeto Gradiente Altitudinal, Campo de 

Altitude, Transecto 6B, pitfall epigéico (A), (1 w.) (DZUP); Itatiaia, 1936, J.F. Zikan col., (1 

w.) (MZSP). São Paulo: Salesópolis, E. B. Boracéia, 2-6.v.1997, D. Agosti, C.R.F. Brandão 

& C. I. Yamamoto col., transect I, winkler 7a, (2 w.) (MZSP); Salesópolis, E. B. Boracéia, 2-

6.v.1997, D. Agosti, C.R.F. Brandão & C. I. Yamamoto col., transect I, winkler 9-2, (1 q.) 
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(MZSP); Salesópolis, E. B. Boracéia, 2-6.v.1997, D. Agosti, C.R.F. Brandão & C. I. 

Yamamoto col., transect I, winkler 16-2, (1 w., 1 q.) (MZSP); Salesópolis, E. B. Boracéia, 2-

6.v.1997, D. Agosti, C.R.F. Brandão & C. I. Yamamoto col., transect I, winkler 16-2, (2 w.) 

(CPDC); Tapiraí, 24°01'55"S 47°27'56"W, 08-14.2001, Silva & Eberhardt col., transect I, 

winkler 28, (2 w.) (MZSP); São Paulo, Cantareira, 01.ii.1959, Kempf & Santos col., (2 w.) 

(MZSP); São Paulo, Cantareira, 20.viii.1958, K. Lenko col., n. 635, (1 w.) (MZSP); São 

Paulo, Parque Cajuru, ix.1980, H. V. Inhering col., n. 15.864, (1 w.) (MZSP); São Paulo, 

Ipiranga, xi.1913, H. Luerderwaldt col., n. 18.898, (1 w.) (MZSP); Estação Biológica da 

Boracéia, Salesópolis, 24.i.1979, L.R. Fontes col., ex ninho Anoplotermis, Coll Isoptera 

MZSP n. 7766, (1 w.) (MZSP); Estação Biológica da Boracéia, Salesópolis, 19.x.1960, K. 

Lenko col., Coleção Isoptera MZSP n. 033, (1 w.) (MZSP); Agua Funda, 29.viii.1960, W.W. 

Kempf col., n.4729, (2 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt 600m, 23°17'54.4"S 

44°47'49.2'W, 23.iii.2006, Scott-Santos, C.P. & Santos, E. F. col., winkler 07, (1 w.) (MZSP); 

Ribeirão Grande P.E., Intervales Base Barra Grande, 05.ii.1999, Transecto 2 winkler 6, A.A. 

Tavares col., (1 w.) (MZSP); Ribeirão Grande P.E., Intervales Base Barra Grande, 05.ii.1999, 

Transecto 2 winkler 22, A.A. Tavares col., (3 w.) (MZSP); Cananeia, 23.x.2002, L.P.M 

Macedo col., n. 5395,  (3 w. 1 q.) (CPDC); São Paulo, PE da Cantareira, 23°21'27"S 

46°29'42"W, 12-22.v.2003, R. Feitosa & A. Soliva col., (1 q.) (MZSP); P.E. Jacupirangua, 

Núcleo Cedro (656m) 24°57'47'S 48°25'00.0'W, 10-17.xi.2005, E Aguiar & PMS Martinez 

col., (1 w.) (MZSP); Ribeirão Grande, P.E. Intervales, Base Barra Grande, 02.ii.1999, A. A. 

Tavares col., transecto I winkler 4 (1 w.) (MZSP); Ribeirão Grande, P.E. Intervales, Base 

Barra Grande, 05.ii.1999, A. A. Tavares col., transecto I winkler 11, (1 w.) (MZSP); 

Iporanga, P. E.  Intervales, Trilha da Anta, Armadilha Malaise, 10-16.xii.2001, M.T. Tavares 

col., (1 w.) (MZSP); Mogi das Cruzes, BPN, 812m alt., 23°36'04"S 45°58'10"W, 14.iii.2002, 

M.S. Morini col., mata, winkler, (1 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt. 200m, 

23°19'08"S 44°49'48"W, 18.iii.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. col., winkler 22, (2 w.) 

(MZSP); São Paulo, 31.iii.1960, W.W. Kempf col., n. 3484, (2 w.) (MZSP); Alto da Serra, 

02.iv.1909, H. Luerderwaldt col., n. 15.862, (1 w.) (MZSP); Estação Biraceia, 05.x.1959, L. 

Travassos col., (3 w.) (MZSP); Estação Boraceia, Salesópolis, 13.ix1960, K. Lenko col., n. 

1492, (3 w.) (MZSP); Ilha dos Búzios, 18.x.1963, Exp. Dep. Zoologia, (5 w.) (MZSP); São 

Paulo, Cantareira, 20.viii.1958, K. Lenko col., n. 635, (1 w.) (MZSP); Ilha dos Búzios, 

18.x.1963, Exp. Dep. Zoologia, (18 w.) (MZSP); Via Estrada de Santos, Meio da Serra, 

22.xii.1957, Kempf col., (1 w.) (MZSP). Paraná: Caiobá, iv.1965, 10m alt., F. Plaumann col., 

N. 5205, (1 q.) (MZSP). Santa Catarina: Blumenal, vi.1919, H. Luerderwaldt col., (1 w.) 
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(MZSP); Blumenal, vi.1919, H. Luerderwaldt col., n. 19.873, (1 w.) (MZSP); Blumenal, MP 

19873, nr. 1896, Coll. Borgmeier, (5 w.) (MZSP); Ibirama, (Hamona), MP 15.455, nr. 2890 

Coll. Borgmeier, (1 w.) (MZSP); Nova Teutonia, 27°11' 52°23'L, 1957, 300-550m, Fritz 

Plaumann col., (2 w.) (MZSP); Itapema, 19.vii.1978, L. R. Fontes, col., em ninho de cupim, 

MZ 7685 mata, (2 w.) (MZSP); São Bento do Sul, APA Rio Vermelho, 26°21'51"S 

49°16'16"W, 30.iii.-04.iv.2001, Silva R.R. & Eberhardt, F. col, transecto 1, winkler 03, (1 w.) 

(MZSP); Palhoça, Pé da Serra do Tabuleiro, 27°44'28"S 48°41'50"W, 02-10.vi.2003, R.R. 

Silva, Dietz B.H & Tavares, A. col., winkler 25, (1 q.) (MZSP); Palhoça, PE Serra do 

Tabuleiro, 27°44'28"S 48°41'50"W, 02-10.vi.2003, Silva R.R., Dietz B.H. & Tavares, A. leg, 

winkler 37, (2 w.) (MZSP); São Bento do Sul, APA Rio Vermelho, 26°21'51"S 49°16'16"W, 

30.iii.-04.iv.2001, Silva R.R. & Eberhardt, F. col, transecto II, winkler 4, (1 w.) (MZSP); São 

Bento do Sul, APA Rio Vermelho, 26°21'51"S 49°16'16"W, 30.iii.-04.iv.2001, Silva R.R. & 

Eberhardt, F. col, transecto I, winkler 02, (1 w.) (MZSP); São Bento do Sul, APA Rio 

Vermelho, 26°21'51"S 49°16'16"W, 30.iii.-04.iv.2001, Silva R.R. & Eberhardt, F. col, 

transecto II, winkler 47, (1 w.) (MZSP); São Bento do Sul, APA Rio Vermelho, 26°21'51"S 

49°16'16"W, 30.iii.-04.iv.2001, Silva R.R. & Eberhardt, F. col, transecto II, winkler 43, (1 w.) 

(MZSP); Seara, 24°07'S 52°18'W, v-xii.1998, R.R. Silva col., transecto I winkler, (1 w.) 

(MZSP); Hamonia, viii.1960, H. Luederwaldt col. N. 15.602, (4 w) (MZSP); Ibirama, 

Hamonia, MP 15.486, Coll N. 1903 Borgmeier, (1 w.) (MZSP). Rio Grande do Sul: Erechim, 

vii.1960, F. Plaumann col., (1 w.) (MZSP); Porto Alegre, 20.ix.1927, Gloria Buck col., Coll. 

Borgmeier n. 1775, (2 w.) (MZSP); Barros-Cassa, RS 700m, ix. 1960, F. Plaumann col. n. 

3594, (1 w.) (MZSP); Morro Reuter, xi.1964, F. Plaumann col, n. 4101, (1 w., 1 q.) (MZSP); 

Morro Reuter, xii.1964, F. Plaumann col., n. 4101, (2 w.) (MZSP); B. Cotejipe, vii.1960, F. 

Plaumann col., n. 3770, (6 w.) (MZSP); Sinimbu, 200m, ix.1960, F. Plaulmann col., col. n. 

3581, (3 w.) (MZSP). ARGENTINA. Tucumán, vic. Horco Molle, 19-22.i.1967, subtrop. 

forest, 750-900m alt., W. L. Brown col., CASENT 0746658, (1 w.) (CASC); Tucumán, 

Quebrada Cainzo, N.K. Kusnezov col., n. 1603, USNM 2027155 (3 w.) (USNM).  

 

Medidas do material adicional examinado (n=94): HL: 1.07-1.38; HWy: 1.17-1.41; HWw: 

1.05-1.36; ML: 0.55-0.70; SL: 0.92-1.19; EL: 0.13-0.19; PW: 0.67-0.73; WL: 1.55-1.90; PtH: 

0.43-0.52; PtL: 0.20-0.30; TL: 4.78-6.08. 

 



 101 

Diagnose. Estriação da cabeça alcança carena nucal; pronoto levemente estriado nas laterais e 

brilhoso no disco central; pecíolo cuneiforme em vista lateral; dente mandibular subapical 

curto e grosso, às vezes desgastado até uma condição subtruncada. 

 

Redescrição da operária baseada em material-tipo  

Medidas do material-tipo em mm n= 4: HL: 1.18-1.44; HWy: 1.25-1.63; HWw: 1.12-1.44; 

ML: 0.74-0.90 ; SL: 1.23-1.28; EL: 0.16-0.20; PW: 0.73-0.85; WL: 1.81-2.05; PtH: 0.49-

0.62; PtL: 0.24-0.37 ; TL: 6.75-7.20. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 2A): escapos antenais não alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico; mandibulas curtas e grossas (ML: 0.55-0.70 

mm), sem dentes aparentes na margem mesial e interna; dentes subapical grosso, às vezes 

desgastado até uma condição subtruncada, curtos e arredondados na ponta, dente intercalar 

reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente subapical; cabeça quadrada, com 

forte constrição na região temporal, tão larga quanto longa HL: 1.07-1.38 mm e HWy: 1.17-

1.41 mm; olhos bem desenvolvidos, com EL: 0.13-0.19 mm, localizados anterolateralmente; 

fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o comprimento médio 

cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa temporal bem delimitada; lóbulos 

occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, com 

emarginação central em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 2B-E): pronoto elevado e circular; mesonoto com metade 

do tamanho do pronoto, separado do pronoto por uma sutura promesonotal profunda; sutura 

metanotal profunda e bem marcada seprando mesonoto do propódeo; propódeo retangular e 

alargado, com declividade contínua, decrescendo a medida que se aproxima da declividade do 

propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes 

propodeais ausentes; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 2D-E): com formato de escama, com aspecto achatado anteroposteriormente, 

mais alto que comprido PtH: 0.43-0.52 e PtL: 0.20-0.30 (vista lateral); ápice do pecíolo com 

região mediana contínua e levemente achatada no ápice; base do nodo larga quando 

comparado com o ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral subpeciolar 

bem desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato lobular 

(vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente.  
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Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, com 

estrias mais evidentes na região frontal, lobos temporais levemente estriados com pontuações 

esparsas, e tegumento liso e brilhante na fossa ocular (vista frontal); tegumento com 

pubescência dourada distribuida na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente 

distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas 

distribuídas na margem interna e externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração 

ferrugínea, marrom escuro e algumas vezes amarelada e brilhante, cabeça com coloração 

ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes amarelada com aspecto coriáceo. Mesossoma 

com finas estrias (vista dorsal); estrias circulares podem ser observadas no dorso do pronoto, 

estando ausentes no disco; mesonoto sem estrias aparentes; propódeo transversalmente 

estriado, com estrias mais definidas a medida que se aproxima da declividade; mesopleura lisa 

e brilhante; metapleura lisa e opaca; coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; pronoto 

mesoto e propódeo com pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície do dorso; 

pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas 

na superfície dos demais segmentos; mesossoma coloração ferrugínea, marrom escuro ou 

amarelo claro. Pecíolo sem estriações, liso e opaco; pecíolo sem cerdas curtas ou longas, com 

pubescência esparsa na base e no processo ventral peciolar; coloração ferrugínea, marrom ou 

amarelo claro. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes ou opacos, com pontuações esparas no 

dorso (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista 

ventral); tegumento dorsal e ventral com longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes 

ou eretas e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração 

ferrugínea, marrom e algumas amarelado. 

 

Descrição da rainha  

Medidas da rainha em mm (n=8): HL: 1.43-1.48; HWy: 1.55-1.57; HWw: 1.36-1.45; ML: 

0.81-0.82; SL: 1.25-1.27; EL: 0.25-0.26; PW: 0.99-1.03; WL: 2.33-2.34; PtH: 0.72-0.76; PtL: 

0.34-0.37; TL: 7.22-7.56. 

Semelhante à operária, porém com as seguintes diferenças. 

Cabeça (Fig. 3A): mandíbulas com dentes apicais, intercalar e subapical maiores; olhos 

maiores (EL: 0.25-0.26 mm); ocelos bem desenvolvidos localizados no centro do vértex; 

centro do dorso da cabeça com uma fossa conspícua ou impressão estreita, talvez 

correspondente aos ocelos; fronte às vezes com um sulco mediano discreto que se estende até 

a carena nucal; carena nucal às vezes emarginada em forma de "V".  
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Mesosoma (Fig. 3B-E): pronoto alargado em função das modificações alares; sutura 

promesonotal bem desenvolvida; escuto convexo; linha parapsidal bem desenvolvida; 

preescutelo e escutelo convexo; sutura metapleural presente, separando o anepisterno do 

katepisterno; metanoto reduzido; propódeo reduzido quando comparado à operária.  

Pecíolo: axialmente comprimido, cuneiforme na vista lateral, com região apical fina e 

escamosa.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo com aspecto opaco e ceroso, superfícies com cerdas 

douradas finas, pubescência curta também presentes nos escapos antenais. Mandíbulas  

cerosas-opacas, finamente pontuadas com pubescente e longos cabelos finos na borda externa. 

Mesosoma com pescoço e pronoto ceroso-opaco, estriado no dorso e nos lados; escuto 

estriado longitudinalmente; escutelo pontuado e brilhante; propódeo e metapleura 

transversalmente estriados, com cerdas decumbentes distribuídas no dorso e nos lados. 

Pecíolo brilhante na margem axial, tornam-se opaco na base, com numerosas pontuações 

grosseiras e pouca pubescência. Gáster opaco com pubescência densa no dorso, cerdas longas 

e finas nas superfícies superior e inferior. Cor do corpo pode variando de amarelado opaco a 

marrom escuro, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo. 

 

Macho. Desconhecido. 

 

Biologia. Alguns espécimes de Santa Catarina (Itapema) foram coletados em ninhos de 

cupins, outros espécimes coletados em São Paulo (Salesópolis) também foram obtidos dentro 

do ninho de cupins do gênero Anoplotermes Mueller, 1873, que nidifica no solo. A grande 

maioria dos exemplares foi obtida por extração de winkler, indicando que a espécie forragea 

acima do solo, na serrapilheira. Como documentado anteriormente por Brown (1978), a 

espécie pode ser encontrada em floresta úmida costeira e de montanha, e agora são registradas 

para a Floresta Amazônica (Pará: Paragominas). 

 

Comentários. Encontramos algumas dificuldades em definir um espécime do MZSP, não por 

causa da identidade da espécie, mas devido às etiquetas. O espécime foi rotulado como 

material-tipo, com a localidade "São Paulo SP, Ipiranga, MP 18.898 (primeira etiqueta), A. 

altisquamis f. fumata Luederwaldt, det. Borgmeier (segunda etiqueta), Nr. 2899 Coll. 

Borgmeier (terceira etiqueta), Typus (quarta etiqueta)”. A designação da espécie (por 

Luederwaldt, 1918) descreve a nova forma com material de "Ypiranga" e número de coleção 
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18.898, que corresponde à etiqueta encontrada no MZSP, mas o determinador, na presente 

etiqueta é Borgmeier, e não Luederwaldt. Após considerar os rótulos e a designação original 

da espécie, verificamos que o material-tipo corresponde à descrita por Luederwaldt para A. 

altisquamis f. fumata (sinonimizado sob A. altisquamis por Kempf & Lenko, 1976). A 

descrição original indica como comprimento total da operária em aproximadamente 5.00-5.40 

mm, ao medirmos o material-tipo (BMNH, MZSP e NHMB operárias) constatamos que a 

maioria das operárias possui comprimento total superior ao indicado na descrição TL: 6.75-

7.20 mm. O material-tipo enviado pelo BMNH corresponde à descrição original e foi usado 

para redescrever a presente operária. A. altisquamis pode ser facilmente separada de A. 

orchidicola pela estriação na cabeça, que não atinge a carena nucal em A. orchidicola, e 

também pela estriação no dorso do pronoto, ausente em A. orchidicola e obsoleta em A. 

altisquamis. Outros dois caracteres que podem ser úteis são a forma peciolar, extremadamente 

comprimida em A. orchidicola, mas cuneiforme em A. altisquamis e tamanho dos olhos (EL: 

0.09 mm) em A. orchidicola, enquanto em A. altisquamis (EL: 0.16-0.20), e A. altisquamis 

(TL: 6.75-7.20 mm) também é maior do que A. orchidicola (TL: 4.85).  

 

Distribution. COLÔMBIA: Bolivar. BRASIL: Pará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, 

São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. PARAGUAI. 

ARGENTINA:  Salta, Tucumán. 

 

Anochetus orchidicola Brown, 1978 

(Figs. 4A-F). 

 

Anochetus orchidicola Brown, 1978: 619 (w.) MÉXICO. Zabala, 2008: 134; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus orchidicola Brown, 1978: 619 (w.) MÉXICO. 

Etiqueta: Orizaba VC, Mex. vi.20.44, Laredo-33930, with orchid. root, LotNo. 44-15848, 

Anochetus orchidicola W. L. Brown, (1 w.) Holotype, USNMENT 00531654, USNM. 

 

Diagnose. Estriação da cabeça não alcançam a carena nucal; vértice em sua grande maioria, 

liso e brilhante, com pontuações esparsas; pronoto liso e brilhante no disco e nas laterais, com 

pontuações esparsas; pecíolo cuneiforme em vista lateral, com a margem apical afiada; TL: 

<5.00 mm. 
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Redescrição da operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo operária em mm n= 1: HL: 1.06; HWy: 1.12; HWw: 1.03; ML: 

0.63; SL: 0.88; EL: 0.10; PW: 0.63; WL: 1.49; PtH: 0.39; PtL: 0.20; TL: 4.78. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 4A): escapos antenais não alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico; mandíbulas curtas e grossas (ML: 0.63 mm), 

sem dentes aparentes na margem mesial e interna; dentes subapical grosso, às vezes 

desgastado até uma condição subtruncada e apical e curtos e arredondados na ponta, dente 

intercalar com aproximadamente o mesmo tamanho do dente subapical; cabeça quadrada, 

com fraca constrição na região temporal, tão larga quanto longa HL: 1.06 e HWy: 1.12 mm; 

olhos pequenos, mas bem desenvolvidos, com cerca de EL: 0.10 mm, localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa temporal bem 

delimitada; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha 

grossa, com emarginação central em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 4B-E): pronoto elevado e circular; mesonoto com metade 

do tamanho do pronoto, separado do pronoto por uma sutura promesonotal profunda; sutura 

metanotal profunda e bem marcada separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, 

com uma pequena declividade na porção mediana do pronoto (em vista lateral); propódeo 

ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais ausentes; espiráculo propodeal 

circular.  

Pecíolo (Fig 4D-E): com formato de escama, com aspecto achatado anteroposteriormente, 

mais alto que comprido PtH: 0.39 e PtL: 0.20 (vista lateral); ápice do pecíolo com região 

mediana contínua e afiada no ápice; base do nodo larga quando comparado com o ápice, 

gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, 

ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato lobular (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértex, com estrias 

mais evidentes na região frontal, lobos temporais com pontuações esparsas, e tegumento liso e 

brilhante na fossa ocular (vista frontal); tegumento com pubescência dourada distribuída na 

fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas 

lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas distribuídas na margem interna e externa da 
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mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, marrom escuro e algumas vezes 

amarelada e brilhante, cabeça com coloração ferrugínea, marrom escuro e algumas vezes 

amarelada com aspecto coriáceo. Mesossoma com pontuações (vista dorsal); disco do pronoto 

com pontuações esparsas, mais evidentes nas laterais; mesonoto pontuado; propódeo 

transversalmente estriado, com estrias mais definidas a medida que se aproxima da 

declividade (vista dorsal); mesopleura lisa e brilhante; metapleura opaca, com poucas estrias 

na região inferior, próximo da glândula metapleural; coxas anteriores com tegumento 

pontuado e brilhante; pronoto mesoto e propódeo com pubescência dourada decumbente 

distribuídas na superfície do dorso; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, 

douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; mesossoma 

coloração ferrugínea, marrom escuro ou amarelo claro. Pecíolo com fina estriação apenas na 

base, liso e opaco; pecíolo com cerdas curtas e pubescência esparsa na base e no processo 

ventral peciolar; coloração ferrugínea, marrom ou amarelo claro. Gáster, com tergitos 

pontuados e opacos (vista dorsal); esternitos com pontuações e sem estriações aparentes (vista 

ventral); tegumento dorsal e ventral com longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes 

ou eretas e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração 

ferrugínea, marrom e algumas vezes amarelada. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre a biologia de Anochetus orchidicola, apenas que a espécie pode 

ser encontrada nidificando em orquídeas, como indicado na descrição de Brown (1978), que 

coletou um único indivíduo em uma raiz de orquídea. A. orchidicola vive em florestas 

chuvosas e montanhosas na Costa Rica, nidificando em epífitas de árvores baixas. As 

operárias já foram coletados em amostras de winkler na serrapilheira de florestas, também na 

Costa Rica (Longino pess. com.).  

 

Comentários. Anochetus orchidicola foi descrita com base em um único indivíduo, por 

Brown (1978). A. orchidicola pertence ao grupo de espécies A. altisquamis, com formigas de 

tamanho médio (TL: 4.85-6.70 mm) com cabeça grande e corpo curto e robusto, nodo 

peciolar escamoso, alto e arredondado, às vezes, ligeiramente emarginado. A. orchidicola 

pode ser facilmente separada de A. altisquamis pela estriação na cabeça, que não atinge a 

carena nucal e também pela estriação no dorso do pronoto, ausente em A. orchidicola e 

obsoleta em A. altisquamis. Outros dois caracteres que podem ser úteis são a forma peciolar, 
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extremadamente comprimida em A. orchidicola, fazendo que o ápice  pareça afilado (em vista 

lateral e dorsal), sendo cuneiforme em A. altisquamis. O tamanho dos olhos é o comprimrnto 

total, também são úteis para separa-los, (EL: 0.10 mm) em A. orchidicola, enquanto em A. 

altisquamis (EL: 0.16-0.20), e A. altisquamis (TL: 6.75-7.20 mm) também é maior do que A. 

orchidicola (TL: 4.78). Outra espécie que poderia ser confudida com A. orchidicola é A. 

minans, devido ao comprimento total TL: 4.78 e TL: 3.83-3.88 (A. minans), em ambas, 

pequeno. Porém A. minans possui olhos muito reduzidos, o que a difere de qualquer outra 

espécie EL: < 0.06. A espécie, A. orchidicola é registrada até o momento, apenas paara a 

América Central. 

 

Distribuição. MÉXICO: Veracruz e Quintana Roo. HONDURAS. NICARÁGUA. COSTA 

RICA. PANAMÁ. 

 

Grupo de espécies Anochetus bispinosus 

Anochetus bispinosus (Smith, 1858) 

(Figs. 5A-F; 6A-E; 7A-D). 

 

Odontomachus bispinosus Smith, F. 1858: 199 (w.), Ega [Amazonas, provavelmente Tefé], 

BRASIL. Roger, 1861: 32; Roger, 1863: 22; Mayr, 1863: 436. 

Stenomyrmex bispinosus: Mayr, 1886: 361 (comb.).  

Anochetus bispinosus: Dalla Torre, 1893: 47 (comb.); Emery, 1894: 186 (em chave); Mann, 

1916: 417 (redescrição); Wheeler, W. M. 1923: 3; Kempf, 1960: 391; Brown, 1976: 

103; 1978: 556, 612; Zabala, 2008: 128; Schmidt & Shattuck, 2014: 68. 

Anochetus chocoensis Zabala, 2008: 129 (w.) Colômbia. Holótipo operária, pertencente ao 

MUSENUV, examinado por foto e descrição original, aqui designada como Novo 

Sinônimo. 

 

Material-tipo examinado: Odontomachus bispinosus Smith, 1858: 199 (w.), BRASIL. 

Etiqueta: Ega, Type Smith (58B), etiqueta: “the card appears to have been cut in two 

and the beetle mentioned by Smith (1858: 199), has been removed, BB” [provavelmente 

Brendon Boudinot] (1 w.) Holótipo BMNH (E) 1015478, ANTWEB CASENT 

0902432. 

Anochetus chocoensis Zabala, 2008. Holotype (w.), COLÔMBIA, Chocó, Nuquí, Aruzí, 6 m, 

5°34’60’’ N, 77°28’60’’ W, 21-xi-1998, E. Jiménez col., manual collection, 
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(MUSENUV) [Estudado por fotos do holótipo e descrição original, [aqui designado 

como Novo Sinônimo de Anochetus bispinosus]. 

 

Material adicional examinado: VENEZUELA. Bolívar: Rio Akanán, 5.94338 -62.30110, 

14.v.1986, J. Lattke col., (1 q.) (DZUP). GUIANA FRANCESA. Saül: Saül, Bélvédere de 

Saül, alt. 326m, 03°37'22"N 53°12'57"W, 30.v.2011, V01, SEAG Team col., (1 w.) (DZUP); 

Petit Saut: Petit-Sat, x.2002, J. Orivel & A. Dejean col., (3 w.) (CPDC); Les Nouragues, 

iii.2006, A. Dejean col., n. 11M97, (1 w.) (CPDC); Paracou, xi.1996, B. Corbara, A. Dejean 

& J. Orivel col., (1 w.) (CPDC). BRASIL. Amapá: Rio Felicio, 25.vii.1959, Y Lana col., (1 

w.) (MZSP). Pará: Belém, Bosque Municipal, 08.viii.1964, Rand col., (3 w.) (MZSP); Belém, 

APEG, 11.xi.1969, N. Rosa col., n. 1597 (2 w. e 1 q.) (MZSP). Amazonas: Manaus, ZF3, Km 

41, 20.ix.1996, 59°48'S 02°25'W, A.C. Macedo et al. col., n. 298P, (1 w.) (CPDC); Manaus, 

AM 10, Km 26, 02°55'S 59°59'W, F.B. Apolinário col., 01-20D Cupinzeiro, (2 w.), (CPDC); 

Manaus, AM 10, Km 26, 02°55'S 59°59'W,12.xii1990,04-26E Cupinzeiro, F.B. Apolinário 

col., (3 w.) (INPA). BOLIVIA. Covendo, MULFORD Biol. Exp., 1921-1922, W.M. Mann 

col., (3 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n= 22): HL: 1.31-1.32; HWy: 1.32-

1.37; HWw: 1.04-1.05; ML: 0.82-0.86; SL: 1.31-1.38; EL: 0.23-0.29; PW: 0.76-0.79; WL: 

2.16-2.32; PtH: 0.51-0.58; PtL: 0.39-0.41; TL: 6.47-6.91. 

 

Diagnose. Cabeça longitudinalmente estriada do lobo frontal até a carena nucal, lados sem 

estriação (vista frontal); pronoto, mesonoto e propódeo grosseiramente reticulado-rugoso; ¾ 

do pecíolo grosseiramente reticulado-rugoso, dentes peciolares agudos e afastados entre si, 

sem rugosidades. 

 

Redescrição da operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo em mm (holótipo) (n=1): HL: 1.35; HWy: 1.45; HWw: 1.22; 

ML: 0.99; SL: 1.41; EL: 0.26; PW: 0.85; WL: 2.40; PtH: 0.60; PtL: 0.44; TL: 6.70. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 5A): escapos antenais alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas lineares com 

comprimento médio (ML: 0.99 mm), sem dentes na margem mesial e interna, gradualmente 

alargada em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar 

reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; borda mesial sem dentes e 



 109 

margem interna com uma série de dentes inconspíquos; cabeça subquadrada, com constrição 

na região temporal, tão larga quanto longa HL: 1.35 e HWy: 1.45 mm; olhos bem 

desenvolvidos, com cerca de EL: 0.26 mm, localizados anterolateralmente; fossas antenais 

profundas, claramente delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume 

temporal bem definido, com fossas bem marcadas; lóbulos occipitais com lados convexos e 

região occipital formando uma linha grossa, levemente emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 5B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, com 

aparência de sela elevada, separado pela sutura promesonotal profunda no pronoto; sutura 

metanotal profunda e bem marcada separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, 

com uma elevação do tegumento na margem anterior do propódeo, decrescendo a medida que 

se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que 

o pronoto, com dentes propodeais bem definidos formando um ângulo obliquo, direcionados 

posteriormente; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 5C-E): bidentado, subtriangular, seguindo um ângulo crescente em direção ao 

ápice, mais alto que comprido PtH: 0.60 e PtL: 0.44 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com 

região mediana fortemente côncava, com os dois dentes afastados entre si; base do nodo larga 

quando comparada com o ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral 

subpeciolar bem desenvolvido, ocupando toda a extensão do pecíolo, em formato de quilha 

(vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente; prora presente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça fortemente estriada do lobo frontal à linha occipital, 

com estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência 

dourada distribuída na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas 

na margem mais externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, 

marrom-escura e brilhante. Mesossoma fortemente reticulado-rugoso (vista dorsal); 

rugosidades circulares no dorso do pronoto, fortemente impressas; mesonoto e propódeo com 

rugosidades grosseiras que vão da porção anterior até declividade do propódeo; mesopleura 

reticulada ou rugosa, com região basal com aspecto de estrias obliquas e tegumento brilhante; 

metapleura completamente coberta por rugosidades circulares; coxas anteriores com 

tegumento liso e brilhante; mesossoma sem pubescência ou cerdas evidentes; coxas com 
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cerdas longas e curtas, e demais segmentos com pubescência douradas decumbente 

distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, marrom-escura, algumas vezes avermelhada; 

pernas marron-clara ou amareladas. Pecíolo fortemente reticulado-rugoso da base até ¾ de 

sua extensão, e liso e brilhante a medida que se aproxima do ápice e dos dentes peciolares; 

cerdas curtas ou longas presentes na base do processo ventral peciolar e phora; coloração 

ferrugínea e marrom escuro. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas 

no dorso (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista 

ventral); tegumento dorsal e ventral com algumas cerdas douradas, algumas vezes 

decumbentes ou eretas; coloração ferrugínea e marrom-escura. 

 

Descrição da rainha (Fig. 6A-E) 

Medidas da rainha em mm (n=2): HL: 1.40-1.44; HWy: 1.43-1.45; HWw: 1.11-1.12; ML: 

0.91-0.94; SL: 1.38-1.39; EL: 0.34-0.35; PW: 0.84-0.86; WL: 2.28-2.29; PtH: 0.64-0.65; PtL: 

0.40-0.42; TL: 6.60-6.63. 

Semelhante à operária, com as seguintes diferenças: 

Cabeça: olho maior (EL: 0.34-0.35 mm) (Fig 6A); ocelo bem desenvolvido; carena nucal 

bem marcada, na região occipital.  

Mesossoma (Fig. 6B-E): pronoto alargado em função do voo; sutura promesonotal bem 

desenvolvida; escutu convexo; linha parapsidal bem desenvolvida; prescutelo convexo; 

escutelo convexo e elevado como o escuto; sutura mesopleural presente separando o 

anepisterno do katepisterno; metanoto reduzido; propódo reduzido quando comparado com a 

operária.  

Pecíolo (Fig 6C-E): subtriangular e maior em comparação com a operária (PtH: 0.64-0.65 e 

PtL: 0.40-0.42;) em vista lateral.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com a operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais opaco, superfícies com cerdas esparsas curtas e 

finas; mandíbulas brilhantes, com cerdas esparsas curtas e finas na margem externa. 

Mesossoma com pescoço e pronoto grosseiramente reticulado-rugoso; escuto reticulado-

rugoso, as vezes estriado longitudinalmente; escutelo liso e brilhando; propodeum e 

metapleura grosseiramente reticulado-rugoso; mesopleura em grande parte lisa e brilhante. 

Pecíolo grosseiramente reticulado-rugoso, com aspecto ceroso e  opaco. Gáster ceroso e 

opaco, com escassa pubescência no tegumento. A cor do corpo pode variar de marrom claro à 

marrom escuro, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo, geralmente 

amarelos. 
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Macho. Desconhecido. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre a biologia da espécie, talvez algum aspecto relacionado à 

nidificação dificulte a amostragem de exemplares. O número de espécimes em coleções é 

geralmente baixo, apesar do esforço em algumas localidades da América do Sul (Amazonas e 

La Selva, por exemplo), incluindo florestas tropicais úmidas, floresta úmida de planície e 

vegetação sucessional (informação do Antweb). Smith (1858) mencionou em sua descrição 

que A. bispinosus, foi coletada em conjunto com um besouro (Histeriade: Cylistes), e indicou 

que o besouro poderia estar dentro do ninho da formiga. A etiqueta do holótipo foi examinada 

e nenhuma menção a essa informação foi encontrada, de fato, o que descobrimos foi outra 

etiqueta, aparentemente recente, escrito: "o cartão parece ter sido cortado em dois e o besouro 

mencionado por Smith (1858: 199 ) foi removido. BB / ". Algumas operárias são conhecidas 

por amostras de fogging na Costa Rica, coletadas em árvores da espécie Minquartia 

guianensis (Olacaceae), na Estação Biológica La Selva nas terras baixas do Atlântico 

(informação do Antweb). Três indivíduos foram coletados por F. B. Apolinário em um ninho 

de cupim "cupinzeiro" no estado do Amazonas. 

 

Comentários. Anochetus bispinosus é uma espécie de fácil identificação, devido à rugosidade 

do mesossoma, esse caracter não é encontrado em outras espécies neotropicais, exceto em A. 

chocoensis Zabala, 2008, e de certa forma em Anochetus sp. nov. 3. Em Anochetus sp. nov. 3 

a rugosidade do mesossoma é menos evidente que em A. bispinosus, além do pecíolo não 

possui estrias ou rugosidades em Anochetus sp. nov. 3 enquanto que em A. bispinosus, é 

reticulado-rugoso, sem mencionar a ausência de dentes na margem da mandíbula em A. 

bispinosus. Após um exame cuidadoso do holótipo de A. bispinosus (BMNH), bem como a 

descrição e fotos do holótipo de A. chocoensis (MUSENUV) (Fig 7A-D), decidimos 

sinonimizar a espécie A. chocoensis sob A. bispinosus. As medidas mencionadas na descrição 

original, a forma, escultura e cor do corpo são idênticas aos encontrados em A. bispinosus. De 

acordo com a descrição de A. chocoensis, a cápsula cefálica é predominantemente lisa e 

brilhante, com estrias frontais atingindo a carena nucal, como observado em A. bispinosus. A 

mandíbula é lisa e brilhante, sem dentes na margem mesial e margens internas com uma série 

de cinco dentes minúsculos (em A. bispinosus são muito pequenos e variáveis), com os dentes 

apicais mais longos do que o subapical e o intercalar. Os dentes intercalares possuem 1/3 do 

tamanho dos dentes subapicais  ou apicais (em A. bispinosus é a metade do tamanho dos 
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dentes subapicais ou apicais, que é variável). A descrição do mesossoma, em geral, tem a 

mesma escultura e forma de A. bispinosus, com exceção da mesopleura, que é 

predominantemente lisa e brilhante, com exceção das estriações laterais e basais, assim como 

observado em A. bispinosus. O pecíolo de A. chocoensis é comprimido axialmente com a 

margem apical claramente côncava, como observado em A. bispinosus, com dois dentes 

afastados e agudos. A única característica que poderia separar as duas espécies é face anterior 

do pecíolo, levemente côncava em A. chocoensis, porém ao observamos alguns exemplares de 

A. bispinosus, também observamos uma variação no ângulo da face anterior. O gáster liso e 

brilhante, com a constrição de cintura pouco marcada, com poucas cerdas eretas na superfície, 

também é observado em A. bispinosus. A. chocoensis é conhecido somente pelo seu holótipo, 

que não pôde ser emprestado, apesar das nossas tentativas. A ausência de ilustração ou fotos 

das espécies contribuíram, provavelmente, para a identificação errônea da espécie. Outro fato 

que também chama a atenção foi a ausência da inclusão da espécie na chave de identificação 

no mesmo trabalho publicado em 2008 por Zabala em Fernàndez et al., 2008 sendo 

apresentada apenas por uma descrição sucinta e sem fotos ou ilustrações. Quanto à 

distribuição, A. chocoensis é conhecido somente para sua localidade tipo, e A. bispinosus 

pode ser encontrado em várias regiões da Colômbia, incluindo as proximidades de Chocó, 

como o Valle del Cauca. A. bispinosus é até o momento é o único representante do grupo A. 

bispinosus, com representantes de tamanho médio (TL: ~6.70 mm); nodo peciolar côncavo 

medialmente, com 2 dentes afastados entre si e dentes da borda mandibular interna obsoletos, 

exceto para o ângulo pré-apical. O mesossoma é completamente rugoso-reticulado. A rainha, 

como em muitos representantes da subfamília Ponerinae, possui apenas algumas pequenas 

alterações na forma, geralmente relacionadas ao voo, e na oviposição dos ovos. Os demais 

caracteres são similiares ou idênticos aos encontrados nas operárias. 

 

Distribuição. MÉXICO: Tabasco. NICARAGUA. COSTA RICA. PANAMÁ. COLÔMBIA: 

Magdalena, Boyaca, Meta, Valle del Cauca, Chocó, Guaviare, Vaupes, Caquete, Amazonas, 

Putumayo, Narino. VENEZUELA: Bolívar. GUIANA. SURINAME. GUIANA FRANCESA: 

Petit Saut, Saül, Les Nouragues, Paracou. BRASIL: Amapá, Pará, Amazonas, Acre, 

Rondônia, Bahia, Minas Gerais. BOLÍVIA. 
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Grupo de espécies Anochetus emarginatus 

Subgrupo: A. emarginatus 

Anochetus emarginatus (Fabricius, 1804) 

(Figs. 8A-F; 9A-E; 10A-E). 

 

Myrmecia emarginata Fabricius, 1804: 426 (w.) AMÉRICA CENTRAL.  

Odontomachus emarginatus: Illiger, 1807: 194 (comb.); Roger, 1861: 32.  

Stenomyrmex emarginatus: Mayr, 1862: 712 (comb.); 1863: 454; Roger, 1862: 289; 1863: 22. 

Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus: Emery, 1890: 63 (comb.); Dalla Torre, 1893: 47; 

Mann, 1916: 418; Wheeler, W.M. 1923: 3; 1925: 9; 1942: 156; Wheeler, G.C. & 

Wheeler, J. 1952: 644 (l.). Kempf, 1964: 238; 1970: 327.  

Anochetus emarginatus: Brown, 1978: 552, 556, 609 (comb.); Zabala, 2008: 131; Schmidt & 

Shattuck, 2014: 68.  

Odontomachus quadrispinosus Smith, F., 1858: 78, pl. 5, figs. 15-17 (w.). Roger, 1862: 289 

(sinônimo júnior de Anochetus emarginatus). 

Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus r. rugosus Emery, 1890: 63, (w.). Mann, 1916: 419 

(m.). Kempf, 1964: 238 (sinônimo júnior de Anochetus emarginatus). [material-tipo 

examinado (1 w.) ZMHB]. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus r. rugosus Emery, 1890. 

Etiqueta: Brasielien, Mato Grosso, Germain [grafia duvidosa], 1886, Anochetus 

emarginatus subsp. rugosus Emery, Mato Grosso, Anochetus emarginatus r. rugosus 

Emery, Type, GBIF-D/FoCol 1046, specimen+label data documented, (1 w.) síntipo 

ZMHB. 

Anochetus emarginatus rugosus Emery, 1890. Etiqueta: Brésil, Prov. Matto-Grosso, P. 

Germain 1886, ANTWEB CASENT0903990, (3 w.) síntipos MSNG. 

Odontomachus quadrispinosus Smith, F., 1858. Etiqueta: BRAZIL: Smith coll. pres. by. Mrs 

Farren White. 99-308, Holotype, 4-spinosus Smith, BMNH 1015477, ANTWEB 

CASENT 0902431, (1 w.) síntipo BMNH. 

 

Material adicional examinado. COSTA RICA. Rara Avis, ii.1998, K.S. Carvalho col., n. 

5222, (2 w.) (CPDC). COLÔMBIA. Meta: Porto Llheras, 30.vi.1973, Bill & Emma Mackay 

col., n. 73-191, (2 w.) (MZSP); Burvithaker, Forel col., W. M. Mann 1954 Collection., (2 w.) 

(USNM); Rio Frio, ii.1924, W.M. Mann col., (2 w., 1 e. q.) (USNM); Vicahada, PNN 
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Tuparro Lev. 10,12.iv.1995, J. Muñoz 23, (1 w.) (CPDC); Colômbia, 1912, Forel col., n. 

17.339, (2 w.) (MZSP). TRINDADE e TOBAGO. Porto Spain: 1913, R.T. Thaxter col., W. 

M. Mann 1954 Collection, (3 w.) (USNM); N.A. Weber, n. 17, (2 w.) (MZSP); Rio Claro, 

B.W.I. 03.x.1935, N.A. Weber col., (4 w.) (MZSP); Anse Fourmi near, 20.i.1991, JPEC 

Darlington col., n. 584, (2 w.) (USNM); Lopino V., Hardwal Est., 15ii.1991, J.P.E.C. 

Darlington col., n. 627, (3 w.) (USNM); Cat's Hill Rd., 08.v.1989, J.P.E.C. Darlington col., in 

bromelia, (1 w.) (USNM). VENEZUELA. Haut Orenoque Mavaca, 03-04.xii.1969, J. Liaot 

col. #2, Coll Kempf n. 6785, (3 w.) (MZSP); Duida, 1.000 m, TF. Amazonas, Venzuela, 

24.iii.1983, K. Jaffé col., (1 w.) (MZSP); Fálcon, Yaracal, 22.iii.1989, J. Lattke col., (12 w.) 

(DZUP); Nueva Esparta, Isla Margarita, 05.viii.2010, J. Lattke, col., n. mar14, (2 w.) 

(DZUP); Venezuela, 16.viii.1940, Hoboken col., n. 258, lot. N. 40-/8067, orchid, (3 w.) 

(USNM); Yacuan, H.A. Beatiy col., (3 w.) (USNM); Orinoco, Delta, N.A. Weber col., 

15.i.1935 (8 w.) (MZSP. GUIANA. Britsh Guyana: Waricabara F, Courantyne R, 10.vii.1936, 

N.A. Weber, n. 552, (2 w.) (MZSP). SURINAME. 1932, G. Bunzi leg., M. cofee field, pres 

by Omp. Ent. B.M. 1933-437 (2 w.) (USNM); Courantine R, 09.vii.1936, N. A. Weber col., n. 

550, (1 w.) (MZSP); Courantine R, 09.vii.1936, N. A. Weber col., n. 549.1, (1 w.) (MZSP); 

Counrantine R, N.A. weber col., 09.vii.1936, (1 w.) (MZSP); Paramarito, Büngli col., (1 w.) 

(MZSP); Paramaribo, Buenzli, (6 w.) (MZSP). GUIANA FRANCESA. Kaw montain, VK5-

Bat Cave For., 04°38'N 52°17'W, ix.2008, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. VK5 Tr2 

W50, (2 w.) (CPDC); Kaw, N 04°38.412'   W 52° 17.551', Touchard A col., (9 w.) (INPA). 

BRASIL. Amazonas: Manaus, ix.1962, Lenko K., n. 2236, (3 w.) (MZSP); Manaus, Coroado, 

Prox. UFAM, 30.iii.1997, Vilhena col., (1 w.) (CPDC); Manaus, Mann & Baker col., W.M. 

Mann 1954 Collection, (2 w., 1 m.) (USNM); Manaus, W.M. Mann col., (2 w., 1 m.) 

(USNM); Humaitá, prox. Cemitério, 28.iv.1975, A.P. Diniz col., (2 w.) (MZSP). Pará: 

Marituba, 14.x.2004, JRM Santos, col., (6 w.) (CPDC); Monte Dourado, Área 79 Pt. PE-E12, 

terra, 0°43.64958S 52°50.16329W, Plantação de Eucalyptus, 05-08.iv.2011, Marsh, CJ, col., 

(1 w.) (DZUP); Parauapebas, 06°3'S 49°53'W, x.2009, R. Solar col., UFV Labecol n. 001148, 

(1 w.) (UFV); Belém, PA Utinga, Mocambo, 01°26'26.7"S 48°24'40.5"W, 23-25.viii.2010, 

floresta secundária, transecto 1B winkler 2, K. Barbosa & D. Alcides col., MPEG HYM n. 

11518437, (1 w.) (MPEG); Belém, Est. Para, 12-19.viii.1962, K. Lenko col., n. 2667 (4 w.) 

(MZSP); Canindé, Rio Gurupi, 27.ii.1986, B. Malkin col., (2 w.) (MZSP). Canindé, Rio 

Gurupi, xii.1964, B. Malkin col., (2 w.) (MZSP); Querém, Acampamento DER, 20.i.1976, 

V.P. Daniel col., (2 w.) (MZSP); Ananindeuá, 1949, J.C. Oliveira col., (2 w.) (MZSP); Vila 

de Carmo, Camutá, 30.xi.1953, C.R.G. col., (3 w.) (MZSP). Maranhão: Igarapé Gurupi-Una, 
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Aldeia Araçu, 50km E de Canindé, ii.1966, Malkin col., (4 w.) (MZSP).  Piauí: Ribeiro 

Gonçalves, Una, Estação Ecológica Uruçui-Una, 12.xii.1982, A.J.Almeida Jr. col., (9 w.) 

(MZSP); Ribeiro Gonçalves, Estação Ecológica, 12.xii.1980, A.J.Almeida Jr. col., (2 w.) 

(DZUP); Est. Ecol. Uruçui-Una, Ribeiro Gonçalves, 12.xii.1982, A.J. Almeida jr col., (9 w.) 

(MZSP). Rondônia: Porto Velho, Rio Madeira, Mann & Baker col., W.M. Mann 1954 

Collection, (3 w.) (USNM).  

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n=143): HL: 1.73-2.08; HWy: 1.41-

1.70; HWw: 0.94-1.22; ML: 1.23-1.62; SL: 2.11-2.61; EL: 0.38-0.44; PW: 0.80-0.93; WL: 

3.04-3.96; PtH: 0.57-0.75; PtL: 0.57-0.76; TL: 8.92-11.30. 

 

Diagnose. Dentes peciolares curtos e não muito afiados; corpo avermelhado com mesossoma 

e pecíolo ferruginosos; mesopleura com dentes laterais bem desenvolvidos (vista dorsal); face 

frontal do nodo peciolar geralmente rugoso e opaco, com dentes curtos; cabeça e pernas mais 

pálidos, amarelados; mesonoto e propódeo rugoso ou reticulado. 

 

Redescrição da operária baseada em tipo 

Medidas do material-tipo em mm n=5: HL: 1.85-1.95; HWy: 1.50-1.54; HWw: 1.00-1.07; 

ML: 1.32-1.49; SL: 2.30-2.32; EL: 0.35-0.39; PW: 0.80-0.93; WL: 3.07-3.27; PtH: 0.53-0.64; 

PtL: 0.55-0.60; TL:9.10-9.78. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 8A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.32-1.49 mm), com uma série de dentes (13-15) distribuídos na margem mesial, 

gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, 

dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça 

retangular, com constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: 1.85-1.95 mm e 

HWy: 1.50-1.54 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.35-0.39 mm), 

localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa pouco 

definida; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, 

pouco emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 8B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

seprando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 
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margem anterior do propódeo, decrescendo a medida que se aproxima da declividade do 

propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes 

propodeais bem definidos direcionados dorsolateralmente; espiráculo propodeal circular; 

mesopleura com dente lateral bem definido.  

Pecíolo (Fig. 8D-E): bidentado, com aspecto achatado dorsoventralmente, tão alto quanto 

comprido PtH: 0.53-0.64 e PtL: 0.55-0.60 mm; (vista lateral); ápice do pecíolo com região 

mediana ás vezes côncava, mas geralmente fomando um ângulo crescente em direção ao 

ápice, com os dois dentes curtos; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista 

anterior); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do 

pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal não alcançando a 

fronte, com estrias mais evidentes ao centro, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex e 

lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento sem pubescência; antenas 

com pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas na margem mais externa da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, marrom escuro e algumas vezes 

avermelhada e brilhante. Mesossoma, estrias  e rugosidades estão distribuídas no dorso; 

rugosidades podem ser observadas no dorso do pronoto, algumas vezes o disco é totalmente 

liso e brilhante; mesonoto reticulado-rugoso, às vezes transversalmente estriado; propódeo 

com rugosidades grosseiras na porção anterior e estrias transversais pouco definidas a medida 

que se aproxima da declividade; mesopleura e metapleura completamente estriadas; coxas 

anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma sem cerdas ou pubescência aparente 

pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas 

na superfície dos demais segmentos; coloração ferrugínea, marrom escura e clara e algumas 

vezes avermelhada, com pernas amarelas. Pecíolo fortemente reticulado e rugoso; pecíolo 

sem cerdas curtas ou longas, ou pubescência; coloração ferrugínea e marrom escuro. Gáster, 

com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 

longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes 

avermelhada. 
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Medidas da ergatóide rainha em mm (n=1): HL: 1.89; HWy: 1.61; HWw: 1.15; ML: 1.35; 

SL: 2.33; EL: 0.36; PW: 0.88; WL: 3.36; PtH: 0.62; PtL: 0.54; TL: 9.69. 

 

Descrição da ergatóide rainha (Fig. 9A-E) 

Sem modificações aparentes, como na grande maioria das ponerines, as rainhas ergatóides  

emergem como adultos sem asas. Como resultado da falta de músculos das asas, o tórax é 

reduzido e similar ao da operária. No entanto, os órgãos reprodutivos são totalmente 

funcionais e permitem a reprodução sexual, isso pode ser observado quando olhamos 

externamente o gáster, mais distendido e robusto.  

 

Redescrição do macho (Fig. 10A-E) 

Medidas dos machos em mm (n=2): HL: 0.97-0.98; HWy: 1.35-1.38; EL: 0.76-0.80; PW: 

0.98- 1.03; WL: 2.68-2.72; PtH: 0.37-0.38; PtL: 0.45-0.47; TL: 6.69-6.90. 

Cabeça (Fig. 10A): em vista frontal, mais larga do que longa, incluindo os olhos HL: 0.97-

0.98 mm e HWy: 1.35-1.38; palpal fórmula 2,1; palpos longos, atingindo a margem 

hipostomática; labro reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; 

mandíbulas curtas e reduzidas; margens mandibular mastigatória reduzida, aparentemente 

linear e sem dentes; clípeo com formato subtriangular; margem posterior do clípeo 

amplamente alargado; margem clipeal anterior produzida entre o torulo antena; torulo antenal 

situado anteriormente; área ocelar levemente elevada (vista lateral); carena occipital 

inconspíqua; olhos situados na margem anterolateral; ocelos situados na porção posterior dos 

olhos compostos; margem de hipostomal reduzida, sem lâmina. Antena com 13 segmentos; 

funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o gáster quando colocado contra 

mesossoma.  

Mesossoma (Fig. 10B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchado em função dos músculos alares; face pronotal 

anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado com aspecto laminar, ocupando 

a metade da altura do mesonoto; mesoescuto mais largo do que longo em vista dorsal; notalus 

ausente; linhas parapsidais paralelas e pouco evidente, representando uma pequena sutura em 

ambos os lados do mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; axilas presentes, mas 

reduzidas; mesoscutelo alto e convexo na vista de lateral; sutura escutelar profunda; escudo 

mesoescutelar elevado, com formato subquadrado ou retangular em vista dorsal; sutura do 

mesoescuto bem marcada; metascutelo linear, com região mediana elevada (vista lateral); 
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mesopleura fortemente alargada, medindo três vezes o tamanho da metapleura; espiráculo 

propodeal semi-circular; propódeo formando um ángulo decrescente, sem dentes propodeais, 

(vista lateral).  

Pecíolo (Fig. 10D-E): nodiforme, subtriangular, sem dentes apicais; processo subpetiolar 

presente.  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do gáster evidente; esterno abdominal III com prora presente; hipopígio 

modificado em uma placa espiniforme, enquanto pigídio forma uma placa larga subgenital.  

Escultura, pilosidade e cor: cabeça, com pontuações, pubescência decumbente dourada e 

tegumento amarelado; mesossoma com pontuações, pubescência decumbente dourada, 

coloração amarelo claro nas porções dorsais e amarelo pálido na meso e metapleura; pecíolo 

com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento amarelado; gáster com 

pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento amarelado; pernas e antenas com 

pubescência decumbente dourada, coloração amarela clara e amarela pálida. 

 

Biologia. A grande maioria dos exemplares obtidos foram coletados em serapilheira e coletas 

eventuais na vegetação, ou em orquídeas. Alguns exemplares pertencentes ao DZUP foram 

coletados em plantações de Eucalyptus Brutelle, 1788 no Pará. Outras da Guiana Francesa, 

foram obtidas em regiões montanhosas, talvez em cavernas, se consideramos a indicação da 

etiqueta de coleta (Kaw Mountain Bat Cave). Outro exemplar também foi obtido em regiões 

de altitude, nesse caso na Venezuela (Duida, há 1.000 metros de altitude). No Amazonas 

coletamos com certa facilidade os ninhos em palmeiras, ou aglomerados de folhas que ficam 

presos entre os ramos da palmeira de buriti. Como não há uma indicação na etiqueta de Mann 

com relação do mês de coleta, somente o ano 1954, não temos como precisar a época de voos 

nupciais. A casta com rainhas ergatóides tem se mostrado frequente em outros gêneros de 

Ponerinae (Schmidt, 2013), e em particular em Anochetus para o grupo de espécies A. 

emarginatus, na qual rainhas aladas ainda não foram observadas, o que poderiam indicar uma 

estratégia evolutiva relacionada ao grupo, uma vez que o desenvolvimento de asas demanda 

mais energia e alimento para a futura rainha (que precisa ser oviposta), enquanto a 

modificação apenas relacionada à mudança de dieta para o desenvolvimento dos ovários não 

requer tanto em uma possível candidata.   

 



 119 

Comentários. Os machos aqui redescritos, são os mesmos utilizados por Mann (1916), 

quando descreveu a casta, coletada na cidade de Manaus. Os exemplares de A. ermarginatus 

podem ser diferenciados dos demais representantes do grupo A. emarginatus pelo pecíolo, 

subtriangular e rugoso, além de possuir dentes curtos. Esses caractes não são encontrados em 

conjunto em outras espécies. A. emarginatus poderia ser confundido com A. striatulus, porém 

A. striatulus possui um pecíolo alongado e menos robusto em compração ao de A. 

emarginatus, além de dentes agudos no ápice, algo que não observamos em nenhum exemplar 

de A. emarginatus utilizando nesse estudo. Outra espécie similar é A. testaceus (até o 

momento restrita à América Central e Ilhas do Caribe), com seu pecíolo com dentes curtos, 

assim como em A. emarginatus, porém a estriação encontrada no pecíolo de A. testaceus é 

pouco evidente, quando comparada à maioria dos exemplares de A. emarginatus, rugoso e 

reticulado. Ao que tudo indica A. ermarginatus e A. testaceus são realmente duas espécies 

distintas, na qual uma delas está até o momento restrita à América Central, e a outra se este 

até o Sul da América do Sul. A. micans também pode ser separada de A. emarginatus apenas 

pela esculturação do mesossoma, menos evidente e geralmente composta por estriações 

transversais, sem rugosidades. A. micans, bem como A. testaceus estão restritas à América 

Central, não sendo registrados, até o momento para a América do Sul. O material-tipo foi de 

grande ajuda ao momento que avaliamos todas as espécies acima citadas para o grupo A. 

emarginatus, uma vez que, puderam ser cuidadosamente avaliadas levando em consideração 

tanto a descrição quanto a quantidade dos exemplares que compunham a série e suas 

variações. 

 

Distribuição. BAHAMAS. MÉXICO: Quintana Roo. BELIZE. COSTA RICA. ANTILHAS.  

COLÔMBIA: La Guajira, Magdalena, Bolivar Chocó, Valle del Cauca, Vichada, Meta, 

Guaviare, Caqueta, Narino, Putumayo, Amazonas. TRINDADE & TOBAGO. VENEZUELA. 

GUIANA. SURINAME. GUIANA FRANCESA. BRASIL: Amazonas, Pará, Piauí, Ceará, 

Rondonia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. BOLÍVIA. ARGENTINA: Formosa. 

 

Anochetus micans Brown, 1978 

(Figs. 11A-F). 

 

Anochetus micans Brown, 1978: 557 (w.) COSTA RICA; Zabala, 2008: 126; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 
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[primeiro uso disponível de Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus subsp. testaceus var. 

micans Forel, 1908: 36; nome inválido por ser infraespecífico]. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus subsp. testaceus var. 

micans Forel, 1908. Etiqueta: Altos del Cangrejal de Aserri (Pac.) 1.800 m, Troia Perirri, 

IV.1906, P. Biolley, v. micans Forel, Typus, ANTWEB CASENT0907420, (3 w.) síntipos 

(MSNG). 

 

Material adicional examinado: BELIZE. Belize, n. 5461, gift of W. M. Wheeler, (1 w.) 

(USNM). HONDURAS. British Honduras, in bromelia plant, 15.iii.1961, A.S. Mills Comp., 

Miami -16086 lot. 61-8046, (3 w.) (USNM); British Honduras, Manatee, J.D. Jonhson col., 

W.M. Mann 1954 Collection, (2 w.) (USNM). BAHAMAS. Nassau, W.M. Mann 1918 col., 

W.M. Mann 1954 Collection, (12 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n=18): HL: 1.73-1.78; HWy: 1.40-

1.46; HWw: 0.98-1.03; ML: 1.27-1.35; SL: 2.14-2.17; EL: 0.30-0.35; PW: 0.81-0.87; WL: 

3.04-3.11; PtH: 0.57-0.61; PtL: 0.60-0.62; TL: 8.70-8.99. 

 

Diagnose. Disco pronotal coriáceo, com finas estriações, mais evidentes na metade anterior, 

próximo ao pescoço; mesonoto, propódeo, laterais superiores da mesopleura e matapleura 

finamente estriado; corpo ferruginoso e pernas amareladas. 

 

Redescrição da operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo operária em mm (n= 3): HL: 1.73-1.75; HWy: 1.40-.1.45; HWw: 

0.98-1.01; ML: 1.27-1.31; SL: 2.14-2.16; EL: 0.30-0.33; PW: 0.81-0.83; WL: 3.04-3.08; PtH: 

0.57-0.60; PtL: 0.59-0.60; TL: 8.90-8.98. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 11A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.27-1.31 mm), com uma série de dentes (12-14) distribuídos na margem mesial, 

gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, 

dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça 

retangular, com constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: 1.73-1.75 e HWy: 

1.40-1.45 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.30-0.33 mm), localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 
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comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa pouco definida; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, pouco 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 11B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal obsoleta; propódeo 

retangular, com uma concavidade no tegumento na margem anterior do propódeo, seguindo 

um ângulo reto à medida que se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); 

propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais bem definidos 

direcionados dorsolateralmente; espiráculo propodeal circular; mesopleura com dente lateral. 

Pecíolo (Fig. 11D-E): bidentado, subtriangular, tão alto quanto comprido PtH: 0.57-0.60 e 

PtL: 0.59-0.60 mm (vista lateral), seguindo um ângulo cresecente à medida que se aproxima 

do ápice; ápice do pecíolo com região mediana côncava, com os dois dentes curtos; base do 

nodo larga quando comparado com o ápice (vista lateral); processo ventral subpeciolar bem 

desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral). 

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada na região frontal, não alcançando o 

vértex, com estrias mais evidentes ao centro, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex e 

lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento sem pubescência 

aparente; antenas com pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas, esparsas distribuídas na margem mais externa da mandíbula; 

antenas e mandíbulas com coloração  marrom claro e algumas vezes amarelada e brilhante. 

Mesossoma, finas estrias  transversais  estão distribuídas no dorso; finas estrias transversais 

ou pontuações podem ser observadas no dorso do pronoto; mesonoto reticulado ou 

transversalmente estriado; propódeo com estrias finas transversais, grosseiramente 

distribuídas no dorso (vista dorsal); mesopleura com finas estrias distribuídas na margem 

superior, com uma pequena área na margem inferior lisa e brilhante; e metapleura estriada; 

coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma sem cerdas ou pubescência 

aparente; pernas com cerdas curtas e decumbentes distribuídas na superfície dos segmentos; 

coloração marrom claro e algumas vezes amarelada e brilhante, com pernas amarelas. Pecíolo 

com fina estriação, sem cerdas curtas ou longas, ou pubescência; coloração marrom claro e 

brilhante. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista 

dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); 
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tegumento dorsal e ventral com cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas, e 

cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração marrom claro e 

algumas vezes amarelada e brilhante. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre a biologia de A. micans, apenas que a espécie possui hábito de 

nidificação provavelmente arborícola, podendo ser encontrada dentro de bromélias ou na 

vegetação. Exemplares também foram coletados utilizando armadilha de interceptação de voo 

(Malaise), winkler e isca na serrapilheira. 

 

Comentários. Anochetus micans está alocado no subgrupo A. emarginatus (A. emarginatus, 

A. striatulus e A. testaceus), composto por indivíduos com mandíbulas com uma série de 

dentes bem desenvolvidos que se estendem até a margem basal da mandíbula. Sendo assim, 

A. micans poderia ser confundido com A. emarginatus porém esta, possui forte rugosidade ou 

reticulação no pecíolo, além do propódeo, algo que não foi observado em nenhum exemplar 

de A. micans. Outra espécie que poderia ser confundida com A. micans é A. striatulus, mas 

este possui dentes propodeais e peciolares maiores, além de estrias e rugosidades mais 

evidentes no propódeo e pecíolo, em comparação aos que foram observados em A. micans. A. 

testaceus é provavelmente a espécie que mais se assemelha à A. micans, isso porque o padrão 

de estriação em ambas as espécies é muito similar. Porém, A. testaceus possui o disco central 

do pronoto liso e brilhante, enquanto que em A. minans é coriáceo com finas estrias no dorso, 

ou pontuações. Os dentes propodeais e peciolares em ambas as espécies também diferem, 

onde em A. testaceus é fino e agudo, enquanto que em A. minans é pequeno e arredondado no 

ápice. Brown (1978), comenta sobre a relação entre essas duas espécies, provavelmente, 

vicariantes na América Central e Bahamas, onde considerou A. micans temporariamente 

válida, mas deixou claro que a relação com A. testaceus necessitava de uma delimitação. O 

material-tipo de A. micans e A. testaceus indicam que ambas espécies são distintas, e que 

provavelmente vivem em simpatria na América Central. A distribuição de ambas as espécies, 

em conjunto com a ausência de trabalhos anteriores, contribuíram provavelmente para a 

confusão na distinção dos dois táxons, que agora podem ser delimitados para suas respectivas 

distribuições, talvez elucidando os limites territoriais de cada. O material-tipo aqui estudado 

(3 w. síntipos) pertence ao MHNG, bem como o material-tipo de A. testaceus, que foi 

essencial para a separação de ambas as espécies. 
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Distribuição. MÉXICO: Chiapas, Campeche, Quintana Roo. GUATELAMA. BELIZE. 

HONDURAS. BAHAMAS. COSTA RICA. 

 

Anochetus striatulus Emery, 1890 

(Figs. 12A-F). 

 

Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus r. striatula Emery, 1890: 64, (w.) COSTA RICA. 

Dalla Torre, 1893: 48; Emery, 1894: 186 ; Emery, 1911: 111; Wheeler, W.M. 1925: 10. 

Anochetus striatulus: Brown, 1978: 559, 610 (novo status); Zabala, 2008: 134; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus emarginatus var. striatulus Emery, 1890 (w.) COSTA 

RICA. Etiqueta: Anochetus (Stenomyrmex) simoni Emery, Alajuela, Costa Rica, Alfaro, 

Typus, Museo Genova Coll C. Emery, (dono 1925), syntypus Anochetus simoni Emery, 1890, 

ANTWEB CASENT 0903991, (2 w.) síntipos MSNG. 

 

Material adicional examinado (n= 20): COSTA RICA. Santa Clara Province, Colombiana 

Farm, iv.1924 (3 w.) (USNM); Santa Clara Province, Colombiana Farm, iii.1924, W.M. 

Mann col., (6 w.) (USNM); Santa Clara Province, Hamburg Farm, vii.1924, W.M. Mann col., 

(3 w.) (USNM); Santa Clara, Parismina, 22.vi.1925, F. Nervermann col., (1 w.) (USNM); 

Santa Clara Province, Hamburg Farm, vii.1924, F. Nevermann col., W.M. Mann 1954 

Collection, (3 w.) (USNM); Rio de Jeta, Cooper's place, 27.viii.1923, I Mollino col., (3 w.) 

(USNM). PANAMÁ. Canal Zone, Tabernilla, vii.2007, A. Busck col.., (1 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adiiocna em mm (n= 20): HL: 1.79-1.82; HWy: 1.40-1.49; HWw: 

1.00-1.05.; ML: 1.31-140; SL: 2.20-2.27; EL: 0.30-0.35; PW: 0.80-0.84; WL: 3.03-3.05; PtH: 

0.60-0.65; PtL: 0.62-0.65; TL: 9.10-9.33. 

 

Diagnose. Disco pronotal finamente estriado; dente propodeal fino, direcionado para trás, 

formando um ângulo de 45°; pecíolo estriado com dentes afilados; corpo ferrugíneo, 

incluindo a cabeça; pernas ferrugíneas ou amareladas.  

 

Redescrição baseado em operária do material-tipo 
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Medidas do material-tipo operária em mm n= 2: HL: 1.80-1.82; HWy: 1.43-1.49; HWw: 

1.03-1.05.; ML: 1.31-1.39; SL: 2.20-2.21; EL: 0.30-0.35; PW: 0.82-0.84; WL: 3.00-3.05; 

PtH: 0.61-0.65; PtL: 0.63-0.65; TL: 9.14-9.23. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 12A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.31-1.39 mm), com uma série de dentes (12-15) grosseiramente distribuídos na 

margem mesial, gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais 

longos e agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente 

apical; cabeça retangular, com constrição na região temporal, tão longa quanto larga HL: 

1.80-1.82 e HWy: 1.43-1.49 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de EL: 0.30-0.35 mm, 

localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 12B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, decrescendo a medida que se aproxima da declividade do 

propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes 

propodeais bem definidos direcionados dorsalmente; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 12D-E): bidentado, tão alto quanto comprido PtH: 0.61-0.65 e PtL: 0.63-0.65  

mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana concava, com os dois dentes longos e 

finos amplamente separados em cada lateral; base do nodo larga quando comparado com o 

ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem 

desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista 

lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértice, com 

estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento sem pubescência; antenas com 

pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, 

com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas na margem mais externa da mandíbula; 
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antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, marrom claro, e demais tegumentos com 

coloração marrom escuro. Mesossoma uniformente estriado (vista dorsal); mesonoto com 

finas estrias transversais, menos evidentes no disco; mesonoto transversalmente estriado; 

propódeo transversalmente estriado; mesopleura com mergem superior e inferior 

completamente estriada, e disco central liso e brilhante; metapleura completamente estriada; 

coxas anteriores com tegumento pontuado e opaco; pronoto com duas cerdas longas douradas 

eretas e esparsa pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície do dorso; 

mesonoto e propódeo sem cerdas aparentes; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e 

curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração 

ferrugínea e marrom-escura. Pecíolo transversalmente estriado, nas faces anterior, lateral e 

posterior parcialmente estriado; pecíolo sem cerdas curtas ou longas, com pubescência 

esparsa na base e no processo ventral peciolar; coloração ferrugínea e marrom-escura. Gáster, 

com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 

longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície; coloração ferrugínea e marrom-escura. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Segundo observações, A. striatulus possui hábito arbóreo, nidificando em epífitas e 

constroem ninhos com aspecto de “papel cartão” feito, provavelmente, de substratos arbóreos. 

Essa observação foi feita perto da estação El Ceibo no Parque Nacional Braulio Carrillo, em 

junho de 2002. O ninho estava a cerca de 1 metro de altura no tronco de um pequeno arbusto. 

Havia um conjunto de raízes epífitas, comprimidas por hastes do tronco e as raízes de uma 

grande Codonanthe (Lamiales: Gesneriaceae) e algumas outras pequenas mudas. A matriz era 

composta de fragmentos de vegetação, e as operárias se mostraram agressivas quando 

perturbadas (antweb.org).  

 

Comentários. Anochetus striatulus pertence ao subgrupo A. emarginatus, com espécies de 

mandíbulas com uma série de dentes bem desenvolvidos que se estendem até a margem basal 

(A. emarginatus, A. micans e A. testaceus), e pode ser diferenciada das pela observação do 

pecíolo. A. striatulus possui pecíolo transversalmente estriado, enquanto que A. emarginatus 

possui reticulações e rugosidades, já A. testaceus possui pecíolo com tegumento estriado, 

porém os dentes peciolares são muito curtos, bem como o dente propodeal, algo não 
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observados nos exemplares de A. striatulus. O pecíolo de A. striatulus também é longilíneo 

em compração aos dos demais representantes do subgrupo A. emarginatus, geralmente 

subtriangular. Uma grande confusão perdurou por anos, desde o trabalho de Brown (1978) na 

qual os limies de cada espécie que compunha o grupo A. emarginatus, no geral, ficou pouco 

clara, principalmente para as espécies registradas para a América Central. Essa delimitação só 

foi previamente solucionada pela observação do material-tipo, da grande maioria das 

espécies, onde optamos por defini-las seguindo o princípio tipológico, sempre que possível. O 

material-tipo de A. striatulus pertence ao Museu de Genova (MSNG) com a coleção de Carlo 

Emery, e o material foi essencial para delimitar as diferenças entre os exemplares de A. 

emarginatus, principalmente, e como indicado por Brown (1978) devido a alta variação nas 

estriações em ambas espécies, porém a forma do pecíolo não varia. Aqui, descrevemos a 

operária ergatóide, pertencente à Santa Clara Province, na Costa, e como já observado em 

outras espécies do grupo A. emarginatus, ao que tudo indica, essa forma sexual é comum 

entre as espécies.  

 

Distribuição. MÉXICO: Quintana Roo. COSTA RICA. COLÔMBIA: Chocó e Valle del 

Cauca. VENEZUELA. 

 

Anochetus testaceus Forel, 1893 

(Figs. 13A-F; 14A-E). 

 

Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus r. testaceus Forel, 1893: 356 (w. m.) ANTILLES. 

Emery, 1894: 186; Wheeler, W.M. 1907: 271; 1908: 125; Emery, 1911: 111; Wheeler 

W.M. 1925: 9; 1950: 82.  

Anochetus testaceus: Brown, 1978: 559, 610 (novo status) Zabala, 2008: 135; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus r. testaceus Forel, 1893 

(w. m.) ANTILLES. Etiqueta: Anochetus (Stenomyrmex) emarginatus testaceus Forel, St 

Vincent, Typus ANTWEB CASENT 0907421 (2 w.) (MHNG); Anochetus (Stenomyrmex) 

emarginatus r. testaceus Forel, St. Vicnent W.I. H.H. Smith, 29, Syntype BMNH(E) 

1015474, ANTWEB CASENT 0902428 (1 w.) síntipo (BMNH). 
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Material adicional examinado: GUATEMALA. Banana debris,10.vi.1935, R.W. Nicaise 

col., Charleston n. 5815, lot n. 35.18656 (1 w.) (USNM); Banana cargo, 12.ix.1945, A. B. 

well col., Phila n. 28936, (1 w.) (USNM). ILHAS GRANADA. Grenada Island, Grand Etang, 

R. Thaxter W.D. col., CASENT 0217513 (1 w.) (CASC); W. Indies, 02.viii.1929, Oxf. Univ. 

Exped., B.M. 1929--485. (1 w.) (USNM); Grenada Island, Grand Etang, 01.ix.1910, C.T. 

Brues col., (3 w.) (USNM). ANTILHAS. St. Vicent W.I., H.H. Smith col., (2 m.) (USNM); 

St. Vicent W.I., Windward side, H.H. Smith col., (1 m.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n= 6): HL: 1.78-1.82; HWy: 1.50-1.52; 

HWw: 1.00-1.06; ML: 1.32-1.40; SL: 2.11-2.28; EL: 0.37-0.39; PW: 0.83-0.85; WL: 3.02-

3.08; PtH: 0.51-0.54; PtL: 0.49-0.53; TL: 9.00-9.27. 

 

Diagnose. Disco pronotal liso e brilhante, laterais estriadas (vista dorsal); mesonoto, 

mesopleura, metapleura e propódeo transversalmente estriado ou reticulado; maior parte do 

vértex, parte superior da face anterior do pecíolo suave e brilhante; pernas amarelas, 

mesossoma amarelo ferruginoso. 

 

Redescrição da operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo examinado em mm (n= 3): HL: 1.79-1.81; HWy: 1.49-1.52; 

HWw: 1.03-1.06; ML: 1.33-1.40; SL: 2.11-2,27; EL: 0.38-0.39; PW: 0.84-0.85; WL: 3.04-

3.08; PtH: 0.52-0.54; PtL: 0.50-0.53; TL: 9.09-9.24. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 13A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.33-1.40 mm), com uma série de dentes (14-16) distribuídos na margem mesial, 

gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, 

dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça 

retangular, com constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: 1.79-1.81 e HWy: 

1.49-1.52 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.37-0.39 mm), localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa bem definida; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, pouco 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 13B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal obsoleta; propódeo 
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retangular, com uma concavidade no tegumento na margem anterior do propódeo, seguindo 

um ângulo reto a medida que se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); 

propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais bem definidos 

direcionados dorsolateralmente; espiráculo propodeal circular; mesopleura com um pequeno 

dente lateral.  

Pecíolo (Fig. 13D-E): bidentado, subtriangular, tão alto quanto comprido PtH: 0.52-0.54 e 

PtL: 0.50-0.53 mm (vista lateral), seguindo um ângulo cresecente a medida que se aproxima 

do ápice; ápice do pecíolo com região mediana côncava, com os dois dentes curtos; base do 

nodo larga quando comparado com o ápice (vista lateral); processo ventral subpeciolar bem 

desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral). 

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: cabeça finamente estriada na região frontal, não alcançando o 

vértex, com estrias mais evidentes ao centro, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex e 

lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento sem pubescência 

aparente; antenas com pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas, esparsas distribuídas na margem mais externa da mandíbula e 

ápice; antenas e mandíbulas com coloração  testácea ou marrom claro. Mesossoma, finas 

estrias transversais estão distribuídas no dorso; finas estrias transversais ou pontuações podem 

ser observadas na lateral do pronoto; disco do pronoto pouco pontuado, liso e brilhante; 

mesonoto e propódeo com estrias grossas transversais distribuídas no dorso (vista dorsal); 

mesopleura e metapleura completamente estriadsa; coxas anteriores com tegumento liso e 

brilhante; mesossoma sem cerdas, com pouca pubescência; pernas com cerdas curtas e 

decumbentes distribuídas na superfície dos segmentos; coloração  testácea ou marrom claro, 

com pernas amarelas. Pecíolo transversalmente estriado, com execeção apenas do ápice, liso e 

brilhante, sem cerdas curtas ou longas, ou pubescência; coloração testácea ou marrom-clara. 

Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); 

esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal 

e ventral com cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas, e cerdas curtas, 

douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração testácea ou marrom-clara e 

brilhante. 

 

Rainha. Desconhecida. 
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Redescrição do Macho 

Medidas dos machos examinados em mm (n= 3): HL: 0.83-0.85; HWy: 1.47-1.50; EL: 

0.83-0.85; PW: 1.08-1.10; WL: 2.60-2.67; PtH: 0.36-0.37; PtL: 0.43-0.47; TL: 6.20-6.31. 

Cabeça (Fig. 14A): em vista frontal, mais larga do que longa, incluindo os olhos HL: 0.83-

0.85 e HWy: 1.47-1.50 mm; palpal fórmula 2,1; palpos curtos, não atingindo a margem 

hipostomática; labro reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; 

mandíbulas curtas e reduzidas; margens mandibular mastigatória reduzida, aparentemente 

linear e sem dentes; clípeo com formato triangular; margem posterior do clípeo amplamente 

alargado; margem clipeal anterior produzida entre o torulo antenal; torulo antenal situado 

anteriormente; carena occipital inconspíqua; olhos situados na margem anterolateral; ocelos 

situados na porção superior e posterior aos olhos compostos; margem de hipostomal reduzida, 

sem lâmina; antena com 13 segmentos; funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o 

gáster quando colocado contra mesossoma.  

Mesossoma (Fig. 14B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchado em função dos músculos alares; face pronotal 

anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado com aspecto laminar, ocupando 

a metade da altura do mesonoto; mesoescuto mais longo do que largo em vista dorsal; notalus 

presente; linhas parapsidais pouco evidente, representando uma pequena sutura em ambos os 

lados do mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; axilas reduzidas; mesoscutelo alto 

e convexo na vista de lateral; sutura escutelar profunda; escudo mesoescutelar elevado, com 

formato subtriangular em vista dorsal; sutura do mesoescuto bem marcada; metascutelo linear 

(vista dorsal); mesopleura fortemente alargada, medindo duas vezes o tamanho da metapleura; 

espiráculo propodeal semi-circular; propódeo formando um ángulo decrescente, sem dentes 

propodeais, (vista lateral).  

Pecíolo (Fig. 14D-E): nodiforme, baixo e subtriangular, com duas protuberâncias em cada 

lateral; processo subpetiolar formando um dente, ou uma quilha fina. Gáster: convexo no 

primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma inclinação contínua e 

decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o segmento I e II gáster 

evidente; hipopígio modificado em uma placa espiniforme, enquanto pigídio forma uma placa 

larga subgenital larga.  

Escultura, pilosidade e cor: cabeça, com poucas pontuações, pubescência decumbente 

dourada e tegumento amarelado; mesossoma com pontuações, pubescência decumbente 

dourada, coloração testácea nas porções dorsais e laterais da meso e metapleura; pecíolo com 

poucas pontuações e pubescência, e tegumento amarelado; gáster com pontuações, 
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pubescência decumbente dourada e tegumento testáceo; pernas e antenas com pubescência 

decumbente dourada, coloração testácea. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre A. testaceus, apenas que os machos foram coletados nas 

Antilhas, porém a etiqueta não trás informação sobre o mês ou período que os machos foram 

obtidos. Alguns registros do antweb.org indicam que a espécie habita regiões de florestas 

secas.  

 

Comentários. Anochetus testaceus pertence ao subgrupo A. emarginatus (A. emarginatus, A. 

micans e A. striatulus), na qual as espécies possuem mandíbulas com uma série de dentes bem 

desenvolvidos que se estendem até a margem basal da mandíbula. A. testaceus pode ser 

difereciado de A. micans ao observamos o pronoto, finamente estriado, incluindo o disco, com 

estrias transversais, enquanto que possui o disco liso e brilhante com laterais estriadas. Já A. 

emarginatus e A. striatulus possuem o pecíolo estriado/reticulado até o ápice, além do padrão 

de estriação/reticulação ser mais evidente no dorso. A. testaceus foi descritos com a casta de 

operárias e machos, o que facilitou a identificação de um conjunto de machos provenientes do 

USNM com a mesma localidade (St. Vicent) dos machos descritos por Forel. Talvez esses 

machos pertençam ao material-tipo, e por acaso estão depositados no Smithsonian, enquanto 

as operárias pertencem ao BMNH e MHNG (responsável pela coleção de Forel). O material-

tipo ilustrou bem as diferenças entre A. testaceus e as espécies A. micans e A. emarginatus, 

questionadas por Brown (1978), como espécies sem uma definição conveniente, uma vez que, 

para Brown, poderiam ser sinônimos devido a alta variabilidade na escultura. Os machos 

também ajudaram na diferenciaçao de A. testaceus e A. emarginatus, onde o notalus está 

presente em A. testaceus e ausente em A. emarginatus, além da forma do pecíolo, baixo e 

subtriangular com ápice afinando em A. testaceus, enquano que em A. emarginatus o pecíolo 

é nodiforme com o ápice arrendondado. 

 

Distribuição. BAHAMAS. BELIZE. HONDURAS. PORTO RICO. ANTILHAS. 

 

Subgrupo: A. haytianus 

Anochetus haytianus Wheeler W.M. & Mann, 1914 

(Figs. 15A-F). 
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Anochetus (Stenomyrmex) haytianus Wheeler W.M. & Mann, 1914: 15, fig. 6 (w.). HAITI. 

Anochetus haytianus; Brown, 1978: 611. (comb.). 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) haytianus Wheeler W.M. & Mann, 

1914. Etiqueta: Haiti, Mts. N. of Jacmel, W.M. Mann, WM Mann 1954 Collection, 

Anochetus (St.) haytianus Wheeler e Mann) Syntypus, (3 w.) síntipos MZSP. 

Anochetus (Stenomyrmex) haytianus Wheeler W.M. & Mann, 1914. Etiqueta: Haiti, 

Manneville, W.M. Mann, Cotype, USNMENT 00529488, (1 w.), USNMENT 00921950 

(3 w.) e USNMENT 00921949 (3 w.) cótipos USNM. 

Anochetus (Stenomyrmex) haytianus Wheeler W.M. & Mann, 1914. Etiqueta: Hayti, 

Manneville, W.M. Mann, “Stenomyrmex haytiana” Cotypes W.M., ANTWEBCASENT 

0905847, (3 w.) cótipos MSNG. 

 

Material adicional examinado. HAITI. Meneville, W.M. Mann col., W.M.Mann 1954 

Collection, (12 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm n =12. HL: 2.00-2.23; HWy: 1.20-1.40; 

HWw: 0.93-1.15; ML: 1.01-1.06; SL: 1.67-1.73; EL: 0.30-0.35; PW: 0.80-0.86; WL: 2.75-

2.80; PtH: 0.69-0.70; PtL: 0.50-0.53; TL: 6.90-7.20. 

 

Diagnose. Mandíbulas com 4-6 dentes; propódeo desarmado de dentes; pecíolo com face 

anterior levemente côncava, com os dentes peciolares agudos e finos.  

 

Redescrição do material-tipo da operária. 

Medidas do material-tipo em mm (n= 13): HL: 1.61-2.40; HWy: 1.24-1.43; HWw: 0.88-

1.17; ML: 1.03-1.06; SL: 1.65-1.73; EL: 0.29-0.35; PW: 0.79-0.86; WL: 2.75-2.80; PtH: 

0.67-0.70; PtL: 0.50-0.53; TL: 6.60-7.76. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 15A): escapos antenais alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico; mandibulas medias e lineares (ML: 1.01-

1.06 mm), com uma série de dentes (4-6) grosseiramente distribuídos na margem mesial, 

gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, 

dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça 

subquadrada, sem forte constrição na região temporal, tão longa quanto larga HL: 1.61-2.40 e 

HWy: 1.24-1.43 mm; olhos bem desenvidos, com cerca de (EL: 0.29-0.35 mm), localizados 
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anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal definido, com uma fossa inspícua; lóbulos 

occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, emarginando em 

direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 15B-E): pronoto subcircular; mesonoto curto, separado por 

uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, sem elevações no tegumento, reto, 

decrescendo apenas à medida que se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); 

espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig 15D-E): bidentado, côncavo na face anterior, seguindo uma curva crescente a 

medida que se aproima do ápice; pecíolo mais alto que comprido PtH: 0.67-0.70 e PtL: 0.50-

0.53 (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana fortemente concava, com os dois 

dentes afastados entre si; base do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente 

afunilado (vista lateral); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando mais da 

metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértex, com estrias 

mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos temporais 

com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência dourada 

distribuída na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas esparsas distribuídas na margem mais 

externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração amarela algumas vezes castanho 

claro e brilhante. Mesossoma finamente estriado (vista dorsal); estrias circulares à 

longitudinais podem ser observadas no dorso do pronoto; mesonoto e propódeo com estrias 

transversais bem definidas a medida que se aproxima da declividade do propódeo; mesopleura 

estriada na extremidade da margem superior e inferior, lisa e brilhante no meio; metapleura 

com estrias pouco definidas, algumas longitudinais; coxas anteriores com tegumento liso e 

brilhante; pronoto com duas cerdas longas douradas eretas e esparsa pubescência dourada 

distribuídas na superfície do dorso; mesoto e propódeo sem cerdas aparentes; pernas com 

cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na 

superfície dos demais segmentos; coloração amarelo claro vezes castanho claro e brilhante. 

Pecíolo sem estrias na base e liso e brilhante nas demais porções; pecíolo sem cerdas curtas 
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ou longas ou pubescência; coloração amarelo claro e às vezes castanho claro. Gáster, com 

tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 

algumas cerdas longas e douradas, às vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície; coloração amarelo claro, podendo ser castanho claro. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Segundo Wheeler e Mann (1914), os exemplares usados na descrição foram obtidos 

de uma região de montanhas ao norte de Jacmel. A colônia possuía apenas alguns indivíduos, 

que foram coletados embaixo de uma pedra em um local sombreado. Como não obtivemos 

mais exemplares, a biologia e local de nidificação conhecidos, se resumem ao que foi 

documentado por Wheeler & Mann, 1914. 

 

Comentários. Os exemplares de Anochetus haytianus podem ser facilmente diferenciados 

dos demais Anochetus pertencentes ao seu subgrupo A. haytianus, ao observamos a 

quantidade de dentes, de 4 a 6, e a ausência de dentes propodeais. A. haytianus poderia ser 

confundido com A. kempfi, mas este último possui dentes propodeais bem agudos, enquanto 

em A. haytianus, não possui dentes propodeais. Outra espécie que poderia ser confundida com 

A. haytianus é A. longispina, porém esta última possui dentes pecíolares muito longos, 

medindo 0.25 mm (somente o dente, segundo Brown, 1978: 611), enquanto A. haytianus 

possui 0.10 mm. As outras duas espécies pertencentes ao subgrupo A. haytianus, são A. oriens 

e A. vallensis, que possuem distribuição restrita à Colômbia e Brasil (Bahia e Espírito Santo), 

respectivamente. Mas também podem ser facilmente diferenciadas de A. haytianus pelos 

dentes peciolares, na qual em A. oriens são reduzidos ou obsoletos, e A. vallensis possui 

dentes propodeais longos, enquanto que em A. haytianos, são ausentes, como mencionado 

anteriormente. Apesar de nossos esforços em reunir o máximo possível de material para o 

estudo, os exemplares que obtivemos de A. haytianus permaneceram com distribuição restrita 

para a Hispaniola (Haití e República Dominicana). 

 

Distribuição. HAITI: Menevillle. 
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Anochetus kempfi Brown, 1978 

(Figs. 16A-F) 

 

Anochetus kempfi Brown, 1978: 611, fig. 52 (w.) PORTO RICO. Torres, Snelling & Jones, 

2000: 509 (q. m.); Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus kempfi Brown, 1978. Etiqueta: Porto Rico, Culebra I, 

W.M Wheeler, Anochetus kempfi Paratype Brown. ANT CASENT 0902430, BMNH(E) 

1015476 (1 w.) (BMNH)] 

 

Material adicional examinado: PORTO RICO: Puerto Rico, Culebra I, W.M. Wheeler, 

W.M. Mann 1954 Collection, (3 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado (n=3): HL: 1.45-1.47; HWy: 1.26-1.28; HWw: 

0.94-097; ML: 0.94-0.96; SL: 1.60-1.62; EL: 0.30-0.31; PW: 0.73-0.74; WL: 2.40-2.43; PtH: 

0.50-0.52; PtL: 0.41-0.43; TL: 7.08-7.15. 

 

Diagnose. Dentes propodeais bem desenvolvidos; pecíolo bidentado, com dentes longos 

(vista frontal); estriação do mesossoma fina e transversal. 

 

Redescrição da operária baseada no material-tipo 

Medidas do material-tipo operária ( n=1): HL: 1.47; HWy: 1.26; HWw: 0.94; ML: 0.96; 

SL: 1.62; EL: 0.30; PW: 0.74; WL: 2.43; PtH: 0.52; PtL: 0.43; TL: 7.40. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 16A-F): escapos antenais alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico; mandíbulas médias e lineares (ML: 0.96 

mm), com uma série de dentes (4-6) grosseiramente distribuídos na margem mesial, 

gradualmente alargados em direção ao ápice e uma série de dentículos; dentes apicais e 

subapicais longos e agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho 

do dente apical; cabeça subquadrada, sem forte constrição na região temporal, tão longa 

quanto larga HL: 1.47 e HWy: 1.26 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.30 

mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais presentes, não atingindo o comprimento 

médio cefálico; cume temporal pouco definido, com uma fossa inspícua; lóbulos occipitais 

com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa e contínua.  
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Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 16B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal bem marcada do pronoto; sutura metanotal pouco definida, 

separando o mesonoto do propódeo; propódeo retangular, sem elevações no tegumento, reto, 

decrescendo apenas à medida que se aproxima da declividade (em vista lateral); dente 

propodeal direcionado dorsolateralmente; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig 16D-E): bidentado, fortemente côncavo na região mediana, com os dois dentes 

afastados entre si; face anterior do pecíolo, seguindo uma curva crescente a medida que se 

aproxima do ápice; pecíolo mais alto que comprido PtH: 0.52 e PtL: 0.43 mm (vista lateral); 

base do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente afunilado (vista lateral); 

processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do 

pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértex, com estrias 

mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos temporais 

com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência dourada 

distribuída na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas esparsas distribuídas na margem mais 

externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração amarela algumas vezes castanho 

claro. Mesossoma finamente estriado (vista dorsal); estrias transversais podem ser observadas 

no dorso do pronoto, mesonoto e propódeo; mesopleura com estrias mais evidentes na 

extremidade da margem superior e inferior, lisa e brilhante no meio; metapleura com estrias 

bem definidas, algumas longitudinais ou oblíquas; coxas anteriores com tegumento liso e 

brilhante; pronoto com duas cerdas longas douradas eretas e esparsa pubescência dourada 

distribuídas na superfície do dorso; mesonoto e propódeo sem cerdas aparentes; pernas com 

cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na 

superfície dos demais segmentos; coloração amarelo claro vezes castanho claro e brilhante. 

Pecíolo sem estrias na base e liso e brilhante nas demais porções; pecíolo sem cerdas curtas 

ou longas ou pubescência; coloração amarelo claro e às vezes castanho claro. Gáster, com 

tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 

algumas cerdas longas e douradas, às vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície; coloração amarelo claro. 
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Rainha e macho. (ver Torres, Snelling & Jones, 2000: 509). 

 

Biologia. Exemplares de A. kempfi foram coletados nidificando embaixo de uma pedra em 

uma área sombreada por árvores próximo de um riacho seco (Wheeler, 1908). Segundo 

Torres, Snelling & Jones (2000), A. kempfi habita florestas secas, tropicais, úmidas e pastos 

em Porto Rico. Os ninhos são difíceis de localizar, mas estão geralmente no solo, em madeira 

em decomposiçãoo e debaixo de pedras (Wheeler, 1908). Torres, Snelling & Jones (2000), 

coletaram cinco ninhos em Cabezas de San Juan em Farjado, o que possibilitou a descrição 

das ergatóides e dos machos pertencentes à A. kempfi. Quanto ao comportamento das 

operárias com relação às ergatóides, os autores fizeram uma série de observações nos ninhos 

artificiais, mencionando que as operárias não pareciam demonstrar muito interesse pelas 

ergatóides, que não recebiam atenção especial. Ao final de três semanas de observação as 

operárias começaram a atacar (mordidas e ferroadas) uma das rainhas e acabou sendo expulsa 

do ninho, e começou a ovipositar Torres, Snelling & Jones (2000). Considerado o que autores 

relataram sobre a biologia de A. kempfi, a competição dentro do ninho por mais de uma rainha 

fertilizada e não fertilizada é grande, sendo estas atacadas não somente pelas outras 

ovipositoras, mas também pelas operárias, gerando comportamentos de dominância e 

subordinação, que muitas vezes resultaram na expulsão do ninho (Torres, Snelling & Jones, 

2000), algo que também observamos em espécies de Neoponera (Fernandes et al., 2013). As 

colônias mantidas em ninhos artificiais possuíam em média de 44-97 indivíduos, e os autores 

acreditam que em habitat natural os ninhos possuam uma média de 30-100 indivíduos. Os 

machos foram obtidos no mês de abril em quatro ninhos diferentes, o que demonstra o 

período provável de voos nupciais para a espécie. Para mais informações sobre a história 

natural de A. kempfi, consultar Torres, Snelling & Jones (2000). 

 

Comentários. Anochetus kempfi foi brevemente (8 linhas) descrita por Brown (1978), sendo 

difererenciado de A. longispinus, espécie com a qual foi confundida por algum tempo. Brown 

(1978) menciona que as espécies podem ser facilmente separadas pelo tamanho do dentes 

peciolar, além do padrão de estriação no dorso do mesossoma. A. kempfi possui finas estrias 

transversais em todo o dorso do mesossoma, enquanto em A. longispinus as estrias 

transversais estão presentes apenas no dorso do propódeo, algumas vezes reticuladas e não 

muito evidentes. A. longispinus também possui dentes peciolares longos (>0.20 mm, segundo 

Brown, 1978), quando compardos com A. kempfi. O formato do pecíolo de A. kempfi também 
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o difere de A. longispinus, enquanto que A. kempfi a face anterior do pecíolo segue um ângulo 

crescente e contínuo em direção ao ápice, em A. longispinus a face anterior e fortemente 

côncava e longilínea, quando comparado com A. kempfi, justificando o epíteto da espécie. A. 

kempfi pertence ao subgrupo A. haytianus de espécies (A. haytianus, A. longispinus, A. oriens 

e A. vallensis)  e pode ser separado dos demais indivíduos pelo junção dos caracteres, como o 

pecíolo bidentado, com dentes longos e divergentes entre si (vista frontal) e estriação do 

mesossoma fina e transversal, além do dente propodeal, ausente em A. haytianus, enquanto 

que em A. oriens, o dente peciolar é curto, quase obsoleto. Um dos exemplares que compõem 

a série tipo de A. kempfi foi erroneamente identificadas como A. testaceus por Wheeler 

(1908), sendo mais tarde revisto e descrita por Brown (1978). Torres, Snelling & Jones 

(2000), descreveram as castas sexuais de A. kempfi, indicando não somente a diagnose, mas 

também uma série de características sobre a história natural. O material usado para descrição 

pertence à Cabezas de San Juan em Farjado, Porto Rico (8 e. q. e 8 m.). A rainha é uma 

operária ergatóide, como previsto por Brown (1978), e também observada na maioria das 

espécies que compõem o grupo emarginatus, portanto, morfologicamente parecida com a 

operária, possuindo apenas algumas modificações, como as gáster mais volumoso e duas 

cicatrizes nas laterais do mesonoto, mas sem evidências de asas.  

 

Distribuição. PORTO RICO e Ilhas Caribenhas. 

 

Anochetus longispinus Wheeler W. M., 1936 

(Figs. 17A-D) 

 

Anochetus (Stenomyrmex) haytianus subsp. longispina Wheeler W. M. 1936: 196 (w.) HAITI. 

Anochetus longispinus: Brown, 1978: 557, 611 (novo status); Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo. Anochetus (Stenomyrmex) haytianus subsp. longispina Wheeler W. M. 1936: 

196. Etiqueta: HAITI, 1934, Darlington, NE foothills, La Hotte, 2.400 ft., Oct. 10-24, M.C.Z. 

coTYPE 22859, Entomology 510581 (1 w.) [casta identificada operária, mas corresponde a 

uma operária ergatóide]; HAITI, 1934, Darlington, NE foothills, La Hotte, 2.400 ft., Oct. 10-

24, M.C.Z. coTYPE Entomology 22859, 22859, (3 w.); HAITI, 1934, Darlington, NE 

foothills, La Hotte, 2.400 ft., Oct. 10-24, M.C.Z. coTYPE 22859, Entomology 510582 (3 w.). 

[material-tipo não examinado, estudado apenas por fotos e descrição original). 
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Diagnose da operária. Pecíolo bidentado, alongado, com face anterior fortemente côncava; 

dentes peciolares longos e delgados, amplamente separado um do outro; pronoto liso e 

brilhante no disco, fracamente reticulado nas laterais; mesonoto e propódeo transversalmente 

estriado. 

 

Redescrição (operária ergatóide segundo foto do material-tipo) (Fig. 17A-D) 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 17A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico; mandíbulas com uma série de dentes (~5) 

grosseiramente distribuídos na margem mesial, gradualmente alargados em direção ao ápice e 

uma série de dentículos; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar 

reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça subquadrada, com 

forte constrição na região temporal, aparentemente, mais longa que larga; olhos bem 

desenvolvidos, localizados anterolateralmente; fossas antenais presentes, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa bem marcada; um 

único ocelo presente no centro da fronte; lóbulos occipitais com lados convexos e região 

occipital formando uma linha grossa e contínua; vértex com um sulco médio, levemente 

côncavo, que se estende até o ocelo.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 17B-D): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal bem marcada do pronoto; sutura metanotal bem definida, 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, sem elevações no tegumento, reto, 

decrescendo apenas à medida que se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); 

dente propodeal ausente ou obsoleto; espiráculo propodeal em forma de fenda; denda 

mesonotal presente.  

Pecíolo (Fig. 17B-D): bidentado, fortemente côncavo na face anterior, com os dois dentes 

longos afastados entre si; face anterior do pecíolo, seguindo uma curva crescente a medida 

que se aproxima do ápice; pecíolo, aparentemente mais alto que comprido (vista lateral); base 

do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente afunilado (vista lateral).  

Gáster: volumoso, convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo 

uma inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição 

entre o segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértex, com estrias 

mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas, e lobos temporais 

com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência distribuída na 

fronte; antenas com pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas com 
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poucas pontuações, lisas e brilhantes, com cerdas esparsas distribuídas na margem mais 

externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração avermelhada, ou marrom 

avermelhado. Mesossoma: disco do pronoto liso, com algumas pontuações, finamente 

estriado nas laterais (vista dorsal); estrias transversais e reticulações podem ser observadas no 

dorso do mesonoto e propódeo; mesopleura lisa e brilhante; metapleura com estrias 

longitudinais ou oblíquas; coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; pronoto com duas 

cerdas longas douradas eretas, sem pubescência aparente nos demais segmentos; pernas com 

fina pubescência decumbente; coloração avermelhada, ou marrom avermelhada, com 

tegumento brilhante. Pecíolo sem estrias na base e liso e brilhante nas demais porções; 

pecíolo sem cerdas curtas ou longas ou pubescência; coloração avermelhada, ou marrom 

avermelhada, com tegumento brilhante. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes (vista dorsal); 

esternitos com pontuações esparsas (vista lateral); tegumento dorsal e ventral com algumas 

cerdas longas e douradas; coloração avermelhada, ou marrom avermelhada, com tegumento 

brilhante. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. longispinus, apenas que a espécies foi obtida 

em altitude elevada (3.000-4.000 pés) no Massive de La Hotte.  

 

Comentários. A operária de Anochetus longispinus foi brevemente descrita (8 linhas) como 

uma subespécie para A. haytianus por Wheeler (1936), recebendo novo status por Brown 

(1978), que menciona que as espécies podem ser facilmente separadas pelo tamanho do dente 

peciolar, além do padrão de estriação no dorso do mesossoma, como mencionado 

anteriormente (A. kempfi).  O material-tipo (7 síntipos/cotype) de A. longispinus está 

depositado no Museu Comparativo de Harvard (MCZ), e apesar de inúmeras tentantivas de 

obtenção de empréstimo e visitas, não pudemos estuda-lo. Sem opções, acabamos por utilizar 

as fotos do material-tipo disponível no banco de dados online do museu 

(mczbase.mcz.harvard.edu). O cótipo estudado (coTYPE 22859, Entomology 510581) foi 

indicado como uma operária, mas na realidade corresponde a uma operária ergatóide, devido 

a presença de um único ocelo e gáster volumoso. Wheeler (1936) mencionou que entre o 

material-tipo, haveria possivelmente, uma fêmea áptera, mas não a descreveu, e também não 

percebeu a presença do ocelo na fronte do indivíduo, mencionando que nenhum ocelo ou 

modificações no mesossoma e pecíolo foram observadas. Aqui optamos por redescrever a 
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ergatóide, apesar do indivíduo nunca ter sido formalmente descrito, mas mencionado na 

descrição anterior de Wheeler (1936). Os exemplares que compõem a série tipo foram 

coletados em 3.000-4.000 pés no Massif de la Hotte (Haiti), e são os únicos exemplares, até o 

momento, conhecidos para a espécie. A. longispinus pertence ao subgrupo A. haytianus (A. 

haytianus, A. oriens e A. vallensis) e pode ser separado dos demais indivíduos pelo junção dos 

caracteres, como o pecíolo bidentado, com dentes longos (vista frontal), e dente propodeal 

ausente. Nas demais espécies (A. haytianus e A. oriens) o dente peciolar é curto, quase 

obsoleto, e em A. vallensis o dente propodeal é fino e bem desenvolvido, enquanto que em A. 

longispinus é ausente. 

 

Distribuição. HAITI. 

Anochetus oriens Kempf, 1964 

(Figs. 18A-F) 

 

Anochetus (Stenomyrmex) oriens Kempf, 1964: 240, figs. 2, 6, 10, 13 (w.) BRASIL. 

Anochetus oriens: Brown, 1978: 558, 612 (novo status). Zabala, 2008: 135; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) oriens Kempf, 1964. BRASIL. 

Etiqueta: Parque Sooretama, Espírito Santo, 30.viii.1961, F.M. De Oliveira col., Anochetus 

(St.) oriens Kempf, Holotypus 1963 (1 w.) MZSP. 

 

Material adicional examinado (n= 10). BRASIL. Bahia: Mucugê, Agropolo Carrasco, 

iv.2010, pitfall de solo B49 amarela, JHC Delabie col., (1 w.) (MZSP); Guaratinga, Fazenda 

Maralinda, 26.viii.1993, M. Fursti col., n. 4675c, (1 w.) (CPDC); Eunápolis, Juerana Etapa 2, 

44°15'63"S 82°03'86.7"W, 22.i.2007, IC Nascimento col., (1 w.) (CPDC). Espírito Santo: 

Sooretama, REBIO Sooretama, 19°04'21"S 39°56'57"W, 14-15.v.2002, Schoereder, J.H. & 

Ribas, C. col., winkler 25, (1 w.) (MZSP); Sooretama, Reserva Natural Vale, 19°09'S 

40°02'W, 2009, Massununga I P: 4E:E, FA Schimidt col., UFV Labecol n. 001151, (1 w.) 

(UFV); Santa Tereza, Serra da Jibóia, 03-04.iv.2001, IMF Soares col., (1 w.) (CPDC); 

Linhares, RFCV Rio Doce, 01-08.viii.1994, A. B. Casimiro col., (1 w.) (CPDC). 
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Medidas do material adicional examinado em mm (n=10): HL: 1.40-1.43; HWy: 1.19-

1.25; HWw: 0.92-0.95; ML: 1.11-1.14; SL: 1.60-1.63; EL: 0.22-026; PW: 0.63-0.67; WL: 

2.30-2.39; PtH: 0.44-0.48; PtL: 0.41-0.43; TL: 7.30-7.41. 

 

Diagnose. Mandíbulas com uma série de 6-10 dentes, e dentículos pouco definidos (vista 

frontal); pronoto finamente pontuado, opaco e sem estrias (vista dorsal); dentes peciolares 

curtos ou pouco desenvolvido (vista lateral); pecíolo subtriagular com face anterior sinuosa, 

não seguindo um ângulo reto (vista lateral).  

 

Redescrição baseada em operária do material-tipo 

Medidas do material-tipo operária em mm n= 1: HL: 1.43; HWy: 1.23; HWw: 0.95; ML: 

1.14; SL: 1.61; EL: 0.26; PW: 0.67; WL: 2.39; PtH: 0.48; PtL: 0.43; TL: 7.31. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 18A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.14 mm), com uma série de dentes (6-9) distribuídos na margem mesial, gradualmente 

alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar 

reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça retangular, com forte 

constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: 1.43 e HWy: 1.23 mm; olhos bem 

desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.26 mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais 

profundas, claramente delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume 

temporal bem definido, com uma fossa pouco definida; lóbulos occipitais com lados convexos 

e região occipital formando uma linha grossa, pouco emarginada em direção ao vértex. 

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 18B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida de uma concavidade, e decrescendo a medida que se 

aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o 

pronoto, com dentes propodeais pequenos e inconspíquos, direcionados dorsalmente; 

espiráculo propodeal circular; mesopleura com dente lateral inconspíquo.  

Pecíolo (Fig. 18D-E): bidentado, com aspecto achatado dorsoventralmente, tão alto quanto 

comprido PtH: 0.48 e PtL: 0.43 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana 

contínua, mas grelamente fomando um ângulo crescente em direção ao ápice, com os dois 

dentes curtos nas laterais; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista anterior); 
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processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do pecíolo, em 

formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal não ultrapassando o 

vértex, com estrias mais evidentes na fronte, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex e 

lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência; 

antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas, douradas distribuídas na margem mais externa da mandíbula; 

antenas e mandíbulas com coloração marrom-clara e algumas vezes amarelada. Mesossoma, 

pontuações e algumas estrias estão distribuídas no dorso; pontuações podem ser observadas 

no dorso do pronoto; mesonoto finamente estriado; propódeo com estrias transversais bem 

definidas a medida que se aproxima da declividade; mesopleura com região central lisa e 

brilhante, e demais pontuadas ou reticuladas; metapleura completamente estriadas; coxas 

anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma sem cerdas ou pubescência aparente 

pernas com cerdas curtas e douradas, e cerdas decumbentes distribuídas na superfície dos 

demais segmentos; coloração marrom clara e algumas vezes amarelada, com pernas amarelas. 

Pecíolo em grande parte liso e brilhante, com algumas pontuações mais evidentes na base; 

pecíolo sem cerdas curtas ou longas, ou pubescência; coloração marrom-clara ou amarela. 

Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparsas no dorso (vista dorsal); 

esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal 

e ventral com algumas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, 

douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, marrom-clara e 

algumas vezes amarelada. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. oriens, apenas que a espécie habita a região de 

mata atlântica no sul da Bahia e do Espírito Santo. A informação de etiqueta indica que a 

espécie forragea no solo, visto que foi coletada um vez por pitfall terrestre e outra por 

winkler.  

 

Comentários. Anochetus oriens pertence ao subgrupo A. haytianus (A. haytianus, A. kempfi, 

A. longispinus e A. vallensis) com formigas de mandíbulas com tamanho médio (ML: <1.14 

mm) com dentes bem desenvolvidos na margem mesial da mandíbula e pequenos dentículos 
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na margem interna. A. oriens pode ser separado das demais formigas do subgrupo haytianus 

ao observamos os dentes peciolares, muito curtos em A. oriens. Enquanto nos demais 

exemplares é longo (A. longispinus, A. kempfi e A. vallensis) e difere de A. haytianus pela 

presença de dentes propodeais, caracter ausente em A. haytianus. Anochetus oriens foi 

descrito por Kempf (1964) com base em apenas um único indivíduo coletado no Parque 

Sooretama, e hoje, o holótipo, seu único material-tipo esta depositado no MZSP. Anochetus 

oriens é endêmica do Brasil, registrada apenas para o Espírito Santo, na REBIO de Sooretama 

e  Santa Tereza, e na Bahia, para os municípios de Mucugê, Eunápolis, Castro Alves e Jussari. 

A área inserida na extensão de ocorrência da espécie, encontra-se intensamente fragmentada, 

devido ao uso do solo pela agricultura, pecuária, silvicultura, urbanização e poluição (Lista 

Vermelha ICMBio). Portanto, a população está severamente fragmentada e existe um declínio 

continuado da qualidade do habitat. Dessa forma, A. oriens foi categorizada como uma 

espécie vulnerável da fauna brasileira. 

 

Distribuição. BRASIL: Bahia e Espírito Santo. 

 

Anochetus vallensis Lattke, 1987 

(Figs. 19A-F; 20A-E). 

 

Anochetus vallensis Lattke, 1987: 355, figs. 1-2, (w. q.) COLÔMBIA. Zabala, 2008: 135; 

Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus vallensis Lattke, 1987.Colombia, Valle, ~1.500 m, via 

Cali – B/ Ventura NE de El Carmen, J. Lattke leg., 28.ix.1975, Paratipo Anochetus vallensis 

sp. det. J. Lattke, 1986, (2 w. 1 q.), parátipos (MZSP); ix,28.1975, 1.500 m, forest near El 

Carmen, Valle, Colombia, J. Lattke leg., Anochetus vallensis Lattke, 1986 det. J. Lattke 1986, 

Parátipo, BMNH(E) 1015481 Paratype, ANTWEB CASENT0902435, (1 w.) parátipo 

(BMNH). 

 

Diagnose. Estriações da cabeça se estendem até o vértex (vista frontal); pronoto estriado, 

mesonoto e propódeo fortemente estriado (vista dorsal); pecíolo mais longo do que largo PtH: 

0.54-0.55 mm e PtL: 0.37-0.38 mm, com dentes peciolares agudos e divergentes; formigas de 

coloração avermelhada ou ferrugínea. 
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Redescrição baseada em operária do material-tipo (modificado de Lattke, 1987). 

Medidas do material-tipo em mm n= 3: HL: 1.33-1.38; HWy: 1.16-1.20; HWw: 0.92-0.97; 

ML: 0.95-1.03; SL: 1.37-1.48; EL: 0.21-0.24; PW: 0.72-0.73; WL: 2.27-2.33; PtH: 0.54-0.55; 

PtL: 0.37-0.38; TL: 6.50-6.52. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 19A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 0.95-1.03 mm), com uma série de dentes (6-10) distribuídos na margem mesial, 

grosseiramente distribuídos em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, 

dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça 

retangular, com forte constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: 1.33-1.38 e 

HWy: 1.16-1.20 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.21-0.24 mm), 

localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa pouco 

definida; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, 

pouco emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 19B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida de uma concavidade, seguindo em um ângulo reto a 

medida que se aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente 

maior que o pronoto, com dentes propodeais desenvolvidos, direcionados dorsalmente; 

espiráculo propodeal circular; mesopleura com dente lateral bem desenvolvido.  

Pecíolo (Fig 19B-E): bidentado, mais alto que comprido PtH: 0.54-0.55 e PtL: 0.37-0.38 mm 

(vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana fortemente côncava, com os dentes 

peciolares agudos e separados (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem 

desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral). 

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal e todo o vértex, com 

estrias mais evidentes na fronte, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência; 

antenas com pouca pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas distribuídas na margem mais externa da mandíbula; antenas e 
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mandíbulas com coloração ferrugínea e algumas vezes testácea. Mesossoma, pronoto com 

finas estrias transversal; mesonoto e propódeo com estrias transversais bem definidas a 

medida que se aproxima da declividade; mesopleura com região central lisa e brilhante, e 

demais pontuadas ou estriadas; metapleura completamente estriadas; coxas anteriores com 

tegumento finamente estriado e brilhante; mesossoma sem cerdas ou pubescência aparente 

pernas com cerdas curtas e douradas, e cerdas decumbentes distribuídas na superfície dos 

demais segmentos; coloração ferrugínea e algumas vezes testáceo. Pecíolo pontuado e opaco, 

com algumas pontuações mais evidentes na base; pecíolo sem cerdas curtas ou longas, ou 

pubescência; coloração ferrugínea e algumas vezes testácea. Gáster, com tergitos pontuados e 

opaco (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista 

ventral); tegumento dorsal e ventral com algumas cerdas douradas, algumas vezes 

decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; 

coloração ferrugínea e algumas vezes testácea. 

 

Redescrição da rainha (modificado de Lattke, 1987) 

Medidas das rainhas em mm (n=1): HL: 1.46; HWy: 1.26; HWw: 1.00; ML: 1.07; SL: 1.46; 

EL: 0.26; PW: 0.75; WL: 2.28; PtH: 0.57; PtL: 0.38; TL: 6.80. 

Semelhante á operária, com as seguintes diferenças devido às modificação: 

Cabeça: olho maior (EL: 0.26 mm) (Fig. 20A); ocelo bem desenvolvido; carena nucal 

contínua e bem marcada.  

Mesossoma (Fig 20B-E): pronoto maior e espessado; sutura promesonotal profunda; 

propódeo reduzido quando comparado com o à operária, com o mesmo comprimento do 

mesonoto (em vista dorsal).  

Pecíolo (Fig. 20D-E): aparentemente mais alto PtH: 0.57 mm, scom dentes finos e longos em 

vista anterior, quando comparado com à operária.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco. Mandíbulas mais brilhantes, com 

poucas cerdas decumbentes na margem externa lateral e longas cerdas finas na margem 

ventral. Mesossoma robusto, com pescoço e pronoto com pontuações grosseiras no disco; 

tegumento ceroso e opaco no dorso; propódeo e metapleura opacos, transversalmente ou 

obliquamente estriado (visão lateral) e transversalmente estriado (visão dorsal). Pecíolo 

finamente pontuado, mais opaco. Gáster ceroso e opaco, com cerdas decumbentes. Coloração 

ferrugínea e algumas vezes testácea, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do 

corpo, geralmente marrom-clara.  
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Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. vallensis, apenas que a espécie habita a região 

de floresta secas no Valle do Cauca e pode ser coletada dentro de troncos apodrecidos em 

áreas de clareiras na floresta, em altitudes de aproximadamente 1.500 metros.  

 

Comentários. Anochetus vallensis pertence ao subgrupo A. haytianus (A. haytianus, A. 

kempfi, A. longispinus e A. oriens) com formigas com comprimento médio de mandíbulas 

(ML: <1.14 mm) com dentes bem desenvolvidos na margem mesial da mandíbula e pequenos 

dentículos na margem interna. A. vallensis pode ser separado das demais formigas do 

subgrupo haytianus ao observamos os dentes peciolares, longos e divergentes. A. vallensis 

poderia poderia ser confundido com A. longispinus, porém este último, possui o formato do 

pecíolo diferente, longilíneo com o aspecto de curva crescente na face anterior, enquanto em 

A. vallensis possui o pecíolo com aspecto comprimido, e os dentes não são tão longos e 

divergentes como em A. longispinus. A. haytianus difere de A. vallensis pela ausência de 

dentes propodeais, caracter presente em A. vallensis. Já A. oriens e A. kempfi, se diferenciam 

de A. vallensis pelo formato do pecíolo, na qual ambos possuem a face anterior com um 

ângulo contínuo e crescente da base ao ápice, enquanto  A. vallensis a face anterior é 

praticamente reta, com aspecto comprimido (vista lateral). Obtivemos uma boa quantidade de 

material-tipo de diferentes museus (BMNH e MZSP) o que ajudou na diferenciação das 

demais espécies que compoem o subgrupo A. haytianus, como a rainha. 

 

Distribuição. COLÔMBIA: Valle del Cauca, Norte de Santander e Vichada.  

 

Grupo de espécies Anochetus hohenbergiae 

Anochetus hohenbergiae Feitosa & Delabie, 2012 

(Figs. 21A-F; 22A-F). 

 

Anochetus hohenbergiae Feitosa & Delabie, 2012: 254, figs. 1-3 (w. q.) BRASIL; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus hohenbergiae Feitosa & Delabie, 2012: 254, figs. 1-3 

(w.q.) BRASIL. Etiqueta: Brasil, BA- #5537, Ilhéus, Áreas Exp. CEPEC, ii.2007, Wesley D. 

da Rocha col.,  PD0700319, Anochetus hohenbergiae (1 q.) parátipo (MZSP); Etiqueta: Brasil 
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– BA #5680, Una – REBIO, Aechmea epífita, xi.2011-ii.2012, col. D. Uzel Sena, (1 w.) 

Anochetus hohenbergiae (1 w.) parátipo (CPDC).  

 

Material adicional examinado: BRASIL. Bahia: Una, REBIO, Aechmea epífita, 2014, 

Rocha et al., col. (1 w.) (CPDC). 

 

Medidas do material adicional examinado n=1: HL: 2.37; HWy: 2.54; HWw: 1.97; ML: 

2.02; SL: 2.86; EL: 0.49; PW: 1.56; WL: 4.44; PtH: 1.24; PtL: 0.94; TL: 14.50. 

 

Diagnose (adaptado de Feitosa et al., 2012). Espécie grande (TL: ~14.00 mm); margem 

posterior mediana da cabeça fortemente emarginada em direção ao vértex; mandíbulas com 

mais de 13 dentes; propódeo desarmado; nodo peciolar cônico e unidentado. 

 

Descrição da operária e rainha. Ver Feitosa et al., 2012.  

Medidas do material-tipo operária em mm n= 1: HL: 2.37; HWy: 2.66; HWw: 2.08; ML: 

2.02; SL: 3.08; EL: 0.49; PW: 1.48; WL: 4.72; PtH: 1.16; PtL: 0.98; TL: 12.11. 

Medidas do material-tipo rainha em mm n= 1: HL: 2.37; HWy: 2.66; HWw: 2.08; ML: 

2.02; SL: 3.08; EL: 0.49; PW: 1.48; WL: 4.72; PtH: 1.16; PtL: 0.98; TL: 12.11. 

 

Macho. Desconhecido. 

 

Biologia. A grande maioria dos exemplares conhecidos de A. hohenbergiae foram obtidos em 

coletas no ano de 2007. Os primeiros exemplares localizados foram três gines desaladas 

associadas a uma epífita não identificada nas áreas experimentais da CEPLAC, em Ilhéus, 

sendo mais tarde (2007-2014) também coletada não somente em Ilhéus, mas também em Una, 

cidade vizinha à Ilhéus (67 km ao Sul de Ilhéus). Até o momento a espécie foi coletada 

apenas em bromélias do gênero Hohenbergia spp., justificando a etimologia do nome dado à 

espécie de Anochetus. As bromélias foram encontradas nas suas árvores hospedeiras em 

alturas de 12-16 metros. Bromélias de outras espécies, com a mesma forma e tamanho são 

encontradas na região, porém, A. hohenbergiae parece nidificar somente em representantes de 

um único tipo de bromélia (Hohenbergia Schult & Schult.f.) (Feitosa et al., 2012). Dado o 

tamanho dos indivíduos, a colônia possui provavelmente 100 operárias ou menos, e estão 

restritas ao dossel das árvores. Brown (1978) menciona que as gines ergatóides são bastante 

comuns em Anochetus e são provavelmente, as únicas rainhas funcionais em alguns grupos, 
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incluindo o grupo emarginatus. No entanto, estudos atuais relatam a presença de gamergates 

(operárias reprodutivas) em A. emarginatus (Longino, 2007) e A. horridus, que também 

possui ergatóides (aqui, discutido mais a diante). De acordo com Brown (1978), membros do 

grupo A. emarginatus são forrageadoras arbóreas ou semi-arbóreas, que muitas vezes 

nidificam em ramos ocos, em epífitas ou entre as bases de folhas de palmeiras acima do nível 

do solo. A escassez de A. hohenbergiae nas coleções é em parte porque as colônias são 

restritas ao dossel de árvores espalhadas na floresta e no dossel de árvores de sombreamento 

em cacauais (Feitosa et al., 2012). 

 

Comentários. A descrição para a espécie A. hohenbergiae é recente, e muito precisa, por essa 

razão, optamos por não redescrever a espécie baseada no material-tipo. Porém novas fotos do 

material podem ser consultadas no presente trabalho e uma diagnose adaptada também foi 

proposta. Apesar das afinidades morfológicas entre A. hohenbergiae e os membros do grupo 

A. emarginatus, os autores se abstiveram de incluí-lo nesse grupo, reinterando a importância 

de uma filogenia para a adequação dos muitos grupos de espécie de Anochetus. E como 

levantando pelos autores (Feitosa et al., 2012), A. hohenbergiae pertence a uma linhagem 

muito distinta dentro de Anochetus, com uma série de caracteres morfológicos e moleculares 

basais que indicam sua posição como uma das espécies mais antigas para a região 

Neotropical. Anochetus hohenbergiae, compartilha com Odontomachus, o pecíolo cônico e 

unidentado, caractere considerado até então, como único dentro de Odontomachus, que nos 

levou a modificar a diagnose do gênero, não somente para os representantes do neotrópico, 

mas para o Mundo. Considerando uma série de caracteres dignósticos (espécie muito grande e 

robusta (TL: >14.00 mm), margem posterior mediana da cabeça fortemente emarginada em 

direção ao vértex, mandíbulas com mais de 13 dentes e nodo peciolar cônico e unidentado), 

decidimos incluir A. hohenbergiae em um único grupo para as espécies neotropicais, 

considerando também as análises filogenéticas.  

 

Distribuição. BRASIL: Bahia. 

 

Subgrupo: A. horridus 

Anochetus horridus Kempf, 1964 

(Figs. 23A-E; 24A-F; 25A-D). 
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Anochetus (Stenomyrmex) horridus Kempf, 1964: 239, figs. 4, 8, 12, 14 (ginecóide w.). 

BRASIL. Wheeler G. C. & Wheeler, J., 1917: 1212 (l.); Kempf, 1970: 327.  

Anochetus horridus: Brown, 1978: 557, 612 (comb.); Zabala, 2008: 131; Schmidt & Shattuck, 

2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (Stenomyrmex) horridus Kempf, 1964: 239, figs. 4, 8, 

12, 14 (g. w.). BRASIL. Etiqueta: Anochetus (St.) horridus Kempf, 1963, Holotypus, Belé, 

Est. Pará, Brasil, 12-19.viii.1962, K. Lenko col., 2272, em humus, (1 w.) holótipo MZSP; 

Etiqueta: A. St. horridus Paratypus K, Amazonas, Brazil, Aug. 24.1962, W.L. Brown, Manaus 

Itacoatiara Rd., Km 49, M-65, (1 w.) parátipo MZSP. 

 

Material adicional examinado: VENEZUELA. T.F. Amazonas, Alto Rio Mavaca, 02°02'10 

N 55°06'60"O, 150 m, 13.ii.1989, J. Lattke col., USNM 204715, (2 w.) (USNM). GUIANA. 

Upper Takuku-Upper Essequibo, Acaraí Mts., near Romeo's Camp, 294 alt., 58°56'789"W 

01°23'06"N, 10.x.2006, T.R. Schulz & J.Sosa-Calvo col., forest leaf litter, winkler sample,  

JSC061010-LS09, (1 w.) (USNM); Rupununi, near Kamoa River, near Kamoa R. Camp, 394 

alt., 58°49'929"W 01°32'786"N, 22.x.2006, Philp Suse (Wai Wai), forest leaf litter, winkler 

sample, TRS061022-LS03, (1 w.) (USNM). SURINAME. Sipaliwini, Lely Mts., 560 alt., 

55°13'48.65"W 04°27'2.45"N, 29.x.2005, J. Sosa-Calvo & R. Badal col., forest litter sample 

nr creek, JSC51029-01-LS05, (1 g.) (USNM). GUIANA FRANCESA. Kaw montain, VK3-

Sous-le-vent, 04°38'N 52°17'W, ix.2008, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. VK3 Tr1 

W24, (2 w.) (CPDC); Petit-Sant Basse Vie, iv.vii.2000, S. Durou, J.H.C. Delabie, A. Dejean 

& A. Gibernau col., (3 w.) (CPDC); Petit Saut, 04°59'N 53°08'W, winkler, vii.2000, S. Durou 

& A Dejean col., (1 w.) (CPDC); Petit Saut, Basse Vie, vii.1999, S. Durou col., (6 w.) 

(CPDC); Basse-Vien, foret, 04.vii.1999, S. Durou col., (2 w.) (CPDC); Maripassoula, 

vii.1999, A. Dejean, M. Gibernau, S. Durou, P. Chagné & D. Labat col., (CPDC). 

COLÔMBIA. Araracuara, Rio Caquetá, bosque secundário, ii.1991, Gregg Ganghi col., (1 w.) 

(MZSP). BRASIL. Amazonas: Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, TEAM project, 

T1-9-300, 24.viii.2005 (3 w.) (INPA); Manaus, Reserva Florestal Adolpho Ducke, TEAM 

project, T4-2-200, 24.viii.2005 (2 w.) (INPA); Amazonas, Manaus to Itacoatiara Rd, Km 49 

M-65, 24.viii.1962, W.L. Brown col., (1 w.) MZSP); Puruzinho, Rio Madeira, 04.xi.1975, 

Bxp. Per. Amaz. (6 w.) (MZSP); 02°38'S 60°09'W, 29.vii.1997, G. Cabini, J.M. Vilhena & H. 

Vasconcelos col., (1 g. w.) (CPDC). Pará: Jari, Amazonia, corte seletivo, estrato EPI, Parcela 

45, ponto C, 0°53'S 52°36'W, 2011, Silva EA col., (1 w.) (DZUP); Terra Santa, Flona Sacará-
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Taquera, Base Patauá, 01°51'27"S 56°27'48.47"W, 25-29.viii.2016, R.M. Feitosa, E.Z 

Albuquerque & R.R. Silva col., winkler (1 w.) (DZUP); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 

48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos col., (2 w.) (CPDC); Porto trombetas, 01.viii.1992, JD 

Majer col., JDM-187, n. 4552 (3 w.) (CPDC); Porto trombetas, 01.viii.1992, JD Majer col., 

JDM-115, n. 11 (3 w.) (MZSP); Paragominas, Faz. Vitória, 21.xii.1991, P. Moutinho col., (1 

w.) (CPDC); Alter do Chão, 02°30'S 54°57'W, 30.iv.2002, JMS Vilhena col., (1 w.) (CPDC); 

Parauapebas, 02°59'S 47°21'W,i-vii.2011, baited pitfall B147, R. Solar col., UFV Labecol n. 

001149, (1 w.) (UFV); Parauapebas, 02°59'S 47°21'W, i-vii.2011, baited pitfall B423 T2, R. 

Solar col., UFV Labecol n. 001150 (1 w.) (UFV); Boca do Cuminá, Miri Oriximiná, i.1968, 

Exp. Perm. Amaz. (1 w.) (MZSP); Belém, PA Utinga, Mocambo, 01°26'26.7"S 

48°24'40.5"W, 11-13.iv.2011, floresta secundária, transecto 1A winkler 1, K. Barbosa & D. 

Alcides col., MPEG HYM n. 11518438, (1 w.) (MPEG); Belém, PA Utinga, Mocambo, 

01°25'26.7"S 48°24'40.5"W, 08-10.x.2010, floresta secundária, transecto 1C winkler 4, K. 

Barbosa & D. Alcides leg., MPEG HYM n. 11518439 (1 w.) (MPEG); Belém, Reserva 

Guamá, 17.xi.1966, Apeg n. 374 (6 w.) (MPEG); Tailândia, Fazenda Marupiara, 02°47'44.9"S 

48°32'39.2"W, 24-26.iv.2012, parcela 01 pitfall 1, M. Tavares, A. Palmeira & Aguia Neto 

col., MPEG HYM n. 11516588, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-

300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 29-31.i.2003, winkler, A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516809 (1 g. w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 11-113.vii.2004, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516875 ( 1 

w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

22-24.i.2007, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516936 (1 w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 15-17.i.2004, 

winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516896 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn V, Transecto 1-200, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 17-19.iv.2003, winkler,  A. Harada 

et al., col., MPEG HYM 11516830, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, 

Transecto 1-200, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 20-22.x.2005, winkler,  A. Harada et al. col., 

MPEG HYM 1151674, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 5-100, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 18-20.ii.2005, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 

11516699, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 8-800, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 13-17.vii.2005, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516863, (1 

w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 500, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

30.x.2004, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516781, (1 g. w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 9-200, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 27-29.iv.2005, 
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winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516630, (2 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn I, Transecto 9-00, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 17-19.iv.2006, winkler,  A. Harada et 

al., col., MPEG HYM 11516597, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn VI, Transecto 

1-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 24-26.vii.2007, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG 

HYM 11516763, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn VI, Transecto 2-300, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 27-29.i.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516728, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 4-500, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 24-26.vii.2007, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516663, (1 

w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 7-600, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

13-15.x.2006, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516681, (1 w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 5-600, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 01.xi.2003, 

winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516791, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn IV, Transecto 3-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 19-21.x.2007, winkler,  A. Harada 

et al. col., MPEG HYM 11516653, (1 w.) (MPEG). Rondônia: Porto Velho, Área Mutum, 

M6P2, 09°36'27"S 65°02'55"W, 02-16.x.2013, Mazão GR & Mendonça RTT col., (1 w.) 

(DZUP); Porto Velho, Módulo de Teotônio, km 2 subaparcel 250, km I. O. Fernandes col., (6 

w.) (INPA); Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do Oeste ,02.iv.2014, ninho 1, 

10°42'59"S 62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (46 w. 5 g.w.); Ouro Preto do Oeste, RBIO 

Ouro Preto do Oeste ,02.iv.2014, ninho 2, 10°42'59"S 62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (50 

w. 2 g.w.); Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do Oeste ,02.iv.2014, ninho 3, 10°42'59"S 

62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (39 w. 8 g.w.); Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do 

Oeste ,02.iv.2014, ninho 4, 10°42'59"S 62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (28 w. 7 g.w.); 

Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do Oeste ,02.iv.2014, ninho 5, 10°42'59"S 

62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (42 w. 3 g.w.); Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do 

Oeste ,02.iv.2014, ninho 6, 10°42'59"S 62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (25 w. 2 g.w.); 

Ouro Preto do Oeste, RBIO Ouro Preto do Oeste ,02.iv.2014, ninho 7, 10°42'59"S 

62°14'39.3"W, I.O. Fernandes col., (21 w. 4 g.w.). Bahia: Itororó, Fazenda Baixa Alegre, 

15°44'15.3"S 40°73'39.0"W, alt. 548m, 23.xi.2009, Mata Am2, G.S. Silva, LM Godinho, ML 

Oliveira, MR Loureiro & TP Chave col., (1 w.) (CPDC). 

 

Medidas do material adicional examinado (ginecóide operária) n= 35: HL: 1.26-1.40; 

HWy: 0.91-1.17; HWw: 0.80-0.90; ML: 1.22-1.26; SL: 1.57-1.60; EL: 0.25-0.30; PW: 0.69-

0.72; WL: 2.03-2.28; PtH: 0.55-0.58; PtL: 0.35-0.41; TL: 6.42-7.68. 
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Diagnose. Margem interna da mandíbula com três dentes longos espiniformes; mandíbulas 

finas e lineares, sem alargamento da base até o ápice, levemente curvas (vista frontal); dentes 

propodeais finos e longos, direcionado para cima, formando um ângulo de 90° (vista leteral); 

dentes do pecíolo finos, longos e divergentes em vista frontal. 

 

Redescrição da operária 

Medidas do material adicional examinado (operária) n= 338: HL: 1.31-1.40; HWy: 0.91-

1.01; HWw: 0.79-0.90; ML: 1.17-1.24; SL: 1.50-1.57; EL: 0.21-0.29; PW: 0.65-0.70; WL: 

2.04-2.20; PtH: 0.51-0.57; PtL: 0.33-0.40; TL: 6.40-7.60. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 23A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais (SL: 1.50-1.57 mm); segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas 

médias e lineares (ML: 1.17-1.24 mm), com uma série de 3 dentes agudos e finos, e mais 1 ou 

2  dentículos pouco definidos distribuídos na margem interna; mandíbulas finas e lineares, 

sem alargamento em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente 

intercalar reduzido, com aproximadamente ½ do tamanho do dente apical; cabeça 

subquadrada, com forte constrição na região temporal, mais longa que larga HL: 1.31-1.40 

mm e HWy: 0.91-1.01 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.21-0.29 mm), 

localizados anterolateralmente; fossas antenais pouco profundas, mas delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, quase 

linear.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 23B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior, seguido de uma segunda elevação, próxima à declividade do propódeo, 

decrescendo a medida que se aproxima da margem posterior (em vista lateral); dentes 

propodeais bem definidos direcionados para cima, formando um ângulo de 90°; espiráculo 

propodeal circular; dentes mesopleurais presentes (vista dorsal).  

Pecíolo (Fig. 23D-E): bidentado, formando uma curva crescente em direção ao ápice, com 

face anterior côncava em vista lateral; pecíolo mais alto que comprido PtH: 0.51-0.57 e PtL: 

0.33-0.40 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana fortemente concava, com 

os dois dentes longos e finos, afastados entre si; base do nodo larga quando comparado com o 

ápice, gradualmente afunilado (vista lateral); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, 

ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  
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Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente (vista lateral); phora ausente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértex, com estrias 

mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos temporais 

com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência dourada 

distribuída na fronte; duas cerdas longas estão presentes no centro da fronte; antenas com 

pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, 

com pubescência esparsa curtas, distribuídas na margem mais externa da mandíbula; antenas 

e mandíbulas com coloração amarelo claro e algumas vezes marrom claro e brilhante. 

Mesossoma, pronoto com disco em grande parte e brilhante, e lados estriados (vista dorsal); 

mesonoto com estrias transversais, ou reticulações grosseiras pouco definidas (vista dorsal); 

propódeo com estrias grosseiras na porção anterior e estrias transversais a medida que se 

aproxima da declividade; mesopleura estriada na margem superior e inferior, lisa e brilhante 

na região central; metapleura com estrias oblíquas ou longitudinais; coxas anteriores com 

tegumento liso e brilhante; pronoto com um ou dois pares de cerdas longas eretas pretas no 

dorso; pubescência esparsa e dourada está distribuída na superfície do tegumento do 

mesonoto e propódeo; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração amarela clara e 

algumas vezes marrom claro; pernas com colaração amarelada. Pecíolo finamente estriado na 

base e liso e brilhante nas demais porções; pecíolo sem pubescência; processo ventral 

subpeciolar com pubescência esparsa; coloração amarelo-clara e algumas vezes, marrom-

clara. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); 

esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal 

e ventral com longas cerdas douradas decumbentes e cerdas curtas, douradas decumbentes 

distribuídas na superfície; coloração amarela clara e algumas vezes marrom-clara. 

 

Redescrição da ginecóide operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo (ginecóide operária entre parênteses) n=2: HL: 1.25 (1.31); 

HWy: 0.93 (1.12); HWw: 0.81 (0.86); ML: 1.22 (1.23); SL: 1.52 (1.57); EL: 0.23 (0.29); PW: 

0.69 (0.71); WL: 2.08 (2.28); PtH: 0.55 (0.57); PtL: 0.36 (0.40); TL: 6.40 (7.53). 

Semelhante á operária, com as seguintes modificações: 

Cabeça (Fig. 24A-F): um único ocelo bem desenvolvido localizado no centro da fronte, com 

dois pares de cerdas longas pretas acima do ocelo.  
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Mesossoma: mesonoto dividido em escuto e esculelo, com projeções vestígiais na lateral da 

base das asas; estrias no pronoto, circulares ou transversais, mais evidentes quando 

comparada à operária; mesonoto e propódeo com estrias tranversais bem marcadas. Os 

demais caracteres são idênticos aos encontrados na operária. 

 

Macho. Desconhecido.  

 

Biologia. A espécies é comumente coletada em amostras de winkler na região amazônica. 

Seus ninhos podem ser localizados nas camadas superficiais do solo e embaixo de troncos. 

Foram obtidos sete ninhos completos na Reserva Biológica de Ouro Preto do Oeste – RO, 

pertencente às reservas do INPA, na cidade de Ouro Preto Oeste-RO. Os ninhos foram 

localizados após uma busca dentro de conchas de gastrópodes (Gastropoda: 

Megalobulimidae: Megalobulimus K. Miller, 1878) (com. pessoal Célio Magalhães e Daniel 

Pimpão) abandonadas na serrapilheira. Ao todo, coletamos 14 conchas abandonadas, dessas, 

sete possuiam ninhos de A. horridus. As conchas com a abertura virada para cima, estavam 

cheias de água, devido às chuvas, enquanto as que estavam com a abertura virada para baixo, 

estavam, geralmente, ocupadas pelas formigas. Uma pequena abertura circular também foi 

observada na carapaça de algumas conchas, não medindo mais 0.5 mm. Essas pequenas 

abertura estavam disposta na parte em contato com o solo, podendo talvez, ter sido feita pelas 

formigas, para dar acesso ao solo, ou outras galerias (Fig. 25A-D). Ao todo coletamos, 251 

operárias, pertencentes a sete ninhos, com 31 ginecóides operárias, 25 pupas e 13 pré-pupas. 

Todos as conchas estavam distantes cerca de 10 metros uma da outra, e um corpo d’agua foi 

localizado a cerca de 25 metros abaixo do local onde os ninhos foram localizados. Os ninhos 

foram obtidos no mês de abril, período com poucas chuvas para o estado de Rondônia, e de 

vazante para a mioria dos rios. Essas conchas podem ter sido abandonadas em algums 

momento pelos moluscos enquanto a água ainda estava em um nível elevado, provavelmente 

próximo ao nível de onde todas as conchas foram coletadas. Nosso trabalho não é o primerio 

a indicar a utilização de conchas por formigas da subfamília Ponerinae, formigas do gênero 

Thaumatomyrmex também utilizam conchas abandonadas para nidificar (Jahyni et al., 2015). 

Apesar dos nossos esforços, os machos para A. horridus continuam desconhecidos. 

 

Comentários. Anochetus horridus é uma espécie tão distintiva que seria difícil confudi-la 

com qualquer outro Anochetus, exceto, A. vexator. Ambas espécies possuem longos dentes na 

margem interna da mandíbula, porém a quantidade difere. A. horridus possui três longos e 
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finos dentes, podendo ter um quarto dente reduzido, a medida que esse se aproxima da base 

da mandíbula, enquanto A. vexator possui apenas dois dentes longos, podendo ter um terceiro 

dente reduzido, a medida que esse se aproxima da base. A. horridus pertence ao grupo de 

espécies do subgrupo A. horridus (A. horridus e A. vexator), designado para espécies com 

mandíbulas com até quatro dentes (tres ou dois finos e longos). A. horridus possui 

distribuição registrada da Venezuela até o Mato Grosso, enquanto A. vexator é registrado 

apenas para Rondônia e Mato Grosso. Dois exemplares do material-tipo foram analisados, 

todos pertencentes ao MZSP (holótipo e parátipo). Kempf (1964) menciona na descrição da 

ginécoide operária que posteriormente à descrição de A. horridus, uma série de operárias the 

foi mostrado por  W.L. Brown, coletadas na rodovia Manaus-Itacoatiara, na qual se tornariam 

os parátipos de A. horridus. Até o momento, os machos de A. horridus são desconhecidos. 

 

Distribuição. VENEZUELA. COLÔMBIA. GUIANA. SURINAME. GUIANA 

FRANCESA. BRASIL: Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso e Bahia. 

 

Anochetus vexator Kempf, 1964 

(Figs. 26A-F). 

 

Anochetus (Stenomyrmex) vexator Kempf, 1964: 243, figs. 3, 7, 11, 15 (w.) BRASIL. 

Anochetus vexator: Brown, 1978: 559 (novo status); Zabala, 2008: 135; Schmidt & Shattuck, 

2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus (St.) vexator Kempf, 1964. BRASIL. Etiqueta: Barra 

do Tapirapé, Mato Grosso, Brasil, 20.xi.1960, B. Malkin col., 1384, Anochetus (St.) vallensis 

Kempf, Holotypus 1963, (1w.) (MZSP). 

 

Material adicional examinado (n= 1). BRASIL. Mato Grosso: Campo Grande, 20°25'32.5"S 

54°43'37"W, 10.vii.2012, T. Frizzo & E. Koch col., winkler (1 w.) (DZUP). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n=1): HL: 1.31; HWy: 1.30; HWw: 

0.94; ML: 1.13; SL: 1.62; EL: 0.24; PW: 0.65; WL: 2.35; PtH: 0.44; PtL: 0.42; TL: 6.50. 
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Diagnose. Mandíbulas com 3 dentes, destes, 2 são longos e espiniformes localizados na borda 

mesial; dentes propodeais e peciolares longos e bem desenvolvidos; pecíolo finamente 

estriado/reticulado da base ao ápice. 

 

Redescrição baseada em operária do material-tipo 

Medidas do material-tipo em mm n= 1: HL: 1.30; HWy: 1.31; HWw: 0.85; ML: 1.04; SL: 

1.51; EL: 0.26; PW: 0.64; WL: 2.15; PtH: 0.48; PtL: 0.35; TL: 6.48. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 26A): escapos antenais ultrapassam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.14 mm), com uma série de 3 dentes, destes, 2 são longos e espiniformes localizados 

na borda mesial, gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais 

longos e agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente 

apical; cabeça retangular, com forte constrição na região temporal, tão longa quanto larga HL: 

1.30 e HWy: 1.31 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.24 mm), localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com uma fossa pouco definida; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, pouco 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 26B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida de uma concavidade, e decrescendo a medida que se 

aproxima da declividade do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o 

pronoto, com dentes propodeais longos e bem definidos, direcionados dorsalmente; espiráculo 

propodeal circular; mesopleura com dente lateral inconspíquo; dente mesopleral bem 

desenvolvido.  

Pecíolo (Fig. 26D-E): bidentado, com aspecto achatado dorsoventralmente, mais alto que 

comprido PtH: 0.48 e PtL: 0.35 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana 

concava, com os dois dentes longos em cada extremidade das laterais; base do nodo larga 

quando comparado com o ápice (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem 

desenvolvido, ocupando 1/5 da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista lateral). 

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  
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Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada até o lobo frontal, não ultrapassando 

o vértex, com estrias mais evidentes na fronte, e tegumento liso e brilhante nas fossas, vértex 

e lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa 

pubescência; antenas com pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas 

lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas distribuídas na margem mais externa da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração marrom claro e amarelado. Mesossoma, 

dorso do pronoto finamente estriado; mesonoto e propódeo com estrias transversais bem 

definidas a medida que se aproxima da declividade; mesopleura e metapleura completamente 

estriadas; coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma com poucas cerdas ou 

pubescência, e pernas com cerdas curtas e douradas, e cerdas decumbentes distribuídas na 

superfície dos demais segmentos; coloração marrom, testáceo e algumas vezes amarelada, 

com pernas amarelas. Pecíolo em grande parte pontuado ou estriado, com estrias mais 

evidentes na base; pecíolo com poucas cerdas curtas e longas; coloração marrom-clara ou 

testácea. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista 

dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); 

tegumento dorsal e ventral com algumas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou 

eretas e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração 

ferrugínea, marrom-clara e testácea. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. vexator, apenas que a espécie habita a região de 

floresta em Rondônia e Mato Grosso. A informação da etiqueta do material adicional indica 

que a espécie forragea no solo, visto que foi coletada por winkler.  

 

Comentários. Anochetus vexator pertence ao subgrupo A. horridus (A. horridus e A. 

vexator), na qual abriga formigas com mandíbulas com até quatro dentes. Anochetus vexator é 

uma espécies tão distintiva que seria difícil confudi-la com qualquer outro Anochetus, exceto, 

A. horridus. Ambas espécies possuem longos dentes na margem mesial da mandíbula, porém 

a quantidade difere. A. horridus possui três longos e finos dentes, podendo ter um quarto 

dente reduzido, a medida que esse se aproxima da base da mandíbula, enquanto A. vexator 

possui apenas dois dentes longos, podendo ter um terceiro dente reduzido, a medida que esse 

se aproxima da base. Obtivemos um número muito reduzido de exemplares de A. vexator, o 

que demonstra uma dificuldade em obter exemplares dessa espécie. Aparentemente a espécie 

esta isolada em um pequeno resquício de floresta amazônica no Mato Grosso, e talvez em 
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Rondônia (precisa de verificação). Já A. horridus possui distribuição registrada da Venezuela 

até o Mato Grosso, enquanto A. vexator é registrado apenas para Rondônia e Mato Grosso. 

 

Distribuição. BRASIL: Rondônia e Mato Grosso. 

 

Subgrupo: A. inca 

Anochetus elegans Lattke, 1987 

(Figs. 27A-F). 

 

Anochetus elegans Lattke, 1987: 353, figs. 1, 2 (w.), COLOMBIA. Zabala, 2008: 130; 

Schmidt & Shattuck, 2014: 68. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus elegans Lattke, 1987: 353-354 (w.). Etiqueta: 

Colombia, Valle del Cauca, W. Queremal, 1.300 alt., 24.v.1975, W.G. Eberhard & J. 

Lattke col., (1 w.) parátipo MZSP.  

 

Material adicional examinado: COLÔMBIA. Valle del Cauca: 33 mi. W. Cali. Valle, 

1.350m, 21.iii.1955, R.I. Schlingler & E.S. Ross col., CASENT 0217503, (1 w.) (CASC); 

Valle Calima, Rio Bravo, 17.ix.1989, F. Castaño col., n. 6036, (1 w.) (CPDC). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n=2): HL: 2.39-2.43; HWy: 1.78-1.79; 

HWw: 1.18-1.19; ML: 1.75-1.77; SL: 3.06-3.18; EL: 0.40-0.41; PW: 0.93-0.95; WL: 3.90-

3.96; PtH: 0.80-0.81; PtL: 0.84-0.85; TL: 11.84-12.17. 

 

Diagnose. Dentes mesopleurais ausentes; dente propodeal cônico e delgado; pecíolo delgado 

em vista lateral (PtL: 0.84-0.87 mm), côncavo na face anterior, sem estrias; dentes peciolares 

muito agudos, apicalmente divergentes; gáster alongado com forte constrição entre o primeiro 

(III) e o segundo segmento (IV) abdominal.  

 

Redescrição da operária (modificado de Lattke, 1987: 353-354) 

Medidas do parátipo em mm (n=1): HL: 1.40; HWy: 1.81; HWw: 1.26; ML: 1.69; EL: 

0.41; PW: 0.97; WL: 4.02; PtH: 0.81; PtL: 0.87; TL: 12.11. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 27A): escapos antenais muito longos (SL: 3.06-3.18), material 

não tipo) ultrapassando as bordas posteriores dos lobos occipitais; segmento antenal apical 
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cônico e delgado; mandíbulas longas e lineares (ML: 1.69 mm), com uma série de dentes 

(~15) bem definidos, gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais 

longos e agudos, dente intercalar reduzido, medindo a metade do tamanho do dente subapical; 

cabeça sub-retangular, com  constrição na região temporal, mais longa do que larga HL: (1.40 

mm) e HWy: (1.81 mm); olhos bem desenvolvidos, com EL: 0.41 mm, localizados na face 

anterior da cabeça; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal pouco definido, com fossa inconspícua; lóbulos 

occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa no limite 

posterior da cabeça.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 27B-E): pronoto subtriangular, mais longo que largo; 

mesonoto reduzido com aspecto côncavo ( em vista lateral); sutura promesonotal profunda e 

bem marcada; dentes mesopleurais ausentes; sutura metanotal ausente ou obsoleta; propódeo 

retangular, ligeiramente maior que o pronoto, longo e longilíneo, com uma convexidade na 

margem anterior, próximo ao mesonoto (em vista lateral), e dentes propodeais longos e 

delgado, direcionados posterolateralmente; espiráculo propodel circular.  

Pecíolo (Fig. 27D-E): bidentado, longilíneo, tão alto quanto comprido PtH: 0.81 e PtL: 0.87 

mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana côncava, com os dentes afastados 

entre si, divergindo; base do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente 

afunilando (vista anterior); pecíolo fomando um ângulo crescente, relativamente côncavo em 

vista lateral; processo ventral subpeciolar pouco desenvolvido ou obsoleto (vista lateral). 

Gáster: segmento I  do gáster com forte constrição, fomando um ângulo de 45° com relação 

ao eixo central do gáster, quase obtuso com relação II segmento (vista lateral); segmento II do 

gáster fortemente constrito, formando um cinto bem marcado (vista lateral).  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça estriada longitudinalmente do lobo frontal à fronte, 

região da linha occipital e fossa ocular, lisa e brilhante (vista frontal); pubescência esparsa 

distribuídas na superfície do tegumento; antenas com pubescência distribuídas na superfície; 

mandíbulas lisas e brilhantes, com pubescência distribuídas na margem externa basal da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea-testácea e marrom claro, 

tegumento da cabeça marrom claro, um pouco amarelado. Mesossoma transversalmente 

estriado (vista dorsal); estrias finas tranversais podem ser observadas no dorso do pronoto, 

algumas vezes liso no disco; mesonoto e propódeo com estrias transversais bem marcadas; 

mesopleura estriada na margem superior, lisa e brilhante na margem inferior; metapleura 

completamente estriada transversalmente; coxas lisas e brilhantes; mesossoma com 

pubescência obsoleta ou ausente; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, 
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douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; mesossoma com 

coloração marrom claro, algumas vezes ferrugínea-testácea, com pernas amareladas. Pecíolo 

com tegumento liso e brilhante, sem cerdas ou pubescência; coloração testácea à amarelada. 

Gáster, com tergitos e esternitos lisos e brilhantes, sem estriações aparentes (vista dorsal); 

tegumento dorsal e ventral com longas cerdas douradas distribuída na superfície; coloração 

testácea à amarelada. 

 

Rainha e Macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. elegans, apenas que a espécie (três exemplares) 

foi encontrado nidificando na serrapilheira, e foi a partir desta coleta de campo, que as 

operárias pertencentes à série de tipos foram obtidas, em uma elevação acima de 1.300 m. Os 

demais exemplares não pertencentes à série tipo, não possuem qualquer informação com 

relação ao método de coleta ou biologia. 

 

Comentários. A espécie A. elegans é facilmente reconhecida pelo nodo peciolar, delgado 

com dentes muito agudos e divergentes (bidentado). Outro caracter útil para sua diagnose é a 

constrição entre o primeiro e o segundo segmento do gáster. A. elegans poderia ser 

confundida com A. inca, mas essa espécie não possui dentes peciolares agudos e divergentes, 

ao contrário, são arrendodados no ápice e muito próximos entre si, e os dentes propodeais são 

pouco evidentes, formando uma estrutura no declive, que lembra uma carena. Outra espécie 

que poderia ser confundida é A. striatulus, porém seu pecíolo possui estrias nas faces anterioe, 

lateral e posterior, enquanto A. elegans possui algumas estrias somente na base do pecíolo. 

Anochetus sp. nov 1., também poderia ser confundida com A. elegans, mas as estrias 

transversais no dorso do gáster a distingue facilmente de A. elegans. O subgrupos A. inca 

(Anochetus sp. nov 1., A. inca, e A. elegans) que conta com formigas longilíneas, coletadas 

em áreas de altitudes, provavelmente arbóreas, com o primeiro segmento do gáster 

comprimido dorsalmente, na qual, A. elegans se encaixa. Os exemplares examinadas no 

presente estudo parecem estar restritos aos vales e ao relevo andino, com elevação em torno 

de 1.300 m. Apesar das coletas ao redor da região, a espécie permanece conhecida apenas 

pelo Valle de Cauca e Valle Calima. Não foi possível obter medidas das antenas do parátipo 

pertencente ao MZSP, uma vez que o exemplar chegou com a cabeça colada no triângulo já 

sem as antenas.   
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Distributição. COLÔMBIA: Valle del Cauca e Valle Calima. 

 

Anochetus inca Wheeler W. M., 1925 

(Figs. 28A-D). 

  

Anochetus (Stenomyrmex) inca Wheeler W. M., 1925: 8 (w.) PERU.  

Anochetus inca: Brown, 1978: 557 (comb.); Zabala, 2008: 132; Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo: Anochetus (Stenomyrmex) inca Wheeler W. M., 1925: 8 (w.) PERU, Etiqueta: 

Rio Charape, N. Peru., Prov. of  Iden., 5.000 ft., Sept. 1911., Townsend. Gift of W.M. 

Wheeler, Cotype, MCZ Cotype r3 20516. Jan-Jun. 2011 MCZ Iamge Database. MCZ-ENT 

00020516 (3 w.), material-tipo não examinado MCZ].  

 

Diagnose. Propódeo com dente pouco desenvolvido ou obsoleto; pecíolo bidentado, com 

tegumento liso, brilhante e espinhos curtos com ápice arredondado; forte constrição entre os 

segmentos I e II do gáster. 

 

Redescrição baseada na foto do material-tipo (modificada de Wheeler, 1925): 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 28A): escapos antenais longos ultrapassando as bordas 

posteriores dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas longas 

e lineares, com uma série de dentes (~15) bem definidos, gradualmente alargados em direção 

ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar reduzido, medindo a 

metade do tamanho do dente subapical; cabeça subretangular, com constrição na região 

temporal, aparentemente mais longa do que larga (vista frontal, ver escala da foto); olhos bem 

desenvolvidos, localizados na face anterior da cabeça; fossas antenais profundas e claramente 

delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume e fossa temporal bem 

delimitada; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha 

grossa no limite posterior da cabeça; região occipital emarginada em direção ao vértex, com 

aspecto de carena côncava.  

Mesossoma (em vista dorsal, ver escala da foto) (Fig. 28B-C): pronoto subtriangular, 

aparentemente, mais longo que largo; mesonoto reduzido com margem anterior elevada e 

posterior côncava; sutura promesonotal profunda e bem marcada; sutura metanotal obsoleta; 

propódeo retangular, ligeiramente maior que o pronoto, longo e longilíneo, com uma 

convexidade na margem anterior, próximo ao mesonoto (em vista lateral, ver escala da foto), 
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e duas concavidades, seguindo em direção à declividade do propódeo; dentes propodeais 

obsoletos, com aspecto de carena lateral, sem um dente definido; espiráculo propodel circular 

(em vista lateral).  

Pecíolo (Fig. 28B-C): com face anterior formando um ângulo crescente à medida que se 

aproxima do ápice (vista lateral), inclinado para trás; bidentado, subtriangular, aparentemente 

tão alto quanto comprido (vista lateral, ver escala da foto); ápice do pecíolo com região 

mediana côncava; pecíolo bidentado, com o ápice dos dentes arrendondados e próximos entre 

si, porém separados; base do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente 

afunilado (vista lateral).  

Gáster: segmento I do gáster com forte constrição, fomando um ângulo de aproximadamente, 

45° com relação ao eixo central do gáster, quase obtuso com relação II segmento (vista 

lateral); segmento I e II gáster fortemente constrito, formando um cinto bem marcado (vista 

lateral). Escultura, pilosidade e cor: Cabeça com finas estrias longitudinais que se estendem 

do lobo frontal ao início do vértex, região da linha occipital e fossa ocular, lisa e brilhante 

(vista frontal); pubescência esparsa distribuídas na superfície do tegumento; antenas com 

pubescência distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com poucas pontuações 

e pubescência distribuídas na margem externa basal da mandíbula; antenas e mandíbulas com 

coloração amarelada e tegumento da cabeça ferrugíneo e testáceo. Mesossoma 

transversalmente estriado (vista dorsal); estrias finas tranversais podem ser observadas no 

dorso do pronoto, mesonoto e propódeo; mesopleura, aparentemente, estriada na margem 

superior, lisa e brilhante na margem inferior; metapleura completamente estriada; coxas 

anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma com pubescência obsoleta ou ausente; 

mesossoma com coloração testácea e amarelada, com pernas amareladas. Pecíolo 

aparentemente sem estrias, com face anterior transversalmente rugoso (ver Wheeler, 1925), 

sem cerdas ou pubescência; coloração testácea e amarelada. Gáster, com poucas pontuações, 

lisos e brilhante com poucas cerdas distribuídas nos últimos segmentos; coloração testácea e 

amarelada. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia de A. inca, apenas que os nove exemplares da série 

tipo foram obtidos em uma altitude de 5.524 metros (5.000 pés), nidificando em um tronco 

morto de uma pequena árvore no Rio Charape no norte do Peru. 
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Comentários. A espécies é conhecida somente pelo seu material-tipo, pertencente ao Museu 

de Zoologia de Harvard – MCZ. O material pertencente à MCZ foi requisitado e teve seu 

pedido negado em função do material-tipo ser muito valioso e antigo (Cover, Stefan pess. 

com.). Como não há mais exemplares depositados em outros museus, não tivemos a 

oportunidade de examinar a série tipo, ou mesmo, o material adicional para a espécie. Zabala 

(2008), menciona a existência de um exemplar coletado no município de Piamonte na 

Colômbia, mas a identidade desse exemplar precisa ser verificada. As fotos apresentadas no 

presente estudo estão disponíveis no website de Harvard direcionado ao banco de dados de 

tipos, e podem ser utilizadas mediante a assinatura dos direitos autorais das fotos (MCZ 

Copyright). Anochetus inca foi confundida com outro exemplar depositado no museu de 

Londres (BMNH), aqui descrita, como Anochetus sp. nov 1. A espécie recebeu uma indicação 

com uma interrogação em sua etiqueta, devido a possibilidade, considerando a localidade, de 

realmente pertencer à espécie A. inca. Porém, após o estudo da descrição de A. inca, 

verificamos que se tratavam de duas espécies distintas, e que a distribuição de A. inca, até o 

momento, está realmente restrita ao seu local tipo. A. inca possui dentes peciolares com o 

ápice arrendondado, e uma forte contrição entre o I e II segmento do gáster, algo que poderia 

ser confundido apenas com a espécie aqui descrita, Anochetus sp. nov 1. Porém, Anochetus 

sp. nov 1., possui uma série de estrias transversais no dorso do gáster, que a distingue de 

qualquer outra Anochetus Neotropical, além dos dentes peciolares serem agudos. A. inca 

pertence ao subgrupo de espécies A. inca, composto por formigas longilíneas, coletadas em 

áreas de altitudes, provavelmente arbóreas, com o primeiro segmento do gáster comprimido 

dorsalmente e forte constrição entre o I e II segmento. Sendo assim, outra espécie que poderia 

ser confundida com A. inca é A. elegans, mas esta última, possui dentes peciolares muito 

longos, além de dentes propodeais bem desenvolvidos, algo que não observamos nas fotos do 

material-tipo de A. inca. 

 

Distribuição. PERÚ (Rio Charape).  

 

 

 

Anochetus sp. nov. 1 Fernandes et al. 

(Figs. 29A-F) 
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Material-tipo. Holótipo, EQUADOR, Cutucu, 19.x.1998, M. Cooper col., ANTWEB 

CASENT0281875, BMNH(E)1018071, inca?, Anochetus inca [identificação errônea], (w.) 

(BMNH). 

 

Diagnose. Cabeça com um sulco profundo se extendendo da região occipital até o 

comprimento médio cefálico, afinando em direção ao clípeo (vista frontal); mesossoma, 

pecíolo e gáster (tergito I e II) estriado tranversalmente; segmento I do gáster com forte 

constrição, fomando um ângulo de 45° em relação ao eixo central do gáster (vista lateral); 

segmento  II do gáster fortemente constrito, formando cinto bem marcado (vista lateral); 

superfície da coxa anterior finamente estriada (vista lateral). 

 

Descrição da operária 

Medidas do material-tipo em mm (holótipo) n=1: HL: 1.98; HWy: 1.63; HWw: 1.21; ML: 

1.32; SL: 2.47; EL: 0.34; PW: 0.91; WL: 3.17; PtH: 0.62; PtL: 0.54; TL: 9.61. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 29A): escapos antenais muito longos (SL: 2.47) ultrapassando 

as bordas posteriores dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; 

mandíbulas com tamanho médio e lineares (ML: 1.32 mm); série de dentes (~15) bem 

definidos, alargando-se gradualmente em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos 

e agudos; dente intercalar reduzido, medindo a metade do tamanho do dente subapical; cabeça 

subretangular, com  constrição na região temporal, mais longa do que larga (HL: 1.98 mm e 

HWy: 1.63); olhos bem desenvolvidos EL: 0.34 mm, localizados na face anterior da cabeça; 

fossas antenais pouco profundas, mas claramente delimitadas, não atingindo o comprimento 

médio cefálico; cume temporal pouco definido, com fossa inspícua; lóbulos occipitais com 

lados convexos e região occipital formando uma linha grossa no limite posterior da cabeça.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 29B-E): pronoto subtriangular, mais longo que largo; 

mesonoto reduzido com margem anterior elevada e posterior côncava; sutura promesonotal 

profunda e bem marcada; sutura metanotal ausente ou obsoleta; propódeo retangular, 

ligeiramente maior que o pronoto, longo e longilíneo, com uma convexidade na margem 

anterior, próximo ao mesonoto (em vista lateral), e dentes propodeais curtos, direcionados 

posterolateralmente; espiráculo propodeal em forma de fenda.  

Pecíolo (Fig. 29D-E): bidentado, longilíneo, tão alto quanto comprido (PtH: 0.62; PtL: 0.54) 

(vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana convexa, com os dentes próximos entre 

si, porém separados; base do nodo larga quando comparado com o ápice, gradualmente 

afunilado (vista anterior); pecíolo fomando um ângulo crescente, relativamente côncavo em 
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vista lateral; processo ventral subpeciolar pouco desenvolvido ou obsoleto (vista lateral). 

Gáster: segmento I  do gáster com forte constrição, fomando um ângulo de 45° em relação ao 

eixo central do gáster, quase obtuso com relação ao II segmento (vista lateral); segmento II do 

gáster fortemente constrito, formando um cinto bem marcado (vista lateral).  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça estriada longitudinalmente do lobo frontal ao vértex, 

região da linha occipital e fossa ocular, lisa e brilhante (vista frontal); pubescência esparsa 

distribuída na superfície do tegumento; antenas com pubescência distribuída na superfície; 

mandíbulas lisas e brilhantes, com pubescência distribuída na margem externa basal da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea e marrom claro, tegumento da 

cabeça marrom escuro. Mesossoma transversalmente estriado (vista dorsal); estrias finas 

tranversais no dorso do pronoto; mesonoto e propódeo com estrias transversais bem 

marcadas; mesopleura estriada na margem superior, lisa e brilhante na margem inferior; 

metapleura completamente estriada transversalmente; coxas anteriores com tegumento 

finamente estriado; mesossoma com pubescência obsoleta ou ausente; pernas com cerdas 

longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos 

demais segmentos; mesossoma com coloração marrom-escura, algumas vezes avermelhada, 

com pernas amareladas. Pecíolo finamente estriado na face anterior e lateral, face posterior 

com tegumento liso e brilhante; pecíolo sem cerdas ou pubescência; coloração ferrugínea à 

marrom-escura. Gáster com tergitos I e II estriado tranversalmente (vista dorsal), demais 

tergitos lisos e brilhantes ou parcialmente estriados; esternitos lisos e brilhantes, sem 

estriações aparentes (vista ventral); tegumento ventral com longas cerdas douradas, e 

tegumento dorsal com fina, e esparsa pubescência distribuída na superfície; coloração 

ferrugínea a marrom-escura. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia da espécie, apenas, sobre seu local de coleta em 

Cutucu, provavelmente na região da Cordilheira dos Andes. A região pertence ao bioma 

amazônico e possui como fronteira o Valle Upano e a Cordilheira do Cóndor. A Cordilheira 

de Cutucu alcança 2.225 metros de altitude. 

 

Comentários. A espécie foi previamente indentificada por outros especialistas como A. inca, 

porém, após examinarmos a descrição de A. inca, constatamos que se tratava de uma espécie 

distinta. A. inca não possui estrias no pecíolo ou gáster, adicionalmente, os dentes peciolares 
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são arredondados no ápice. Anochetus sp. nov 1., possui estrias em todo mesossoma, além do 

pecíolo e dorso do gáster (I e II tergito), e pecíolo longilíneo com dentes agudos e próximos 

entre si. Anochetus sp. nov 1. é uma espécie longilínea (TL: 9.61 mm) e lembra a morfologia 

de A. elegans, porém, elegans possui tamanho maior (TL: 11.84-12.17 mm) e pecíolo com 

dentes maiores e agudos. Adicionalmente, nenhuma estriação foi observada nos exemplares 

de A. elegans. A espécie Anochetus sp. nov 1. é claramente um representante do subgrupo A. 

inca, com formigas longilíneas, pertencentes à áreas de altitudes, provavelmente arbóreas, 

com o primeiro segmento do gáster comprimido dorsalmente e seus segmentos I e II 

fortemente constritos. 

 

Distribuição. EQUADOR: Cutucu. 

 

Grupo de espécies Anochetus inermis 

Anochetus diegensis Forel, 1912 

(Figs. 30A-F; 31A-E) 

 

Anochetus diegensis Forel, 1912: 29-30 (w.), COLÔMBIA, Don Diego. Brown, 1964: 215; 

Brown, 1978: 556, 614; Zabala, 2008: 130; Schmidt & Shattuck, 2014: 68. 

Anochetus bierigi Santschi, 1931: 268, figs. 4-6 (w. q.), PANAMA. Brown, 1964: 215 

(sinônimo júnior de Anochetus diegensis). 

 

Material-tipo examinado: Anochetus diegensis Forel, 1912: 29-30 (w.), Colômbia. Etiqueta: 

Don Diego, Coll Forel typus, ANTWEB CASENT 0907418, (3 w.) síntipo MHNG. 

Anochetus diegensis Forel, 1912: 29-30 (w.). Etiqueta: Colômbia, St. Antonio, Coll Forel 

typus, (1 w.), síntipo NHMB. 

Anochetus bierigi Santschi, 1931: 268, figs. 4-6, (w. q.) PANAMÁ. Etiqueta: France Field, 

Bierigi 2.vi.30, Sammlung Dr. F. Santschi Kairouan type, ANTWEB CASENT 

0915155 (1 w.), síntipo NHMB.  

 

Material adicional examinado: PANAMÁ. Barro Colorado: Barro Colorado I, Canal Zone 

No., 1938, (1 w., 2 q.) (MZSP); Barro Colorado, I Canal Zone, 02.vii.1979, W.L. Brown col., 

(1 w.) (MZSP); Barro Colorado I, Canal Zone No., 1938, N.A. Weber col., (1 w.) (MZSP); 

Barro Colorado, I Canal Zone, 29.vii.1938, 1938, E.C. Williams Jr col., (1 w.) (MZSP); Barro 

Colorado, Canal Zone, 1938, N.A. Weber col., CASENT 0746664 (2 w.) (CASC); Barro 
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Colorado, Canal Zone, xi.1941, Zetek col., n. 4915, (4 w., 1 q.) (USNM); Barro Colorado, 

Canal Zone, v.1942, Zetek col., n. 4953, (3 w.) (USNM); Barro Colorado, Canal Zone, 

vii.1941 ,J. Zetek col., n. 4852, Lot n. 4852, (2 w., 1 q.) (USNM); Barro Colorado, Canal 

Zone, vii.1941, J. Zetek col., n. 4852, Lot n. 4953, (3 w.) (USNM); Colon Province, Colon 

San-Lorenzo, W13082, F2-May.2005, T145-37, (2 w.) (CPDC); Colon San-Lorenzo Forest, 

09°17'N 79°58'W, W12588 winkler B2, 30.xii.2004, Dejean, Orivel, Corbara, Aberianc & 

Leponce col., (1 q.) (CPDC); Colon-San Lorenzo IBISCA W13020, F1 May.2005, T154-26, 

(1 w.) (CPDC); San Lorenzo Forest, IBISCA, FL-C2C0b, 23.x.2003, (1 w.) (CPDC). 

VENEZUELA. Aragua: Aragua, PN Henri Pitter, Rio Cumboto, 10.39503°N 67.79538°, 

15.viii.2008, elev. 100m, tropical forest, Ant Course, (1 w.) (MZSP); Aragua 680m Vila El 

Viento, 10.368096S -67.80877W, 31.viii.2013, J. Lattke, col., n. 2786, (3 w.) (DZUP); 

Aragua, Parque Nacional Henri Pittier, bettwen Rancho Grande & Ocamura, 2400 alt., 

20.vi.1987, M. A. Ivie col.m berlese leaf litter, (2 w.) (USNM); Bolivar, Icubaru, 1600 alt., 

05.vii.1987, M. A. Ivie col., siffiting forest litter, (1 w.) (USNM); Agua Blanca, Pq Nacional 

Guatopo, est. Miranda, 17.iii.1982, C. Brandão, K, Jaffé, L. Campos, J. Valenzuela & P. 

Jailsson col,. (1 w.) (MZSP). GUIANA. Essequibo: Upper Takuku-Upper Essequibo, Acaraí 

Mts., near Romeo's Camp, 290 alt., 58°56'78.9"W 01°23'14.7"N, 10.x.2006, T.R. Schultz & J. 

Sosa-Calvo col., forest leaf litter, winkler sample,  JSC061010-L505, USNM00694383, (1 w.) 

(USNM); Rupununi, near Kamoa River, near Kamoa R. Camp, 394 alt., 58°49'929"W 

01°32'786"N, 22.x.2006, J. Sosa-Calvo col., forest leaf litter, winkler sample, TRS061022-

LS10, USNM00691785, (1 w.) (USNM); Rupununi, near Kamoa River, near Kamoa R. 

Camp, 394 alt., 58°49'929"W 01°32'786"N, 22.x.2006, J. Sosa-Calvo col., forest leaf litter, 

winkler sample, TRS061022-LS01, USNM00691307, (1 w.) (USNM). SURINAME. 

Dirkshoop, v.1959, 41-iva-6, I.V.D. Drift col., (2 w.) (MZSP); Dirkshoop, v.1959, 12-ivcd-

16, I.V.D. Drift col., (1 w.) (MZSP); Dirkshoop, x.1959, 16-DIVA-01, I.V.D. Drift col., (2 

w., 1 q.) (MZSP); Elizabeth Shoop Commewijne, 04.ix.1940, Geilskescolor col., (3 w.) 

(USNM); Paramaribo, Buenzli (1 w.) (MZSP). GUIANA FRANCESA. Paracou: Paracou 

Station PaH-Plant Hevea, 05°17'N 52°54'W, ii.2010, pitfall, S. Groc & A. Dejean col., n. PaH 

Tr5 PF27, (1 q.) (CPDC); Les Nouragues: Les Nouragues, FL2-Liana For., 04°08'N 52°64'W, 

ix.2009, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. FL2 Tr2 W35, (1 q.) (CPDC); Petit-Sant Basse 

Vie, iv.vii.2000, S. Durou, J.H.C. Delabie, A. Dejean & A. Gibernau col., (1 w.) (CPDC); 

Basse-Vien, 14.vii.1999, A. Dejean col., (1 w.) (CPDC); Kaw montans, Vk5-Bat cave For. 

04°38'N 52°17'W, ix.2008, S. Groc & A Dejean col., n. VK5 Tr1 W7, (1 w.) (CPDC). 

EQUADOR. Napo: Cuyabeno, Pastaza, 04.iii.1984, E. Asanza col., c/ cornitermes coll. 
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MZUSP, (1 w.) (MZSP); Cuyapeno, 12.x.- 05.xi.1994, J.P. Caldwell col., n 10345, (1 w.) 

(CPDC); Cuyapeno, 12.x.- 05.xi.1994, J.P. Caldwell col., n 10718, (2 w.) (CPDC); 

Esmeralda, Lema Union 100m, 12km SW Esmeraldas, 06.xi.1987, Brandão & Bastidas col., 

(1 w.) (MZSP). PERU. Puerto Maldonado: Madre de Dios, Estação Sachavacayoc, 

12°51'09.6"S 69°22'00.3"W., 20.vii.2012, Neotropical Ant Course, I. O. Fernandes col., (2 

w.) (INPA). BRASIL. Roraima: Maracá, picada alojamento, 22-28.ix.1987, Brandão & 

Cancelo col., (1 w.) (MZSP). Pará: Marituba, Mata pitfall, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM 

Santos, col., (1 w.) (CPDC); Marituba Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM 

Santos, col., (1 w.) (CPDC); Viseu, São José do Gurupi, 01°34'47.2"S 46°16'24.8"W, 04-

07.iii.2014, winkler, MPEG HYM n. 11516585, (1 w.) (MPEG); Portel, FLONA Caixuanã, 

PPBio,Linha B Transecto 90(E), 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 13-17.vi.2011, winkler,  N. 

Bastos & Aguiar-Neto, col., (1 w.) (MPEG); Portel, FLONA Caixuanã, PPBio, Linha B 

Transecto 225(SV), 01°58'14.7"S 51°37'17.4"W, 15-16.vi.2011, winkler,  M. Tavares, E. 

Siqueira, N. Bastos & Aguiar-Neto, col., MPEG HYM 11516856, (1 w.) (MPEG); Portel, 

FLONA Caixuanã, PPBio, Linha B Transecto (SE), 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 14-

16.vi.2011, winkler, M. Tavares, E. Siqueira, N. Bastos & Aguiar-Neto, col., MPEG HYM 

11516862, (1 w.) (MPEG); Jari, Amazonia, corte seletivo, estrato EPI, Parcela 30, ponto C, 

0°53'S 52°36'W, 2011, Silva EA. col., (1 w.) (DZUP); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, 

Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 12-14.ii.2005, winkler,  A. Harada et al., col., 

MPEG HYM 11516703, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 15-17.vii.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516634, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 20-22.x.2005, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516743, (1 q.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 21-

23.vii.2007, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516668, (1 w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 4-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 19.vi.2003, 

winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516851, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn VI, Transecto 9-00, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 11-13.vii.2004, winkler,  A. Harada 

et al., col., MPEG HYM 11516855, (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 

6-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 10-12.x.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG 

HYM 11516676, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 2-800, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 26-28.iv.2003, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516631, (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 9-600, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 26-27.i.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516709, (1 q.) 
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(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 9-00, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 15-

17.i.2004, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516899, (1 w.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn V, Transecto 9-00, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 01.xi.2004, winkler,  A. 

Harada et al., col., MPEG HYM 11516775, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, 

Transecto 7-500, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 20-22.x.2007, winkler,  A. Harada et al., col., 

MPEG HYM 11516645, MPEG HYM 11516645, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn VI, Transecto 2-100, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 28-30.iv.2007, winkler,  A. Harada 

et al., col., MPEG HYM 11516605, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 

10-400, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 29-31.i.2003, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG 

HYM 11516799, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 7-500, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 19-21.iv.2003, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516835, (1 w.) (MPEG). Acre: Porto Water, 08°15'31.2"S 72°46'37.1"W, 05.ii-17.iv.1997, 

J. Caldwell col., n. 12737, (1 q.) (CPDC); Porto Water, 08°15'31.2"S 72°46'37.1"W, 05.ii-

17.iv.1997, J. Caldwell col., n. 3483, (1 w.) (CPDC); Porto Water, 08°15'31.2"S 

72°46'37.1"W, 05.ii-17.iv.1997, J. Caldwell col., n. 13483, (1 w.) (CPDC). Tocantins: 

Gurupi, 30.ix.-03.x.2001, 12°00'40'S 48°40'42"W, Albuquerque & Silva col., cerrado wikler 

19, (1 w.) (MZSP); Gurupi, 30.ix.-03.x.2001, 12°00'40'S 48°40'42"W, Albuquerque & Silva 

col., cerradão winkler 19, (2 w.) (MZSP); Caseara, Assentamento California, 09°19'35"S 

49°49'42"W, 16-30.xi.2005, Mata Ciliar, Silva, R.R. & Feitosa, R.M. col, winkler 4, (1 w.) 

(MZSP. Rondônia: Porto Velho, Área Caiçara, C1P2, 09°26'14.6"S 64°49'58.2"W, 04-

18.ix.2012, Vicente, RE & Oliveira J. col., (2 w.) (DZUP); Porto Velho, Área Caiçara, C3P4, 

09°26'46.8"S 64°49'31.1"W, 04-18.ix.2012, Vicente, RE & Oliveira J. col., (1 q.) (DZUP); 

Jaci Paraná, Ilha Pedras, km 3 subparcel 150, 17.i.2014, I.O. Fernandes col., (1 w.) (INPA); 

Jaci Paraná, Ilha Pedras, km 4 subparcel 200, 25.x.2013, I.O. Fernandes col., (3 w.) (INPA); 

Jaci Paraná, Ilha Pedras, km 1 subparcel 50, 21.i.2013, I.O. Fernandes col., (1 w.) (INPA); 

Jaci Paraná, Jaci-MD, km 3 subparcel 50, 26.xi.2011, I.O. Fernandes col., (1 w.) (INPA); Jaci 

Paraná, Ilha Pedras, km 1 subparcel 50, 21.xi.2013, I.O. Fernandes col., (1 w.) (INPA); Jaci 

Paraná, Ilha Pedras, km 4  subparcel 100, 21.iv.2013, I.O. Fernandes col., (1 w.) (INPA); Jaci 

Paraná, Ilha Pedras, km 4 subparcel 200, 13.xi.2014, I.O. Fernandes col., (3 w.) (INPA). 

Bahia: V. ednq Vista, 12193, M. Moreira col., n. 4764, (1 q.) (CPDC). Mato Grosso: Utiariti, 

Rio Papagaio, 26.x.1966, Lenko & Pereira col., col n. 5002 (1 q.) (MZSP). São Paulo: Praia 

Grande, P.E. Serra do Mar, Núcleo Pilões Cubatão, 23°58'31"S 46°32'24"W, 26-27.v.2001, 

A.A. Tavares & R.R. Silva col., winkler 14, (3 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, 

alt. 200m, 23°19'08"S 44°49'48"W, 18.iii.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. col., winkler 
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18, (1 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt. 200m, 23°19'08"S 44°49'48"W, 

18.i.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. col., winkler 06, (2 w.) (MZSP); Ubatuba, 

P.E.S.M.N. Picinguaba, alt. 800m, 23°19'08"S 44°49'48"W, 26.i.2006, Scott-Santos C.P. & 

Santos E.F. col, winkler 07, (1 w.) (MZSP); Picinguaba, alt. 200m, 23°20'10"S 44°50'15"W, 

30.iii.2001, Brandão CRF. col., winkler 43, (2 w.) (MZSP).  

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n= 100): HL: 0.92-0.94; HWy: 0.98-

1.01; HWw: 0.81-0.83; ML: 0.68-0.79; SL: 0.90-1.10; EL: 0.14-0.15; PW: 0.54-0.63; WL: 

1.63-1.77; PtH: 0.41-0.44; PtL: 0.25-0.31; TL: 5.14-5.90. 

 

Diagnose. Borda mandibular mesial sem dentes e interna com dentes ou dentices discretos; 

disco do pronoto liso e brilhante, com pelo menos 1 ou 2 cerdas eretas; mesonoto e propódeo 

reticulado grosseiramente ou estriado transversalmente (visão dorsal); superfícies do corpo 

com cerdas finas decumbentes. 

 

Redescrição baseada em operária do material-tipo  

Medidas do material-tipo examinado em mm (n= 5): HL: 1.00-1.09; HWy: 0.99-1.09; 

HWw: 0.83-0.94; ML: 0.69-0.72; SL: 1.01-1.08; EL: 0.14-0.22; PW: 0.57-0.64; WL: 1.54-

1.77; PtH: 0.38-0.40; PtL: 0.24-0.27; TL: 4.70-5.44. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 30A): escapos antenais não alcançam as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandibulas medias e lineares 

(ML: 0.69-0.72 mm), com uma série de dentes (2-3) pouco definidos distribuídos na margem 

interna; borda mandibular mesial sem dentes; mandíbulas gradualmente alargadas em direção 

ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar reduzido, com 

aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; cabeça subquadrada, sem forte constrição 

na região temporal, tão larga quanto longa HL: 1.00-1.09 mm e HWy: 0.99-1.09 mm; olhos 

bem desenvolvidos (EL: 0.14-0.22 mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais 

profundas, claramente delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume 

temporal bem definido, com uma fossa; lóbulos occipitais com lados convexos e região 

occipital formando uma linha grossa, pouco emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 30B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

seprando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida de uma declividade, decrescendo a medida que se 
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aproxima da margem posterior do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior 

que o pronoto, com dentes propodeais bem definidos direcionados para cima, formando um 

ângulo de 90°; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig 30D-E): bidentado, com aspecto achatado anteroposteriormente, mais alto que 

comprido PtH: 0.38-0.40 e PtL: 0.24-0.27 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região 

mediana fortemente concava, com os dois dentes afastados entre si; base do nodo larga 

quando comparado com o ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral 

subpeciolar bem desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato 

de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente (vista lateral).  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, com 

estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência 

dourada distribuída na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas 

na margem mais externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração marrom-escura, 

marrom-clara e algumas vezes ferrugínea e brilhante. Mesossoma, pronoto liso e brilhante, 

algunas vezes com pontuações e poucas estrias circulares no dorso (vista dorsal); rugosidades 

longitudinais podem ser observadas no dorso do mesonoto; propódeo com rugosidades 

grosseiras na porção anterior e estrias transversais bem definidas a medida que se aproxima da 

declividade; mesopleura estriada na margem superior, lisa e brilhante na margem inferior; 

metapleura com estrias oblíquas ou longitudinais; coxas anteriores com tegumento liso e 

brilhante; pronoto algumas cerdas curtas decumbentes e pubescência baixa dourada 

distribuídas na superfície do dorso; mesoto e propódeo com pubescência baixa dourada; 

pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas 

na superfície dos demais segmentos; coloração ferrugínea, marrom-escura e clara e algumas 

vezes avermelhada; pernas com colaração amarelada. Pecíolo finamente estriado na base e 

liso e brilhante nas demais porções; pecíolo com pubescência esparsa, mais evidente na base e 

no processo ventral subpeciolar; coloração ferrugínea e marrom escuro e claro. Gáster, com 

tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 
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longas cerdas douradas decumbentes e cerdas curtas, douradas decumbentes distribuídas na 

superfície; coloração ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes amarelada. 

 

Redescrição da rainha (Fig 31A-E) 

Medidas das rainhas em mm (n=13): HL: 1.10-1.12; HWy: 1.10-1.15; HWw: 0.88-0.96; 

ML: 0.75-0.76; SL: 1.08-1.12; EL: 0.19-0.21; PW: 0.70-0.71; WL: 1.81-1.85; PtH: 0.46-0.49; 

PtL: 0.27-0.34; TL: 5.44-5.62. 

Semelhante á operária, com as seguintes diferenças devido às modificação para o voo: 

Cabeça: olho maior (EL: 0.19-0.21 mm) (Fig 31A); ocelo bem desenvolvido; carena nucal 

bem marcada, posteriad arredondado.  

Mesossoma (Fig 31B-E): pronoto grande e espessado; sutura promesonotal profunda; escuto 

com margem anterior convexa e posterior ligeiramente côncava, quase formando uma fossa; 

linha parapsidal pouco evidente; prescutelo curto e subtriangular; escutelo convexo e 

subquadrato; sutura de metapleural bem marcada separando o anepisterno do katepisterno; 

metanoto reduzido; propódeo reduzido quando comparado com à operária, com o mesmo 

comprimento do escuto mais o escutelo (em vista dorsal).  

Pecíolo (Fig 31D-E): maior e espessado, subtriangular em vista lateral, quando comparado 

com à operária.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco, superfícies com cerdas mais 

abundantes e pubescência. Mandíbulas mais brilhantes, com  pouca cerdas decumbentes na 

margem externa lateral e longas cerdas finas na margem ventral. Mesossoma robusto, com 

pescoço e pronoto estriado e reticulado, com pontuações grosseiras no disco; tegumento 

ceroso e brilhante no dorso; propódeo e metapleura brilhante, transversalmente ou 

obliquamente estriado (visão lateral) e transversalmente estriado (visão dorsal), mesopleura 

brilhante; cerdas escassas nas superfícies. Pecíolo finamente reticulado, mais opaco, com 

poucas cerdas decumbentes. Gáster ceroso e opaco, com pubescência abundante nas 

superfícies e longas cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de marrom-claro opaco a 

marrom-escuro, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo, geralmente 

amarelas.  

 

Macho. Desconhecido.  
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Biologia. Embora, A. diegensis possa ser encontrado facilmente na serrapilheira de florestas, 

quase nada é conhecido sobre a biologia das espécies. A maioria dos espécimes amostrados 

são resultados de coletas utilizando de extratores winkler. A espécie habita florestas baixas, 

Amazônia e Mata Atlântica na América do Sul, cavernas de morcegos (na Guiana Francesa) e 

montanhas, podendo ser coletado em altitudes próximas à 2.400 metros em Aragua, Parque 

Nacional Henri Pittier, na Venezuela. Forrageam nas camadas mais superficiais do solo, 

caçando pequenos artrópodes de corpo mole (Brown, 1978), local também indicado para 

nidificação. 

 

Comentários. Anochetus diegensis é uma espécie comum, amplamente distribuída na 

América do Sul, com algumas variações de coloração e morfologia. A espécie pode ser 

confundidas com outros membros do grupo A. inermis. Mas as espécies podem ser separadas 

ao observamos às esculturação no mesossoma. Em A. diegensis o disco do pronoto é liso e 

brilhante com os lados grosseiramente estriado e sub-opaco (mesmo nos espécimes mais 

suaves, há rugosidade ou estriação fina nos laterais), enquanto que em espécies como A . 

inermis, o pronoto possui apenas algumas pontuações no disco, mas sem estrias ao longo ou 

dos lados do pronoto. A mesopleura e a metapleura em A. inermis são sub-opacas com 

pontuações nas superfícies, enquanto que em A. diegensis a mesopleura é lisa e brilhante na 

parte inferior, e o metapleura é estriada transversalmente ou obliquamente. O propódeo em A. 

diegensis é grosseiramente reticulado-rugoso ou estriado transversalmente (visão dorsal), 

enquanto que em A. inermis a superfície corresponde ao resto da superfície do mesossoma, 

com pontuações. O pecíolo (bidentado) em ambas as espécies é muito distinto, A. diegensis 

tem os dentes peciolares agudos e delgados, além de uma concavidade profunda que separa os 

dois dentes, quando comparada com A. inermis (mais arredondada e não profunda na vista 

frontal). Outra espécie que poderia ser confundida com A. diegensis é A. targionii, que tem a 

mesma esculturação no mesossoma e pecíolo, mas a mandíbula é edentada nas margens 

mesial e interna, enquanto que A. diegensis tem as margens internas com pequenas dentições 

(2-3 dentes). A espécie também pode ser separada pela pilosidade do corpo, A. targionii tem 

uma quantidade inexpressiva de cerdas eretas no pronoto e numerosas cerdas finas 

decumbentes no mesonoto e dorso propódeo, bem como no dorso gástral. Enquanto A. 

diegensis, possui no máximo 1 ou 2 cerdas eretas no dorso do pronoto, e mesoto e o propódeo 

apresentam apenas cerdas decumbentes. Brown (1978) mencionou a possibilidade de 

simpatria entre A. targionii e A. diegensis para as espécies amazônicas, mas com o 

diagnóstico atual (quatro caracteres) a separação das espécies próximas, possivelmente 
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simpátricas, será facilitada. Os demais representantes do grupo A. inermes podem ser 

facilmente separados de A. diegensis pela presença de dentes na borda mesial da mandíbula. 

A existência de mais de um exemplar do material-tipo de A. diegensis facilitou muito o 

reconhecimento da espécie e a percepção das variações entre os indivíduos (quantidade de 

dentes na borda interna da mandíbula) pertencentes a mais de uma região, Panamá, Colômbia 

(Don Diego e Santo Antônio), e demostra a importância em representar no material a maior 

quantidade possível de variações encontrada em uma espécie. 

 

Distribuição. COSTA RICA. PANAMÁ: Barro Colorado; Colon San-Lorenzo. 

COLÔMBIA: La Guajira; Magdalena; Bolivar; Antioquia; Cundinamarca; Valle del Cauca; 

Meta. VENEZUELA. GUIANA. SURINAME. GUIANA FRANCESA. EQUADOR. PERU. 

BRASIL: Roraima; Pará; Acre; Rondônia; Tocantins; Mato Grosso; Bahia; Goiás; Minas 

Gerais; Mato Grosso do Sul. ARGENTINA: Formosa. 

 

Anochetus inermis André, 1889 

(Figs. 32A-F; 33A-E; 34A-E). 

 

Anochetus (Stenomyrmex) inermis André, 1889: 221 (w.) TRINDADE. Forel, 1897: 298 (m.); 

Wheeler, G. C. & Wheeler, J., 1976: 60 (l.). 

Anochetus inermis: Dalla Torre, 1893: 48 (comb.); Emery, 1894: 186; Wheeler, W. M., 1922: 

3; Brown, 1978: 557, 613; Zabala, 2008: 132; Schmidt & Shattuck, 2014. 

Anochetus inermis var. meinerti Forel, 1905: 156 (w.) VENEZUELA (sinônimo júnior). 

 

Material-tipo examinado: Anochetus inermis var. meinerti Forel, 1905: 156 (w.), Venezuela. 

Etiqueta: Martinique, A. inermis André v. meinerti type Forel, Typus, ANTWEB CASENT 

0907419 (3 w.) síntipos MHNG. 

 

Material adicional examinado. PANAMÁ. Panama (in cargo), in soil of plantas from 

Panama, (5 w.) (USNM). ILHAS GRANADA: Grenada Island, 18.ix.1929, with pinneaple 

plants grown in Grenasa BWI, H.Y. Goldman, P.Q. 01159, Washington DC PQ & CA col., in 

quarantine, (1 w.) (USNM). ILHAS MARTINICA: Martinique, Fort the France, Collection T. 

Pergande col., (2 w. e 1 m.) (USNM); Montserrat Island, WI, White River, xi.1967, NLH 

Krauss col., (2 w.) (USNM). MONTSERRAT: Montserrat Island, Fogerty, 1036 alt., 

16°46.100'N 62°12.494'W, 27.v.2002, K.A. Marske col., leaf litter, (2 w.) (USNM); 
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Montserrat Island, Fogerty Ghaut, fogging site, 15.v.2002, K.A. Marske col., berlese leaf 

litter, (2 w.) USNM); Montserrat Island, Cassava Ghaut, 28.v.2002, K.A. Marske col., berlese 

leaf litter, (2 w.) (USNM); Montserrat Island, Fogerty Ghaut, fogging site, 15.v.2002, K.A. 

Marske col., berlese leaf litter, (1 w.) (USNM); Montserrat Island, above Hope Ghaut, 

16°45.169'N 62°12.367'W, 16.v.2002, K.A. Marske col., leaf litter, (2 w.) (USNM); 

Montserrat Island, Olveston Spring, 2o.vi.2003, K.A. Marske col., berlese leaf litter (1 w.) 

(USNM); Montserrat Island, Spring Ghaut, 28.v.2002, K.A. Marske col., leaf litter in ghaut 

botton, (1 w.) (USNM); Montserrat Island, Fairy Walk, 07-14.viii.2005, WIBF group col., 

UV light, (2 w.) (USNM). TRINDADE E TOBAGO. Northern range Trinidad. B.W.I, N. A. 

Weber col., (1 w.) (MZSP); Trinidad, Weber, CASENT 0217507, (3 w.) (CASC); Trinidad, 

Forel col, Collection T. Pergande (2 w. e 1 m.) (USNM); Trinidad, Weber col., n .25a (2 w.) 

(USNM); Marac Mud Volcano near, 23.1.1991, JPEC Darlington col., n. 572, (1 w.) 

(USNM); Macqueripe Bay, 05.viii.1925, N.A. Weber col., (1 w.) (MZSP); Mayaro Bay, N.A. 

Weber col., 25 a, (1 w.) (MZSP); Patos L. Galf Paria, 02.vii.1935, N.A. Weber col., (1 w.) 

(MZSP). COLÔMBIA: Bolivar, Cartagena, Bocagrande, 22.xii.1964, P. R. Craig col., 

ANTC3958, CASENT 0746668, (1 w.) (CASC); Bolivar, Cartagena, Bocagrande, 

22.xii.1964, P. R. Craig col., ANTC3958, CASENT 0746669, (1 w.) (CASC); Bolivar, 

Cartagena, Bocagrande, 22.xii.1964, P. R. Craig col., ANTC3958, CASENT 0746670, (1 w.) 

(CASC); Bolivar, Cartagena, Bocagrande, 22.xii.1964, P. R. Craig col., ANTC3958, 

CASENT 0746671, (1 w.) (CASC); Bolivar, Cartagena, Bocagrande, 22.xii.1964, P. R. Craig 

col., ANTC3958, CASENT 0746672, (1 w.) (CASC); olivar, Cartagena, Bocagrande, 

22.xii.1964, P. R. Craig col., ANTC3958, CASENT 0746673 (1 w.) (CASC); Rio Frio, 

iii.1924, W.M. Mann col., (6 w.) (USNM) Merecure, 2km, NE H Piñero, ca. El Baul, Venz. 

22-24.x.1986, Cancello & Brandão col., (1 w.) (MZSP); Merecure, 2 km NE H piñero, ca. El 

Raul, 22-24.x.1986, Cancello & Brandão col., (6 w) (MZSP). VENEZUELA: El Rincon, 

30km S Carupano, Sucre, Venez. 10°36'N 63°12'W, 01.xi.1986, EMC & CRFB col., (2 w.) 

(MZSP); Chaparrau, 10kmW, H. Piñero, Raul Cojedes, 22.x.1986, EMC & CRFB col., (1 w.) 

(MZSP); Calabozo, Guarico, Venezuela, 10.xi.1983, K. Jaffé col., (1 w.) (MZSP); Isla 

Margarita, 05.viii.2010, J. Lattke, col., n. mar14, (1 w.) (DZUP); Aragua, Ocumare de La 

Costa INIA  10.46075°N 67.77194°, 13.viii.2008, 27 alt., cacao plantation, Ant Course, (1 w.) 

(MZSP); Anduze, Moitaco, 19.ix.1940 (2 w.) (MZSP); Chaparral, 10km W H. Piñero, Raul 

Cojedes, 22.x.1986, E.M.C & C.R.F.B col., (3 w.) (MZSP); Merecure, 2 km NE H piñero, ca. 

El Raul, 22-24.x.1986, Cancello & Brandão col., (2 w.) (MZSP); Estado Cojedes, 20 km W 

San Carlos, forest pach, 30.vi.1971, W.L. Brown col., (1 w.) (MZSP); Merecure, 2 km NE H 
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piñero, ca. El Raul, 22-24.x.1986, Cancello & Brandão col., (3 w.) (MZSP); St. Croix, Big 

Fountain Est., off Scenic Rd. above Davis Bay, 660 alt., 03.ix.1983, M. A. Ivie col., forest 

litter, (3 w.) (USNM); St. Croix, Est. Ham., sea level, 03.ix.1987, M.A. Ivie col., litter at base 

of log tree, (2 w.) (USNM); St. Croix, Est. Annaly, 140 alt., 30.ix.1987, M.A. Ivie col., forest 

litter, (2 w.) (USNM). GUIANA FRANCESA. Paracou Station PaCha Second For, 05°16'N 

52°55'W, iv.2009, pitfall, S. Groc et al., col., n. Pacha Tr3 PF15 (1 w.) (CPDC); Paracou 

Station PaNat-For-Second, 05°16'N 52°55'W, iii.2010, winkler, S. Groc et al. col., n. PaNat 

Tr4 W28, (1 w.) (CPDC); Kaw montains, VK1- Cintre-le-vent, 04°33'N 52°08'W, ix.2008, 

winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. VK1 Tr2 W41 (1 w.) (CPDC); Kaw montain, VK4-

Sous-le-vent, 04°38'N 52°17'W, ix.2008, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. VK4 Tr1 

W35, (1 w.) (CPDC); Kaw montain, VK3-Sous-le-vent, 04°38'N 52°17'W, ix.2008, winkler, 

S. Groc & A. Dejean col., n. VK3 Tr1 W43, (1 w.) (CPDC); Kaw montain, 04°33'24"N 

52°12'35" W, 25-28.iii.2014, winkler trap ALL Protocol, J. Orivel, J. Donald & F. Petitclerc 

col., n. 5764, (1 w.) (CPDC); Nouragues Station, GP2-Gd-Plateau Ft., 04°00'N 52°67'W, 

xi.2009, pitfall, S. Groc & al., col, n. GP2 Tr1 W, (1 w.) (CPDC). BRASIL. Pernambuco: 

Igarassu, 25.x.2005, Cancio col., (3 w) (CPDC). Sergipe: Areia Branca, E.E. Serra Itabaiana, 

10°45'54"S 37°19'57.4"W, 19-25.v.2003, Silva, R.R. & Dietz, B.H. col., (2 w.) (MZSP). 

Bahia: Eunápolis, Veracel, xi.2004, JNC Louzada col., (7 w.) (CPDC); Maracás Gerais, 

28.xi.1990, em cupinzeiro no tronco, Brandão & Diniz col., (1 w.) (MZSP); Itacaré, 

14°18'52"S 39°02'10"W, 30.vii.1998, JRM dos Santos col., (1 w.) (CPDC); Canavieiras, 

14°24'34"S 039°01'00"W, 30.iii.1998, J.R.S. Carmo & JRM Santos col., (7 w.) (CPDC); Una, 

04.v.1998, 15°15'78"S 39°03'13"W, JCR Carmo col., (1 w.) (CPDC). Mato Grosso: Corumbá, 

Fazenda Santa Blanca, 10.xii.1960, K. Lenko col., n. 974, (1 w.) (MZSP); Cuiabá, UFMT, 

15°36'27"S 53°03'44"W, ii.2012, manual sample in liter, J. Chaul col., UFV Labecol n. 

001194, (1 w.) (UFV). Distrito Federal: Brasília, Planaltina, Embrapa Cerrado, Cerrado senso 

stricto, 18.iv.2011, 15°36'44.1"S 47°44'19.5"W, Gallego Ropero & Barbosa JR col., (1 e. q.) 

(DZUP). Minas Gerais: Ritápolis, 21°00'00"S 44°20'52"W, ii.2012, epigaeic pitfall cerrado, 

M Padilha col., UFV Labecol n. 001156, (1 w.) (UFV); Divinópolis, mata ciliar solo, 

transecto 4 ponto I, 10.iii.2004, RFB Campos col., UFV Labecol n. 001160, (1 w.) (UFV). 

Espirito Santo: São Mateus, 01.viii.1991, Martha col., n. 4458, (1 w.) (CPDC). Rio de 

Janeiro: Floresta da Tijuca, 25.i.1960, C.A.C. Seabra col., Coleção Campos Seabra, (1 w.) 

(MZSP); Nova Iguaçu, Rebio Tinguá, 04.ii.2002, ex. winkler A46, ( 1 w.) (MZSP); Glicério, 

Macaé, RJ, 25.ii.1956, C.R. Gonçalves col., em humus, (1 w.) (MZSP). São Paulo: 

Picinguaba, P.E. Sera do Mar, 23°20'10"S 44°50'15.3"W, 30.iii.2001, Brandão C.R.F. & eq. 
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coll. winkler 36, ( 2 w.) (MZSP); Piracaia, Sitio Cedro Velho, ii.1992, C.R. Brandão col., (1 

w.) (MZSP); Piracaia, 29.x.1978, C.R. Brandão col., (3 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. 

Picinguaba, alt. 200m, 23°19'08"S 44°49'48"W, 18.ii.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. 

col, winkler 19, (2 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt. 200m, 23°19'08"S 

44°49'48"W, 18.i.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. col, winkler 03, (1 w.) (MZSP); 

Guaratinguetá, 15.xi.1958, W. Kempf col., n.2786, (1 w.) (MZSP). Paraná: Ponta Grossa, 

Campo Experimental Embrapa, 25°08'25.1"S 50°04'53.1"W, 22.xi.2012, M. Zagatto et al., 

col., (1 w.) (DZUP). ARGENTINA. Córdoba, Gracia, n. 30883. Museu Argentino de Ciencias 

Naturales, (3 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional examinado (n= 125): HL: 1.24-1.46; HWy: 0.80-1.06; 

HWw: 0.70-0.90; ML: 1.11-1.23; SL: 1.39-1.56; EL: 0.20-0.29; PW: 0.60-0.70; WL: 2.00-

2.26; PtH: 0.49-0.56; PtL: 0.31-0.40; TL: 6.29-7.60. 

 

Diagnose. Formigas com corpo amarelado; margem interna da mandíbula com uma série de 

pequenos dentículos (2-5); margem mesial da mandíbula desarmada, exceto pelo ângulo pré-

apical; cantos da margem apical do pecíolo arredondados (vista dorsal e anterior). 

 

Redescrição da operária baseada no material-tipo. 

Medidas do material-tipo operária em mm n=3. HL: 1.31-1.40; HWy: 0.91-1.01; HWw: 

0.79-0.90; ML: 1.17-1.24; SL: 1.50-1.57; EL: 0.21-0.29; PW: 0.65-0.70; WL: 2.04-2.20; PtH: 

0.51-0.57; PtL: 0.33-0.40; TL: 6.40-7.60. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 32A): escapos antenais não ultrapassam as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas medias e lineares 

(ML: 1.17-1.24 mm), com aproximadamente uma série (3-4) de pequenos dentes distribuídos 

na margem interna, e margem mesial sem dentículos; dentes apicais e subapicais longos e 

agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; 

cabeça retangular, mais longa do que larga HL: 1.31-1.40 e HWy: 0.91-1.01 mm, com 

constrição na região temporal pouco evidente; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 

0.21-0.29 mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais pouco profundas, mas 

delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com 

uma fossa pouco definida; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando 

uma linha grossa, pouco emarginada em direção ao vértex.  
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Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 32B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

seprando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida por uma concavidade, seguindo em um ângulo reto até 

a declividade do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com 

dentes propodeais pouco definidos direcionados dorsolateralmente; espiráculo propodeal 

circular.  

Pecíolo (Fig 32D-E): levemente bidentado e escamoso, com aspecto achatado 

dorsoventralmente, mais alto que comprido PtH: 0.51-0.57 e PtL: 0.33-0.40; (vista lateral); 

ápice do pecíolo com região mediana ás vezes côncava, mas geralmente dividididos em dois 

dentes curtos e arredondados; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista 

anterior); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando quase toda a extensão do 

pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal ao vértice, a fronte, 

com pontuações no centro e no limte occipital; tegumento com aspecto fosco e sem brilho 

(vista frontal) e esparsa  pubescência decumbente; antenas com pubescência decumbente 

distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e opacas, com cerdas curtas, esparsas distribuídas 

na margem mais externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, 

marrom claro e algumas vezes amarelada. Mesossoma, com pontuações distribuídas no dorso; 

mesopleura e metapleura completamente opacas e pontuadas; coxas anteriores com tegumento 

liso e opaco; mesossoma com cerdas e pubescência esparsa; pernas com cerdas longas e 

douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais 

segmentos; coloração ferrugínea, marrom clara e algumas vezes amarelada, com pernas 

amareladas. Pecíolo com pontuações na face anterior e posterior, pouco evidentes nas laterais; 

pecíolo opaco, sem cerdas curtas ou longas, ou pubescência; coloração ferrugínea, marrom 

claro e algumas vezes amarelada. Gáster, com tergitos pontuados e opacos (vista dorsal); 

esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal 

e ventral com longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, 

douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, marrom clara e 

algumas vezes amarelada. 
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Descrição da rainha (Fig. 33A-E) 

Medidas das rainhas em mm (n=2): HL: 1.05-1.08; HWy: 1.01-1.05; HWw: 0.84-0.86; ML: 

0.68-0.70; SL: 1.00-1.02; EL: 0.20-0.22; PW: 0.62-0.65; WL: 1.73-1.78; PtH: 0.44-0.45; PtL: 

0.27-0.29; TL: 5.18-5.23. 

Semelhante á operária, com as seguintes modificações: 

Cabeça: olho (EL: 0.20-0.22 mm) (Fig. 33A); um único ocelo presente no centro da fronte,; 

carena nucal bem marcada, posteriomente arredondado.  

Mesossoma e pecíolo (Fig. 33B-E): idêntico ao da operária em vista dorsal e lateral.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco, superfícies com cerdas mais 

abundantes e pubescência. Mandíbulas opacas, com  pouca cerdas decumbentes na margem 

externa lateral. Mesossoma com tegumento ceroso e pontuado, incluindo a mesopleura e 

metapleura (visão lateral); cerdas escassas nas superfícies. Pecíolo finamente pontuado, mais 

opaco, sem cerdas decumbentes. Gáster ceroso e opaco, com pubescência abundante nas 

superfícies e longas cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de ferrugínea, marrom 

claro e algumas vezes amarelada, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do 

corpo, geralmente amarelas.  

 

Redescrição do macho (Fig. 34A-E)  

Medidas dos machos em mm n= 2: HL: 0.66-0.67; HWy: 0.87-0.88; EL: 0.45-0.46; PW: 

0.83-0.85; WL: 1.53-1.54; PtH: 0.31-0.32; PtL: 0.22-0.23; TL: 3.40-3.45. 

Cabeça (Fig. 34A): em vista frontal, mais larga do que longa, incluindo os olhos HL: 0.97-

0.98 mm e HWy: 1.35-1.38; palpal fórmula 2,1; palpos longos, atingindo a margem 

hipostomática; labro reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; 

mandíbulas curtas e reduzidas; margens mandibular mastigatória reduzida, aparentemente 

linear e sem dentes; clípeo com formato subtriangular; margem posterior do clípeo 

amplamente alargado; margem clipeal anterior produzida entre o torulo antena; toruli antenal 

situado anteriormente; área ocelar levemente elevada (vista lateral); carena occipital 

inconspíqua; olhos situados na margem anterolateral; ocelos situados na porção posterior dos 

olhos compostos; margem de hipostomal reduzida, sem lâmina; antena com 13 segmentos; 

funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o gáster quando colocado contra 

mesossoma.  

Mesossoma (Fig 34B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchado em função dos músculos alares; face pronotal 
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anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado com aspecto laminar, ocupando 

a metade da altura do mesonoto; mesoescuto mais largo do que longo em vista dorsal; notalus 

ausente; linhas parapsidais paralelas e pouco evidente, representando uma pequena sutura em 

ambos os lados do mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; axilas presentes, mas 

reduzidas; mesoscutelo alto e convexo na vista de lateral; sutura escutelar profunda; escudo 

mesoescutelar elevado, com formato subquadrado ou retangular em vista dorsal; sutura do 

mesoescuto bem marcada; metascutelo linear, com região mediana elevada (vista lateral); 

mesopleura fortemente alargada, medindo três vezes o tamanho da metapleura; espiráculo 

propodeal semi-circular; propódeo formando um ângulo decrescente, sem dentes propodeais, 

(vista lateral).  

Pecíolo (Fig. 34B-E): nodiforme, subtriangular, sem dentes apicais; processo subpetiolar 

presente.  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do gáster pouco evidente; esterno abdominal III com prora presente; hipopígio 

modificado em uma placa espiniforme, enquanto pigídio forma uma placa larga subgenital. 

Escultura, pilosidade e cor: cabeça, com pontuações, pubescência decumbente dourada e 

tegumento amarelado; mesossoma com pontuações, pubescência decumbente dourada, 

coloração amarelo claro nas porções dorsais e amarelo pálido na meso e metapleura; pecíolo 

com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento amarelado; gáster com 

pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento amarelado; pernas e antenas com 

pubescência decumbente dourada, coloração amarelo claro e amarelo pálido. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre a biologia de A. inermis, que é coletado em sua grande maioria 

através de extratores de winkler na serapilheira. Apesar dos nossos esforços de coletas, não 

conseguimos obter exemplares de A. inermis para a região amazônica, o que pode representar 

uma preferência da espécies por regiões mais abertas ou fora da floresta tropical úmida, já que 

foi obtido no Nordeste e Centro Oeste do Brasil. 

 

Comentários. Três síntipos de Anochetus inermis pertencentes ao MHNG foram estudados 

para elucidar as diferenças morfológicas que distinguem a espécie de todos os outros 

membros do grupo A. inermis, e dos demais Anochetus neotropicais. A. inermis pode ser 

facilmente separado de qualquer outro membro do grupo pela junção dos caracteres: pecíolo e 

borda interna da mandíbula. A. inermis possui apenas pequenos dentículos na margem interna 
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e mesial desarmada, e cantos da margem apical do pecíolo arredondados, não forma dois 

dentes, talvez duas protuberâncias (em vista dorsal). Enquanto os demais membros do grupo 

A. inermis possuem ou pecíolo bidentado ou dentes na margem mesial, mas a ausência de 

ambos caracteres em conjunto não é observada em nenhuma outra espécie. A inermis poderia 

ser confundido com A. neglectus, porém este último possue um tamanho corporal bem 

reduzido (TL: 4.27-4.49 mm) quando comparado à A. inermis (TL: 6.40-6.60 mm), além dos 

dentes peciolares em A. neglectus serem finos e bem definidos. Uma espécie pertencente ao 

grupo inermis que poderia ser confundida é A. miserabilis, que também possui pecíolo com a 

margem axial com os dentes pouco definidos. Porém A. miserabilis possui aproximadamente 

10-12 dentínculos na margem mesial da mandíbula. Todos os demais representantes do grupo 

A. inermis (Anochetus sp. nov. 2, A. diegenis, Anochetus sp. nov. 3,  A. simoni e A. targionii), 

possuem o pecíolo bidentado. Os machos de A. inermis foram apresentados por Forel, 1897 

em uma indicação no texto, mas não foram realmente descritos. Porém para seguir o código 

de nomenclatura optamos por indicar a descrição dos machos como uma redescrição, porém, 

é a primeira vez que os machos recebem uma diagnose e um estudo morfológico indicando 

suas características. Como em outras espécies de Anochetus neotropicais, A. inermis também 

possui a casta reprodutora composta por rainhas ergatóides (e. q.), e foi aqui descrita pela 

primeira vez. A morfologia segue o padrão geral de ergatóides, com apenas uma modificação 

evidente, a presença de um único ocelo na fronte, todas as demais características são idênticas 

às encontradas nas operárias. A distribuição de A. inermis na América do Sul compõem algo 

parecido com um arco, que vai da Colômbia até a região Centro Oeste do Brasil, circundando 

a Amazônia brasileira. A espécie não foi registrada até o momento para nenhum estado 

compõe a região norte do Brasil, onde a floresta amazônica é o grande bioma. Porém tem 

registro para a Venezuela e Colômbia em áreas de florestas tropical úmida. Talvez um maior 

esforço de coleta seja a resposta para esta lacuna quanto a distribuição de A. inermis na 

Amazônia. 

 

Distribuição. ILHAS BAHAMAS. PANAMÁ. ILHAS GRANADA. MARTINICA. 

MONTSERRAT. TRINDADE E TOBAGO. COLÔMBIA. VENEZUELA. SURINAME. 

GUIANA FRANCESA. BRASIL: Pernambuco, Sergipe, Bahia, Mato Grosso, Distrito 

Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná. ARGENTINA: 

Córdoba. 

 

Anochetus miserabilis González-Campero & Elizalde, 2008 
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(Figs. 35A-D; 36A-D). 

 

Anochetus miserabilis González-Campero & Elizalde, 2008: 98, figs. 1, 2 (w. q.) 

ARGENTINA. Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo: Anochetus miserabilis González-Campero & Elizalde, 2008: 98, figs. 1, 2 (w. 

q.). Argentina. Etiqueta: R. Argentina-Chaco, Res, El Loro Hablador, 25°28’51.36”S 

61°54’44.59”W, 11.x.2004, col. L. Elizalde. Anochetus miserabilis Gonzáles Campero & L. 

Elizalde 2006, Det. González Camepero & L. Elizalde 2006. Coleccion Inst.-Fund. M. Lillo, 

(4000)-S. M. Tucuman, Tucuman Argentina. (1 w.) Holotipo THYM863 IFML; R. 

Argentina-Chaco, P.N. Chaco, 26°49’40.42”S 59°42’1.94”W, v.2005, col. L. Elizalde 

Anochetus miserabilis Gonzáles Campero & L. Elizalde 2006, Det. González Camepero & L. 

Elizalde 2006. Coleccion Inst.-Fund. M. Lillo, (4000)-S. M. Tucuman, Tucuman Argentina, 

(1 q.) Paratipo, THYM861. [Material-tipo examinado somente por fotos (1 w. e 1 q.) IFML]. 

 

Diagnose (adaptada de González-Campero & Elizalde, 2008): HL + ML> 2.5 mm; 

formigas com corpo vermelhado ou ferrugíneo; margem interna da mandíbula sem dentes 

aparentes; margem dorsal da mandíbula armada com aproximadamente 10-12 dentículos, 

exceto os 3 dentes pré-apicais; pronoto e propódeo finamente pontuado; cantos da margem 

apical do pecíolo finos e muito próximos; faces anteriores e posteriores do pecíolo liso e 

brilhante, sem escultura. 

 

Descrição da operária e rainha. Ver González-Campero & Elizalde, 2008: 99-100.  

Medidas do material-tipo segundo de González-Campero & Elizalde, 2008 (holótipo 

entre parênteses): HL: 1.87 (1.87-2.02); HWy: 1.65 (1.65-1.72); ML: 1.30 (1.12-1.30); SL: 

2.00 (1.90-2.00); EL:  0.32 (0.32-4.00). 

 

Macho. Desconhecido. 

 

Comentários. Anochetus miserabilis foi inicialmente descrita como uma espécie integrante 

do grupo A. emarginatus, por González-Campero e Elizalde (2008), após os autores seguirem 

a chave de Brown (1978), na qual incluem as espécies neotropicais com mandíbulas dentadas 

em série, de tamanho grande e mesossoma esbelto, com nodo peciolar curto ou longo, 

bicúspide ou bidentado. Porém ao examinarmos as fotos do material-tipo e compararmos com 
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a diagnose e descrição da espécie, percebemos que A. miserabilis se adequaria melhor ao 

grupo de espécies A. inermis, com espécies de tamanho médio (TL: 5.15-7.50 mm), 

mandíbulas com as margens dentadas ou sem dentes, espinhos propodeais presentes e pecíolo 

axialmente comprimido, bidentado, bicúspide ou emarginado (A. browni, A. inermis, A. 

diegenis, A. senna, A. simoni e A. targionii). A. miserabilis é facilmente diferenciado dos 

demais representantes do grupo ao observamos o pecíolo bicúspide, com margem mediana 

apical levemente côncava, dentes peciolares muito próximos entre si, enquanto as demais 

espécies possuem pecíolo com dentes agudos e afastados, com exceção apenas de A. inermis, 

que os dentes peciolares são também arrendondados no ápice, mas suas mandíbulas não 

possuem dentes na margem mesial, enquanto que A. miserabilis possui. Apesar da série tipo 

de A. miserabilis conter 10 exemplares (1 holótipo w.; e 9 parátipos, 7 w. e 2 q.) o material 

não pode ser emprestado junto IFML, apesar de todas as nossas tentativas. Foi também 

requisitado material adicional para empréstimo, uma vez que, segundo o artigo (González-

Campero e Elizalde, 2008), os ninhos da espécie na qual A. miserabilis foi associada, A. 

hispidus, é muito comum na região de Chaco, porém, também tivemos outra resposta 

negativa. Ao final, requisitamos algumas fotos da operária e da rainha que compõem o 

material-tipo, em vistas que ajudaram na definição do grupo na qual a espécie agora pertence, 

bem como sua posição na chave de identificação para as espécies de Anochetus da região 

Neotropical. Observamos um pequeno erro na medida do comprimento do olho EL:  0.32 

(0.32-4.00), onde o material entre parênteses representam os parátipos, e a medida para o 

olhos chega a 4.00 mm algo pouco provável para uma formiga, em função disso, tratamos 

como um erro de digitação. Optamos por não redescrever a espécie, devido a sua recente 

descrição (2008) e a ausência de material físico para um estudo mais aprofundado. 

 

Biologia. Anochetus miserabilis foi descrita a partir de exemplares coletados no Chaco 

Argentino e Paraguaio. A espécie foi observada forrageando em torno dos resíduos do ninho 

de  Acromyrmex hispidus Santschi (Formicidae: Myrmicinae: Attini). Esses resíduos estavam 

localizados a cerca de 50 cm da entrada do ninho de A. hispidus, e segundo os autores 

(González-Campero e Elizalde, 2008), se comunicavam com caminhos subterrâneos usados 

por A. miserabilis. Geralmente, os resíduos  de ninhos constituem uma fonte significativa de 

matéria orgânica que serve como alimento para muitos insetos que, por sua vez, podem ser 

usados como presas por A. miserabilis (González-Campero e Elizalde, 2008). As operárias de 

A. miserabilis foram observadas caçando ninfas de grilos e cupins, tanto nas trilhas de 

forrageamento das attines quanto nos montes de resíduos. Segundo González-Campero e 
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Elizalde, 2008, os ninhos de A. hispidus são os mais abundantes no Chaco, e que talvez por 

essa abundância A. miserabilis tenha se associado a ele. Os autores também descreveram as 

rainhas dessas espécies após uma busca em campo, na qual desfizeram um monte (murundu) 

de resíduos e acabaram coletando as rainhas aladas. Porém, os autores ressaltam que 

encontraram apenas duas rainhas, sem o ninho, visto que, nenhuma ninhada foi observada ao 

redor (González-Campero e Elizalde, 2008). Esse agrupamento dentro do murundu pode 

indicar uma possóvel associação no estágio inicial do ninho dessas formigas, e provavelmente 

uma pleometrose (fundação do ninho por mais de uma rainha) entre as rainha, algo já 

observado em outros gêneros de Ponerinae (Neoponera, Fernandes et al., 2013). 

 

Distribuição. Conhecido somente para a localidade tipo no Paraguai e Argentina. 

 

Anochetus simoni Emery, 1890 

(Figs. 37A-F). 

 

Anochetus (Stenomyrmex) simoni Emery, 1890: 64 (w.) VENEZUELA.  

Anochetus simoni: Dalla Torre, 1893: 48 (novo status); Emery, 1894: 186; Brown, 1978: 559, 

613; Zabala, 2008: 134; Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus simoni Emery, 1890 (w.) VENEZUELA. Etiqueta: 

Anochetus (Stenomyrmex) simoni Emery, Calacas, Typus, Museo Genova Coll C. Emery, 

(dono 1925), syntypus Anochetus simoni Emery, 1890, ANTWEB CASENT 0903986, (1 w.) 

MSNG. 

 

Material adicional examinado (n= 20). COLÔMBIA. Rivera: Huila, 3K C. Rivera, 

12.vii.1975, Bill & Emma Mackay col., (2 w.) (MZSP). VENEZUELA. Estado Aragua, 

Rancho Grande, 1.100m, 23-27.vi.1971, W.L & D.E Brown, rainforest, (6 w.) (MZSP); 

Bolívar, Mina Los Pijiguaos, 04.xi.2004, J. Lattke, col., n. 2951, (1 w.) (DZUP); Fálcon, 

Cerro Los Caracoles, 24.iii.2002, J. Lattke col., (1 w.) (DZUP); Isla Margarita, San Francisco, 

08.v.2008, J. Lattke, col., (2 w.) (DZUP). EQUADOR. Pichincha, Centr. Cient. R. Paienque, 

10.i.1981, S. Sendoval col., (3 w.) (MZSP); Pichincha, Centr. Cient. R. Paienque, 16.vi.1980, 

S. Sendoval col., (1 w.) (MZSP); Pichincha, Centr. Cient. R. Paienque, 28.ii.1981, S. 

Sendoval col., (1 w.) (MZSP). BRASIL. Rio de Janeiro: Nova Iguaçu, Rebio Tinguá, 

04.ii.2002, ex. winkler A24, (1 w.) (MZSP). 
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Medidas do material adicional em mm (n= 20): HL: 0.93=0.99; HWy: 1.01-1.03; HWw: 

0.80-0.86; ML: 0.60-0.62; SL: 0.90-0.94; EL: 0.11-0.13; PW: 0.60-0.62; WL: 1.69-1.73; PtH: 

0.32-0.34; PtL: 0.23-0.25; TL: 5.17-5.24. 

 

Diagnose. Mandíbulas com 4-6 dentes grosseiros na margem mesial (vista frontal); pronoto 

com pontuações ou algumas reticulaçoes finas (vista dorsal); pecíolo com dentes curtos 

seguindo o mesmo ângulo do pecíolo (vista lateral). 

 

Redescrição baseada em operária do material-tipo 

Medidas do material-tipo em mm n= 1: HL: 0.98; HWy: 1.03; HWw: 0.86; ML: 0.61; SL: 

0.94; EL: 0.11; PW: 0.62; WL: 1.71; PtH: 0.33; PtL: 0.25; TL: 5.17. 

 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 37A): escapos antenais alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 0.61 mm), com uma série de dentes (4-6) grosseiramente distribuídos na margem 

mesial, gradualmente alargados em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e 

agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente apical; 

cabeça subquadrada, sem forte constrição na região temporal, tão larga quanto longa HL: 0.98 

mm e HWy: 1.03 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de EL: 0.11 mm, localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não atingindo o 

comprimento médio cefálico; cume temporal pouco definido, com uma fossa inspícua; 

lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 37B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, decrescendo a medida que se aproxima da declividade do 

propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes 

propodeais bem definidos direcionados dorsalmente; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 37D-E): bidentado, com aspecto achatado anteroposteriormente, mais alto que 

comprido PtH: 0.33 e PtL: 0.25 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana 

concava, com os dois dentes em cada lateral; base do nodo larga quando comparado com o 

ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem 
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desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha (vista 

lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, com 

estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência 

dourada distribuida na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuídas na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas 

na margem mais externa da mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, 

marrom claro e algumas vezes avermelhada e brilhante. Mesossoma uniformente pontuado ou 

finamente reticulado (vista dorsal); mesonoto com esparsa pontuação; propódeo uniformente 

pontuado, e reticulado a medida que se aproxima da declividade; mesopleura e metapleura 

pontuada; coxas anteriores com tegumento pontuado e opaco; pronoto com duas cerdas longas 

douradas eretas e pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície do dorso; 

mesonoto e propódeo sem cerdas aparentes; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e 

curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração 

ferrugínea, marrom-escura e clara e algumas vezes avermelhada. Pecíolo finamente pontuado; 

pecíolo sem cerdas curtas ou longas, com pubescência esparsa na base e no processo ventral 

peciolar; coloração ferrugínea e marrom-escura. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com 

pontuações esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem 

estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com longas cerdas douradas, 

algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na 

superfície; coloração ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes avermelhada. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia. Pouco se sabe sobre a biologia de A. simoni, apenas que são formigas que 

forrageam na serrapilheira, razão pela são coletadas utilizando winklers, habitam florestas 

montanhosas, portanto são coletadas e altitudes até 1.100 metros, floresta chuvosa e mata 

atlântica.  
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Comentários. Anochetus simoni foi previamente confundida com Anochetus sp. nov. 3 

devido a uma falta de definição sobre as características morfológicas de cada espécie. A. 

simoni não possui rugosidades no mesossoma, mas sim, algumas pontuações do dorso do 

mesossoma, algumas vezes com aspecto reticulado, mas não rugoso. Anochetus sp. nov. 3, 

possui o mesossoma fortemente reticulado-rugoso (vista dorsal), com rugosidades circulares, 

algumas vezes direcionada longitudinalmente (vista dorsal), que podem ser observadas no 

dorso do pronoto, fortemente impressas. O propódeo possui rugosidades grosseiras na porção 

anterior e estrias transversais pouco definidas a medida que se aproxima da declividade, 

enquanto A. simoni, possui um tegumento relativamente uniforme, com pouca pontuação. 

Quanto ao tamanho, os exemplares de Anochetus sp. nov. 3 possuem tamanho inferior (TL: 

~5.00 mm) que os indivíduos examinados de A. simoni (TL: ~5.24 mm). Os dentes nas 

mandíbulas são altamente variáveis e não devem ser usados para separar ambas as espécies, 

mas sim a escultura no mesossoma e o pecíolo. A. simoni pertence ao grupo de espécies A. 

inermis com formigas de tamanho médio (TL: 5.15-7.50 mm), mandíbulas com as margens 

dentadas ou sem dentes, espinhos propodeais presente, pecíolo axialmente comprimido, 

bidentado, bicúspide ou emarginado (Anochetus sp. nov. 2, A. inermis, A. diegenis, A. 

miserabilis, Anochetus sp. nov. 3  e A. targionii). A. simoni  pode ser facilmente diferenciado 

de A. targionii e A. digensis, apenas pelas escultura do mesossoma, rugoso e reticulado, algo 

que não observamos em A. simoni. Ele também difere de A. miserabilis e A. inermis pelo 

formato pela quantidade de dentes, em inermes ausentes na margem mesial, e em A. 

miserabilis pelo pecíolo com dentes arredonados no ápice. O material-tipo de A. simoni 

pertencente ao Museu de Genova (MSNG), foi essencial na distinção da nova espécie aqui 

apresentada, Anochetus sp. nov. 3, onde o tegumento difere consideralvelmente, além do 

formato do pecíolo e dente, direcionado posteriormente. Quanto à distribuição de Anochetus 

sp. nov. 3, e A. simoni, ao que tudo indica, as duas espécies foram por muito tempo 

confundidas, uma vez que, nenhum trabalho havia considerados as variações morfológicas 

como caracteres tão distintivos, para separar as duas espécies. Elas vivem provavelmente em 

simpatria na região mais o norte do Brasil, que faz limite com as Guianas e também no 

nordeste brasileiro. 

 

Distribuição. PANAMÁ. COLÔMBIA. VENEZUELA. GUIANA. SURINAME. GUIANA 

FRANCESA. EQUADOR. BRASIL: Amazonas e Bahia . 

 

Anochetus sp. nov. 2 Fernandes et al. 
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(Figs. 38A-F) 

 

Material-tipo. Holótipo (w.), GUIANA, Dicymbe Forest, 717m, 59°54’53”W e 5°17’76”N, 

06.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., Dicymbe forest, litter 

sample; TRS021006-01-LS14, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, USNMENT00442423, (1 

w.) (USNM). Parátipos: Dicymbe Forest, 717m, 59°54’53”W e 5°17’76”N, 06.x.2002, T. 

Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., Dicymbe forest, litter sample; 

TRS021006-01-LS15, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, USNMENT00442425 (1 w.); 

Dicymbe Forest, 717m, 59°54’53”W e 5°17’76”N, 06.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. 

Marshall & R. Williams col., Dicymbe forest, litter sample; TRS021006-01-LS14, Anochetus 

sp. 001, det. J.S. LaPolla, USNMENT00442424 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.134m, 

59°57’563”W e 5°22’332”N, 11.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams 

col., 1° forest, litter sample; JSL021011-01-LS12, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413350 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.130m, 59°57’969”W e 

5°22’483”N, 13.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., 1° forest, 

litter sample; JSL021013-01-LS07, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413784 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.134m, 59°57’563”W e 

5°22’332”N, 11.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., 1° forest, 

litter sample; JSL021011-01-LS19, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413445 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.134m, 59°57’563”W e 

5°22’332”N, 11.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., 1° forest, 

litter sample; JSL021011-01-LS07, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413240 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.134m, 59°57’563”W e 

5°22’332”N, 11.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., 1° forest, 

litter sample; JSL021011-01-LS10, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413318 (1 w.); Mt. Ayanganna Falls Camp, 1.134m, 59°57’563”W e 

5°22’332”N, 11.x.2002, T. Schultz, J. LaPolla, C. Marshall & R. Williams col., 1° forest, 

litter sample; JSL021011-01-LS15, Anochetus sp. 001, det. J.S. LaPolla, 

USNMENT00413383 (1 w.). 

 

Diagnose. Cabeça, mesossoma e gáster (tergito I e II) longitudinalmente estriados (vista 

frontal e dorsal); dentes intercalares fortemente reduzidos, quando comparados com os dentes 

apicais e subapicais; superfície da coxa anterior finamente estriada. 
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Descrição da operária 

Medidas do material-tipo em mm (holótipo entre parênteses) n=9. HL: (1.44) 1.40-1.48; 

HWy: (1.53) 1.52-1.57; HWw: (1.25) 1.23-1.25; ML: (1.10) 1.05-1.15; SL: (1.64) 1.60. 1.65; 

EL: (0.27) 0.22-0.27; PW: (0.86) 0.83-0.86; WL: (2.34) 2.33-2.34; PtH: (0.54) 0.50-0.54; 

PtL: (0.45) 0.40-0.45; TL: (7.51) 7.50- 7.54. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 38A): escapos antenais ultrapassando as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.05-1.15 mm), com uma série de dentes (4-7) grosseiramente distribuídos na margem 

mesial, alargando-se gradualmente  em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais longos e 

agudos, dente intercalar reduzido, unido à margem do dente subapical, com aproximadamente 

1/5 do tamanho deste; cabeça subquadrada, sem forte constrição na região temporal, tão larga 

quanto longa HL: (1.40-1.48 mm) e HWy: (1.52-1.57); olhos bem desenvolvidos (EL: 0.22-

0.27 mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, 

não atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal pouco definido, com uma fossa 

inconspícua; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha 

grossa no limite posterior da cabeça.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 38B-E): pronoto subquadrado; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, sem convexidades aparentes (em 

vista lateral), ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais direcionados para 

cima, formando um ângulo agudo de 90°; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 38D-E): bidentado, subtriangular, tão alto quanto longo PtH: (0.50-0.54) e PtL: 

(0.40-0.45) (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana convexa, com os dentes 

próximos entre si, porém separados; base do nodo larga quando comparada com o ápice, 

gradualmente afunilando-se (vista anterior); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, 

em formato de quilha com lóbulo se estendendo até a metade ventral do nodo (vista lateral). 

Gáster: convexo no primeiro segmento, seguindo uma inclinação contínua para os demais 

segmentos abdominais; constrição entre o segmento I e II  pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça estriada longitudinalmente do lobo frontal à linha 

occipital, com exceção apenas da fossa ocular, lisa e brilhante (vista frontal); cerdas curtas, 

douradas, esparsas e decumbentes distribuídas na superfície do tegumento; antenas com 

cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e 

brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas na margem externa da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, marrom clara e algumas vezes 
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avermelhada com aspecto coriáceo. Mesossoma fortemente estriado (vista dorsal); estrias 

circulares a longitudinais podem ser observadas no dorso do pronoto, fortemente impressas; 

mesonoto com estrias transversais; propódeo com rugosidades grosseiras na porção anterior e 

estrias transversais mais definidas à medida que se aproxima da declividade; mesopleura 

estriada na margem superior, lisa e brilhante na margem inferior; metapleura completamente 

estriada obliquamente; coxas anteriores com tegumento finamente estriado; mesossoma com 

algumas cerdas longas douradas eretas, distribuídas no dorso, a maioria no pronoto; pernas 

com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na 

superfície dos demais segmentos; coloração ferrugínea, marrom-clara e algumas vezes 

avermelhada com aspecto coriáceo. Pecíolo finamente estriado nas faces anterior e lateral, 

face posterior estriada somente até as laterais, com tegumento liso e brilhante no centro; 

pecíolo sem cerdas curtas ou longas, com pubescência  esparsa no processo ventral peciolar; 

coloração ferrugínea, marrom-clara com aspecto coriáceo. Gáster (Fig. 38C), com tergitos I e 

II fortemente estriados longitudinalmente (vista dorsal), demais tergitos lisos e brilhantes ou 

parcialmente estriados; esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista 

ventral); tegumentos dorsal e ventral com longas cerdas douradas, algumas vezes 

decumbentes ou eretas, e  cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; 

coloração ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes avermelhada com aspecto coriáceo. 

 

Rainha e macho. Desconhecidos. 

 

Biologia: Os exemplares foram coletados em liteira, provavelmente com a utilização de 

winklers, em uma região de altitude da Guiana, nas florestas de Dicymbe e monte Ayanganna. 

O Monte Ayanganna é um tepui de arenito nas montanhas de Pakaraima, no oeste da Guiana, 

a 85 quilômetros a leste do Monte Roraima, a 5°23' N 59°59' W, com uma altitude de 2.041 

metros. As encostas de Ayanganna estão cobertas por uma floresta montana alta, localizada 

acima dos 1.100 metros e acima desta elevação, há uma série de planaltos relativamente 

planos separados por encostas mais íngremes (Huber et al., 1995; MacCulloch e Lathrop, 

2009). O Monte Ayanganna está totalmente dentro do território da Guiana e está cercado por 

floresta tropical na encostas. Já a floresta de Dicymbe, caracterizada como floresta tropical 

temperada, possui uma precipitação anual de 3.000-4.000 mm, com uma floresta primária 

composta principalmente pela espécie Dicymbe corymbosa, monodominante, que pode atingir 

de 30-40 metros de altura (McGuire, 2007). Todos os exemplares foram coletados dentro da 
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Serra de Pakaraima em regiões de altitude entre 700-1.134 m, e pertencem ao escudo da 

Guiana. 

 

Comentários. Os dentes intercalares são similares aos encontrados nas espécies do grupo A. 

cato (A. cato, A. isolatus, A. semininger, e A. splendidulus) e A. rugosus (A. muzziolii, A. 

rugosus e A. princeps), considerados basais entre as espécies de Anochetus, e pertencentes às 

regiões Indomalaias e Australásia. Anochetus sp. 2 é tão distintiva entre as espécies de 

Anochetus da região Neotropical, que seria difícil confundi-lo com qualquer outra espécie 

conhecida. O padrão de estrias encontrado em todo tegumento não é observado em nenhuma 

outra espécie em Anochetus, mas lembra alguns indivíduos pertencentes a Odontomachus, 

como O. meinerti e O. laticeps, ambos possuindo estrias longitudinais no segmento I e II do 

gáster. O conjunto de caracteres que os indivíduos de Anochetus sp. 2 compartilham com as 

espécies de Anochetus (Indomalaios e Australianos) e Odontomachus (Neotropicais), talvez 

representem um resquício da radiação inicial de ambos os grupos na região Neotropical, uma 

vez que a filogenia sugere que os primeiros exemplares possuiam mandíbulas com uma série 

de dentes, além das estriações no dorso do gáster  como nos  exemplares de Odontomachus da 

região Neotropical. Anochetus sp. 2 foi indicado como um membro do grupo A. inermis, por 

posssuir mandíbulas com as margens dentadas, espinhos propodeais presentes e pecíolo 

axialmente comprimido e bidentado. Porém, como a espécie não teve seu DNA extraído e não 

foi inclusa na filogenia, optamos por incluí-la em um grupo mais genérico à medida que 

novas espécies surgirem para as regiões montanhosas, talvez um novo grupo de espécies seja 

criado para integrar esses representantes. 

 

Distribuição. GUIANA: Serra de Pakaraima, Monte Ayanganna e Floresta de Dicymbe. 

 

Anochetus sp. nov. 3 Fernandes et al. 

(Figs. 39A-E; 40A-E). 

 

Material-tipo. Holótipo, BRASIL, Bahia, Ilhéus-Itabuna, CEPEC/CEPLAC, S°14.15' W 

039°11', 04.iv.2014, Fernandes, I. O. col, (w.) (INPA). Parátipos, BRASIL, Pernambuco, 

Recife, Horto Dois irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, 

F. col., winkler 17 (2 w.) (MZSP); Alagoas, Quebrângulo-WC, 31.viii.1999, 09°19'S 

36°26'W, Santos J.M.R. dos col., (2 w.) (MZSP); Alagoas, Quebrângulo-WC, 31.viii.1999, 

09°19'S 36°26'W, Santos J.M.R. dos col., (3 w.) (CPDC); Sergipe, Santa Luzia do Itanhy 
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Crasto, 11°22'39"S 37°25'07.4"W, 29.vii.-03.viii.2001, Silva R.R. & Brandão C.R.F col., 

winkler 23, (2 w.) (MZSP); Bahia, Porto Seguro, E.E. Pau Brasil, 16°23'33"S 39°10'99"W, 

16.vi.2000, Santos, J.R.M. & Soares J.C. col., winkler 11, (1 w.) (MZSP); Bahia, Ilhéus-

Itabuna, CEPEC/CEPLAC, S°14.15' W 039°11', 27.iv.2014, Fernandes, I. O. col., (1 w.) 

(INPA); Bahia, Camacan, Res. Serra Bonita; 789 m; 39.56338°W, 15.39067°S; 20 iii 2009; J. 

Sosa-Calvo, T.R. Schultz, S.E. Solomon & C. Lopes col., Mata Atlantica, JSC090320-01 (1 

w.) (USNM); Bahia, Camacan, Res. Serra Bonita; 789 m; 39.56338°W, 15.39067°S; 20 iii 

2009; J. Sosa-Calvo, T.R. Schultz, S.E. Solomon & C. Lopes col., Mata Atlantica, 

JSC090320-04 (1 w.) (USNM); Bahia, Ilhéus, CEPLAC-CEPEC, ix.2001, J. Benoit col., n. 

5339, (3 w. e 2 m.) (CPDC); Bahia, Ilhéus, CEPLAC-CEPEC, ix.2001, J. Benoit col., n. 

5339, (3 w. e 2 m.) (INPA); Bahia, Uruçuca, Fazenda Barra do Tijuípe, Floresta secundária, 

14°24'30"S 39°01'48"W, 09-10.x.2014, M.A. Ulyssea & L.P. Prado col., winkler (1 w.) 

(MZSP). 

 

Material adicional examinado.  GUIANA FRANCESA. Petit Sant Basse Vie, vi-vii.2000, 

S. Durou, JHC Delabie, A. Dejean & A Gibernau col., (1 w.) (CPDC). BRASIL. Pernambuco: 

Recife, Horto Dois irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, 

F. col., winkler 25, (2 w.) (MZSP); Recife, Horto Dois irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-

24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, F. col., winkler 43, (2 w.) (MZSP); Recife, Horto Dois 

irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, F. col., winkler 10, 

(2 w.) (MZSP). Sergipe: Areia Branca, E.E. da Serra de Itabaiana, 10°45'54"S 37°19'57.4"W, 

19-25.v.2003, Silva R.R. Dietz, B.H. & Ferreira, L.S. col., winkler 25, (1 w.) (MZSP); Areia 

Branca, E.E. Serra Itabaiana, 10°45'54"S 37°19'57.4"W, 19-25.v.2003, Silva, R.R. & Dietz, 

B.H. col., (1 w.) (CPDC); Santa Luzia do Itanhy Crasto, 11°22'39"S 37°25'07.4"W, 29.vii.-

03.viii.2001, Silva R.R. & Brandão C.R.F col., winkler 37, (2 w.) (MZSP); Crasto Sta L.I., 

05.x.19993, JHC Delabie col., n. 4694B, (1 w.) (MZSP); Crasto, S. Luzia Itanhi, 22.xi.1993, 

Jomar Jardim col., n. 4728 (4 w.) (CPDC); Crasto, S. Luzia Itanhi, 28.xi.1993, Jomar Jardim 

col., n. 4728, (2 w.) (CPDC). Bahia: Uruçuca, Fazenda Barra do Tijuípe, Restinga, 

14°24'43"S 39°01'33"W, 02-05.x.2013, M.A. Ulyssea & L.P. Prado col., winkler, (1 w.) 

(MZSP); Igrapiúna, Reserva da Michelin 22-26.vii/08-14.ix.2013, K. Benait et al., col., n. 

5747, (6 w.) (CPDC); Uruçuca, S. Grande, 02.xii.1993, Jomar Jardim col., n. 4731, (5 w.) 

(CPDC); Ilhéus, Pimenteira Mata, W-A17, 06.x.1997, 14°32'72"S 39°25'39"W, JCS Carmo 

col., (2 w.) (CPDC); Una, 29.ix-22.xi.1996, 15°16'46"S 39°05'29"W, JRM dos Santos col., (2 

w.) (CPDC); Ilhéus CEPEC, 01.vi.1995, J. Assis col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus, 30.i., D. Agosti 
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col., n. 4909, (1 w.) (CPDC); Una REBIO, winkler, xi.2011-ii.2012, D. Uzel Sens col., n. 

5680, (2 w.) (CPDC); Camamu, Faz. Boa Esperança, 19.iii.1992, J.E. Silveira col., n. 4517, (2 

w.) (CPDC); Camamu, 28.vii.1993, J. Eduardo col., n. 4683, (1 w.) (CPDC); Una, 27.iv.1994, 

Jomar Jardim col., n. 4844, (3 w.) (CPDC); Itubera, 08.iii.1994, JHC Delabie col., n. 4815 (1 

w.) (CPDC); Ilhéus, Sul da Bahia, CEPEC-G' winkler 384, 01.iv.1994, A.O. Soares col., (1 

w.) (CPDC); Uruçuca, S. Grande, 02.xii.1993, Jomar Jardim col., n. 4731, (4 w.) (CPDC); 

Uruçuca, S. Grande, 02.iii.1994, A.B. Casimiro col., n. 4730, (1 w.) (CPDC); Ituberá, Reserva 

Ecológica da Michelin, Mata Pacanje/Serrapilheira, 13°50'28"S 39°14'27"W, 16-19.ix.2008, 

JJ Resende, EM Silva & IC Nacimento col., (2 w) (MZUEFS); Camacã, RPPN, Serra Bonita, 

39°33'55.6"S  15°23'35.7"W, 900m alt., 25.x.2006, B. Jahyny col., (1 w.) (MZSP); Ilhéus, 

CEPEC área zoolog. Km 22, Ilhéus - Itabuna, x.1986, J. Delabie col., (2 w.) (MZSP); Mata 

São João, Reserva Sapiranga, 12°33'29"S 33°02'35.2"W, 21-28.vii.2001, Silva R.R. & 

Brandão col., winkler 17, (3 w.) (MZSP); Ituberá, Reserva Ecológica da Michelin, Mata 

Pacanje/Serrapilheira, 13°50'28"S 39°14'27"W, 16-19.ix.2008, JJ Resende, EM Silva & IC 

Nacimento col., (1 w.) (MZUEFS); Mata São João, Reserva Sapiranga, 12°33'29"S 

33°02'35.2"W, 21-28.vii.2001, Silva R.R. & Brandão col., winkler 13, (2 w.) (MZSP); Mata 

São João, Reserva Sapiranga, 12°33'29"S 33°02'35.2"W, 21-28.vii.2001, Silva R.R. & 

Brandão col., winkler 35, (3 w.) (MZSP); Ilhéus, Mata Boa Esperança, 14°47'47"S 

09°03'56"W, 09.xi.2000, Santos, JRM col., winkler 31, (1 w.) (MZSP); Ilhéus, Mata Boa 

Esperança, 14°47'47"S 09°03'56"W, 09.xi.2000, Santos, JRM col., winkler 71, (1 w.) 

(MZSP); Travessão, 14°06'13"S 39°16'39"W, 28.iv.1997, JRM Santos col., (5 w.) (CPDC); 

Imbassaí, Mata de São João, 12°28'39"S 37°57'34"W, vi-x.2010, MLO Travassos col., n. 

5643, (1 w.) (CPDC); Itajuípe, 14°42'12"S 39°29'53"W, 18.vi.1997, JCS do Carmo col., (3 

w.) (CPDC); Ilhéus, A48, 23.xi.1999, J.C. Carmo col., (9 w.) (CPDC); Ilhéus, Castelo Novo, 

Mata - A24, 26.iv.2000, 14°39'12"S 039°11'39"W, JRM dos Santos col., (6 w.) (CPDC); 

Ilhéus, Lomanto Júnior, Mata A26, 17.xi.1997, 14°48'57"S 39°29'02"W, JRM dos Santos 

col., (3 w.) (CPDC); Serra Javi, ii.2007, S. Lacau col., (4 w.) (CPDC); Igrapiúna, Reserva 

Michelin, v-ix.2012, SLS Varjão col., n. 162, (1 w.) (CPDC); Igrapiúna, Reserva Michelin, v-

ix.2012, SLS Varjão col., n. 25, (1 w.) (CPDC); Igrapiúna, Reserva Michelin, v-ix.2012, SLS 

Varjão col., n. 27, (1 w.) (CPDC); Ilhéus (Repartimento), 09.viii.1999, JRM dos Santos col., 

(1 w.) (CPDC); Uruçuca, A19 Mata, 24.x.2002, 14°30'45"S 039°12'01"W, JRM dos Santos 

col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus A29, Maria Jape, 03.ix.1997, 14°48'86"S 039°06'00"W, JRM dos 

Santos col., (3 w.) (CPDC); Buerarema, Mata A33, 14°54'S 39°17'W, 21.viii.2000, JRM 

Santos & JCS Carmo col., (3 w.) (CPDC); Jussari (Anuri), 15°25'30"S 39°27'19"W, 
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27.v.1999, JRM dos Santos col., (1 w.) (CPDC); Santa Terezinha, Serra da Jibóia, 03-

04.iv.2001, IMF Soares col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus, CEPLAC/CEPEC- G, 11.viii.1991, B. 

Santos col., n. 4365, (1 w.) (CPDC). 

 

Diagnose. Mesossoma rugoso-reticulado (vista lateral e dorsal); pecíolo com aspecto 

achatado em  vista lateral, com dentes peciolares amplamente separados e finos, direcionado 

para trás no bordo posterior (vista lateral). 

 

Medidas do material adicional examinado: HL: 0.97-0.98; HWy: 0.91-0.96; HWw: 0.72-

0.74; ML: 0.76-0.68; SL: 1.01-1.03; EL: 0.17-.019; PW: 0.55-0.60; WL: 1.67-1.71; PtH: 

0.39-0.44; PtL: 0.27-0.29; TL: 4.97-5.00. 

 

Descrição da operária 

Medidas do material-tipo em mm (holótipo entre parênteses) n= 21. HL: (0.97) 0.97-0.99; 

HWy: (0.91) 0.91-0.99; HWw: (0.72) 0.72-0.78; ML: (0.69) 0.68-0.76; SL: (1.02) 1.01-1.07; 

EL: (0.18) 0.17-.020; PW: (0.56) 0.55-0.60; WL: (1.71) 1.67-1.73; PtH: (0.40) 0.39-0.44; 

PtL: (0.29) 0.27-0.29; TL: (5.00) 4.96-5.02. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 39A): escapos antenais alcançando as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 0.76-0.68 mm), com uma série de dentes grossos (4-8) e irregularmente distribuídos na 

margem mesial, alargando-se gradualmente em direção ao ápice; dentes apicais e subapicais 

longos e agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente ½  do tamanho do dente 

apical; cabeça subquadrada, sem forte constrição na região temporal, tão larga quanto longa 

(HL: 0.97-0.98 mm e HWy: 0.91-0.96 mm); olhos bem desenvidos (EL: 0.17-.019 mm), 

localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal pouco definido, com uma fossa 

inconspícua; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha 

grossa, sem emarginações em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado por uma 

sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem marcada 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, decrescendo à medida que se aproxima da declividade do 

propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com dentes 
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propodeais bem definidos direcionados dorsolateralmente; espiráculo propodeal em forma de 

fenda.  

Pecíolo: bidentado, com aspecto achatado anteroposteriormente, mais alto que comprido 

(PtH: 0.39-0.44; PtL: 0.27-0.29 mm) (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana 

fortemente côncava, com os dois dentes afastados entre si; base do nodo larga quando 

comparada com o ápice, gradualmente afunilada (vista anterior); processo ventral subpeciolar 

bem desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha 

(vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando um ângulo quase reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, com 

estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas fossas e lobos 

temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com esparsa pubescência 

dourada distribuída na fronte; antenas com pubescência dourada decumbente distribuída na 

superfície; mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas, douradas e esparsas distribuídas 

em sua margem mais externa; antenas e mandíbulas com coloração ferrugínea, marrom-escura 

e algumas vezes avermelhada e brilhante. Mesossoma fortemente reticulado-rugoso (vista 

dorsal) (Fig. 39B-E); rugosidades circulares à longitudinais podem ser observadas no dorso 

do pronoto, fortemente impressas; propódeo com rugosidades grosseiras na porção anterior e 

estrias transversais pouco definidas à medida que se aproxima da declividade; mesopleura 

estriada na margem superior, lisa e brilhante na margem inferior; metapleura com rugosidades 

circulares a longitudinais; coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; pronoto com duas 

cerdas longas douradas eretas e pubescência dourada decumbente distribuídas na superfície 

do dorso; mesoto e propódeo sem cerdas aparentes; pernas com cerdas longas e douradas nas 

coxas, e curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; 

coloração ferrugínea, marrom-escura a clara e algumas vezes avermelhado. Pecíolo finamente 

estriado na base e liso e brilhante nas demais porções (Fig 39D-E), sem cerdas curtas ou 

longas, com pubescência esparsa na base e no processo ventral peciolar; coloração ferrugínea 

e marrom-escura. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações esparas no dorso 

(vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); 

tegumento dorsal e ventral com longas cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas 

e cerdas curtas, douradas e decumbentes distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, 

marrom-escura e algumas vezes avermelhada. 
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Rainha. Desconhecida. 

 

Descrição do macho (Fig. 40A-E) 

Medidas dos machos em mm n=4: HL: 0.70.-72; HWy: 0.90-0.91; EL: 0.50-0.52; PW: 0.95-

0.96; WL: 1.65-1.68; PtH: 0.32-0.33; PtL: 0.33-0.34; TL: 4.15-4.26. 

Cabeça: em vista frontal, tão larga quanto longa, incluindo os olhos (HL: 0.70 e HWy: 1.90 

mm); fórmula palpal 2,1; palpos curtos, não atingindo a margem hipostomática; labro 

reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; mandíbulas curtas e 

reduzidas; margem mandibular mastigatória reduzida, aparentemente linear e sem dentes; 

clípeo com formato triangular; margem posterior do clípeo amplamente alargada; margem 

clipeal anterior produzida entre o tórulo antenal situado anteriormente; área ocelar levemente 

elevada (vista lateral); carena occipital inconspícua; olhos situados na margem anterolateral; 

ocelos situados no limite dorsal dos olhos compostos; margem hipostomal reduzida, sem 

lâmina. Antena com 13 segmentos; funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o 

gáster quando colocados contra mesosoma.  

Mesossoma (Fig 40B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchada em função dos músculos de voo; face pronotal 

anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado em relação ao mesonoto; 

mesoescuto mais largo do que longo em vista dorsal; notaulus ausente; linhas parapsidais 

paralelas e pouco evidentes, representando uma pequena sutura em ambos os lados do 

mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; axilas presentes, mas reduzidas; 

mesoscutelo alto e convexo na vista lateral; sutura escutelar profunda; escudo mesoescutelar 

elevado, com formato quadrado em vista dorsal; sutura do mesoescuto bem marcada; 

metascutelo linear, com região mediana elevada (vista lateral); mesopleura fortemente 

alargada, medindo duas vezes o tamanho da metapleura; espiráculo propodeal semi-circular; 

propódeo formando um ângulo decrescente, com os dentes prodeais reduzidos, formando 

apenas duas linhas paralelas em direção à declividade (vista dorsal).  

Pecíolo (Fig. 40D-E): nodiforme, subtriangular, com dois dentes situados nos limites laterais 

apicais, separados por uma concavidade; processo subpetiolar presente.  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente; esterno abdominal III com prora presente; hipopígio 

modificado em uma placa espiniforme, enquanto pigídio forma uma placa larga subgenital. 
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Escultura, pilosidade e cor: cabeça, com pontuações, pubescência decumbente dourada e 

tegumento amarelado; mesossoma com pontuações, pubescência decumbente dourada, 

coloração amarelo-clara nas porções dorsais e amarelo pálido na meso e metapleura; pecíolo 

com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento amarelado; gáster com 

pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento marron-clara; pernas e antenas 

com pubescência decumbente dourada, coloração amarelo-clara e amarelo pálida. 

 

Biologia. Nada se sabe sobre a biologia da espécies, apenas sobre seus locais de coleta. A 

espécie pode ser encontrada em regiões de Floresta Tropical (Guiana Francesa), Caatinga e 

Mata Atlántica, além de lavouras de cacau (Bahia: Ilhéus). As formigas foram coletas, em sua 

grande maioria, através de extratores de winkler, o que sugere que elas forrageam na 

serrapilheira. Os exemplares não foram coletados em regiões de altitude, portanto não estão 

restritas às regiões montanhosas da Guiana Francesa, por exemplo. Os machos foram 

coletados no mês de novembro na Bahia, o que sugere seu período de voo nupcial. 

 

Comentários. A espécie foi previamente indentificada, por outros especialistas, como A. 

simoni, porém, após examinarmos a descrição e o tipo de A. simoni, constatamos que se 

tratava de uma espécie distinta. A. simoni não possui rugosidades no mesossoma, mas sim, 

algumas pontuações do dorso do mesossoma, algumas vezes com aspecto estriado, mas não 

rugoso ou reticulado. Anochetus sp. 3, possui o mesossoma fortemente reticulado-rugoso 

(vista dorsal), com rugosidades circulares, algumas vezes direcionadas longitudinalmente 

(vista dorsal), que podem ser observadas no dorso do pronoto, fortemente impressas. O 

propódeo possui rugosidades grosseiras na porção anterior e estrias transversais pouco 

definidas a medida que se aproxima da declividade, enquanto A. simoni, possui um tegumento 

relativamente uniforme, com pouca pontuação. Quanto ao tamanho, os exemplares de 

Anochetus sp. 2 possuem tamanho inferior (TL: ~5.00 mm) que os indivíduos examinados de 

A. simoni (TL: ~5.17 mm). Os dentes nas mandíbulas são altamente variáveis e não devem ser 

usados para separar ambas as espécies, mas sim a escultura no mesossoma e o pecíolo. O 

pecíolo de Anochetus sp. 2 é particularmente diferente, uma vez que os dentes são 

amplamente separados e estão inclinados para trás, dando a impressão que os dentes cederam 

posteriormente. A espécie Anochetus sp. 2 é claramente um representante do grupo A. 

inermis, com representantes de tamanho médio (TL: 4.97-5.00 mm), mandíbulas com as 

margens dentadas e espinhos propodeais presente, além do pecíolo bidentado. Anochetus sp.  

2, e A. simoni, ao que tudo indica, foram por muito tempo confundidas, uma vez que, nenhum 
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trabalho havia considerado as variações morfológicas como caracteres tão distintivos, para 

separar as duas espécies. Elas vivem provavelmente em simpatria na região mais ao norte do 

Brasil, que faz limite com as Guianas e também no nordeste brasileiro. 

 

Distribuição. GUIANA FRANCESA. BRASIL: Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Bahia. 

 

Anochetus targionii Emery, 1894 

(Figs. 41A-F; 42A-E) 

 

Anochetus targionii Emery, 1894: 187 (w.) BOLIVIA. Kempf, 1961: 497; Brown, 1978: 559, 

616; Zabala, 2008: 135; Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus targionii Emery, 1894: 187 (w.) BOLIVIA. Etiqueta: 

Anochetus targionii Emery, Bolivia, Staudinger, Typus, Museo Genova Coll C. Emery, (dono 

1925), syntypus Anochetus targionii Emery, 1890, ANTWEB CASENT 0903985, (1 w.) 

síntipo MSNG. 

 

Material adicional examinado: GUIANA. Mazaruni-Potaro District, Takutu Montains, 

06°15'N 58°55'W, 1019-x.1983, window trap in montane rainforest, near logging area, (2 w.) 

(USNM). SURINAME. Sipaliwini, Lely Mts., 619 alt., 54°45'21"W 04°15'10.62"N, 

26.x.2005, J. Sosa-Calvo & R. Badal col., forest litter sample, tall forest, rocky soil, 

JSC51029-01-LS03, (1 w.) (USNM); Sipaliwini, Lely Mts., 560 alt., 55°13'48.65"W 

04°27'2.45"N, 29.x.2005, J. Sosa-Calvo & R. Badal col., forest litter sample nr creek, 

JSC51029-01-LS10, (1 w.) (USNM). GUIANA FRANCESA. Les Nouragues, FL2-Liana 

For., 04°08'N 52°64'W, ix.2009, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. FL2 Tr2 W35 (1 q.) 

(CPDC); Petit-Sant Basse Vie, iv.vii.2000, S. Durou, J.H.C. Delabie, A. Dejean & A. 

Gibernau col., (1 w.) (CPDC); Petit Saut, Basse Vie, 04.vii.1999, S. Durou col., (1 w.) 

(CPDC); Maripassoula, vi.2000, JHC Delabie, S. Durou, A. Dejean & M. Gibernau col., (1 

w.) (CPDC). EQUADOR. Pichincha, Centr. Cient. R. Paienque, 28.ii.1981, S. Sendoval col., 

(1 q.) (MZSP); Morona, Santiagolos, Tayon, 03.viii.1976, Tjitte de Vries col., (1 q.) (MZSP); 

Cuyapeno, 12.x.- 05.xi.1994, J.P. Caldwell col., n 10348, (1 w.) (CPDC). BOLÍVIA. 

Tumupasa, MULFORD Biol. Exp., 1921-1922, W.M. Mann col., (1 q.) (USNM); Huachi, 

Beni, MULFORD Exp. Biol. 1921-1922, W.M. Mann col., (1 w.) (USNM). BRASIL. Amapá: 

Macapá, Rod. Duche de Caxias, km 9, 19.x.1997, JMS Vilhena col., n. 221, (1 w.) (CPDC). 
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Amazonas: Manaus RS2303 - H29, 28.ix.1993, A.B. Casimiro col., (1 w. 1 q.) (CPDC); 

Manaus RS2303 - I30, 29.ix.1993, A.B. Casimiro col., (2 w. 1 q.) (CPDC). Pará: Carajás, vii-

viii. 1985, UNICAMP Ecol. Campo, Mata Manganes, dia, isca sardinha, Mn -20, Brandão & 

Benson col., (1 w.) (MZSP); Carajás, Norte, vii-viii.1985, UNICAMP-Ecol.Campo I, N1 

Mata Platô, qualitaiva 650m., noite follhiço, Brandão & Benson col., (22 w.) (MZSP); Alter 

do Chão, 02°30'S 54°57'W, 01.vii.1998, JMS Vilhena col., (1 w.) (CPDC); Belém, PA 

Utinga, Mocambo, 01°25'26.7"S 48°24'40.5"W, 11-13.iv.2011, floresta secundária, transecto 

1A winkler 2, K. Barbosa & D. Alcides col., MPEG HYM n. 11518440 (1 q.) (MPEG); 

Belém, PA Utinga, Mocambo, 01°26'26.7"S 48°24'40.5"W, 11-13.iv.2011, floresta 

secundária, transecto 1E winkler 1, K. Barbosa & D. Alcides col., MPEG HYM n. 11518441 

(1 w.) (MPEG); Paragominas, Faz. Vitória, 21.xii.1991, P. Moutinho col., (2 w.) (CPDC); 

Paragominas, 02°59'51"S 47°21'13"W, B245 T9 P75, bait pitfall, i-vii.2011, R. Solar col., 

UFV Labecol n. 001186 (1 w.) (UFV); Nova Ipixuna, Fazenda Bom Retiro, 04°50'57.9"S 

49°14'02"W, 12-14.iv.2012, parcela 2 pitfall 8, M. Tavares, A. Palmeira & Aguiar Neto col., 

MPEG HYM n. 11516581 (1 w.) (MPEG); Viseu, São José do Gurupi, 01°34'47.2"S 

46°16'24.8"W, 04-07.iii.2014, winkler, MPEG HYM n. 11516584, (1 w.) (MPEG); Tailândia, 

Fazenda Marupiara, 02°48'11.9"S 48°31'40.1"W, 23-26.iv.2013, parcela 03 winkler 4, M. 

Tavares, A. Palmeira & Aguia Neto col., MPEG HYM n. 11516587, (1 w.) (MPEG); 

Tailândia, Fazenda Marupiara, 02°48'11.9"S 48°31'40.1"W, 23-26.iv.2013, parcela 03 

winkler 6, M. Tavares, A. Palmeira & Aguia Neto col., MPEG HYM n. 11516586, (1 w.) 

(MPEG); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos col., (2 w. 2 q.) 

(CPDC); Marituba, Cacau pitfall, 01°22'S 48°20'W, 16.x.2004, JRM Santos col., (1 w.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 9-700, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

28.x.2003, pitafall 5,  A. Harada et al. col., (2 w.) (INPA); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, 

Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 13-15.x.2006, winkler,  A. Harada et al., col., 

MPEG HYM 11516669 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 4-300, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 22-29.iv.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516837, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 9-400, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 30.xi.2004, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516778, (1 w.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn III, Transecto 5-00, 01°44'0.96"S 51°30'37.97"W, 

21.iv.2003, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516842 (1 w.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn II, Transecto 9-400, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 26-28.iv.2005, winkler,  

A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516620, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn 

VI, Transecto 4-200, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 23-25.iv.2003, winkler,  A. Harada et al., 
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col., MPEG HYM 11516850, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn VI, Transecto 4-

600, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 09-11.vii.2004, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 

1151688, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 7-500, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 12-14.i.2005, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516702, (1 w.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 9-600, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 25-

27.i.2006, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516708 (1 q.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 2-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 27.ii.2003, winkler,  A. 

Harada et al. col., MPEG HYM 11516942, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, 

Transecto 9-400, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 19-21.i.2004, winkler,  A. Harada et al. col., 

MPEG HYM 11516898, (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 2-00, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 01-03.xii.2004, winkler,  A. Harada et al., MPEG HYM 

11516773, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 10-600, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 24-26.i.2007, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516926, (1 q.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 6-900, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 23-

25.x.2007, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516648, (1 w.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn VI, Transecto 2-400, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 30.x.2003, winkler,  A. 

Harada et al., col., MPEG HYM 11516784, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn VI, 

Transecto 1-900, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 26-28.iv.2006, winkler,  A. Harada et al. col., 

MPEG HYM 11516601, (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 8-600, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 22-24.vii.2007, winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 

11516661, (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 6-400, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 26-28.iv.2007, winkler,  A. Harada et al., MPEG HYM 11516619 (1 w.) 

(MPEG). Maranhão: Açailândia, Horto Fazenda Pompéia, 04°52'30"S 47°17'40"W, 13-

22.vi.2006, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col, Winkler #07, (1 w.) (MZSP); São Francisco do 

Brejão, 05°17'19.0"S 47°15'01.7"W, 07-13.i.2005, Silva R.R. & Silvestre, R. col, Winkler 

#23, (1 w.) (MZSP); Estreito, Fazenda Planalto, 06°35'59.3"S 47°24'50.4"W, 13-22.vi.2006, 

Silva R.R. & Feitosa, R.M. col., Winkler #08, (1 w.) (MZSP). Tocantins: Palmeiras do 

Tocantins, 06°40'12.1"S 47°31'48.6"W, 14-19.i.2005, Silva R.R. & Silvestre, R. col., Winkler 

#34, (1 w.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12.1"S 47°31'48.6"W, 14-19.i.2005, Silva 

R.R. & Silvestre, R. col., Winkler #42, (1 w.) (MZSP); Arguiarnópolis, 06°36'49.4'S 

47°28'53.2"W, 14-19.i.2005, Silva r.R. & Silvestre, R. col., (1 w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 

06°36'49.4'S 47°28'53.2"W, 01-09.vi.2005, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col., winkler 16, (1 

w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 06°36'49.4'S 47°28'53.2"W, 01-09.vi.2005, Silva R.R. & Feitosa, 

R.M. col., winkler 11, 91 w.) (MZSP); Arguiarnópolis, 06°36'49.4"S 47°28'53.2"W, 01-
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09.vi.2005, Silva R.R. & Silvestre R. col, winkler 07, (1 w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 

06°36'49.4"S 47°28'53.2"W, 01-17.i.2005, Silva R.R. & Silvestre R. col., winkler 13 (1 w.) 

(MZSP); Babaçulandia, 07°05'16.3"S 47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, Mata 

ciliar/Cerrado,Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 08, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°05'16.3"S 47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado,Albuquerque 

& Silva, R.R. col, transecto 1, Winkler 10, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°05'16.3"S 

47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado,Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 

1, Winkler 17, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°05'16.3"S 47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, 

Mata ciliar/Cerrado,Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 02, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°05'16.3"S 47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado,Albuquerque 

& Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 07, (1 q.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 

47°52'03.4"W, 10-15.i.2001,  Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I 

winkler 06, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 10-15.i.2001,  

Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 01, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 10-15.i.2001,  Albuquerquer E. & R.R. Silva col., 

mata ciliar, transecto I winkler 09, (1 q.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 

10-15.i.2001,  Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 03, (1 q.) 

(MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 10-15.i.2001,  Albuquerquer E. & R.R. 

Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 20, (1 q.) (MZSP); Campo Limpo, 08°02'36.1"S 

46°46'49"W, 03-08.v.2005, Silva R.R. & Dietz BH. col., winkler 19, (1 w.) (MZSP); Campo 

Limpo, 08°02'36.1"S 46°46'49"W, 03-08.v.2005, Silva R.R. & Dietz BH. col., winkler 20, (1 

w.) (MZSP); Recursolândia, 08°47'20.5"S 47°11'02.4"W, 09-12.v.2005, Silva R.R. & Dietz 

B.H. col., winkler 6, (1 w.) (MZSP); Recursolândia, 08°47'20.5"S 47°11'02.4"W, 09-

12.v.2005, Silva R.R. & Dietz B.H. col., winkler 11, (1 w.) (MZSP); Recursolândia, 

08°47'20.5"S 47°11'02.4"W, 09-12.v.2005, Silva R.R. & Dietz B.H. col., winkler 07, (1 w.) 

(MZSP); Caseara, Assentamento California, 09°19'35"S 49°49'42"W, 16-30.xi.2005, Mata 

Ciliar, Silva, R.R. & Feitosa, R.M. col., winkler 5, (1 w.) (MZSP). Mato Grosso: Alta 

Floresta, Frag. 151-C1, 60°65'64"S 89°22'17"W, 16.vi.2008, Castuera, L.O. col., (2 w.) 

(MZSP); Sinop, 55°37'W 12°31'S, x.1974, M. A. Alvarenga col., n. 12625, (3 q.) (MZSP); 

Sinop, 55°37'W 12°31'S, x.1974, M. A. Alvarenga col., n. 12338, (1 w.) (MZSP); Sinop, 

55°37'W 12°31'S, x.1974, M. Alvarenga col. 12497, (1 q.) (MZSP); Sinop, 55°37'W 12°31'S, 

x.1974, M. Alvarenga & Roppa col., 12625, (12 q.) (MZSP); Utiariti, Rio Papagaio, 

04.xi.1966, Lenko & Pereira, col n. 4490, (1 w.) (MZSP); Santo Antônio de Laverger, Aguas 

Quentes, High Cerrado., 26.x.1984, J.C. Trager col., (1 w.) (MZSP); Canarana, 13°04'S 
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52°23'W, vi.2013, P129, M. Bicalho & V. Ribeiro col., UFV Labecol n. 001183, (1 w.) 

(UFV); Canarana, 13°04'S 52°23'W, vi.2013, P227, M. Bicalho & V. Ribeiro col., UFV 

Labecol n. 001182, (1 w.) (UFV); Canarana, 13°04'S 52°23'W, vi.2013, P256, M. Bicalho & 

V. Ribeiro col., UFV Labecol n. 001189, (1 w.) (MZSP); Canarana, 13°04'S 52°23'W, 

vi.2013, P174, M. Bicalho & V. Ribeiro col., UFV Labecol n. 001190, (1 w.) (UFV). Goias: 

Jataí, xii.1972, F.M. Oliveira col., (1 q.) (MZSP); Jataí, xii.1972, F.M. Oliveira col., n. 8856, 

(1 q.) (MZSP); Colinas do Sul, Serra da Mesa, 14°01'S 48°12'W, 02-05.xii.1995, Silvestre, 

Dietz & Campaner col., transecto Mata de Galeria, isca solo, dia, (1 w.) (MZSP); 

Niquelândia, 18-30.1995, 14°17'06"S 48°55'01"W, Silvestre R & Silva  RR, col. Winkler 

Riacho Pindaiba, (1 w.) (MZSP); Campo Limpo, Fazenda Conceição, 16°19'51.0"S 

49°09'49.2"W, 01-07.vii.2005, Silva R.R. & Feitosa R. col., winkler 21, (1 w.) (MZSP); 

Campo Limpo, Fazenda Conceição, 16°19'51.0"S 49°09'49.2"W, 20-24.i.2005, Silva R.R. 

col., winkler 44, (1 w.) (MZSP); Campo Limpo, Fazenda Conceição, 16°19'51.0"S 

49°09'49.2"W, 20-24.i.2005, Silva R.R. col., winkler 42, (1 w.) (MZSP); Campo Limpo, 

Fazenda Conceição, 16°19'51.0"S 49°09'49.2"W, 20-24.i.2005, Silva R.R. col., winkler 48, (1 

w.) (MZSP); Campo Limpo, Fazenda Conceição, 16°19'51.0"S 49°09'49.2"W, 20-24.i.2005, 

Silva R.R. col., winkler 17, (1 w.) (MZSP); Niquelândia, 18-30.v.1996, 14°17'06"S 

48°55'01"W, Silvestre R. & Silva R.R. col., winkler riacho Pindaiba, (3 w.) (MZSP). Minas 

Gerais: Uberlândia, Estação Ecológica do Panga, ii.2000, ponto A74/11, IJMT Gomes col., 

UFV Labecol n. 001187, (1 w.) (UFV); Panga Ecological station, Uberlândia, cerrado, coll 

date: 10/18/2012, long and lat: -19.18314, -48.40141, elevation 813 meters, (18 w.  1 q.) 

(INPA); Minas Gerais, Uberlandia, Res. Ecologica do Panga; station bldg; 813 m; 

48°23.628'W, 19°10.948'S; 22 ix 2008; J. Sosa-Calvo; cerrado; on ground, JSC080922 (2 w.) 

(USNM). São Paulo: Matão, Fazenda Camuhy, Mata do São Joãozinho, winkler, 

21°40'38.8"S 48°33'24.8"W, 12.iv.2014, M.A. Ullyssea & L.P. Prado col., (1 w.) (MZSP); 

Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt 600m, 23°17'54.4"S 44°47'49.2'W, 05.iii.2006, Scott-

Santos, C.P. & Santos, E.E col., winkler 20 (1 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, 

alt 800m, 23°17'49.2"S 44°47'31.2'W, 10.iii.2006, Scott-Santos, C.P. & Santos, E.E col., 

winkler 21, (1 w.) (MZSP). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n= 121): HL: 1.18-1.27; HWy: 1.20-

1.30; HWw: 1.00-1.08; ML: 0.82-0.89; SL: 1.11-1.20; EL: 0.15-0.20; PW: 0.69-0.73; WL: 

1.78-1.83; PtH: 0.40-0.45; PtL: 0.23-0.28; TL: 5.79-5.86. 
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Diagnose. Borda mandibular mesial sem dentes e interna com dentículos discretos (vista 

frontal); mesossoma reticulado ou estriado (vista dorsal); tegumento dorsal do mesossoma e 

gáster com inúmeras cerdas eretas (vista dorsal).  

 

Redescrição da operária baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo operária examinado em mm (n= 1): HL: 1.20; HWy: 1.28; 

HWw: 1.06; ML: 0.85; SL: 1.16; EL: 0.18; PW: 0.70; WL: 1.80; PtH: 0.44; PtL: 0.27; TL: 

5.80. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 41A): escapos antenais não alcançam as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas médias e lineares 

(ML: 1.20 mm), sem dentes na margem mesial e alguns dentículos, pouco definidos 

distribuídos na margem interna; mandíbulas gradualmente alargadas em direção ao ápice; 

dentes apicais e subapicais longos e agudos, dente intercalar reduzido, com aproximadamente 

½  do tamanho do dente apical; cabeça subquadrada, sem forte constrição na região temporal, 

tão larga quanto longa HL: 1.20 e HWy: 1.28 mm; olhos bem desenvolvidos, com cerca de 

(EL: 0.18 mm), localizados anterolateralmente; fossas antenais profundas, claramente 

delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; cume temporal bem definido, com 

uma fossa; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha 

grossa, pouco emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 41B-E): pronoto subtriangular; mesonoto curto, separado 

por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal pouco definida 

separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação do tegumento na 

margem anterior do propódeo, seguida de um ângulo reto, decrescendo apenas a medida que 

se aproxima da margem posterior do propódeo (em vista lateral); propódeo ligeiramente 

maior que o pronoto, com dentes propodeais bem definidos direcionados dorsolateralmente; 

espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 41D-E): bidentado, com aspecto achatado anteroposteriormente, mais alto que 

comprido PtH: 0.44 e PtL: 0.27 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana 

fortemente concava, com os dois dentes afastados entre si; base do nodo larga quando 

comparado com o ápice, gradualmente afunilado (vista anterior); processo ventral subpeciolar 

bem desenvolvido, ocupando mais da metade da extensão do pecíolo, em formato de quilha 

(vista lateral).  
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Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II pouco evidente (vista lateral).  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal quase alcançando a 

linha occipital, com estrias mais evidentes na região frontal, e tegumento liso e brilhante nas 

fossas e lobos temporais com pontuações esparsas (vista frontal); tegumento com pubescência 

distribuída na fronte; antenas com pubescência decumbente distribuídas na superfície; 

mandíbulas lisas e brilhantes, com cerdas curtas distribuídas na margem mais externa da 

mandíbula; antenas e mandíbulas com coloração marrom escuro e claro, algumas vezes 

ferrugínea e brilhante. Mesossoma, pronoto com disco reticulado e estriado, algumas vezes 

pontuado (vista dorsal); pronoto fortemente pontuado ou reticulado ou estriado; mesonoto e 

propódeo com rugosidades ou reticulações grosseiras (vista dorsal); mesopleura com o disco 

liso e brilhante, demais tegumentos estriados ou reticulados; metapleura com estrias ou 

reticulações longitudinais; coxas anteriores com tegumento liso e brilhante; mesossoma com 

inúmeras cerdas eretas distribuídas na superfície do dorso; mesoto e propódeo com 

pubescência baixa dourada; pernas com cerdas longas e douradas nas coxas, e curtas, 

douradas e decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração 

ferrugínea, marrom-escura e claro e algumas vezes avermelhado; pernas com colaração 

amarelada. Pecíolo finamente estriado na base e liso e brilhante nas demais porções; pecíolo 

com pubescência esparsa, mais evidente na base e no processo ventral subpeciolar; coloração 

ferrugínea e marrom-escura e clara. Gáster, com tergitos lisos e brilhantes, com pontuações 

esparas no dorso (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações aparentes 

(vista ventral); tegumento dorsal e ventral com longas cerdas eretas e decumbentes 

distribuídas na superfície; coloração ferrugínea, marrom-escura e algumas vezes amarelada. 

 

Redescrição da rainha 

Medidas das rainhas em mm  (n=59): HL: 0.98-1.11; HWy: 1.10-1.15; HWw: 0.85-0.89; 

ML: 0.68-0.73; SL: 0.94-0.97; EL: 0.20-0.23; PW: 0.68-0.73; WL: 1.60-1.75; PtH: 0.41-0.47; 

PtL: 0.34-0.39; TL: 4.24-5.12. 

Semelhante á operária, com as seguintes diferenças devido às modificação para o voo: 

Cabeça: olho maior (EL: 0.20-0.23 mm) (Fig. 42A); ocelo bem desenvolvido; carena nucal 

bem marcada, em direção ao vértex.  

Mesossoma (Fig. 42B-E): pronoto alargado e espessado; escuto com margem anterior na 

mesma altura que o propódeo; linha parapsidal pouco evidente; prescutelo curto e retangular; 
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escutelo subquadrado e posicionado na mesma altura que o propódeo; sutura de metapleural 

bem marcada separando o anepisterno do katepisterno; metanoto reduzido; propódeo reduzido 

quando comparado com o à operária, com o mesmo comprimento do escuto mais o escutelo 

(em vista dorsal).  

Pecíolo (Fig. 42D-E): maior e alongado, subtriangular em vista lateral, quando comparado 

com à operária.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso brilhante, superfícies com cerdas eretas e 

decumbentes. Mandíbulas mais brilhantes, com  pouca cerdas decumbentes na margem 

externa lateral e longas cerdas finas na margem ventral. Mesossoma robusto, com pescoço e 

pronoto reticulado, com pontuações grosseiras; tegumento ceroso e brilhante no dorso; 

propódeo e metapleura brilhante, transversalmente ou obliquamente estriado (visão lateral) e 

transversalmente estriado (visão dorsal), mesopleura brilhante; cerdas escassas nas 

superfícies. Pecíolo finamente reticulado, mais opaco, com poucas cerdas decumbentes. 

Gáster ceroso e opaco com longas cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de 

marrom claro a marrom escuro, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do 

corpo, geralmente marrom claro ou amarelo.  

 

Macho. Desconhecido.  

 

Biologia. Embora, A. targionii possa ser encontrado facilmente na serrapilheira de florestas, 

principalmente na Amazônia, quase nada é conhecido sobre a biologia das espécies. A 

maioria dos espécimes amostrados são resultados de coletas utilizando de extratores winkler, 

mas algumas foram obtidas por Berlese (Brown, 1978). A espécie habita florestas de terras 

baixas na Amazônia legal e Mata Atlântica na América do Sul, sendo também coletada no 

cerrado e em regiões com altitudes próximas à 600 metros no Suriname (Sipaliwini) e Brasil 

(Minas Gerais: Res. Ecologica do Panga). Forrageam nas camadas mais superficiais do solo, e 

podem nidificar em troncos podres (Brown, 1978), local também indicado para nidificação. 

Rainhas desaladas foram coletadas no estado do Mato Grosso, em Sinop, mas por alguma 

razão não foram descritas, e isso é recorrente no trabalho de Brown (1978). 

 

Comentários. Anochetus targionii é uma espécie comum, amplamente distribuída na 

Amazônia legal, com algumas variações de coloração e morfologia. A. targionii pertence ao 

grupo de espécies A. inermis, com formigas de mandíbulas com as margens sem dentes e 
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espinhos propodeais presente (Anochetus sp. 2, A. inermis, A. diegenis, A. miserabilis, 

Anochetus sp. 3 e A. simoni). Mas as espécies podem ser separadas ao observamos às 

esculturação no mesossoma e dentes na mandíbula. Em A. targionii o mesossoma é 

grosseiramente reticulado (mesmo nos espécimes com reticulações mais suaves, há 

reticulações ou estriação fina no disco e nas laterais), enquanto que em espécies como A . 

inermis, o pronoto possui apenas algumas pontuações no disco, mas sem estrias ao longo ou 

dos lados do pronoto. Já A. simoni, Anochetus sp. 2, A. miserabilis e Anochetus sp. 3, 

possuem a margem mesial dentada, enquanto A. targionii não posssui dentes. Outra espécie 

que poderia ser confundida com A. targionii é A. diegensis, que possui uma esculturação 

muito similar no mesossoma e pecíolo, mas a mandíbula é geralmente, edentada nas margens 

mesial e interna em A. targionii, enquanto que A. diegensis tem as margens internas com 

pequenas dentições (3- 4 dentes). A espécie também pode ser separada pela pilosidade do 

corpo, A. targionii tem uma quantidade inexpressiva de cerdas eretas no pronoto e numerosas 

cerdas finas decumbentes no mesonoto e dorso propódeo, bem como no dorso gástral, 

enquanto em A. diegensis, possui no máximo 1 ou 2 cerdas eretas no dorso do pronoto, e 

mesoto e o propódeo apresentam apenas cerdas decumbentes. Brown (1978) mencionou a 

possibilidade de simpatria entre A. targionii e A. diegensis, como foi discutido anteriormente. 

O material-tipo (MSNG) foi de grande importância para a demilitação da espécies, e uso dos 

caracteres diagnóstico.  

 

Distribuição. ANTILHAS. GUIANA. SURINAME. GUIANA FRANCESA. COLÔMBIA: 

Cundinamarca, Guaviare e Amazonas. EQUADOR. PERU. BOLÍVIA. BRASIL: Amapá; 

Amazonas, Pará, Maranhão, Tocantins, Acre, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, São 

Paulo, Rio Grande do Sul. 

 

 

Grupo de espécies Anochetus mayri 

Anochetus mayri Emery, 1884 

(Figs. 43A-F; 44A-E; 45A-E). 

 

Anochetus mayri Emery, 1884: 378 (diagnose em chave) (w.). ANTILHAS. Emery, 1890: 65 

(q.); Wheeler, G.C. & Wheeler, J. 1946: 455 (l.). Brown, 1978: 919, prancha XI. 
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Anochetus mayri: Dalla Torre, 1893: 48; Emery, 1894: 187; Wheeler, W.M. 1908: 125; 

Wheeler, W. M. & Mann, 1914: 15; Mann, 1916: 417; Kempf, 1961: 497; Brown, 1978: 

557, 617; Zabala, 2008: 125-133; Schmidt & Shattuck, 2014. 

Anochetus mayri subsp. laeviusculus Wheeler, W. M. 1911: 22 (w. q.) JAMAICA. Brown, 

1978: 557 (sinônimo júnior). 

 

Material-tipo examinado: Anochetus mayri Emery, 1884: 378, ANTILHAS. Etiqueta: 

Anochetus mayri Em, S. Thomas, Typus, ANT CASENT 0903987, Syntypus Anochetus 

mayri Emery, 1884, Museo Genova coll. C. Emery (dono 1925), (3 w.) síntipos (MSNG); 

Anochetus mayri Em, St. Thomas, Type, Zool. Mus. Berlin, GBIF-D/FoCol1045 specimen + 

label data documented, 5c857b, (1 w.) síntipo (ZMHB). 

 

Material adicional examinado. CUBA. Santiago de Cuba, 1917, W.M. Mann col., A. mayri 

r. laevibus, Wheeler det., (1 w.) (USNM). JAMAICA. E A. Chapin, Fordimi SE, 20.iv.1941, 

under leaf litter,  Stone Hill col., sta n. 527, (3 w.) (USNM). HONDURAS. Brit. Honduras, 

Belmopan, B-244, 07.viii.1972, S.T. J. Peck col., 2nd growth forest, (2 w.) (MZSP). 

NICARAGUA. Iha de Diamante, 09-10.x.1994, J.P. Caldwell col., n. 8861, (1 w.) (CPDC). 

COSTA RICA. Trerrucares, Anochetus bierrigi Sant. Borgmeier det., (3 w.) (MZSP); San 

Jose, H. Schmidt col., (1 q.) (MZSP); Costa Rica, F. Nevermann leg. Anochetus bierigi Sant. 

Borgmeier det. (1 w.) (MZSP); Costa Rica, F. Nevermann col., (2 w.) (MZSP); Heredia, Est. 

Biol. La Selva, 10°26'N 84°01'W, 50-150m alt., 02-12.viii.2014, Ant Course 2004, 

05.viii.2004 FOT/53/14, CES 250m, JSC 069 col., (1 w.) (USNM). PANAMÁ. San Lorenzo 

Forest, 09°17'N 79°58'W, E. Medianeiro leg., n. P-C1-13-3, pitfall trap, (1 w.) (CPDC). 

HAITI. Petionville, W.M. Mann col., W.M Mann 1954 Collection (2 w.) (USNM); Diquini, 

W.M. Mann col., W..M.Mann Collection 1954, (2 w.) (MZSP). REPÚBLICA 

DOMINICANA. Dominica, B.W.I. 17.xi.1935, N.A. Weber col., CASENT 0746675 (1 w.) 

(CASC); B.W.I. 07.xi.?5, N.A. Weber col., (1 q.) (MZSP). PORTO RICO. Mayaguez, P. R., 

21.viii.1935, M.R. Smith col., PR n. 748, (1 w.) (USNM); Mayaguez, P. R., 10.ix.1935, M.R. 

Smith col., PR n. 732, (1 q.) (USNM). ILHAS VIRGENS. St. Croix, Est. Ham., sea level, 

03.ix.1987, M.A. Ivie lcol., litter at base of log tree, (1 w.) (USNM); St. Croix, Est. Annaly, 

140 alt., 30.ix.1987, M.A. Ivie col., forest litter, (1 w.) (USNM). MONTSERRAT. Montserrat 

Island, Underwood Ghaut, 1427 alt., 16°46.230'N 62°11.693'W, v.2002, K.A. Marske col., 

leaf litter, (2 w.) (USNM); Montserrat Island, Gun Hill, 16°45.624'N 62°12.624'W, 

30.v.2002, K.A. Marske col., berlese leaf litter, (2 w.) (USNM); Montserrat Island, Fogerty 
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Ghaut, fogging site, 15.v.2002, K.A. Marske col., berlese leaf litter, (1 w.) (USNM); 

Montserrat Island, Fogerty, 1036 alt., 16°46.100'N 62°12.494'W, 27.v.2002, K.A. Marske 

col., leaf litter, (1 w.) (USNM); Montserrat Island, Jubilee Heights, 16°45.393'N 

62°12.580'W, 1441 alt., 10.vi.2003, K.A. Marske col., berlese leaf litter, (1 w.) (USNM). 

COLÔMBIA. Dept. Meta, San Ruan de Arana, 25.iv.1976, C. Kluger col., ANTC1623, 

CASENT 0006073, (1 w.) (CASC); Isla Gorgona, i.1990, M.L. baena col., n. 64iTP, (1 w.) 

(MZSP). TRINDADE E TOBAGO. Trinidad Mont Bleu, 600 alt., 11-19.iv.2004, ex. Roten 

log rainforest, B.L. Fisher col., BLF10403, CASENT 0052320, (1 w.) (CASC); Mariva 

Swamp, 14.vii.1935, N.A. Weber col., n. 233, (1 w.) (MZSP). VENEZUELA. Bolivar, 

Icubaru, 1600 alt., 05.vii.1987, M. A. Ivie col., siffiting forest litter, (1 w.) (USNM); Bolívar, 

Mina Los Pijiguaos, 04.xi.2004, J. Lattke, col., n. 2951 (1 q.) (DZUP); Fálcon, Cerro Los 

Caracoles, 24.iii.2002, J. Lattke col., (1 w.) (DZUP). GUIANA. Upper Takuku-Upper 

Essequibo, Acaraí Mts., near Romeo's Camp, 750 alt., 58°57'49"W 01°20'854"N, 16.x.2006, 

R. Williams col., forest leaf litter, winkler sample, TRS061016-LS03, (1 w.) (USNM); Upper 

Takuku-Upper Essequibo, Acaraí Mts., near Romeo's Camp, 735 alt., 58°57'496"W 

01°20'842"N, 16.x.2006 C. J. Marshall col., forest leaf litter, winkler sample,  TRS061016-

LS04, (1 w.) (USNM). SURINAME. La Poulle, viii.1959, 31.xivb-4, I.V.D. Drift col., (3 w.) 

(MZSP); Sipaliwini, Lely Mts., 619 alt., 54°45'21"W 04°15'10.62"N, 26.x.2005, J. Sosa-

Calvo & R. Badal col., forest litter sample, tall forest, rocky soil, JSC51026-01-LS01, (1 w.) 

(USNM); Dirkshoop, v.1959, 12-ivcd-3, I.V.D. Drift col., (2 w.) (MZSP). GUIANA 

FRANCESA. Les Nouragues, FL2-Liana For., 04°08'N 52°64'W, ix.2009, winkler, S. Groc & 

A. Dejean col., n. FL2 Tr2 W38, (1 w.) (CPDC); Paracou Station PaCa-Plant Acacia, 05°17'N 

52°55'W, iv.2009, winkler, S. Groc et al., leg., n. PaA Tr5 W44, (1 q.) (CPDC); Paracou 

Station PaCa-Plant Cacao, 05°17'N 52°55'W, iii.2010, winkler, S. Groc leg., n. PaCa Tr2 

W12, (1 q.) (CPDC); Paracou Station PaCa-Plant Cacao, 05°17'N 52°55'W, iii.2010, pitfall, 

S. Groc & A. Dejean col., n. PaCa Tr6 W39, (1 w.) (CPDC); Paracou, xi.1996, B. Corbara, A. 

Dejean & J. Orivel col., (1 w.) (CPDC); Petit Saut, 04°59'N 53°08'W, winkler, vii.2000, S. 

Durou & A Dejean col., (1 w.0 (CPDC); Petit-Saut/prox., 02-28.xi.2001, S. Lacau & G. Fleck 

col., (7 w.) (CPDC); Petit Saut/ prox. 02-28.xi.2001, S Lacau & G. Fleck col., (1 q.) (CPDC); 

Petit Saut, 04°59'N 53°08'W, winkler, vii.2000, S. Durou & A Dejean col., (1 w.) (CPDC); 

Kaw montain, VK4-Sous-le-vent, 04°38'N 52°17'W, ix.2008, winkler, S. Groc & A. Dejean 

col., n. VK3 Tr1 W24, (1 w.) (CPDC); Kaw montain, VK3-Sous-le-vent, 04°38'N 52°17'W, 

ix.2008, winkler, S. Groc & A. Dejean col., n. VK3 Tr1 W31, (1 w.) (CPDC); Saûl-Mont 

Chauve, Inserlber Berlese-250m, 18.iv.1997, R. Garroust col., (2 q.) (CPDC). EQUADOR. 
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Pichincha, Centro Cient. R. Paienque, 02.i.1981, Sonia Sandoval col., (2 w.) (MZSP); 

Cuyabeno, 12.x.-05.xi.1994, JP Caldwell col., n. 10228, (1 w.) (CPDC); Manabi, 1 km S 

Ayamba, Punta Blanca, 20.xi.1987, Brandão, Bastidas & Zambala col., (2 w.) (MZSP). 

PERU. Reserva Nacional de Tambopata, Estação Sachavacayoc, 12°51'21"S 69°21'43"W, 

210m alt., 19-31.vii.2012, Neotropical Ant Course, J Chaul col., UFV Labecol n. 001195, (1 

w.) (UFV); Porto Maldonado, Estação Sachavacayoc,  12°51'09.6"S 69°22'00.3"W., 

26.vii.2012, Neotropical Ant Course, I. O. Fernandes col., (2 q.) (INPA); Porto Maldonado, 

Estação Sachavacayoc,  12°51'09.6"S 69°22'00.3"W., 20.vii.2012, Neotropical Ant Course, I. 

O. Fernandes col., (6 w.) (INPA). BRASIL. Amapá: Porto Platon, 03.i.1959, Tezz Amapá, 

O.P. Fozattini col., (2 m.); Serra do Navio, Amapá, xii.1959, R.P.H. Arlé col., n.557, (4 w. 

1m.) (MZSP). Amazonas: Manaus, 20.i.1994, AR Casimiro col., n. RS 3114, (1 q.) (CPDC); 

Manaus, 15.xii.1993, AR Casimiro col., n. RS 1301 (1 q.) (MZSP); Manaus, 21.i.1994, AR 

Casimiro col., n. RS 3304 (1 q.) (CPDC); Manaus, 21.i.1994, AR Casimiro leg., n. RS 3304 

(1 q.) (USNM); Manaus RS2108 - F2, 20.x.1993, A.B. Casimiro col., (2 w.) (MZSP). Pará: 

Belém, Est. Para, 12-19.viii.1962, K. Lenko col., col n. 2272, em húmus, (1 w.) (MZSP); 

Belém, PA Utinga, Mocambo, 01°26'26.7"S 48°24'40.5"W, 25-26.viii.2010, floresta 

secundária, transecto 1C winkler 2, K. Barbosa & D. Alcides col., MPEG HYM n. 11518442, 

(1 w.) (MPEG); Marituba, Cacau Winkler, 01°22'S 48°20'W, 19.x.2004, JRM Santos col., (1 

w.) (CPDC); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos col., (1 w.) 

(CPDC); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos col., (1w. 1 q.) 

(CPDC); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos, col., (1 q.) 

(CPDC); Primavera, 01°02'48"S 47°09'25"W, 03.ii.2014, M.F. Souza col., winkler, #c08, (1 

q.) (MZSP); Porto trombetas, 01.viii.1992, JD Majer col, JDM-187, n. 187; Porto trombetas, 

viii.1992, JD Majer col., JDM-116, (3 w.) (MZSP); Jari, Amazonia, corte seletivo, estrato 

EPI, Parcela 31, ponto F, 0°53'S 52°36'W, 2011, Silva EA col., (1 w.) (DZUP); Terra Santa, 

Flona Sacará-Taquera, Base Patauá, 01°51'27"S 56°27'48.47"W, 25-29.viii.2016, R.M. 

Feitosa, E.Z Albuquerque & R.R. Silva col, winkler, (8 w.) (DZUP); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn IV, Transecto 5-500 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 22-24.i.2007, winkler,  A. Harada et 

al., MPEG HYM 11516930 (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 5-800, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 28-30.i.2006, winkler,  A. Harada et al., MPEG HYM 11516712, 

(1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn I, Transecto 2-100, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

28-30.iv.2007, winkler,  A. Harada et al., MPEG HYM 11516610 (1 q.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn III, Transecto 5-200, 01°44'0.96"S 51°30'37.97"W, 28-30.vii.2003, 

winkler,  A. Harada et al. col., MPEG HYM 11516938 (1 q.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 
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ECFPn IV, Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 07-09.ii.2003, winkler,  A. Harada 

et al., col., MPEG HYM 11516794 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, 

Transecto 4-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 15-17.i.2004, winkler, A. Harada et al., col., 

MPEG HYM 11516891 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn II, Transecto 1-600, 

01°45'15"S 51°31'20.66"W, 26-28.iv.2005, winkler, A. Harada et al., col., MPEG Hym 

11516621 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn IV, Transecto 7-400, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 21-23.vii.2006, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516761 (1 

w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 9-300, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 

25-27.i.2007, winkler,  A. Harada et al., col.,  MPEG HYM 11516908 (1 w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 9-900, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 22-24.iv.2006, 

winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516598 ( 1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn V, Transecto 8-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 30.x.2004, winkler,  A. Harada et al., 

col., MPEG HYM 11516780 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn III, Transecto 1-

500, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 21-23.x.2005, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 

11516744 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn III, Transecto 8-800, 01°45'15"S 

51°31'20.66"W, 21-23.iv.2003, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516834 (1 w.) 

(MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn VI, Transecto 6-800, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 11-

13.vii.2004, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516876 (1 w.) (MPEG); 

Melgaço, Caixuanã, ECFPn III, Transecto 1-200, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 14-16.x.2006, 

winkler,  A. Harada et al., col., MPEG HYM 11516678 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, 

ECFPn III, Transecto 1-600, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 23-25.vii.2006, winkler,  A. Harada 

et al., col., MPEG HYM 11516760 (1 w.) (MPEG); Melgaço, Caixuanã, ECFPn V, Transecto 

2-100, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 13-15.vii.2005, winkler,  A. Harada et al., col., MPEG 

HYM 11516644 (1 w.) (MPEG). Acre: Porto Water, 08°15'31.2"S 72°46'37.1"W, 05.ii-

17.iv.1997, J. Caldwell col., n. 3483, (2 w.) (CPDC); Porto Water, 08°15'31.2"S 

72°46'37.1"W, 05.ii-17.iv.1997, J. Caldwell col., n. 13084, (1 w.) (CPDC). Maranhão: João 

Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 13-22.ii.2006, Silva, R. R. & Feitosa R.M. col., winkler 

03, (1 q.) (MZSP); João Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 13-22.ii.2006, Silva, R. R. & 

Feitosa, R.M. col, (1 q.) (MZSP); João Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 13-22.ii.2006, 

Silva, R. R. & Feitosa, R.M. col., winkler 09, (1 q.( (MZSP). Estreito, Fazenda Itaueiras, 

06°31'54.4"S 47°22'16.0"W, 12-22.vi.2006, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col., Winkler #09, (1 

w.), (MZSP); Estreito, Fazenda Planalto, 06°35'59.3"S 47°24'50.4"W, 13-22.vi.2006, Silva 

R.R. & Feitosa, R.M. col, Winkler #04, (1 w.) (MZSP); Estreito, Fazenda Planalto, 

06°35'59.3"S 47°24'50.4"W, 13-22.vi.2006, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col, Winkler #01, (1 



 211 

w.) (MZSP); Estreito, Fazenda Planalto, 06°35'59.3"S 47°24'50.4"W, 13-22.vi.2006, Silva 

R.R. & Feitosa, R.M. col, Winkler #02, (1 w.) (MZSP); Estreito, Fazenda Planalto, 

06°35'59.3"S 47°24'50.4"W, 13-22.vi.2006, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col., (1 w.) (MZSP); 

João Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 13-22.ii.2006, Silva, R. R. & Feitosa R.M. col., 

winkler 03, (1 w.) (MZSP); João Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 07-13.i.2005, Silva, R. 

R. & silvestre R. col., winkler 02, (1 w.) (MZSP); João Lisboa, 05°19'46.3"S 47°19'13.0"W, 

13-22.ii.2006, Silva, R. R. & Feitosa, R.M. col., winkler 09, (1 w.) (MZSP); João Lisboa, 

05°19'46"S 47°19'13.0"S, 01-09.vi.2005, Silva, R.R. & Feitosa R. col., winkler 16, (1 w.) 

(MZSP); Açailândia, Horto Fazenda Pompéia, 04°52'30"S 47°17'40"W, 13-22.vi.2006, Silva 

R.R. & Feitosa, R.M. col., Winkler #06, (1 w.) (MZSP). Pernambuco: Recife, Horto Dois 

irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, F. col., winkler 47, 

(3 w.) (MZSP); Caruaru, v.1972, J. Lima col., n. 10579, (1 m.) (MZSP); Recife, Horto Dois 

irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt, F. col., winkler 46, 

(3 w.) (MZSP); Recife, Horto Dois irmãos, 08°00'32"S 34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva 

R.R. & Eberhardt, F. col., winkler 18, (3 w.) (MZSP). Paraíba: João Pessoa, Mata do 

Buraquinho, 07°08'24.7"S 34°51'33.2"W, 25.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt col., winkler 

38, (3 w.0 (MZSP). Tocantins: Palmeirante, 07°52'25.3"S 47°57'07.4"W, 10-15.xii.2001, 

Mata ciliar/Cerrado, Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 07, (1 w.) (MZSP); 

Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. 

Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 05, (1 w.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 

06°40'12"S 47°31'48.6"W, 01-09.vi.2005, Silva R.R. & Feitosa, R,M. leg., winkler 18, (1 q.) 

(MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. 

& R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 06, (1 w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 

06°36'49.4"S 47°28'53.2"W, 01-17.i.2005, Silva R.R. & Silvestre R. col., winkler 06, (1 w.) 

(MZSP); Lizarda, Mata da Ladeira do Danta, 09°35'02.2"S 47°49'12"W, 22.ix.2006, Silva, 

R.R. & Feitosa R., col., winkler 1, (1 w.) (MZSP); Porto Nacional, Fazenda Alto Paraíso, 

10°43'32"S 48°28'05"W, Albuquerque & Silva col., transecto I, winkler 21, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005, Silva R. R. & Silvestre, R. col. 

Winkler 19, (1 w.) (MZSP); Caseara, Rio Bacaba, 08°51'53"S 49°22'14"W, 16-30.xi.2005, 

Mata Ciliar, Silva, R.R. & Feitosa, R.M. legs., winkler 10, (1 q.) (MZSP); Babaçulandia, 

07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005, Silva R. R. & Silvestre, R. col. Winkler 15, (1 w.) 

(MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005, Silva R. R. & Silvestre, R. 

col. Winkler 11, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 10-15.i.2001,  

Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 03, (1 w.) (MZSP); 
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Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005, Silvestre R. & R.R. Silva col., mata 

ciliar, transecto I winkler 22, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-

19.i.2005, Silvestre R. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 02, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005, Silvestre R. & R.R. Silva col., mata 

ciliar, transecto I winkler 05, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-

19.i.2005,  Silvestre R. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 07, (1 w.) (MZSP); 

Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-19.i.2005,  Silvestre R. & R.R. Silva col., 

mata ciliar, transecto I winkler 08, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 

47°52'03.4"W, 14-19.i.2005,  Silvestre R. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 

21, (1 w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 06°36'49.4"S 47°28'53.2"W, 14-19.i.2005, Silva R.R. & 

Silvestre R. col., winkler 09, (1 q.) (MZSP). Rondônia: Porto Velho, Área Abunã, A9P1, 

09°38'03.3"S 65°26'23.9"W, 28.iv-12.v.2013, Mazão GR & Mendonça RTT col., (1 w.) 

(DZUP); Porto Velho, Área Caiçara, C1P1, 09°26'14.6"S 64°49'58.2"W, 04-18.ix.2012, 

Vicente, RE & Oliveira J. col., (2 w.) (DZUP); Porto Velho, Área Caiçara, C1P1, 

09°26'14.6"S 64°49'58.2"W, 17-27.vii.2013, Mazão GR & Mendonça RTT col., (3 w.) 

(MZSP); Porto Velho, Módulo de Teotônio, km 2 subaparcel 250, km I. O. Fernandes col., 

(15 w.) (INPA); Jaci Paraná, Ilha Pedras, km 2 subparcel 50, 17.i.2014, I.O. Fernandes col., (1 

q.) (INPA); Jaci Paraná, Novo Módulo Jaci-Paraná, km 3 subparcel 150, 24.i.2014, I.O. 

Fernandes col., (11 w.) (INPA); Jaci Paraná, Jaci-MD, km 0 subparcel 200, 22.i.2014, I.O. 

Fernandes co., (9 w.) (INPA); Jaci Paraná, Ilha Pedras, km 1 subparcel 250, 17.i.2013, I.O. 

Fernandes col., (8 w.) (INPA). Goiás. Goiandira, 02.i.1954, W.Kempf col., n. 1006, (1 q.) 

(USNM). Bahia: São José, Chapada Diamantina, winkler-mata, 22.iii.2001, JRM Santos col., 

(6 w.) (CPDC); Ibicaraí km 41, 14°53'75"S 03°92'90.1" W, 21.xi.1998, JMR dos Santos col., 

(2 w.) (CPDC); Ubaitaba,  14°15'01"S 039°19'17"W, 09.iv.1998, JRM dos Santos col., (1 w.) 

(CPDC); Buerarema, F. Oriente, 18.vii.1991, Roseira col., n. 4377, (3 w.) (CPDC); Itapebi, 

19.ix.1996, J.E. Silveira col., n. 5135, (3 w.) (CPDC); Milagres, Caatinga arbórea, 

Serrapilheira, winkler, área 1, 12°54'54.2"S 39°51'27.9"W, 10.i.2011, Ullysea, M.A., Medina, 

A.M. & Campos, E.M. col., winkler 116 (1 w.) (MZSP); Igrapiúna, Reserva da Michelin 22-

26.vii/08-14.ix.2013, K. Benait et al., col., n. 5747 (1 w.) (CPDC); Porto Seguro, E.E. Pau 

Brasil, 16°23'33"S 39°10'99"W, 16.vi.2000, Santos JRM & Soares JC col., winkler 31; Monte 

Pascoal, 18.vii.1997, IC dos Nascimento & JRM dos Santos col., (2 w.) (CPDC); Camacan 

(Vargito), 05.iii.1999, JRS dos Santos col., (2 w.) (CPDC); Camacan, 15°36'04"S 

039°31'16"W, 27.viii.1999, JRM dos Santos col., (2 w.) (CPDC); Bahia, Camacan, Res. Serra 

Bonita; 789 m; 39.56338°W, 15.39067°S; 20 iii 2009; J Sosa-Calvo, TR Schultz, SE 
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Solomon, C Lopes col., Mata Atlantica (1 w.) (USNM); Camacan, RPPN, Serra Bonita, 

39°33'55.6"S  15°23'35.7"W, 900m alt., 25.x.2006, B. Jahyny col., (1 w.) (MZSP); Camacan - 

A56, 16.vii.1999, 15°30'13"S 39°30'56"W, JRM dos Santos col., (3 w.) (CPDC); Canavieiras-

Oiticica, 14°24'34"S 039°01'00"W, J.R.S. Carmo col., (1 w.) (CPDC); Ponta do Ramo, 

14°29'62"S 39°02'22"W, 11.ii.1997, JRS dos Santos col., (2 w.) (CPDC); Ponta do Ramo, 

14°29'62"S 03°90'2.6"W, 11.ii.1997, JRS dos Santos col., (9 w.) (CPDC); Igrapiúna, Reserva 

Michelin, v-ix.2012, SLS Varjão col., n. 24, (2 w.) (CPDC); Igrapiúna, Reserva Michelin, v-

ix.2012, SLS Varjão col., n. 147, (1 w.) (CPDC); Itacaré, 21.xii.1993, J. jardim col., n. 4745, 

(5 w.) (CPDC); Ilhéus, Mata da Boa Esperança, 14°47'47"S 09°03'56"W, 09.xi.2000, Santos 

J.R.M. col., winkler 25, (1 w.) (MZSP); Ilhéus - A29, 14°48'86"S 03°90'60.0 "W, Ma Jape, 

03.ix.1997,  JRM dos Santos col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus, Pimenteira Mata, W-A17, 

06.x.1997,  14°32'72"S 39°25'39"W, JCS Carmo col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus, CEPEC área 

zoolog. Km 22, Ilhéus - Itabuna, x.1986, J. Delabie col., (1 w.) (MZSP); Ilhéus, Castelo 

Novo, Mata - A24, 26.iv.2000, 14°39'12"S 039°11'39"W, JRM dos Santos col., (1 w.) 

(CPDC); A48, 23.xi.1999, J.C. Carmo col., (5 w.) (CPDC); Uruçuca, S. Grande, 22.xii.1993, 

Jomar Jardim col., n. 4731, (3 w.) (CPDC); Uruçuca, Fazenda Barra do Tijuípe, Floresta 

secundária, 14°24'30"S 39°01'48"W, 22-26.ix.2015, M.A. Ulyssea & F.F. Albertoni col., 

winkler, (1 w.) (MZSP); Una, 29.ix-22.xi.1996, 15°16'45"S 39°05'29"W, J.R.M Santos col., 

(3 w.) (CPDC); Uruçuca, Fazenda Barra do Tijuípe, Floresta de Terra Baixa, 14°25'46"S 

39°01'22"W, 22-26.ix.2015, M.A. Ulyssea & L.P. Prado col., winkler, (1 w.) (MZSP); 

Uruçucuca, 21.xii.19993, R. Cordeiro col., n. 4752, (3 w.) (CPDC); Jussari (Anuri), 

15°25'30"S 39°27'19"W, 27.v.1999,  JRM dos Santos col., (1 w.) (CPDC); Boa Nova, João-

Mata, 13.viii.2003, JRM Santos & JCS Carmo col., (1 w.) (CPDC); Boa Nova, João-Mata, 

13.viii.2003, JRM Santos & JCS Carmo col., (1 q.) (CPDC); Guaratinga, Cacau-W, 

16°35'12"S 039°46'51"W, JRM dos Santos col., (1 w.) (CPDC); Taboquinha, 06-20.xii.1996, 

JRM Santos col., (3 w.) (CPDC); Ituberá, Reserva Ecológica da Michelin, Mata 

Pacanje/Serrapilheira, 13°50'28"S 39°14'27"W, 16-19.ix.2008, JJ Resende, EM Silva & IC 

Nacimento col., (8 w.) (MZUEFS); Barrolandia, 09-11.vii.2014, Pereira & Guimarães col., (2 

w. 1 m.); Milagres, Área 02, Arbórea Serap 11, 28.i.2010, 12°54'23.2"S 39°51'30.9"W, E. 

Silva & A.F. Brito col., (1 w.) (MZUEFS); Milagres, Área 3, Arbórea Serrapilheira 2, 

01.v.2009, (1 w.) (MZUEFS). Minas Gerais: Pedra Azul, 800 alt., xi.1972, Seabra & 

Alvarenga col., n. 8902, (1 m.) (MZSP); Pedra Azul, xi.1970, F.M. Oliveira col., n. 7379, (3 

m.) (MZSP); Represea Rio Grande GB, iv.1972, M. Alvarenga col., n. 7513, (3 m.) (MZSP). 

Espírito Santo: Linhares, RFCV Rio Doce, 01-08.viii.1994, S. Lacau col., (1 w.) (CPDC); 
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Sooretama, REBIO Sooretama, 19°04'21"S 39°56'57"W, 14-15.v.2002, Schoereder, J.H. & 

Ribas, C. col., winkler 33, (1 m.) (MZSP). 

Mato Grosso: Utiariti, Rio Papagaio , 325m, vii.1961, K. Lenko col., N.1526, (1 w.) (MZSP); 

Canarana, 13°04'S 52°23'W, vi.2013, P282, M. Bicalho & V. Ribeiro col., UFV Labecol n. 

001197, (1 w.) (UFV); Canarana, 13°04'S 52°23'W, vi.2013, P354, M. Bicalho & V. Ribeiro 

col., UFV Labecol n. 001198, (1 w.) (UFV); Sinop, 55°37'W 12°31'S, x.1974, M. Alvarenga 

& Roppa, col., 12750 (3 w.) (MZSP); Sinop, 55°37'W 12°31'S, x.1974, M. Alvarenga col., 

12509, (1 w.) (MZSP); Sinop, 55°37'W 12°31'S, x.1974, M. Alvarenga col., 12777, (2 m.) 

(MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 01-09.vi.2005, Silva R.R. & 

Feitosa, R,M. col., winkler 18, (1 q.) (MZSP); Corumbá, Fazenda Santa Blanca, 09.xii.1960, 

k. Lenko col, n. 1207, (2 w.) (MZSP); Utiariti, Rio Papagaio, 07.xi.1966, Lenko & Pereira 

col., n. 4488, (1 ) (MZSP). Rio de Janeiro: Silva Jardins, viii.1974, F.M. Oliveira col., n. 

13060, (3 m.) (Silva Jardins, viii.1974, F.M. Oliveira col., n. 13059, (2 m.) (MZSP). São 

Paulo: Barueri, 02.ii.1959, K. Lenko col., N. 818, (1 m.) (MZSP); Barueri, 04.iii.1959, K. 

Lenko col. N. 879, (1 m.) (MZSP); Bertioga, RPPN SESC Bertioga, 23°49'09.3"W 

46°07'18.4"W, Restinga, winkler, 14-15.xii.2014, M.A. Ullysea & L.P. Prado col., (1 w.) 

(MZSP); Matão, Fazenda Camuhy, Mata da Araruba, winkler, 21°41'31.5"S 48°31'45.5"W, 

17-22.iv.2015, M.A. Ullyssea & L.P. Prado col., (1 w.) (MZSP); Barueri, 05.i.1959, K. Lenko 

lcol., n. 812, (1 w.) (MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt. 200m, 23°19'08"S 

44°49'48"W, 05.i.2006, Scott-Santos C.P. & Santos E.F. col., winkler 05, (2 w.) (MZSP). 

 

Medidas do material adicional em mm (n= 241): HL: 0.71-0.78; HWy: 0.75-0.83; HWw: 

0.65-070; ML: 0.40-050; SL: 0.60-0.66; EL: 0.10-0.12; PW: 0.43-0.51; WL: 1.10-1.18; PtH: 

0.23-027; PtL: 0.11-0.17; TL: 3.70-3.88. 

 

Diagnose. Mesopleura parcialmente estriada ou pontuada, com região central lisa e brilhante; 

pecíolo esquamiforme e bidentado, com os dentes finos no ápice; mandíbulas com margens  

mesiais dentadas, variando de (1 a 2 dente) ou sem dentes. 

 

Redescrição da operária baseada no material-tipo 

Medidas do material-tipo em mm (n=4): HL: 0.74-0.78; HWy: 0.81-0.82; HWw: 0.68-069; 

ML: 0.44-0.48; SL: 0.64-0.65; EL: 0.10-0.11; PW: 0.48-0.51; WL: 1.11-1.16; PtH: 0.24-0.25; 

PtL: 0.16-0.17; TL: 3.43-3.45. 
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Cabeça (em vista frontal) (Fig 43A): escapos antenais não ultrapassam as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas pequenas, lineares 

e alargadas à medida que se aproxima do ápice (ML: 0.44-0.48 mm), com aproximadamente 

uma série (1-2) dentes grosseiros e pequenos distribuídos na margem mesial, e margem 

interna, geralmente, sem dentículos; dentes apicais e subapicais curtos e agudos, dente 

intercalar muito reduzido, com menos da  metade do tamanho do dente apical; cabeça 

subquadrada, tão longa quanto larga HL: 0.74-0.78 e HWy: 0.81-0.82 mm, com constrição na 

região temporal; olhos bem desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.10-0.11 mm), localizados 

anterolateralmente; fossas antenais profundas, mas delimitadas, não atingindo o comprimento 

médio cefálico; carena pré-ocular presente; cume temporal bem definido, com uma fossa bem 

definida; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, 

emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig 43B-E): pronoto pequeno e subtriangular; mesonoto curto, 

separado por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem 

marcada separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com duas elevações no 

tegumento na margem anterior e posterior, entre uma concavidade (vista lateral); propódeo 

ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais direcionados dorsolateralmente; 

espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig 43D-E): esquamiforme, bidentado, mais alto que comprido PtH: 0.24-0.25 e PtL: 

0.16-0.17 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana fortemente côncava, com 

dois dentes agudos em cada lateral; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista 

anterior); processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando quase toda a extensão do 

pecíolo, em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente; phora presente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, 

fronte com pontuações no centro e no limite occipital; tegumento com aspecto fosco, com 

pouco brilho (vista frontal) e esparsa  pubescência decumbente; antenas com pubescência 

decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e opacas, com poucas pontuações e 

cerdas curtas, esparsas distribuídas na margem mais externa; antenas e mandíbulas com 

coloração marrom e algumas vezes amarelada. Mesossoma, com pontuações distribuídas no 

dorso; pronoto com disco central brilhante e pouco pontuado, laterais com reticulações ou 

estriado (vista dorsal); mesonoto pontuado ou reticulado (vista dorsal); propódeo 
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completamente reticulado (vista dorsal); mesopleura parcialmente estriada nas extremidades 

ou pontuada, com região central lisa e brilhante; (vista lateral); metapleura completamente 

estriada ou pontuada; coxas anteriores com tegumento liso e opaco (vista lateral); mesossoma 

com cerdas e pubescência esparasa; pernas com cerdas curtas e douradas nas coxas, e 

decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração marrom e algumas 

vezes amarelada, com pernas amareladas. Pecíolo com pontuações em todo tegumento; 

pecíolo opaco, com cerdas curtas e pubescência; coloração marrom e algumas vezes 

amarelada. Gáster, com tergitos pontuados e opacos (vista dorsal); esternitos com pontuações 

esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com longas 

cerdas douradas, algumas vezes decumbentes ou eretas e cerdas curtas, douradas e 

decumbentes distribuídas na superfície; coloração marrom e algumas vezes avermelhado. 

 

Redescrição da rainha 

Medidas da rainha em mm (n=37): HL: 0.71-0.79; HWy: 0.73-0.82; HWw: 0.65-073; ML: 

0.40-0.46; SL: 0.60-0.67; EL: 0.10-0.13; PW: 0.43-0.52; WL: 1.15-1.23; PtH: 0.25-0.31; PtL: 

0.13-0.17; TL: 3.70-3.81. 

Semelhante á operária, com as seguintes modificações: 

Cabeça (Fig 44A): olho (EL: 0.10-0.13 mm); três ocelo presente no centro da fronte; carena 

nucal bem marcada, posteriomente arredondado.  

Mesossoma (Fig 44B-E): pronoto alargado em função das modificações alares; sutura 

promesonotal e bem desenvolvida; escuto convexo; linha parapsidal bem desenvolvida; pré-

escutelo e escutelo convexo; sutura metapleural presente, separando o anepisterno do 

katepisterno; metanoto reduzido; propódeo reduzido quando comparado à operária.  

Pecíolo (Fig 44-D-E): idêntico ao da operária em vista dorsal e lateral, com os dentes mais 

agudos no ápice.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco, superfícies com cerdas mais 

abundantes e pubescência. Mandíbulas cerosa e brilhante, com  pouca cerdas decumbentes na 

margem externa lateral. Mesossoma com tegumento ceroso e pontuado, incluindo a 

mesopleura e metapleura (vista lateral). Pecíolo finamente pontuado, ceroso e brilhante, sem 

cerdas decumbentes. Gáster ceroso e brilhoso, com pubescência abundante nas superfícies e 

longas cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de ferrugínea, marrom e algumas 

vezes amarelado, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo, geralmente 

amarelas. 
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Descrição do macho 

Medidas do macho em mm (n=32): HL: 0.50-0.55; HWy: 0.71-0.73; EL: 0.30-0.32; PW: 

0.73-0.76; WL: 1.24-1.28; PtH: 0.15-0.17; PtL: 0.14-0.17; TL: 3.08-3.15. 

Cabeça (Fig. 45A): em vista frontal, mais larga do que longa, incluindo os olhos HL: 0.50-

0.55 mm e HWy: 0.71-0.73 mm; palpal fórmula 2:1; palpos curtos, não atingindo a margem 

hipostomática; labro reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; 

mandíbulas curtas e reduzidas; margens mandibular mastigatória reduzida, aparentemente 

linear e sem dentes; clípeo com formato subtriangular; margem posterior do clípeo reduzida; 

margem clipeal anteriorl locazida próximo ao tórulo antenal; tórulo antenal situado 

anteriormente; área ocelar na mesma latura do resto do tegmento (vista lateral); carena 

occipital inconspícua; olhos situados na margem anterolateral; ocelos situados na porção 

posterior dos olhos compostos; margem hipostomal reduzida, sem lâmina; antena com 13 

segmentos; funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o gáster quando colocado 

contra mesossoma.  

Mesossoma (Fig 45B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchado em função dos músculos alares; face pronotal 

anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado com aspecto retangular, 

ocupando menos da metade da altura do mesonoto; mesoescuto mais largo do que longo em 

vista dorsal; notalus ausente; linhas parapsidais paralelas e pouco evidente, representando 

uma pequena sutura em ambos os lados do mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; 

axilas presentes, mas reduzidas; mesoscutelo alto e convexo na vista de lateral; sutura 

escutelar profunda; escudo mesoescutelar elevado, com formato subtriangular em vista dorsal; 

sutura do mesoescuto bem marcada; metascutelo linear, ocupando a mesma altura que o 

mesoescuto (vista lateral); mesopleura fortemente alargada, medindo duas vezes o tamanho da 

metapleura; espiráculo propodeal semi-circular; propódeo formando um ángulo decrescente, 

sem dentes propodeais, (vista lateral).  

Pecíolo (Fig 45D-E): nodiforme, subtriangular, com dois dentes apicais; processo subpetiolar 

presente.  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do gáster pouco evidente; hipopígio modificado em uma placa espiniforme, 

enquanto pigídio forma uma placa larga subgenital.  
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Escultura, pilosidade e cor: cabeça, com pontuações, pubescência decumbente dourada e 

tegumento marrom e amarelado; mesossoma com pontuações, pubescência decumbente, 

coloração marrom porções dorsais e amarelo claro ou marrom claro na meso e metapleura; 

pecíolo com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento marrom claro  ou 

amarelado; gáster com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento marrom-

claro e amarelado; pernas e antenas com pubescência decumbente dourada, coloração amarelo 

clara e amarelo-pálida. 

 

Biologia. Anochetus mayri é a espécie mais comum entre as Anochetus neotropicais, 

facilmente coletada em amostras de serrapilheira obtidas em florestas. Essa facilidade em 

obte-la está também relacionada à sua distribuição, encontrada em todo o neotrópico, do sul 

dos Estados Unidos da América (Flórida, exótica) até a região central da Argentina. A. mayri 

foi coletada em um local no Condado de Palm Beach, onde foi encontrada em conjunto com 

outras espécies de formigas (também introduzidas) em amostras de serrapilheira nas bases de 

algumas árvores de pinheiros e carvalhos (Deyrup, 2002). A espécie pode ser encontrada em 

florestas primárias, podendo também ser encontrada em florestas secundárias (Rondônia). As 

informações de etiqueta indicam que A. mayri pode ocorrer em altitudes acima de 1.000 

metros (Ilha Montserrat, 1.427 alt.; Venezuela: Bolivar, 1.600 alt.; Brasil: Bahia e Minas 

Gerais acima de 800 alt.). A espécie forrageia na serrapilheira e foi coletada nidificando 

principalmente em florestas debaixo de pedras, em musgo, em rochas ou troncos, em galhos 

podres no chão da floresta ou em troncos maiores de madeira podre (Brown, 1978), ou entre 

folhas nas camadas da serrapilheira. Deyrup (2002) relata que a espécie não é agressiva ou 

fortemente defensiva e é improvável que se torne uma praga econômica significativa ou tenha 

impactos significativos na fauna nativa. Brown (1978) também relatou que operárias e rainha 

de A. mayri foram observadas praticando tanatose. Os machos foram coletados em diversos 

estados brasileiros em diferentes meses do ano, não indicando um período ou estação 

específica para os voos nupciais, independente do bioma. 

 

Comentários. Anochetus mayri é uma espécie amplamente distribuída na região Neotropical, 

o que a torna comum, e com isso, identificações equivocadas, que também estão relacionadas 

a alta variabilidade de caracteres que diagnosticam a espécie. A. mayri pertence ao grupo na 

qual dá nome (A. minans e A. neglectus), composto por espécies de tamanho pequeno (TL: 

3.40-3.70 mm), com pecíolo esquamiforme e bidentado, e mandíbulas com margens variando 

de dentadas ou sem dentes. A. mayri pode ser diferenciado de A. minans pela observação do 
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tamanho do olho, muito reduzido, não ultrapassando os 0.09 mm (EL: 0.05-0.09 mm), 

enquanto os exemplares de A. mayri possuem mais de 0.09 mm de comprimento de olho (EL: 

0.10-0.12 mm). A. minans também possui uma distribuição restrita à América Central, 

enquanto A. mayri é amplamente distribuído. Outra espécie que pode ser confundida com a A. 

mayri é A. neglectus, devido ao padrão morfológico similar. Porém ambas espécies podem ser 

separadas pela observação das estrias na mesopleura, onde em A. neglectus é completamente 

estriada ou pontuada, enquanto que em A. mayri a região central do tegumento é lisa e 

brilhante. Os dentes do pecíolo em A. neglectus também são menos agudos, quando 

comparados com os dos exemplares de A. mayri. O tegumento das operárias de A. mayri é 

menos ceroso e opaco e as estrias no vértex e região frontal da cabeça são evidentes, em 

comparação com as de A. neglectus. Quanto aos dentes na borda mesial, em ambas as 

espécies, é altamente variável, podendo ser encontrada na mesma quantidade, de 1 a 2 dentes 

grosseiramente distribuídos na margem apical, ou pequenos dentículos, próximo aos dentes 

submarginais. O material-tipo de A. mayri se tornou essencial para a distinção da espécie e 

comparação entre os caracteres variáveis, principalmente quanto aos dentes e mesopleura, 

amplamente variálvel e contínuo, respectivamente. Estudamos quatro síntipos (1 w. ZMHB e 

3 w. MSNG) e em ambos, a mesopleura possui a região central sem estrias, e pequenos dentes 

são encontrados em número variável na margem mesial da mandíbula. Brown (1978) 

menciona, ao redescrever A. mayri que a dificuldade na obtenção do material com o museu de 

Genova não ajudou a alucidar como seria um típico A. mayri (aqui examinados). Ele ressalta a 

alta variação em tamanho, cor e escultura dos exemplares por ele estudado, onde alguns 

indivíduos apresentam diferentes fenótipos na América Central (preta, com pronoto estriado) 

e do Sul (marrom, amarelado, com pronoto fortemente pontuado). Brown (1978) também 

cogitou a possibilidade de A. mayri e A. neglectus serem a mesma espécies, mas não avançou 

nessa hipótese ao considerar a escultura da mesopleura, os olhos (maiores) e possíveis machos 

encontrados em Piracicaba que compinavam com as operárias de A. neglectus. Brown (1978: 

prancha XI) menciona apenas a existência desses machos, mas não os descreve, apresentando 

somente a genitália do possível A. mayri, ou pelo menos, de um indivídio que pertenceria ao 

grupo A. mayri, na prancha ao final, e sem menção à chamada da ilustração no rodapé da 

figura (70 e 71) como pertencendo à A. mayri. Aqui, optamos por descrever os machos que 

acreditamos pertencer a espécie com base em indivíduos encontrados em vários estados, e 

considerando a morfologia externa da genitália, apesar de não termos estudado e elucidado a 

fundo sua morfologia. 
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Distribuição. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA: Flórida. CUBA. JAMAICA. HAITI. 

REPÚBLICA DOMINICANA. PORTO RICO. MÉXICO. GUATEMALA. BELIZE. EL 

SALVADOR. HONDURAS. NICARÁGUA. COSTA RICA. PANAMÁ: Cólon Province. 

ANTILHAS. COLÔMBIA. VENEZUELA. GUIANA. SURINAME. GUIANA FRANCESA. 

EQUADOR. PERU. BOLÍVIA. BRASIL: Amapá, Amazonas, Pará, Maranhão, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Acre, Tocantins, Rondônia, Bahia, Goiás, 

Espirito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. BOLIVIA. PARAGUAI. URUGUAI. ARGENTINA. 

 

Anochetus minans Mann, 1922 

(Figs. 46A-F; 47A-E). 

 

Anochetus minans Mann, 1922: 17 (w.) HONDURAS. Brown, 1978: 557: 621; Zabala, 2008: 

127; Schmidt & Shattuck, 2014. 

 

Material-tipo examinado: Anochetus minans Mann, 1922: 17 (w.) HONDURAS. Etiqueta: 

[Honduras, Lombardina, W.M.Mann Collection, Anochetus minans type Mann, U.S.N.M 

Type n. 24444, USNMENT 00531571,  (1 w.) síntipo (USNM)]. 

 

Material adicional examinado: HONDURAS. La Lima, 03.viii.1960, C. Evers Q., UFC 

217-160, Coll. Kempf col.,  n. 5828 (11 w. e 1 q.) (MZSP). 

 

Medidas do material adicional examinado em mm (n=11): HL: 0.83-0.88; HWy: 0.90-

0.94; HWw: 0.75-0.78; ML: 0.51-0.52; SL: 0.75-0.76; EL: 0.05-0.06; PW: 0.47-.049; WL: 

1.11-1.12; PtH: 0.25-0.27; PtL: 0.20-0.21; TL: 3.83-3.88. 

 

Diagnose. Olhos compostos com comprimento máximo EL: <0.08 mm; limites laterais 

propodeais com duas carenas elevadas, seguindo em direção à declividade.  

 

Redescrição baseada em material-tipo 

Medidas do material-tipo operária em mm (n= 1): HL: 0.84; HWy: 0.93; HWw: 0.78; ML: 

0.53; SL: 0.77; EL: 0.05; PW: 0.49; WL: 1.12; PtH: 0.27; PtL: 0.20; TL: 3.83. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig. 46A): escapos antenais não ultrapassam as bordas posteriores 

dos lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas pequenas, lineares 
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e alargadas à medida que se aproxima do ápice (ML: 0.53 mm), com dente pré-apical 

pequeno na margem mesial, e margem interna, geralmente, sem dentículos; dentes apicais e 

subapicais curtos e agudos, dente intercalar reduzido, porém, com mais da metade do tamanho 

do dente apical; cabeça subquadrada, tão longa quanto larga HL: 0.84 e HWy: 0.93 mm, com 

discreta constrição na região temporal; olhos diminutos, com cerca de 5-6 omatídeos (EL: 

~0.05 mm), localizados anteriormente; fossas antenais profundas, mas delimitadas, não 

atingindo o comprimento médio cefálico; carena pré-ocular presente; cume temporal bem 

definido, com fossa contínua; lóbulos occipitais com lados convexos e região occipital 

formando uma linha grossa, emarginada em direção ao vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 46B-E): pronoto pequeno e subcircular; mesonoto curto, 

separado por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem 

marcada separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com uma elevação no 

tegumento na margem anterior e mediana com uma pequena concavidade (vista lateral); 

propódeo ligeiramente maior que o pronoto, com limites laterais com duas carenas elevadas, 

seguindo em direção à declividade do propódeo; espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 46D-E): escamoso, bidentado, mais alto que comprido PtH: 0.27 e PtL: 0.20 

mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana côncava, com dois dentes em cada 

lateral; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista anterior); processo ventral 

subpeciolar bem desenvolvido, ocupando quase toda a extensão do pecíolo, em formato de 

quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente; phora presente.  

Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, 

fronte com pontuações no centro e no limite occipital; tegumento com aspecto fosco, com 

pouco brilho (vista frontal), pubescência decumbente; antenas com pubescência decumbente 

distribuídas na superfície; mandíbulas lisas e opacas, com poucas pontuações e cerdas curtas, 

esparsas distribuídas na margem mais externa; antenas e mandíbulas com coloração 

amarelada. Mesossoma, com pontuações distribuídas no dorso; pronoto com disco central 

pontuado e opaco, laterais com reticulações (vista dorsal); mesonoto pontuado ou reticulado 

(vista dorsal); propódeo completamente reticulado (vista dorsal); mesopleura parcialmente 

reticulada nas extremidades ou pontuada, com região central pouco reticulada ou lisa e opaca; 

(vista lateral); metapleura completamente reticulada; coxas anteriores com tegumento liso e 

opaco (vista lateral); mesossoma com cerdas curtas e decumbentes; pubescência esparasa; 
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pernas com cerdas curtas nas coxas, e decumbentes distribuídas na superfície dos demais 

segmentos; coloração coloração amarelada. Pecíolo com pontuações em todo tegumento; 

pecíolo opaco, com cerdas curtas e pubescência; coloração amarelada. Gáster, com tergitos 

pontuados e opacos (vista dorsal); esternitos com pontuações esparsas, sem estriações 

aparentes (vista lateral); tegumento dorsal e ventral com algumas cerdas decumbentes ou 

eretas e cerdas curtas decumbentes distribuídas na superfície; coloração amarelada. 

 

Descrição da rainha 

Medidas da rainha em mm (n=1): HL: 0.85; HWy: 0.94; HWw: 0.80; ML: 0.53; SL: 0.79; 

EL: 0.10; PW: 0.58; WL: 1.22; PtH: 0.28; PtL: 0.20; TL: 3.90. 

Semelhante á operária, com as seguintes modificações: 

Cabeça: olho (EL: 0.10 mm) (Fig. 47A); três ocelo presente no centro da fronte; carena nucal 

bem marcada, posteriomente arredondado; olhos largos e bem desenvolvidos.  

Mesossoma (Fig. 47B-E): pronoto alargado em função das modificações alares; sutura 

promesonotal e bem desenvolvida; escuto convexo; linha parapsidal bem desenvolvida; pré-

escutelo e escutelo convexo; sutura mesopleural presente, separando o anepisterno do 

katepisterno; metanoto reduzido; propódeo reduzido quando comparado à operária.  

Pecíolo (Fig. 47D-E): idêntico ao da operária em vista dorsal e lateral, com os dentes curtos 

no ápice.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  

Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco, superfícies com cerdas mais 

abundantes e pubescência. Mandíbulas cerosa e brilhante, com  pouca cerdas decumbentes na 

margem externa lateral. Mesosoma com tegumento ceroso e pontuado, incluindo a 

mesopleura e metapleura (vista lateral). Pecíolo finamente pontuado, ceroso e brilhante, sem 

cerdas decumbentes. Gáster ceroso e brilhoso, com pubescência abundante nas superfícies e 

longas cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de ferrugínea, marrom e algumas 

vezes amarelado, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo, geralmente 

amarelas. 

 

Macho. Desconhecido. 

 

Biologia. Anochetus minans é dificilmente coletada, e está restrita em alguns países na 

América Central. Brown (1978) coletou um único indivíduo em madeira podre, em área de 

floresta tropical perto da ponte sobre o Rio Toro Amarillo, a oeste de Guapiles, Limon Prov., 
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na Costa Rica, no início de março de 1966. O espécime concordou bem com a descrição do 

tipo de Mann, com exceção do comprimento do escapo, maior no espécime coletado por 

Brown.  

 

Comentário. Anochetus minans pertence ao grupo de espécies A. mayri, portanto, possui 

tamanho pequeno (TL: 3.40-3.88 mm), com pecíolo esquamiforme e bidentado, mandíbulas 

com margens variando de dentadas ou sem dentes. (A. mayri e A. neglectus). A. minans pode 

ser diferenciada das demais espécies, apenas pela observação dos seus olhos, muito reduzidos 

(EL: <0.08 mm) com apenas 5-6 omatídeos, algo não observado em nenhuma outra espécie 

conhecida para a região Neotropical. O material-tipo estudado, um único indivíduo, pertence 

ao USNM, e foi de grande ajuda na distinção, e principalmente na caracterização da espécie. 

Brown (1978: 621) menciona que ao comparar o espécime por ele coletado na Costa Rica, 

discordou de Mann, ao descrever que o escapo antenal de A. minans não alcançava a margem 

occipital do lobo, porém o indivíduo que ele coletou sim. O escapo do espécime pertencente 

ao material-tipo de Mann, realmente não alcança margem occipital do lobo, porém os demais 

exemplares (Honduras) examinados neste trabalho, possuem esse carácter variável, com 

alguns indivíduos alcançando, mas não ultrapassando a margem lateral do lobo occipital. 

Aqui, pela primeira vez, decrevemos a rainha de A. minans, proveniente do MZSP, e 

diferentemente da operária, possui olhos bem desenvolvidos, com vários omatídeos. O 

material com a rainha pertencente ao mesmo série das demais operárias de La Lima em 

Honduras.  

 

Distributição. MÉXICO: Chiapas Quintana Roo. BELIZE. BAHAMAS. EL SALVADOR. 

HONDURAS. NICARAGUA. COSTA RICA. 

 

Anochetus neglectus Emery, 1894 

(Figs. 48A-F; 49A-E; 50A-E). 

 

Anochetus mayri subsp. neglectus Emery, 1894: 188 (w. q.) BRASIL. 

Anochetus neglectus subsp. mayri: Emery, 1911: 110. 

Anochetus mayri: Brown, 1978: 558, 618 (novo status); Zabala, 2008: 133; Schmidt & 

Shattuck, 2014. 

Anochetus australis Emery, 1906; Brown, 1978: 558 (sinônimo júnior). 
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Material-tipo examinado: Anochetus mayri subsp. neglectus Emery, 1894: 188 (w. q.) 

Brasil. Etiqueta: Matto Grosso, Germain, mayri var  subsp. neglectus, Syntypus Anochetus 

neglectus Emery, 1894. Museo Genova Coll. C. Emery (dono 1925), ANTWEB CASENT 

0903988, (1 q.) (MSNG); Anochetus mayri australis Emery, La Sierra (R. O. Uruguay), 

26.v.1899, Syntypus Anochetus neglectus Emery, 1894, Museo Genova Coll. C. Emery, 

(donno 1925), ANTWEB CASENT 0903989 (1 w.) (MSNG); Anochetus mayri neglectus v. 

nobilis Santischi, Santa Fé, Argentina, Fives Lille, Weiser, 1605, Type, Sammlung Dr. F. 

Santschi Kairouan, ANTWEB CASENT 0915162, (9 w.) (NHMB).  

 

Material adicional examinado. BOLÍVIA. Cochabamba, H. Marcus col., (2 w.) (MZSP); 

Espia Rio Bopi, MULFORD Biol. Exp. 1921-1922, W.M. Mann col., (2 w.) (USNM). 

BRASIL. Amazonas: Manaus, Igarapé Tarumanzinho, norte de Manaus, 30.ix.1987, C.F. 

Brandão & J. Diniz col., (1 w.) (MZSP). Pará: Belém, PA Utinga, Mocambo, 01°26'26.7"S 

48°24'40.5"W, 11-13.iv.2011, floresta secundária, transecto 1B winkler 2, K. Barbosa & D. 

Alcides col., MPEG HYM n. 11518443, (1 w.) (MPEG); Nova Ipixuna, Fazenda Bom Retiro, 

04°50'57.9"S 49°14'02"W, 12-14.iv.2012, parcela 5 winkler 2, M. Tavares, A. Palmeira & 

Aguiar Neto col., MPEG HYM n. 11516579, (1 w.) (MPEG); Nova Ipixuna, Fazenda Bom 

Retiro, 04°50'57.9"S 49°14'02"W, 12-14.iv.2012, parcela 5 winkler 2, M. Tavares, A. 

Palmeira & Aguiar Neto col., MPEG HYM n. 11516578, (1 w.) (MPEG); Melgaço, 

Caixuanã, ECFPn III, Transecto 9-100, 01°45'15"S 51°31'20.66"W, 24.x.2003, winkler,  A. 

Harada et al. col., (1 w.) (MPEG); Porto trombetas, 01.viii.1992, JD Majer col., JDM-187, n. 

4552, (2 w.) (CPDC); Marituba, Mata Winkler, 01°22'S 48°20'W, 22.x.2004, JRM Santos, 

col., (4 w.) (CPDC). Maranhão: Estreito, Fazenda Itaueiras, 06°31'54.4"S 47°22'16.0"W, 13-

22.vi.2006, Silva R.R. & Feitosa, R.M. col, Winkler #12, (1 w.) (MZSP). Tocantins: 

Palmeirante, 07°52'25.3"S 47°57'07.4"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado, Albuquerque 

& Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 01, (2 w.) (MZSP); Palmeirante, 07°52'25.3"S 

47°57'07.4"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado, Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 

1, Winkler 02, (1 w.) (MZSP); Palmeirante, 07°52'25.3"S 47°57'07.4"W, 10-15.xii.2001, 

Mata ciliar/Cerrado, Albuquerque & Silva, R.R. col., transecto 1, Winkler 03, (1 w.) (MZSP); 

Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. 

Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 2, (1 w.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 

06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, 

transecto I winkler 10, (1 w.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 

10-15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 09, (2 w.) 
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(MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. 

& R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 02, (1 q.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 

06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, 

transecto I winkler 19, (1 q.) (MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-

15.xii.2001, Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 04, (2 q.) 

(MZSP); Palmeiras do Tocantins, 06°40'12"S 47°31'48.6"W, 10-15.xii.2001, Albuquerquer E. 

& R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 04, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 

07°05'16.3"S 47°49'43.1"W, 10-15.xii.2001, Mata ciliar/Cerrado, Albuquerque & Silva, R.R. 

col., transecto 1, Winkler 16, (1 q.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 13-

22.ii.2006, Silva R. R. & Feitosae, R.  col. Winkler 11, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 

07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 10-15.i.2001, Albuquerquer E. & R.R. Silva col., mata ciliar, 

transecto I winkler 02, (1 w.) (MZSP); Babaçulandia, 07°02'19.0"S 47°52'03.4"W, 14-

19.i.2005,  Silvestre R. & R.R. Silva col., mata ciliar, transecto I winkler 13, (1 w.) (MZSP); 

Araguacema, Rio Tiririca, 08°56'08"S 49°34'25"W, 16-30.xi.2005, Mata ciliar, Silva R.R. & 

Feitosa, RM col., winkler 9, (1 q.) (MZSP); Araguacema, Hotel, Cidade, 08°48'13"S 

49°33'23"W, 27-30.xi.2005, R.R. Silva & R.M. Feitosa col., (1 q.) (MZSP); Araguacema, Rio 

Tiririca, 08°56'08"S 49°34'25"W, 16-30.xi.2005, R.R. Silva & R.M. Feitosa col., winkler 3, 

(1 w.) (MZSP); Aguiarnópolis, 06°36'49.4"S 47°28'53.2"W, 14-19.i.2005, Silva R.R. & 

Silvestre R. col., winkler 03, (1 w.) (MZSP); Caseara, Rio Bacaba, 08°51'53"S 49°22'14"W, 

16-30.xi.2005, Mata Ciliar, Silva, R.R. & Feitosa, R.M. col., (1 q.) (MZSP); Recursolândia, 

08°47'20.5"S 47°11'02.4"W, 09-12.v.2005, Silva R.R. & Dietz B.H. col., winkler 8, (1 w.) 

(MZSP); Paranã, Rio Paranã, mata ciliar,  12°38'01"S 47°52'20"W, 14.x.2014, RR. Silva & 

R.M. Feitosa col., (1 w.) (MZSP). Pernambuco: Recife, Horto Dois Irmãos, 08°00'32.2"S 

34°56'40"W, 15-24.vii.2002, Silva R.R. & Eberhardt F. col., (1 w. 1 q.) (MZSP). Alagoas: 

Quebrângulo-WC, 31.viii.1999, 09°19'S 36°26'W, Santos J.M.R. dos col., (3 w.) (CPDC); 

Quebrângulo-wc, 31.viii.1999, 09°19'S 36°28'W, Santos, JRM., col., (3 w.) (MZSP); 

Quebrângulo, Res. Pedra Talhada, 09°19'S 36°28'W, 31.viii.1999, JRM. dos Santos col., (1 

w.) (CPDC); Quebrângulo, Res. Pedra Talhada, 05.viii.1999, D.S. dos Santos col., (6 w.) 

(CPDC). Mato Grosso: Parnaíba, Fazenda Fortaleza, 23.ii.1946, J. Diniz col., n. 964, (2 w.) 

(MZSP); Parnaíba, Foz Fortaleza, 18.ii.1972, sob telhas e folhas, Diniz col., n. 938, (3 w.) 

(MZSP); Jacans, P.N. Xingu, xi.1961, Alvarenga, Werner col., (1 w.) (DZUP); Corumbá, 

Fazenda Santa Blanca, 10.vii.1960, k. Lenko col., (9 w.) (MZSP); Corumbá, Fazenda Santa 

Blanca, 07.xii.1960, k. Lenko col., n. 976, (1 w.) (MZSP); Corumbá, Fazenda Santa Blanca, 

09.xii.1960, k. Lenko col., n. 1207, (3 w.) (MZSP). Bahia: Lauro de Freitas, viii.2012, TS 



 226 

Melo col. # 5703, (1 w.) (CPDC); Lauro de Freitas, Busca Vida, 12°51'51"S 38°16'11"W, vi-

x.2010, MLO Travassos col., n. M1981, (2 w.) (CPDC); Lençois, Trevo, 12°33' S 41°23' W, 

30.iii.2001, JRM Santos col., (1 w.) (CPDC); São José, Chapada Diamantina, winkler-mata, 

22.iii.2001, JRM Santos col., (4 w. 1 q.) (CPDC); Aritaguá, 16.x.1996, JMR Santos col., (1 

w.) (CPDC); Milagres, Caatinga arborea, serrapilheira, winkler, área 1, 23.i.2010, 

12°54'23.2"S 39°51'30.9"W, Ulyssea, M.A. Medina, A.M. & Campos, E.M. col., (2 w.) 

(MZSP); Uruçuca, Fazenda Barra do Tijuípe, Restinga, 14°24'56"S 39°01'09"W, 09-

10.x.2014, M.A. Ulyssea & L.P. Prado col., winkler, (2 w.) (MZSP); Rio de Contas, 

11.iv.1993, J.H.C. Delabie col., n. 4632, (1 w.) (CPDC); Mucuge, Meio Montanha, 06-

12.xii.1990, Brandão, Diniz & Oliveira col., (1 w.) (MZSP); Salvador, viii e x.2012, Melo TS 

col. # 5703, (2 w.) (CPDC); Itabuna, Ferradas-A27, 21.ix.2000, 14°49'33"S 39°24'16"W, 

J.R.M. Santos col., (1 q.) (CPDC); Ilhéus, Estrada Ilhéus-Una, 29.x.1992, M. Furst col., (2 w.) 

(CPDC); Ilhéis-Olivença, 15°00'50"S 39°01'91"W, 09.xi.1998, JCS Carmo & JRM Santos 

col., (1 w.) (CPDC); Ilhéus-Olivença, 01.i.1998, JHC Delabie col., (1 q.) (CPDC); Olivença, 

14°54'57"S 39°01'48"W, 16.xi.1998, JRM Santos col., (1 w.) (CPDC); Una, 29.ix-22.xi.1996, 

15°15'78"S 39°03'13"W, J.C.S. Carmo col., n. 5240, (3 w.) (CPDC). Espírito Santo: Restinga 

de Guriri, 28.ii.1996, JNC Louzada, MC Teixeira & JT Nascimento col., (1 w.) (CPDC). 

Goiás: Goiandira, 2.i.1954, W. Kempf col., n. 1006, (4 w. 2 q.) (MZSP); Niquelândia, 18-

30.v.1996, 14°17'06"S 48°55'01"W, Silvestre R. & Silva R.R. col., winkler riacho Pindaiba, 

(2 w.) (MZSP); Niquelândia, 18-30.1995, 14°17'06"S 48°55'01"W, Silvestre R & Silva  RR, 

col. Winkler Rio do Peixe, (2 w.) (MZSP); Niquelândia, 18-30.1995, 14°17'06"S 

48°55'01"W, Silvestre R & Silva  RR, col., solo, (2 w.) (MZSP); Campinaçu, Serra das 

Mesas, 13°52'S 48°23'W, 18.ii - 22.iii.1996, Silvestre, Brandão & Yamamoto col, (1 w.) 

(MZSP); Colinas do Sul, Serra da Mesa, 14°01'S 48°12'W, 02-05.xii.1995, Silvestre, Dietz & 

Campaner col., cerrado, (3 w.) (MZSP); Alvorada do Norte, Fazenda Mattos, 08-12.vii.1991, 

C.R.F. Brandão col., pitfall estação 13, (2 w.) (MZSP). Minas Gerais: Pedra Azul, xi.1992, 

800m, Seabrcy Alvarenga col., n. 8891, (1 q.) (MZSP); Belo Horizonte, 29.vii.1975, R. L. 

Araújo col., cole Isoptera MZUSP n. 6217, (2 w.) (MZSP); Nova Lima, Vale-SA, Mina 

Tamanduá, 1.400m, cerrado campo sujo, Pitfall epigéico, 20°5'17"S 43°56'2"W, 12.ii.2012, 

Queiroz et al. col., (1 w.) (DZUP); Bom Despacho, vi-ix.2000, LS Ramos &CGS marinho 

col., n. 5301, (3 w.) (CPDC); Lavras, Pastagem, vi-xii.2002, MS Santos & NS Dias col., (1 

w.) (CPDC); Santana do Riacho, 19.ii.2001, S.M. Soares col., UFV Labecol n. 001159, (1 w.) 

(UFV); Divisa Alegre, BR116, 22.xi.1990, C.R.F. Brandão, J.L.M. Diniz & P.S. Oliveira col., 

(1 w.) (MZSP); Viçosa, UFV, 20°24'11"S 42°52'26.43"W, 660m, Ecs Biologia, coleta em 
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ninho de Syntermes, 31.xii.2012, J. Chaul col., UFV Labecol n. 001164, (1 q.) (UFV); Viçosa, 

Rua Maria Euzébia, -20.755313 -42886986, coleta manual, 25.iv.2005, J. Chaul col., UFV 

Labecol n. 001165, (1 w.) (UFV); Viçosa, PAV004, 31.x.2014, pitfall suspenso (4m) de luz, 

fundos Entomologia, R. Jesus & J. Chaul col., UFV Labecol n. 001166, (1 m.) (UFV); 

Viçosa, PAV008, 08-09.xi.2014, pitfall suspenso (4m) de luz, fundos Entomologia, R. Jesus 

& J. Chaul col., UFV Labecol n. 001168, (1 m.) (UFV); Viçosa, PAV005, 01-03.xi.2014, 

pitfall suspenso (4m) de luz, fundos Entomologia, R. Jesus & J. Chaul col., UFV Labecol n. 

001167, (1 m.) (UFV). Mato Grosso do Sul: Corumbá, Pantanal capões, x.2003, CR Ribas & 

J. Schoereder col., UFV Labecol n. 001192, (1 w.) (UFV). São Paulo: Mirassol, Grota 

Reserva, 27.iii.1976, Diniz col., n. 994, (3 w.) (MZSP); M. Aprazivel, Foz Bacuri, 11.ii.1996, 

Diniz col., n. 925, (3 w.) (MZSP); Jataí, Luiz Antônio, 03-09.xii.1997, Silvestre R. col., (1 q.) 

(MZSP); Rio Claro, CEIS\UNESP, iii.2003, B. Jahyny col., (1 q.) (CPDC); Sítio Cedro 

Velho, Piracaia, 23.xii.1989, (1 q.) (MZSP); Ribeirão Preto, 15.xii.2001, piscina, Dietz B.H. 

col., (1 w. 1 q.) (MZSP); São Paulo, Luiz Antônio, Reserva Jataí, 03-09.xii.1997, Silvestre R. 

col., cerrado winkler, (1 q.) (MZSP); Botucatu, Patio 8, 25.ii.1992, B. Dietz col., (2 w.) 

(MZSP); Ubatuba, P.E.S.M.N. Picinguaba, alt 800m, 23°17'49.2"S 44°47'31.2'W, 03.iii.2006, 

Scott-Santos, C.P. & Santos, E.E col., winkler 14, (1 w.) (MZSP); Agudos, xii.1957, G. 

Gilbert col., n. 2082, (1 w.) (MZSP); Agudos, 08.i.1955, G. Gilbert col., n. 1266, (1 w.) 

(MZSP). Rio Grande do Sul: Pareci Novo, 15.ix.1923, B Rambo S.J. col., n. 1832, Coll. 

Borgmeier, (2 w.) (MZSP); Pareci Novo, 23.iv.1926, B Rambo S.J. col., n. 1048, Coll. 

Borgmeier, (1 w.) (MZSP); Pareci Novo, 05.vii.1927, B Rambo S.J. col., n. 1805, Coll. 

Borgmeier, (1 w.) (MZSP); Porto Alegre, 04.x.1926, Buck col., n. 1178 Coll Borgemeier, (2 

w.) (MZSP); Porto Alegre, 19.vii.1927, Buck col., n. 1763 Coll Borgemeier, (2 w.) (MZSP). 

ARGENTINA. Salta: Salta, Chaco Occidental, Los Colorados, Joaquin V. Gonçalves, 

14.iii.1992, B. Bestelmeyer col., (1 w.) (CPDC); San Fernando, viii.1960, J. Dagurre col., 

1968 Coll. Argentina, (6 w.) (USNM); Pilcomayo, 25°06'57"S 58°09'20"W, 1274-976-3, T 

13.09 Leaf 24h, 14-15.x.1999, RBINS- Leponce col, (1 w.) (CPDC); Parov, Tucumán, 

Ticucho, 06.xi.1965, E. Bucher col., (2 w.) (MZSP); Tucumán, Rio Calera, N.Kusnezov col., 

n. 2698, (3 w.) (USNM). 

 

Medidas do material adicional em mm (n= 142): HL: 0.90-0.97; HWy: 0.98-1.02; HWw: 

0.77-0.82; ML: 0.54-0.60; SL: 0.88-0.90; EL: 0.11-0.12; PW: 0.54-0.59; WL: 1.27-1.37; PtH: 

0.33-0.36; PtL: 0.17-0.20; TL: 4.20-4.40. 
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Diagnose. Mesopleura totalmente estriada ou pontuada; pecíolo esquamiforme e bidentado, 

com os dentes no ápice; mandíbulas com margens mesiais dentadas, variando de 1 a 3 

dentículos ou sem. 

 

Redescrição do material-tipo operária 

Medidas da operária do material-tipo em mm (n=10): HL: 0.93-0.96; HWy: 1.00-1.01; 

HWw: 0.79-0.82; ML: 0.58-0.62; SL: 0.89-0.90; EL: 0.11-0.12; PW: 0.56-0.58; WL: 1.30-

1.36; PtH: 0.34-0.36; PtL: 0.19-0.20; TL: 4.27-4.36. 

Cabeça (em vista frontal) (Fig 48A): escapos antenais alcançam as bordas posteriores dos 

lobos occipitais; segmento antenal apical cônico e delgado; mandíbulas pequenas, lineares e 

alargadas à medida que se aproxima do ápice (ML: 0.58-0.62 mm), com aproximadamente 

uma série 1-3 dentículos finos e pequenos distribuídos na margem mesial, e margem interna, 

geralmente, sem dentículos; dentes apicais e subapicais curtos e agudos, dente intercalar com 

um pouco mais da  metade do tamanho do dente apical; cabeça subquadrada, tão longa quanto 

larga HL: 0.90-0.97 e HWy: 0.98-1.02 mm, com constrição na região temporal; olhos bem 

desenvolvidos, com cerca de (EL: 0.11-0.12 mm), localizados anteriormente; fossas antenais 

profundas, e delimitadas, não atingindo o comprimento médio cefálico; carena pré-ocular 

presente; cume temporal bem definido, com uma fossa bem definida; lóbulos occipitais com 

lados convexos e região occipital formando uma linha grossa, emarginada em direção ao 

vértex.  

Mesossoma (em vista dorsal) (Fig. 48B-E): pronoto pequeno e subcircular; mesonoto curto, 

separado por uma sutura promesonotal profunda do pronoto; sutura metanotal profunda e bem 

marcada separando mesonoto do propódeo; propódeo retangular, com duas elevações no 

tegumento na margem anterior e posterior, entre uma concavidade (vista lateral); propódeo 

ligeiramente maior que o pronoto, com dentes propodeais direcionados dorsolateralmente; 

espiráculo propodeal circular.  

Pecíolo (Fig. 48D-E): escamoso, bidentado, mais alto que comprido PtH: 0.33-0.36 e PtL: 

0.17-0.20 mm (vista lateral); ápice do pecíolo com região mediana côncava, com dois dentes 

curtos em cada lateral; base do nodo larga quando comparado com o ápice (vista anterior); 

processo ventral subpeciolar bem desenvolvido, ocupando quase toda a extensão do pecíolo, 

em formato de quilha (vista lateral).  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do pouco evidente; phora presente.  
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Escultura, pilosidade e cor: Cabeça finamente estriada do lobo frontal à linha occipital, 

incluindo os lobos temporais (vista frontal) e esparsa pubescência decumbente; antenas com 

pubescência decumbente distribuídas na superfície; mandíbulas opacas, com poucas 

pontuações e cerdas curtas, esparsas distribuídas na margem mais externa; antenas e 

mandíbulas com coloração marrom e algumas vezes avermelhada. Mesossoma, com 

pontuações distribuídas no dorso; pronoto com disco central reticulado e pontuado, laterais 

com reticulações ou estriado (vista dorsal); mesonoto pontuado ou reticulado (vista dorsal); 

propódeo completamente reticulado (vista dorsal); mesopleura e metapleura completamente 

reticulado (vista lateral); coxas anteriores com tegumento liso e opaco (vista lateral); 

mesossoma com cerdas e pubescência esparsa; pernas com cerdas curtas nas coxas, e 

decumbentes distribuídas na superfície dos demais segmentos; coloração marrom e algumas 

vezes avermelhada, com pernas marrons ou amareladas. Pecíolo com pontuações em todo 

tegumento; pecíolo opaco, com algumas cerdas curtas; coloração marrom claro, algumas 

vezes amarelado. Gáster, com tergitos pontuados e opacos (vista dorsal); esternitos com 

pontuações esparsas, sem estriações aparentes (vista ventral); tegumento dorsal e ventral com 

longas cerdas, algumas decumbentes ou eretas e cerdas curtas decumbentes distribuídas na 

superfície; coloração marrom e algumas vezes avermelhado. 

 

Redescrição da rainha 

Medidas da rainha em mm n= 21 (síntipo entre parênteses): HL: 0.75-0.89 (0.89); HWy: 

0.87-0.93 (1.00); HWw: 0.70-081 (0.83); ML: 0.49-0.52 (0.53); SL: 0.73-0.81 (0.81); EL: 

0.15-0.18 (0.17); PW: 0.53-0.62 (0.64); WL: 1.30-1.44 (1.44); PtH: 0.28-0.33 (0.32); PtL: 

0.14-0.18 (0.18); TL: 3.95-4.38 (4.49). 

Semelhante á operária, com as seguintes modificações: 

Cabeça (Fig. 49A): olho (EL: 0.15-0.18 mm); três ocelo presente no centro da fronte; carena 

nucal bem marcada, posteriomente arredondado.  

Mesossoma (Fig. 49B-E): pronoto alargado em função das modificações alares; sutura 

promesonotal e bem desenvolvida; escuto convexo; linha parapsidal obsoleta; pré-escutelo e 

escutelo convexo; sutura metapleural presente, separando o anepisterno do katepisterno; 

metanoto reduzido; propódeo reduzido quando comparado à operária.  

Pecíolo (Fig. 49D-E): idêntico ao da operária em vista dorsal e lateral, com os dentes mais 

agudos no ápice.  

Gáster: robusto, sinuoso e maior quando comparado com à operária.  
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Escultura, pilosidade e cor: corpo mais ceroso-opaco, superfícies com cerdas mais 

abundantes e pubescência. Mandíbulas cerosa e brilhante, com  pouca cerdas decumbentes na 

margem externa lateral. Mesossoma com tegumento ceroso, reticulado ou estriado, incluindo 

a mesopleura e metapleura (vista lateral). Pecíolo finamente pontuado, ceroso, sem cerdas 

decumbentes. Gáster ceroso e opaco, com pubescência abundante nas superfícies e longas 

cerdas decumbentes. A cor do corpo pode variar de ferrugínea, marrom e algumas vezes 

amarelado, com pernas e antenas mais claras do que outras partes do corpo, geralmente 

marrom ou amarelas. 

 

Descrição do macho 

Medidas do macho em mm (n=3): HL: 0.60-0.62; HWy: 0.71-0.77; EL: 0.33-0.38; PW: 

0.73-0.76; WL: 1.38-1.41; PtH: 0.20-0.28; PtL: 0.17-0.19; TL: 3.18-3.24. 

Cabeça (Fig 50A): em vista frontal, mais larga do que longa, incluindo os olhos HL: 60-0.62 

mm e HWy: 0.71-0.77 mm; palpal fórmula 2:1; palpos curtos, não atingindo a margem 

hipostomática; labro reduzido, com margens laterais distantes das bases mandibulares; 

mandíbulas curtas e reduzidas; margens mandibular mastigatória reduzida, aparentemente 

linear e sem dentes; clípeo com formato subtriangular; margem posterior do clípeo reduzida; 

margem clipeal anteriorl locazida próximo ao tórulo antenal; tórulo antenal situado 

anteriormente; área ocelar na mesma latura do resto do tegmento (vista lateral); carena 

occipital inconspíqua; olhos situados na margem anterolateral; ocelos situados na porção 

posterior dos olhos compostos; margem hipostomal reduzida, sem lâmina. Antena com 13 

segmentos; funículos antenais filiformes, alongados, alcançando o gáster quando colocado 

contra mesossoma.  

Mesossoma (Fig. 50B-E): pescoço pronotal contínuo com restante dos escleritos na vista 

dorsal; porção principal de pronoto inchado em função dos músculos alares; face pronotal 

anteromediana convexa (vista lateral); pronoto pouco elevado com aspecto retangular, 

ocupando menos da metade da altura do mesonoto; mesoescuto mais largo do que longo em 

vista dorsal; notalus ausente; linhas parapsidais paralelas e evidentes, representando uma 

pequena sutura em ambos os lados do mesoescuto; sulco escutelar fortemente impresso; axilas 

presentes, mas reduzidas; mesoescutelo alto e convexo na vista de lateral; sutura escutelar 

profunda; escudo mesoescutelar elevado, com formato subtriangular em vista dorsal; sutura 

do mesoescuto bem marcada; metascutelo linear, ocupando a mesma altura que o mesoescuto 

(vista lateral); mesopleura fortemente alargada, medindo duas vezes o tamanho da 
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metapleura; espiráculo propodeal semi-circular; propódeo formando um ángulo decrescente, 

sem dentes propodeais (vista lateral).  

Pecíolo (Fig. 50D-E): nodiforme, subtriangular, com dois dentes apicais; processo subpetiolar 

presente em forma de quilha.  

Gáster: convexo no primeiro segmento, formando quase um ângulo reto, seguindo uma 

inclinação contínua e decrescente para os demais segmentos abdominais; constrição entre o 

segmento I e II do gáster pouco evidente; hipopígio modificado em uma placa espiniforme 

com a mesma extensão que o telomero, enquanto pigídio forma uma placa larga subgenital 

com o ápice espiniforme com a ponta arredondada.  

Escultura, pilosidade e cor: cabeça pontuada e com finas reticulações; cabeça com 

pubescência decumbente e tegumento marrom escuro; mesossoma com reticulações no dorso 

do mesoescuto, e forte pontuação ou reticulaçòes no dorso dos demais segmentos; mesossoma 

com pubescência decumbente, coloração marrom-escura ou claro no dorso, e marrom-clara na 

meso e metapleura; pernas com coloração esbranquiçada ou amarelada; pecíolo com 

pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento marrom-escuro ou claro; gáster 

com pontuações, pubescência decumbente dourada e tegumento marrom-escuro e claro. 

 

Biologia. Anochetus neglectus, assim como A. mayri, é facilmente coletada em amostras de 

serrapilheira obtidas em florestas. Essa facilidade em coleta-las está também relacionada à sua 

distribuição, encontrada em boa parte da região neotropical, do Panamá até a região central da 

Argentina. As informações de etiqueta indicam que A. neglectus ocorre em mata ciliares, 

cerrados, pastagens e áreas de florestas primárias e secundárias. Os machos, aqui descritos, 

foram coletados em em Minas Gerais, durante os meses de outubro e novembo de 2014, 

provável período de voo nupcial.  

 

Comentários. Anochetus neglectus é uma espécie amplamente distribuída na região 

neotropical, o que a torna comum, e com isso, identificações equivocadas, como foi 

mencionado anteriormente para A. mayri. A. neglectus pertence ao grupo A. mayri (A. minans 

e A. mayri), composto por espécies de tamanho pequeno (TL: 3.40-3.70 mm), com pecíolo 

esquamiforme e bidentado, e mandíbulas com margens variando de dentadas ou sem dentes. 

A. neglectus pode ser diferenciado de A. minans pela observação do tamanho do olho, muito 

reduzido, não ultrapassando os 0.09 mm (EL: 0.05-0.09 mm), enquanto os exemplares de A. 

neglectus possuem mais de 0.11 mm de comprimento de olho (EL: 0.11-0.12 mm). A. minans 

também possui uma distribuição restrita à América Central, enquanto A. mayri é amplamente 
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distribuído. Outra espécie que pode ser confundida com A. neglectus é A. mayri, devido ao 

padrão morfológico similar. Porém ambas espécies podem ser separadas pela observação das 

estrias ou pontuações na mesopleura, onde em A. neglectus é completamente estriada ou 

pontuada, enquanto que em A. mayri a região central do tegumento é lisa e brilhante. Os 

dentes do pecíolo em A. neglectus também são menos agudos, quando comparados com os 

dos exemplares de A. mayri. O tegumento das operárias de A. mayri é menos ceroso e opaco e 

as estrias no vértex e região frontal da cabeça são evidentes, em comparação com as de A. 

neglectus. Quanto aos dentes na borda mesial, A. neglectus possui uma série de pequenos 

dentículos pouco definidos e altamente variável (1-4). O material-tipo de A. neglectus se 

tornou essencial para a distinção da espécie e comparação entre os caracteres variáveis, 

principalmente quanto aos dentes e o padrão esculturação da mesopleura. Estudamos 11 

síntipos (1 w. MSNG, 9 w. MSNG e 1 q. MSNG) e em todos os exemplares, a mesopleura 

possui pontuações ou reticulações, e pequenos dentículus são encontrados em número 

variável na margem mesial da mandíbula. Brown (1978) cogitou a possibilidade de A. mayri e 

A. neglectus serem a mesma espécies (como mencionado anteriormene), mas não avançou 

nessa hipótese ao considerar a escultura da mesopleura e os possíveis machos encontrados em 

Piracicaba que compinavam com as operárias de A. neglectus. Aqui, optamos por descrever os 

machos que acreditamos pertencer a A. neglectus com base em indivíduos encontrados em 

Minas Gerais que combinam com a morfologia das operárias (mesopleura pontuada), e 

considerando a morfologia externa da genitália proposta por Brown (1978: prancha XI), e 

comparada com os espécimes de A. mayri. Outros machos foram associados a A. neglectus, 

porém, a morfologia externa concorda que os machos, poderiam na realidade pertencer a A. 

altisquamis, e foram equivocadamente associados às rainhas de A. neglectus coletados na 

Bahia (Ilhéus). 

 

Distribuição. PANAMÁ. COLÔMBIA: Magdalena; Valle Del Cauca. GUIANA 

FRANCESA. PERÚ. BOLIVIA. BRASIL: Amazonas, Pará, Maranhão, Alagoas, 

Pernambuco, Tocantins, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. PARAGUAI. URUGUAI. 

ARGENTINA. 

PRANCHAS 

 

Grupo A. altisquamis 
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Figura 2. Anochetus altisquamis (operária síntipo BMNH): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 3. Anochetus altisquamis (rainha): cabeça vista frontal (A); vista lateral completa (B); 

vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista lateral (E). 
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Figura 4. Anochetus orchidicola (operária holótipo USNM): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Grupo A. bispinosus 

 

 

Figura 5. Anochetus bispinosus (operária holótipo): cabeça vista frontal (A); mesossoma em 

vista lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral 

completa (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 6. Anochetus bispinosus (rainha): cabeça vista frontal (A); vista lateral completa (B); 

vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista lateral (E). 
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Figura 7. Anochetus chocoensis novo sinônimo (operária holótipo): cabeça vista frontal (A); 

vista lateral completa (B); vista dorsal completa (C); etiqueta de procedência (D). 
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Grupo A. emarginatus 

Subgrupo A. emarginatus 

 

 

Figura 8. Anochetus emarginatus (operária síntipo BMNH): cabeça vista frontal (A); 

mesossoma em vista lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); 

vista lateral completa (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 9. Anochetus emarginatus (rainha ergatóide): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E). 
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Figura 10. Anochetus emarginatus (macho): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista 

lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa 

(E). 
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Figura 11. Anochetus micans (operária síntipo MHNG): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 12. Anochetus striatulus (operária síntipo MSNG): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 13. Anochetus testaceus (operária síntipo MHNG): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 14. Anochetus testaceus (macho): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E). 
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Subgrupo A. haytianus 

 

 

Figura 15. Anochetus haytianus (operária síntipo USNM): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  



 247 

 

Figura 16. Anochetus kempfi (operária síntipo BMNH): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 17. Anochetus longispinus (operária síntipo MCZ): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); etiqueta de procedência (D).  
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Figura 18. Anochetus oriens (operária holótipo USNM): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 19. Anochetus vallensis (operária parátipo BMNH): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 20. Anochetus vallensis (rainha ergatóide parátipo MZSP): cabeça vista frontal (A); 

vista lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista lateral (D); etiqueta 

de procedência (E).  
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Subgrupo A. hohenbergiae 

 

 

Figura 21. Anochetus hohenbergiae (operária parátipo CPDC): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 22. Anochetus hohenbergiae (rainha parátipo MZSP): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Subgrupo A. horridus 

 

 

Figura 23. Anochetus horridus (operária): cabeça vista frontal (A); vista lateral completa (B); 

vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista lateral (E); 

etiqueta de procedência (F).  



 255 

 

Figura 24. Anochetus horridus (ginecóide operária MZSP): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 25. Anochetus horridus (ninho): concha de Megalobulimus com duas operárias de A. 

horridus (A); Dois ninhos completos de A. horridus dentro da concha de Megalobulimus (B); 

ninho no chão da floresta com orifício virado para cima (C); concha de Megalobulimus com 

detalhe no orifício (D).  
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Figura 26. Anochetus vexator (operária holótipo MZSP): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Subgrupo A. inca 

 

 

Figura 27. Anochetus elegans (operária parátipo): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 28. Anochetus inca (operária síntipo MCZ): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); etiqueta de procedência (D).  
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Figura 29. Anochetus sp. nov 1. (holótipo operária): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Grupo A. inermis 

 

 

Figura 30. Anochetus diegensis (operária síntipo MHNG): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 31. Anochetus diegensis (rainha): cabeça vista frontal (A); vista lateral completa (B); 

vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista lateral (E). 
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Figura 32. Anochetus inermis (operária MHNG): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 33. Anochetus inermis (rainha ergatóide): cabeça vista frontal (A); mesossoma em 

vista lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral 

completa (E). 
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Figura 34. Anochetus inermis (macho): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E).  
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Figura 35. Anochetus miserabilis (operária parátipo IFML): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); etiqueta de procedência (D). 
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Figura 36. Anochetus miserabilis (rainha parátipo IFML): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); etiqueta de procedência (D). 
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Figura 37. Anochetus simoni (operária síntipo MSNG): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 38. Anochetus sp. nov. 2 (holótipo operária): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 39. Anochetus sp. 3 (holótipo operária): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

mesossoma lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista 

lateral completa (E). 
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Figura 40. Anochetus sp. 3  (macho parátipo): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista 

lateral; (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa 

(E). 
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Figura 41. Anochetus targionii (operária síntipo MSNG): cabeça vista frontal (A); 

mesossoma em vista lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); 

vista lateral completa (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 42. Anochetus targionii (rainha): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E). 
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Grupo A. mayri 

 

 
Figura 43. Anochetus mayri (operária síntipo ZMHB): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 44. Anochetus mayri (rainha): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E). 
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Figura 45. Anochetus mayri (macho): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E). 
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Figura 46. Anochetus minans (operária síntipo USNM): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 47. Anochetus minans (rainha): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista lateral 

(B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa (E). 
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Figura 48. Anochetus neglectus (operária síntipo MSNG): cabeça vista frontal (A); vista 

lateral completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma 

em vista lateral (E); etiqueta de procedência (F). 
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Figura 49. Anochetus neglectus (rainha síntipo MSNG): cabeça vista frontal (A); vista lateral 

completa (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); mesossoma em vista 

lateral (E); etiqueta de procedência (F).  
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Figura 50. Anochetus neglectus (macho): cabeça vista frontal (A); mesossoma em vista 

lateral (B); vista dorsal completa (C); mesossoma em vista dorsal (D); vista lateral completa 

(E). 
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4. SÍNTESE  

Aqui apresentamos uma análise filogenética molecular mais detalhada, incluindo um 

maior número de espécies de ambos os gêneros e de diversas regiões biogeográficas, a fim de 

atestar as relações entre os dois gêneros e entre os grupos de espécies de Brown. Obtivemos 

dados de sequência de DNA de um gene mitocondrial e quatro genes de codificação de 

proteínas nucleares para um total de 207 amostras para o grupo interno e 14 amostras para o 

grupo externo. Doze espécies fósseis foram utilizadas para calibrar o tempo de divergência e 

as análises biogeográficas. As análises bayesianas e de máxima verossimilhança (RAxML e 

GARLI) apoiam fortemente a monofilia dos gêneros Anochetus e Odontomachus. Elas 

também apoiam fortemente nove grupos de espécies de Odontomachus e 10 de Anochetus, 

que corroboram as hipóteses de Brown. As análises indicam que Odontoponera é o grupo 

irmão do clado Anochetus + Odontomachus, sugerindo que as formigas trap-jaw evoluíram a 

partir de um ancestral com mandíbula curta. Anochetus + Odontomachus se originaram no 

início do Paleoceno (64.8 Ma), provavelmente nas regiões Neotropical, Afrotropical ou 

Indomalaia, onde irradiaram rapidamente nos últimos 50 milhões de anos, dispersando-se 

várias vezes pela África, Ásia e Austrália.  

A região Neotropical conta atualmente, com 28 espécies distribuídas do norte do 

México ao norte da Argentina e algumas ilhas do Caribe. Apresentamos a primeira revisão 

Neotropical para o gênero, após quase 40 anos, levando também em consideração os grupos 

de espécies reconhecidos para o neotrópico. Das 26 espécies de Anochetus, previamente 

conhecidas, 22 foram redescritas baseadas no exame de material-tipo. Com base no estudo 

material-tipo, uma nova sinonímia e três novas espécies foram reconhecidas para a região 

Neotropical. As espécies agora contam com chaves de identificação para operárias, rainhas e 

machos e suas respectivas distribuições foram atualizadas. Para a região Neotropical, 

Anochetus agora conta com 28 espécies divididas em seis grupos de espécies, sendo eles: A. 

altisquamis, A. bispinosus, A. emarginatus, A. hohenbergiae, A. inermis e A. mayri. 

Muito sobre a história evolutiva dos gêneros Anochetus e Odontomachus deve ainda 

ser esclarecido, como por exemplo, definir o provável grupo irmão, levando em consideração 

os resultados filogenéticos, a reconstrução ancestral e biogográfica aqui apresentadas, uma 

vez que, até o momento, nenhuma filogenia recente conseguiu estimar essa relação com altos 

valores de suporte. Ao momento em que empregamos muitas análises biogeográficas, alguns 

resultados divergiram e, para uma melhor compreensão, uma investigação mais aprofundada 

possa esclarescer a origem e diversificação dos dois grupos. Muitos táxons ainda não 

descritos, como foi o caso da recém-descrita Anochetus hohenbergiae, podem ajudar a 
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reconstruir a história evolutiva do gênero, e talvez seja esse o caminho correto a se seguir para 

compreender melhor a história evolutiva dos gêneros Anochetus e Odontomachus. 

O gênero Anochetus foi alvo de trabalhos taxonômicos e moleculares em diversas 

regiões biogeográficas mas não recebia uma abordagem taxonômica há quase 40 anos para a 

região Neotropical. Assim, a presente revisão para as espécies e seus respectivos grupos de 

espécies encontrados na região Neotropical, representa um grande avanço na taxonomia 

mundial, uma vez, a região abordada representa uma das mais diversas no mundo. Revisões 

para as demais regiões biogeográficas também serão essenciais para a construção da história 

de ambos os gêneros. Muitos dos táxóns utilizados na filogenia não se encaixam em nenhuma 

espécie descrita, e precisam de uma melhor investigação para fecharmos as lacunas desse 

processo evolutivo.  
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