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RESUMO

Uma  revisão  taxonômica  do  gênero  exclusivamente  neotropical  de  formigas 

mirmicíneas Lachnomyrmex Wheeler indicou a existência de 14 espécies, das quais oito são 

aqui descritas pela primeira vez. As seis espécies previamente conhecidas (L. scrobiculatus 

Wheeler,  L.  haskinsi Smith,  L.  pilosus Weber,  L.  plaumanni  Borgmeier,  L. grandis e  L. 

longinodus Fernández & Baena) são consideradas válidas e redescritas. 

Lachnomyrmex integra o grupo de gêneros Lordomyrma, de distribuição mundial, por 

sua  vez,  integrante de  Stenammini,  Myrmicinae. Uma discussão é  apresentada sobre as 

relações biogeográficas e taxonômicas entre os membros deste grupo. Novos dados sobre a 

ocorrência das espécies de  Lachnomyrmex foram obtidos, ampliando consideravelmente a 

distribuição geográfica do gênero, registrado anteriormente apenas em localidades esparsas 

no sul da América Central, Colômbia e sudeste do Brasil, enquanto hoje é conhecida em 

praticamente toda a região Neotropical.

Observações de campo e informações obtidas em rótulos de exemplares permitiram 

aumentar também o  conhecimento  sobre  a  história  natural  do  gênero. As  colônias  são 

relativamente pequenas e aparentemente monogínicas. Os ninhos são encontrados no solo de 

florestas úmidas com serapilheira bem desenvolvida, entre folhas em decomposição e em 

troncos  caídos.  Operárias  normalmente forrageiam sozinhas,  tanto  no  solo  quanto  na 

vegetação freqüentando  desde os  estratos  arbustivos  mais  baixos  até  o  dossel.  Estudos 

recentes, relacionando características morfológicas a síndromes comportamentais, sugerem 

que  Lachnomyrmex  possua  hábitos  alimentares  generalistas.  Machos  deste  gênero 

permanecem desconhecidos.



ABSTRACT

A  taxonomic  revision  of  the  exclusively  neotropical  myrmicine  ant  genus 

Lachnomyrmex Wheeler led to the recognition of 14 species, eight of them here described for 

the first time. The six previously known species (L. scrobiculatus Wheeler, L. haskinsi Smith, 

L.  pilosus Weber,  L.  plaumanni  Borgmeier,  L.  grandis,  and  L.  longinodus Fernández & 

Baena) are considered valid and redescribed. 

Also, I present here a discussion on the biogeographic and taxonomic relationship 

within the taxa of the Lordomyrma genus group of Myrmicinae Stenammini, present all over 

the world tropics. New information on the distribution of the  Lachnomyrmex species was 

obtained, considerably extending its range, originally known from sparse localities in south 

Central America, Colombia, and southern Brazil, to almost all the Neotropical region.

Field  observations  allied  to  information  provided  by  specimen  labels  helped  to 

increase the knowledge on the Lachnomyrmex natural history. Colonies are relatively small 

and apparently monogynic. The nests are found in the ground of lowland wet forests covered 

by a well developed leaf litter layer, between rotten leaves and inside fallen logs. Workers 

generally forage alone in the leaf litter and on live trees, from the lower vegetation to the 

forest canopy. Recent studies, relating morphological traits to behavioral syndromes, suggest 

that Lachnomyrmex present a generalist feeding habit. The male caste of this genus remains 

unknown.
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I. INTRODUÇÃO

As formigas constituem uma das famílias de insetos mais comuns e melhor estudadas em vários 

aspectos de sua biologia e sistemática (Hölldobler & Wilson, 1990; Wilson & Hölldobler, 2005). De 

acordo com a última classificação proposta por Bolton (2003), Formicidae soma 21 subfamílias atuais e 4 

extintas, englobando aproximadamente 12.000 espécies descritas em cerca de 370 gêneros até o final do 

ano de 2006 (Agosti & Johnson, 2005). A região Neotropical está em segundo lugar quanto ao número de 

gêneros de formigas (119),  antecedida pelos  124 gêneros da região Indo-Australiana (Fernández & 

Ospina, 2003). Contudo, entre todas as regiões biogeográficas, a região Neotropical é a que apresenta o 

maior número de gêneros endêmicos (53), representando 19% de todos os gêneros descritos (Bolton, 

1995a). Estimativas sugerem que o número total de espécies de formigas atuais chegue a 20.000, sendo 

que o contigente ainda não descrito deve estar concentrado nas florestas tropicais (Fernández & Ospina, 

2003).

A primeira proposta filogenética para a  classificação de formigas foi apresentada por Brown 

(1954) que, apesar de apresentar alguns caracteres de grande utilidade nos estudos subseqüentes, não 

demonstrou de forma inequívoca a monofilia de Formicidae. Baroni Urbani, em 1989, através de uma 

análise filogenética explícita com base em caracteres morfológicos e comportamentais, apresenta uma 

proposta de classificação que comprova a monofilia do grupo com base em sinapomorfias robustas. 

Contudo, as  relações filogenéticas internas de  Formicidae estão longe de  estarem satisfatoriamente 

conhecidas,  representando  uma  importante  fonte  de  discussão  na  literatura  e,  conseqüentemente, 

causando instabilidade na taxonomia dos níveis superiores deste grupo (Bolton, 1990a,b,c; Ward, 1990; 

Hashimoto, 1991a,b; Baroni Urbani et al., 1992; Shattuck, 1992; Grimaldi et al., 1997; Sullender, 1998; 

Astruc et al., 2004; Moreau et al., 2006; Ouellette et al., 2006; Brady et al., 2006).

Dentre as 21 subfamílias de Formicidae atuais, Myrmicinae é a maior e mais diversificada, tanto 

em termos regionais como globais (Hölldobler & Wilson, 1990). Segundo Bolton (1995a), mais de 45% 
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das espécies e mais de 52% dos gêneros de Formicidae pertencem a esta subfamília. Devido ao grande 

número de táxons que encerra, Myrmicinae é também a subfamília mais complexa, considerando-se as 

relações filogenéticas internas. Grande parte  das 24 tribos mirmicíneas reconhecidas atualmente não 

atingiu ainda estabilidade taxonômica, assim como muitos dos gêneros que as compõem (Bolton, 2003). 

Este é também o caso da tribo Stenammini.

Stenammini foi criada por Ashmead (1905) com Stenamma como gênero-tipo e englobando 26 

gêneros. Emery,  em 1921, define Stenammini  como subtribo de Pheidolini  e,  posteriormente, como 

subtribo  de  Myrmicini  (Emery,  1924).  Em  1994,  Bolton  restabelece  Stenammini  como  tribo  de 

Myrmicinae, incluindo em sua classificação os gêneros considerados como pertencentes a esta tribo pelos 

autores posteriores a Ashmead.

Stenammini,  juntamente  com  Adelomyrmecini  e  Solenopsidini,  integra  o  grupo  de  tribos 

solenopsidíneas, sendo que Stenammini apresenta como principais sinapomorfias (em relação ao plano 

básico de Myrmicinae) a ausência de esporões metatibiais, o tergito do primeiro segmento gastral não 

cobrindo fortemente o esternito do gáster, o tegumento esculpido na cabeça e no dorso do mesossoma e 

ausência da sutura promesonotal. Na proposta mais recente de Bolton (op. cit.), Stenammini apresenta 

distribuição  mundial  e  engloba  os  seguintes  gêneros:  Ancynidris,  Bariamyrma,  Calyptomyrmex, 

Cyphoidris, Dacatria, Dacetinops, Dicroaspis, Indomyrma, Lachnomyrmex, Lasiomyrma, Llemomyrmex 

(fóssil,  com relações ainda  não  bem esclarecidas),  Lordomyrma,  Proatta,  Rogeria,  Rostromyrmex, 

Stenamma, Tetheamyrma e Vollenhovia.

O gênero  Lachnomyrmex (do grego,  lachno:  pêlo lanoso;  myrmex:  formiga) foi  descrito por 

Wheeler (1910) com L. scrobiculatus como espécie-tipo, por monotipia, com base em uma gine e seis 

operárias coletadas em Alta  Vera  Paz,  Guatemala.  Emery (1914)  considerou  Lachnomyrmex  como 

pertencente à Leptothoracini, enquanto Kusnezov (1964), analisando as semelhanças morfológicas entre 

Lachnomyrmex e alguns membros de Myrmicini, o transfere para esta tribo. Hölldobler & Wilson (1990) 
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promovem uma terceira transferência, incluindo  Lachnomyrmex em Pheidolini.  Finalmente, Bolton 

(1994) restabelece Stenammini, para a qual transfere Lachnomyrmex.

A segunda espécie de  Lachnomyrmex (L. haskinsi) foi descrita por Smith (1944) com base em 

uma única operária obtida em uma amostra de serapilheira (submetida ao funil de Berlese), proveniente 

da ilha de Barro Colorado, Panamá. Weber (1950) descreve L. pilosus também com base em um único 

indivíduo coletado na serapilheira  de uma floresta  úmida em Macqueripe Bay,  Trinidad. Em 1957, 

Borgmeier descreve L. plaumanni da Mata Atlântica de Santa Catarina, estendendo consideravelmente a 

distribuição do gênero e registrando pela primeira vez sua presença na América do Sul. A descrição foi 

feita com base em nove operárias e três gines obtidas em amostras de serapilheira submetidas ao funil de 

Berlese.

Após  40  anos  sem nenhuma adição ou  alteração no  status das  espécies de  Lachnomyrmex, 

Fernández & Baena (1997) descrevem  L.  grandis e  L.  longinodus,  ambas provenientes  de  Nariño, 

Colômbia. L. grandis foi descrita a partir de uma operária e uma gine coletadas manualmente enquanto se 

deslocavam pela vegetação arbórea no interior de um bosque úmido; enquanto L. longinodus foi descrita 

com base em uma única operária coletada na serapilheira de uma floresta localizada na vertente ocidental 

da Cordilheira dos Andes.

Devido ao fato de Lachnomyrmex não ter sido objeto de nenhuma revisão desde sua descrição 

original (há quase 100 anos), grande parte dos exemplares coletados até o momento foram identificados 

“por aproximação”, comparados  às descrições disponíveis  na literatura. Obviamente, isso gerou um 

acúmulo de espécies não descritas e/ou erroneamente identificadas em diversas coleções nacionais e do 

exterior. Contudo, dentre os trabalhos publicados em que este gênero é mencionado, destacam-se o de 

Kugler (1978), que pela primeira vez descreve detalhadamente aspectos da morfologia do aparelho de 

ferrão de Lachnomyrmex e o de Fernández & Baena (1997), que fornecem uma chave para as espécies até 

então descritas.
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As espécies de  Lachnomyrmex compartilham uma série de características morfológicas com o 

gênero africano Cyphoidris Weber e com o indo-australiano Lordomyrma Emery, de forma que os três 

gêneros compõem o grupo Lordomyrma de Stenammini (Bolton, 1981; Kugler, 1997). Informalmente, 

discute-se a possibilidade de que tais semelhanças indiquem que os três táxons na verdade formariam um 

único  gênero,  cuja  monofilia  seria  sustentada  principalmente  pela  presença das  escrobas antenais 

profundas (B. Bolton e F. Fernández, com. pess.). Contudo, no presente trabalho, são apontados alguns 

caracteres distintos entre os táxons que formam o grupo  Lordomyrma,  sugerindo a validade dos três 

gêneros, até que uma análise filogenética interna para Stenammini demonstre o contrário.

Devido aos hábitos criptobióticos das espécies de  Lachnomyrmex, muito pouco é conhecido a 

respeito de sua história natural. De fato,  até o início da elaboração deste trabalho,  os únicos dados 

relacionados à biologia deste gênero estavam sumarizados na descrição original de Wheeler (1910), na 

qual o  autor define  L. scrobiculatus como “uma espécie evidentemente tímida que forma pequenas 

colônias encerradas em cavidades, assim como as espécies de  Rogeria e  Leptothorax”. Novos dados, 

obtidos a partir de diferentes fontes, somados às informações existentes, ampliaram consideravelmente o 

conhecimento atual sobre a história natural do grupo.

Técnicas  recentes  de  extração  de  formigas  de  serapilheira,  aplicadas  principalmente  em 

levantamentos quantitativos,  têm  proporcionado  um aumento substancial  da  representatividade das 

espécies de  Lachnomyrmex nas  coleções de  formigas neotropicais. Dentre os  projetos recentes que 

contribuíram para esse acúmulo de exemplares, destacam-se “Riqueza e Diversidade de Hymenoptera e 

Isoptera ao Longo de um Gradiente Latitudinal na Mata Atlântica – A Floresta Pluvial do Leste do 

Brasil”, complementar ao Programa Biota-Fapesp e coordenado pelo Dr. Carlos Roberto F. Brandão do 

Museu  de  Zoologia  da  USP e  o  Projeto ALAS (Artropods  of  La  Selva,  Costa  Rica),  no  qual  o 

levantamento de  formigas  é  coordenado  pelo  Dr.  John  T.  Longino  da  Evergreen  State  College, 

Washington State, EUA (Longino, 2006). 

4



Tais projetos e expedições de coleta não só contribuem para o aumento do número de espécimes 

depositados em acervos, como também possibilitam o registro de novos táxons e a expansão dos limites 

de distribuição conhecidos para diversas espécies. Kempf (1972), ao publicar o Catálogo Abreviado das 

Formigas da  Região Neotropical, registra  a  presença de  Lachnomyrmex apenas para a  Guatemala, 

Panamá e Trinidad, na América Central, e Estados do sul e sudeste do Brasil; Brandão (1991) não registra 

nenhuma adição a esta distribuição. Somente seis anos mais tarde são feitos novos registros do gênero 

para a Colômbia (Fernández e Baena, 1997). O estudo do material obtido neste trabalho permitiu ampliar 

a distribuição conhecida das espécies de  Lachnomyrmex para praticamente toda a região Neotropical 

(Fig. 02).

Considerando o  que  foi  acima descrito, os  objetivos do presente trabalho são: (1) o  estudo 

taxonômico de um gênero exclusivamente neotropical, pertencente à mais rica e diversificada subfamília 

de Formicidae,  uma vez que  Lachnomyrmex é  um dos poucos gêneros de formigas que não possui 

revisão; (2) mapear e ilustrar a ocorrência de todas as espécies aqui descritas, apresentando uma hipótese 

para a sua distribuição atual; (3) sumarizar os dados acerca da biologia de  Lachnomyrmex através da 

soma  das  informações  obtidas  durante  a  elaboração  deste  trabalho  e  (4)  comentar  as  relações 

biogeográficas e taxonômicas entre os membros do grupo de gêneros Lordomyrma.
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II. MATERIAL E MÉTODOS

1. Material Examinado

Foram examinados cerca de 600 exemplares de  Lachnomyrmex,  além de três exemplares de 

Cyphoidris e  seis de  Lordomyrma,  todos provenientes das instituições listadas abaixo, seguidas  dos 

nomes dos  curadores responsáveis pelos empréstimos. Os acrônimos seguem Arnett  et  al. (1993) e 

Brandão (2000), exceto para as coleções particulares; neste caso, são utilizadas as iniciais CP (coleção 

particular), seguidas pela abreviatura do nome do responsável.

Uma lista detalhada do material examinado é apresentada após a descrição ou redescrição de cada 

espécie. Nesta lista são apresentados todos os dados dos rótulos dos exemplares estudados (exceto os 

referentes ao material tipo, listados à parte e antes), sendo que a ordenação dos países e suas subdivisões 

políticas seguem ordem alfabética. Alguns exemplares não examinados neste estudo foram considerados 

estudados por possuírem imagens de alta resolução disponíveis na internet, o que permitiu um estudo 

morfológico comparável ao realizado com os exemplares efetivamente observados. Neste caso, foram 

incluídas na lista do material examinado as devidas menções aos detentores dos direitos das imagens, 

além da citação da fonte consultada.

Exemplares depositados na  California Academy of  Sciences e  no  Museum of  Comparative 

Zoology  foram  examinados  apenas por  imagens, devido  ao  fato  dos  curadores destas  instituições 

recusarem-se a enviar exemplares para o Brasil, sob a alegação de que a legislação brasileira vigente 

impossibilita a devolução deste material. Solicitações de empréstimo feitas junto ao Los Angeles County 

Museum foram seguidamente ignoradas pelo curador da coleção de Formicidae. Contudo, também incluo 

na lista abaixo os acrônimos das instituições que não enviaram material, uma vez que as mesmas são 

citadas ao longo do texto.
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• AMNH – American Museum of Natural History, New York, NY, EUA; Dr. James M. Carpenter.

• BMNH – The Natural History Museum, Londres, Inglaterra; Dra. Kim Goodger.

• CASC – California Academy of Sciences, California, EUA; Dr. Brian Fisher.

• CPDC – Centro de Pesquisas do Cacau, Itabuna, Bahia; Dr. Jacques H. C. Delabie.

• CPJL  –  Coleção  particular  do  Dr.  John  T.  Longino,  The  Evergreen  State  College,  Olympia, 

Washington, EUA.

• CPMS – Coleção particular da Dra. Maria Santina de C. Morini, Universidade Mogi das Cruzes, 

Mogi das Cruzes, SP, Brasil.

• CPWM – Coleção particular do Dr. William P. Mackay, The University of Texas, El Paso, Texas, 

EUA.

• ICNC – Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, 

Colômbia; Dr. Fernando Fernández Castiblanco.

• IHVL – Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, Santafé de 

Bogotá, Colômbia; Dr. Fernando Fernández Castiblanco.

• INBC – Instituto Nacional de Biodiversidad, Santo Domingo de Heredia, Heredia, Costa Rica; Dr. 

Manuel Solís.

• INPA –  Instituto  Nacional  de  Pesquisas  da  Amazônia,  Manaus,  AM,  Brasil;  Dr.  Augusto  L. 

Henriques.

• IZAV – Instituto de Zoologia Agricola, Facultad de Agronomia, Universidad Central de Venezuela, 

Maracay, Arágua, Venezuela; Dr. John E. Lattke.

• MCZ – Museum of Comparative Zoology, Harvard University, Boston, Massachusetts, EUA; Dr. 

Stefan Cover.

• MPEG – Museu Paraense “Emílio Goeldi”, Belém, PA, Brasil; Dra. Ana Y. Harada.
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• MUSM – Museo de Historia Natural “Javier Prado”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Peru; Dr. Gerardo Lamas Müller.

• MZSP – Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil; Dr. Carlos Roberto 

F. Brandão.

• UFCE – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE, Brasil; Dr. Yves P. Quinet.

• UFPE – Departamento de Botânica, CCB, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil; 

Dra. Inara R. Leal.

• USNM – National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC, EUA. Dr. 

Ted R. Schultz.

2. Terminologia

Para  a  morfologia  externa  e  esculturação  superficial  do  tegumento  foram  empregadas  as 

terminologias propostas por Bolton (1994, 2000) e Harris (1979), respectivamente. As descrições de 

morfologia de pêlos seguem o trabalho de Wilson (1955). Os termos para as estruturas que compõem o 

aparelho de ferrão seguem Kugler (1978). A terminologia para venação alar segue Brown & Nutting 

(1950).

As  fêmeas  reprodutivas  são  aqui  chamadas “gines”, termo mais  adequado que  “fêmea”  ou 

“rainha”, de acordo com De Andrade & Baroni Urbani (1999).

Apesar  de  não  apresentar  uma  proposta  filogenética  no  presente  trabalho,  utilizo  termos 

normalmente empregados neste  tipo de estudo ao me referir à  condição de determinados caracteres 

morfológicos (por exemplo,  autapomorfias e  sinapomorfias). Para  a  avaliação das condições destes 

caracteres, me baseio no plano básico de Stenammini proposto por Bolton (2003).

Um dos caracteres mais importantes na separação das espécies de  Lachnomyrmex é o grau de 

convexidade do promesonoto.  A variação deste caráter é determinada pelo comprimento relativo do 
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mesossoma. Espécies com o mesossoma mais alongado possuem um promesonoto relativamente mais 

baixo, em vista lateral, que espécies que possuem o mesossoma mais compacto. Para descrever a variação 

neste caráter, comparo o ponto mais alto do promesonoto, em vista lateral, ao nível da face dorsal do 

propódeo e utilizo esta relação na descrição das espécies. Uma indicação gráfica desta comparação está 

representada na figura 01 pela sigla GCP (grau de convexidade do promesonoto).

Todas as menções feitas ao longo do texto referentes à topografia de determinadas localidades 

levam em consideração a altitude em relação ao nível do mar.

3. Medidas 

Para  este  trabalho  foram  tomadas  as  medidas  tradicionalmente  empregadas  em  revisões 

taxonômicas mirmecológicas, sempre apresentadas em milímetros. Os valores dos índices adotados são 

apresentados na forma de proporções.

As medidas foram tomadas com o auxílio de um retículo micrométrico fixado a uma lente ocular 

de 16 aumentos, acoplada a um estereomicroscópio binocular Leica MZ9, sob aumento padronizado de 

80 vezes. Para a medição de estruturas menores e/ou com limites pouco definidos, foram utilizadas as 

escalas do microscópio eletrônico de varredura.

Abaixo são listadas as siglas para as medidas e índices utilizados, seguidos por sua respectiva 

descrição. Um esquema com indicações gráficas das medidas tomadas pode ser observado na figura 01.

LC – Largura máxima da cabeça: em vista frontal, tomada entre as margens externas da cabeça na altura 

da borda superior dos olhos compostos.

CC – Comprimento da cabeça: em vista frontal, tomado entre o vértice visível com a cabeça em vista 

frontal (com todas as bordas em foco, pois a margem posterior da cabeça não é visível deste modo) e a 

borda anterior do clípeo.
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CM – Comprimento da mandíbula: tomado entre um ponto médio da linha imaginária que une a borda 

externa das bases da mandíbula e o ponto mais distal do dente apical (com as mandíbulas fechadas).

CE – Comprimento do escapo antenal, excluindo a radícula.

CO – Comprimento do olho no maior diâmetro.

CMS – Comprimento do mesossoma: em vista lateral, tomada ao longo do eixo que liga o ponto médio 

da curva ascendente do pronoto até o ângulo póstero-inferior da metapleura.

CEP – Comprimento dos espinhos propodeais, em vista lateral.

CP – Comprimento do pecíolo: em vista lateral, desde a inserção do pedúnculo no propódeo até a junção 

do nó ao pós-pecíolo. 

CPP – Comprimento do pós-pecíolo: em vista lateral, desde a inserção no pecíolo até a junção com o 

gáster.

CG – Comprimento do gáster: em vista lateral, desde o limite posterior do pós-pecíolo até o ápice do 

gáster, excluindo o ferrão.

CT – Comprimento total. A soma aritmética de CM, CC, CMS, CP, CPP, e CG.

IC – Índice cefálico. LC x 100, dividido pelo CC.

IE – Índice escapular. CE x 100, dividido pela LC.

IO – Índice ocular. CO x 100, dividido pela LC.
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FIGURA 01.  Representação  das  medidas  tomadas  dos  exemplares  de  Lachnomyrmex.  A)  Cabeça  em vista 

frontal; B) Habitus.
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4. Imagens

4.1. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Com o objetivo de explorar caracteres de importância na separação das espécies, foram utilizadas 

imagens de alta definição produzidas pelo microscópio eletrônico de varredura (MEV), modelo LEO 440

, do Museu de Zoologia da USP.

A observação dos indivíduos no MEV requer alguns procedimentos prévios, listados a seguir, de 

acordo com a ordem em que foram executados:

Limpeza: A limpeza prévia foi realizada manualmente com o auxílio de um pincel macio para a 

retirada das partículas maiores; na seqüência, o material foi imerso em solução aquosa (destilada) de 

detergente comercial a 10% e em seguida submetido ao ultra-som em aparelho Thornton a 40 Khz, por 

10 minutos. O procedimento foi repetido duas vezes apenas com água destilada.

Ponto  Crítico:  As  amostras foram imersas por  alguns  minutos  em três  diferentes soluções, 

seqüencialmente: álcool absoluto; álcool absoluto + acetona a 50% e, finalmente, acetona a 100%. Em 

seguida foram submetidas ao aparelho de ponto crítico Bal-Tec CPD 030 e imersas em acetona a 100%. 

Neste aparelho é feita a troca gradual de acetona por CO2 a uma temperatura de 5º C sob vácuo. Este 

procedimento promove a  desidratação  do  material,  uma  vez  que  a  umidade  nele  presente  pode 

comprometer a qualidade das imagens.

Montagem: Cada indivíduo recebeu montagem dupla. Inicialmente, o exemplar foi fixado com 

cola de prata a um pequeno triângulo de alumínio, segundo a convenção para formigas. A região do 

indivíduo fixada ao triângulo foi a porção ventral do tronco entre as pernas médias e as posteriores. O 

triângulo foi, então, fixado diretamente sobre a placa metálica do MEV (stub) com o auxílio de uma fita 

adesiva dupla face de carbono.
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Metalização: O material foi mantido sob vácuo em câmara do aparelho metalizador Bal-Tec SCD 

050 que, após a polarização da superfície do material através de uma corrente de 50 mA, promove uma 

aspersão de pó de ouro, recobrindo uniforme e muito finamente a amostra. Para a obtenção das imagens, 

um único indivíduo de cada espécie foi utilizado devido ao risco de dano durante o tratamento e pelo 

procedimento alterar  permanentemente  a  sua  cor.  Somente  espécies  que  possuíam  mais  de  três 

exemplares conhecidos tiveram um indivíduo submetido ao processo completo.

Edição de imagens: As imagens foram obtidas sob diferentes magnificações (40 a 300 vezes), de 

acordo com o tamanho do indivíduo e/ou estrutura observada. A intensidade do feixe de elétrons variou 

de acordo com o estado de condutividade do material.

As imagens foram editadas apenas nos parâmetros brilho, contraste e curvas de tom de cinza para 

ressaltar alguns detalhes, além de melhorar a visualização do espécime como um todo, sempre buscando 

manter o máximo de originalidade à micrografia obtida ao MEV. O programa utilizado para as edições 

necessárias foi o Adobe Photoshop 7.0 (Microsoft). 

4.2 Imagens Digitais

Para  representar as  espécies  Lachnomyrmex grandis e  L.  haskinsi são  apresentadas imagens 

produzidas  pelo  programa  AutoMontage (Syncroscopy). O  uso  destas  imagens  foi  gentilmente 

autorizado pelo autor e detentor dos seus direitos,  Dr.  John T. Longino,  e as mesmas encontram-se 

disponíveis na internet (Longino, 2006).

4.3. Desenhos esquemáticos

As espécies L. longinodus,  L.  sp. E e  L.  sp. H são conhecidas apenas por um indivíduo e, por 

medidas de segurança e preservação, não foram submetidas aos processos de obtenção de imagens no 

MEV,  acima  descritos.  Sendo assim,  estes  exemplares foram representados através  de  ilustrações 
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esquemáticas obtidas sob câmara clara acoplada a uma lupa binocular. O aumento adotado variou de 

acordo com o tamanho do espécime representado. 

Os exemplares foram representados em duas posições, cabeça em vista frontal e  habitus. Para 

evidenciar estruturas importantes na identificação das espécies, optou-se por omitir a maior parte dos 

detalhes de esculturação e pilosidade. A esculturação foi representada somente para denotar profundidade 

e a pilosidade foi omitida nas antenas, pernas e no dorso da cabeça, em vista frontal. Estruturas quebradas 

e/ou perdidas foram indicadas através de uma linha pontilhada.

4.4. Mapas de Distribuição

As coordenadas geográficas das localidades em que foram registradas espécies de Lachnomyrmex 

foram obtidas a partir de informações contidas em rótulos de exemplares e consultas ao programa Atlas 

Mundial  Encarta  9 (Microsoft).  Em  seguida,  foram  elaborados  mapas  indicando  a  distribuição 

geográfica para todas as espécies conhecidas do gênero, com auxílio do programa Arcview GIS 3.2 

(Neuro Data). Somente os exemplares examinados neste trabalho foram representados nos mapas; tal 

medida foi adotada para evitar eventuais imprecisões na distribuição das espécies provenientes de erros 

de identificação.

5. Descrições

Assumindo  que  formigas são  insetos  prognatos, os  caracteres descritos são apresentados  de 

acordo com a orientação do corpo, ou seja, a partir da mandíbula até a porção distal do gáster. Caracteres 

autapomórficos  são  brevemente  apresentados  nas  diagnoses  e  pormenorizados  nas  descrições. 

Sinapomorfias do gênero não são repetidas nas descrições de espécies.

As medidas e índices morfométricos são apresentados no início de cada descrição. No caso de 

espécies descritas previamente, serão fornecidas as medidas do holótipo (caso tenha sido designado) 
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seguidas pelo intervalo de variação,  entre parênteses, dos valores obtidos para todos os exemplares 

medidos (n).

Para  a  observação de  exemplares de  Lachnomyrmex e  utilização da  chave de  identificação, 

recomenda-se o  uso  de  lâmpadas fluorescentes  (frias)  que  permitem uma melhor visualização dos 

caracteres mencionados, principalmente os detalhes de esculturação.

Nas descrições de espécies novas não serão designados espécimes-tipo, uma vez que dissertações 

e teses não atendem aos critérios formais de nomenclatura, de acordo com o Código Internacional de 

Nomenclatura Zoológica (4ª Edição, Artigo 74). Para a identificação destas espécies são utilizadas letras 

maiúsculas, de maneira provisória, até que o presente estudo seja formalmente publicado. 

As descrições seguem ordem alfabética. Após cada descrição são apresentados comentários sobre 

a taxonomia das espécies, além de dados sobre distribuição e biologia, separados em tópicos.
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III. RESULTADOS E DISCUSSÃO

1. Descrição do Gênero

Lachnomyrmex Wheeler, 1910

Lachnomyrmex Wheeler,  1910: 263. (operária e gine). Espécie-tipo:  L. scrobiculatus,  por monotipia. 

Emery 1914: 42 (inclusão em Leptothoracini); Emery, 1924: 269 (diagnose e catálogo); Smith, 

1944: 226 (adendos à  diagnose original e  chave para espécies); Weber,  1950: 3  (chave para 

espécies); Brown, 1950: 249 (adendos à diagnose original); Kusnezov, 1964: 57 (inclusão em 

Myrmicini); Kempf, 1972: 128 (catálogo); Wheeler & Wheeler, 1989: 320 (larva); Hölldobler & 

Wilson, 1990: 16 (inclusão em Pheidolini); Bolton, 1994: 106 (inclusão em Stenammini), Bolton, 

1995a: 1050 (censo); Bolton, 1995b: 220 (catálogo); Fernández & Baena, 1997: 112 (chave para 

espécies); Bolton, 2003: 203 (sinopse taxonômica de gêneros); Fernández, 2003a: 325 (diagnose); 

Fernández & Ospina, 2003: 54 (sinopse de gêneros neotropicais).

Diagnose 

Myrmicinae com tegumento predominantemente rugoso.  Corpo coberto por  pêlos  longos  e 

flexíveis. Mandíbula com cinco dentes. Borda anterior do clípeo com uma incisão larga; superfície dorsal 

mediana do  clípeo  bicarenada.  Fórmula palpal  2,2.  Escrobas antenais profundas. Antenas  com 11 

segmentos e  clavas de dois  segmentos.  Perfil  dorsal  do promesonoto convexo. Espinhos propodeais 

desenvolvidos. Gáster normalmente globoso e sem ângulos anteriores.

Descrição
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Operária. Monomórfica. Comprimento total relativamente pequeno (2,26-4,54 mm). Coloração: 

vermelho-ferruginosa  a  negra,  apêndices mais  claros,  amarelados a  acobreados. Tegumento rígido, 

brilhante e  fortemente esculpido na cabeça,  mesossoma e cintura. Escultura composta por rugas de 

espessura variável, predominantemente longitudinais na cabeça e variando de irregulares e vermiculadas 

a  regulares  e  longitudinais  no  mesossoma  e  cintura;  superfície dorsal  da  cabeça  e  promesonoto 

eventualmente  apresentando  pontuações  pilígeras  esparsas;  mandíbula  com  pontuações  pilígeras 

variavelmente impressas e estrias longitudinais geralmente restritas à região basal, próximo à inserção 

mandibular; porções laterais do clípeo predominantemente lisas e porção mediana apresentando poucas 

rugas curtas e irregulares; superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, 

exceto em L. longinodus; mesossoma com rugosidade geralmente mais densa no promesonoto que no 

propódeo;  rugas longitudinais  curtas e  bem definidas  ao  longo da  sutura metanotal; face basal do 

propódeo geralmente com estrias transversais curtas e profundas entre as bases dos espinhos propodeais; 

coxas anteriores predominantemente lisas, mas com rugas finas e transversais conspícuas; face posterior 

do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo geralmente rugosos, podendo ser lisos ou com pontuação fina e 

densa em algumas espécies; face gular, superfície posterior da cabeça (área nucal), propleura, dorso do 

pedúnculo  peciolar,  face  anterior do  nó  peciolar,  gáster  e  apêndices geralmente lisos  e  brilhantes. 

Pilosidade geralmente densa e abundante; pêlos claros, longos e flexíveis cobrindo a maior parte da 

superfície do corpo, mais densos na superfície dorsal da cabeça, promesonoto e eventualmente na cintura; 

pêlos  mais  curtos  e  subdecumbentes esparsamente  distribuídos  no  dorso  da  cabeça  e  cobrindo 

densamente  os  escapos  antenais  e  pernas;  mandíbulas  com  pilosidade  esparsa,  concentrada 

principalmente nas margens externas; borda anterior do clípeo com uma faixa contínua de pêlos que se 

tornam mais longos à medida em que se aproximam da região mediana, chegando a atingir mais da 

metade do comprimento das mandíbulas; margem das carenas e lobos frontais apresentando uma série de 

três a quatro pêlos extremamente longos e espaçados, que se projetam na direção das margens laterais da 

cabeça  e,  em  alguns  casos,  ultrapassam o  comprimento  dos  escapos  antenais;  funículos  antenais 
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apresentando pubescência densa, principalmente nos segmentos apicais; promesonoto densamente piloso, 

especialmente na região dorsal; face dorsal do propódeo com pilosidade esparsa; porções anteriores das 

bases dos espinhos propodeais apresentando, no mínimo, um pêlo longo e flexível; lobos propodeais com 

pêlos longos  escassos  voltados em direção ao  pedúnculo  peciolar; coxas anteriores com pilosidade 

restrita  à  porção  anterior;  gáster  esparsamente  coberto  por  uma  série  de  pêlos  apressos,  finos  e 

extremamente curtos;  superfície do primeiro tergito gastral  inteiramente coberta por pêlos  longos e 

flexíveis a totalmente glabra; porção ventral do gáster e pigídio com pilosidade curta e densa; superfície 

interna das escrobas antenais, dorso do pedúnculo peciolar e face anterior do nó peciolar glabros.

Cabeça tão ou mais longa do que larga, globosa; margem posterior variando de plana a fortemente 

arredondada;  bordas  laterais,  em  vista  frontal,  convergindo  levemente  em  direção  à  mandíbula. 

Mandíbula relativamente longa, subtriangular e com a margem externa moderadamente convexa, em 

vista frontal; margem mastigatória com cinco dentes, dois apicais, dois basais e um mediano, eqüidistante 

dos  demais  (fórmula  dental  2-1-2),  sendo  o  dente  apical  mais  desenvolvido  e  os  basais  pouco 

diferenciados da margem. Clípeo relativamente estreito, convexo e fracamente emarginado nas porções 

laterais;  borda  anterior  com  uma  incisão  mediana  pronunciada;  face  dorsal  da  porção  mediana 

bicarenada. Fórmula palpal 2,2. Gena com estrias longitudinais curtas e profundamente impressas. Lobos 

frontais arredondados a subquadrados anteriormente e projetados lateralmente sobre a porção anterior das 

escrobas antenais, cobrindo as inserções das antenas, em vista frontal da cabeça. Carenas frontais não 

emarginadas e  projetadas lateralmente sobre  as  escrobas antenais.  Escrobas antenais  extremamente 

profundas e suficientemente largas para abrigar os escapos antenais por completo, quando em repouso. 

Área  frontal  e  sutura  fronto-clipeal  obsoletas.  Antena  com  11  segmentos;  escapos  antenais 

moderadamente clavados e tão ou um pouco mais longos que as escrobas antenais; funículo com clava de 

dois segmentos, sendo estes tão ou mais longos que os segmentos funiculares anteriores juntos; segmento 

apical normalmente com duas ou mais vezes o comprimento do pré-apical. Olhos compostos elípticos a 

subreniformes, relativamente bem desenvolvidos e fortemente convexos, posicionados sob as escrobas 
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antenais,  ligeiramente  antes  da  linha  média  da  cabeça.  Ocelos  ausentes.  Carena  nucal  fracamente 

emarginada.

Mesossoma moderadamente alongado; dorso do promesonoto convexo, em vista lateral; sutura 

promesonotal  ausente.  Sutura  metanotal  variavelmente  impressa.  Propódeo  fortemente  inclinado; 

espinhos propodeais bem desenvolvidos, agudos e ligados em suas bases por carenas transversais na face 

basal do propódeo; espiráculos propodeais relativamente projetados com abertura de diâmetro variável e 

posicionados muito próximos à face declive do propódeo; lobos propodeais subquadrados e armados com 

espinhos  de  tamanho  variável,  ligados  aos  espinhos  propodeais  por  lamelas  conspícuas.  Pernas 

relativamente curtas e robustas; fêmures e tíbias ligeiramente clavados; esporão tibial anterior fortemente 

curvado, atingindo quase a metade do comprimento do primeiro tarsômero; pernas médias e posteriores 

desprovidas de esporões; garras tarsais simples, de comprimento variável e fortemente curvadas.

Pecíolo  pedunculado,  ventralmente  carenado  e  eventualmente  com  um  discreto  processo 

anteroventral; nó peciolar diferenciado e de altura variável. Pós-pecíolo normalmente mais largo do que 

longo, em vista dorsal, sem nó diferenciado e, em alguns casos, apresentando um processo ventral de 

tamanho variável. Gáster globoso a ligeiramente alongado, sem ângulos anteriores. Placa quadrada do 

aparelho de ferrão (segundo Kugler, 1978) com lobos laterais reduzidos e face ventral estreita; placa 

oblonga  com  braço  posterior  estreito  e  apódema  posterior  proeminente; gonóstilo  uniformemente 

esclerotisado; placa triangular longa e delgada, com o processo ventroapical longo e estreito e o processo 

dorsoapical pouco diferenciado; lanceta longa, muito estreita e com ápice rombudo, sendo que a carena e 

a projeção ventral são paralelas na maior parte do comprimento da lanceta; lâmina do ferrão muito longa, 

delgada  e  com  a  cavidade interna  muito  reduzida;  bulbo  e  câmara  valvular  bem  desenvolvidos, 

distinguíveis em vista lateral, sendo que o bulbo possui um perfil dorsal fracamente convexo; em vista 

lateral,  base  do  ferrão  vertical  com  processos  anterolaterais proeminentes e  carena  basal  pouco 

desenvolvida; fúrcula em formato de U, braços laterais não curvados e braço dorsal  reduzido a um 

pequeno tubérculo.

19



Gine. Com a maior parte dos caracteres diagnósticos das operárias, porém, com as modificações 

próprias  das  gines  mirmicíneas. Em  adição  à  descrição das  operárias,  as  gines  destacam-se  pela 

rugosidade predominantemente longitudinal, principalmente no dorso do alitronco, meso e metapleura. 

Ocelos presentes, sendo o anterior normalmente maior que os posteriores. Escuto convexo; notáulices, 

parápsides e linhas parapsidiais indistinguíveis em meio à escultura; tégulas enegrecidas e projetadas 

lateralmente. Articulação transcutal  discretamente convexa. Pré-escutelo apresentando o sulco escuto-

escutelar  variavelmente impresso;  axilas  lateralmente subquadradas.  Escutelo  plano  e  subcircular. 

Mesonoto extremamente estreito e pouco projetado. Face basal do propódeo curta; espinhos propodeais 

bem menos desenvolvidos do que nas operárias. Asas anteriores com estigma estreito e  fracamente 

pigmentado; veias longitudinais Sc+R, M+Cu e A presentes; células C e R fechadas; SR estendendo-se 

distalmente além do stigma; M não se estende além da célula SR; Cu curta, estendendo-se até pouco além 

da metade da distância entre a célula 1M e a borda posterior da asa; veia longitudinal Cu+A espectral no 

ponto em que atinge A; veia A curta, não se estende além de célula Cu. Asas posteriores com venação 

muito reduzida; Sc+R e M+Cu presentes; SR e Sc+R estendendo-se minimamente após a célula R.

Macho. Desconhecido.

Larva. (Segundo Wheeler & Wheeler, 1989). Pilosidade abundante, longa, esparsa e composta 

por quatro tipos de pêlos: (1) longo, curvado e com o ápice ligeiramente ramificado; (2) longo, curvado e 

com um pequeno bulbo apical; (3) longo, liso, flexível e com o ápice curvado; (4) longo, flexível e 

bifurcado apicalmente. Perfil corporal como nas larvas de Pheidole. Cabeça ventral, estreitamente unida 

ao  protórax;  mandíbula  “ectatommóide”,  subtriangular  e  com  dois  dentes  apicais  desenvolvidos. 

Abdômen curto, robusto e reto.

20



Comentários

Na região Neotropical, Lachnomyrmex pode ser facilmente identificada e separada dos demais 

gêneros de Stenammini pela presença do clípeo bicarenado e com uma incisão mediana e pelas escrobas 

antenais profundas e predominantemente lisas, em contraste com o tegumento da cabeça, fortemente 

rugoso. Contudo, este gênero pertence a um grupo de distribuição circuntropical, o grupo de gêneros 

Lordomyrma, do qual também fazem parte Lordomyrma (região Indo-Australiana) e Cyphoidris (região 

Afrotropical), caracterizado principalmente pela presença das escrobas antenais, clípeo bicarenado, perfil 

do mesonoto convexo e semelhanças compartilhadas no aparelho de ferrão (Bolton, 1981; Kugler, 1997). 

Apesar das evidentes semelhanças morfológicas compartilhadas pelos três gêneros, a identidade de cada 

um é corroborada por uma série de caracteres importantes. Lachnomyrmex apresenta o tegumento da 

cabeça e mesossoma inteiramente esculpido; fórmula palpal 2,2; mandíbula com cinco dentes;  borda 

anterior do clípeo com uma larga incisão e antenas com 11 segmentos, sendo a clava formada por dois 

segmentos. Em Cyphoidris, o tegumento é totalmente esculpido somente em uma espécie (C. exalta), 

enquanto as demais apresentam extensas áreas lisas. Em adição, o gênero apresenta fórmula palpal 4,3; 

mandíbula com 9 a 12 dentes; borda anterior do clípeo com incisão estreita e pouco aparente e clava 

antenal com três segmentos (11 no total). Lordomyrma apresenta o tegumento predominantemente liso; 

fórmula palpal variável entre as diversas espécies (4,3; 3,3; 3,2); mandíbula com 7 a 9 dentes; incisão 

anterior do clípeo pouco pronunciada; escrobas extremamente rasas e curtas (virtualmente obsoletas em 

algumas espécies) e antena com 12 segmentos, sendo a clava formada por três segmentos. 

As  sinapomorfias  apresentadas  pelo  grupo  de  gêneros  Lordomyrma sugerem que  o  mesmo 

constitua uma entidade natural; contudo, as diferenças morfológicas acima descritas, aliadas ao longo 

isolamento geográfico indicado por suas distribuições atuais, sugerem a validade dos três gêneros que o 

compõem. Ou seja, as semelhanças parecem ser mais aparentes que reais.

Caso se confirme a monofilia do grupo de gêneros Lordomyrma, pode-se perfeitamente atribuir a 

ele  uma  origem  gondwânica  (considerando  Gondwana antes  do  Jurássico  Inferior,  152  Ma).  Tal 
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atribuição  leva  em  conta  a  presença  de  representantes deste  grupo  exclusivamente  nas  massas 

continentais que compunham a Gondwana e a ausência de registros fósseis para o grupo em outras 

latitudes; o mesmo também ocorre com a tribo Basicerotini, o grupo de gêneros Adelomyrmex e o gênero 

Rogeria, por exemplo (Lattke, 2003).

Na descrição original, William M. Wheeler comete alguns erros ao diagnosticar Lachnomyrmex, 

descrevendo a antena com 12 segmentos; borda anterior do clípeo arredondada, sem a incisão mediana e 

a mandíbula com somente dois dentes apicais e edentada no restante da margem mastigatória. Estes erros 

foram corrigidos 34 anos depois, com a descrição de L. haskinsi por Marion R. Smith (1944) e em uma 

nota publicada por William M. Brown em 1950.

Na descrição do aparelho de ferrão de  Lachnomyrmex (Kugler, 1978), o autor menciona que a 

espécie estudada é próxima a L. scrobiculatus; contudo, este material não foi examinado neste trabalho, 

de maneira que não foi possível confirmar essa identificação.

As formas imaturas de  Lachnomyrmex  foram originalmente descritas como pertencendo à  L. 

scrobiculatus por  Wheeler  &  Wheeler  (1989);  no  entanto,  o  estudo  morfológico  das  operárias 

pertencentes à mesma série mencionada naquele trabalho indicou que a espécie é na verdade L. pilosus. 

Uma das maiores dificuldades observadas neste trabalho está relacionada à identificação das gines 

de Lachnomyrmex. Salvo as espécies em que as gines apresentam autapomorfias de fácil distinção, uma 

grande  parte  dos  membros  desta  casta  é  extremamente generalizada, tornando consideravelmente 

complexa a tarefa de atribuir nomes específicos a gines que não tenham sido coletadas associadas a 

operárias.

Os machos deste gênero permanecem desconhecidos.

Distribuição

Lachnomyrmex apresenta  distribuição exclusivamente Neotropical,  ocorrendo desde o  sul  do 

México até o norte da Argentina (Fig. 02). 
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A região que apresenta a maior riqueza de espécies deste gênero compreende a Costa Rica, o 

Panamá e o extremo norte da América do Sul. Nesta área ocorrem 11 das 14 espécies conhecidas. Uma 

explicação provável para a concentração de espécies de  Lachnomyrmex nesta região envolve uma das 

teorias mais aceitas atualmente com relação à biogeografia de espécies neotropicais,  que sugere que 

alterações climáticas cíclicas associadas às glaciações do Pleistoceno teriam afetado drasticamente o 

tamanho das florestas primitivas ante a crescente aridez e a queda da temperatura; desta forma, grandes 

extensões  de  floresta teriam  sido  reduzidas a  poucos e  esparsos  fragmentos  (refúgios), separando 

populações e dando início a uma série de processos paralelos de especiação (Vanzolini, 1970; Haffer, 

2001; Haffer & Prance, 2001, mas veja também Bush & Oliveira, 2006).

Os registros de altitude contidos nos rótulos dos exemplares examinados sugerem que grande 

parte das espécies de Lachnomyrmex apresente seu pico de abundância em regiões montanhosas, ainda 

que não atinjam grandes altitudes. Esta hipótese é corroborada pela escassez considerável de indivíduos 

provenientes de florestas baixas e pelos resultados parciais obtidos em um estudo em andamento de 

avaliação da riqueza de formigas ao longo de um gradiente elevacional na Mata Atlântica (Cristiane P. 

Scott Santos, em prep.). O mesmo padrão de ocorrência pode ser observado nos gêneros Neotropicais 

Cryptopone, Simopelta e Stenamma (Longino, 2006).

Kean & Barlow (2004) apresentam um modelo para a classificação de táxons segundo sua área de 

ocorrência e abundância local. Este trabalho foi desenvolvido na tentativa de padronizar a aplicação dos 

diversos  conceitos  de  abundância  e  raridade  encontrados  na  literatura.  Segundo  este  modelo, 

Lachnomyrmex pode ser considerado um gênero de distribuição esparsa, por apresentar distribuição 

geográfica relativamente ampla aliada a uma baixa abundância local.
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FIGURA 02. Ocorrência de Lachnomyrmex na região Neotropical.

Biologia

O conhecimento sobre a biologia de Lachnomyrmex permanece ainda muito incipiente; contudo, 

informações provenientes de observações realizadas durante expedições de coleta e notas contidas nos 

rótulos de alguns exemplares permitiram elucidar alguns aspectos da história natural deste gênero.

Em grande parte das amostras de 1m2 de serapilheira em que foram encontrados mais de um 

exemplar de Lachnomyrmex, estavam presentes gines maduras. Poucos exemplares são capturados por 

amostra (1-6) e somente uma gine madura encontra-se associada a um grupo de operárias. Estes dados 

sugerem que Lachnomyrmex forme colônias monogínicas e relativamente reduzidas, conforme também 

sugere o estudo dos rótulos de material depositado em diversas coleções. As mesmas características são 
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observadas no gênero próximo, Cyphoidris (Bolton, 1981) e provavelmente nos gêneros Adelomyrmex 

(Fernández, 2003) e Cryptomyrmex (Fernández, 2004).

Conforme mencionado por Wheeler (1910), os indivíduos deste gênero são notavelmente tímidos. 

Em amostras extraídas da serapilheira submetidas ao aparelho de Winkler, é possível observar exemplares 

movimentando-se vagarosamente  em meio  aos  detritos  e  parando subitamente, ao  menor  sinal  de 

perturbação. Eventualmente, é possível observar indivíduos cobertos por partículas de solo e matéria 

orgânica que aderem à densa pilosidade que recobre o tegumento.

Até o registro de exemplares de  L. grandis forrageando na vegetação arbórea em uma floresta 

colombiana (Fernández &  Baena,  1997),  acreditava-se  que  as  operárias  deste  gênero  exploravam 

exclusivamente os  recursos disponíveis na serapilheira das florestas úmidas, uma vez que todos os 

registros  feitos até aquele  momento  eram provenientes  deste  estrato. Desde então, diversos eventos 

recentes de coleta registraram a presença de operárias de várias espécies forrageando em diferentes 

estratos da vegetação, incluindo o dossel, sempre em florestas permanentemente úmidas (observações de 

Maria S. C. Morini, Jacques C. Delabie e John T. Longino, com. pess.). No entanto, não existem registros 

de ninhos de Lachnomyrmex na vegetação, de maneira que é possível supor que as espécies deste gênero 

nidifiquem primariamente no solo das florestas, entre folhas em decomposição e em cavidades de troncos 

caídos, mas que a área de forrageamento das operárias não se restringe à serapilheira, podendo incluir 

diversos estratos da vegetação. Operárias coletadas tanto na vegetação quanto no solo, são normalmente 

encontradas sozinhas,  de  forma  que  essa  é  provavelmente  a  estratégia  padrão  de  forrageamento 

empregada pelas espécies do gênero. A mesma estratégia de nidificação e forrageamento é observada em 

Blepharidatta conops e  Oxyepoecus punctifrons,  (Rodrigo M. Feitosa e Rogério R. Silva obs. pess.; 

Albuquerque & Brandão, 2004), além de algumas espécies de Basicerotini,  Crematogaster,  Rogeria e 

Wasmannia (Kugler,  1994;  Dietz, 2004; Longino, 2006). Até o momento, não existem registros  de 

recrutamento por operárias de Lachnomyrmex.
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Silva (2004) e Silva & Brandão (em prep.) propõem um modelo de guildas (grupos que exploram 

os mesmos recursos alimentares e de nidificação empregando estratégias comportamentais semelhantes) 

para  as  formigas  que  habitam  o  solo  da  Mata  Atlântica,  com  base  em  análises  morfológicas  e 

determinação  objetiva  dos  grupos  (empregando  modelos  morfológicos  nulos).  Neste  estudo, 

Lachnomyrmex é apontado como membro da guilda das “mirmicíneas generalistas”, da qual também 

fazem parte inúmeras espécies de Wasmannia, Oxyepoecus e Pheidole. As espécies desta guilda das quais 

aspectos biológicos já foram estudados são reconhecidamente onívoras e classificadas como generalistas 

em outras  propostas  de  guildas;  utilizando sementes,  frutos  e  carcaças disponíveis  no  solo  ou  na 

serapilheira, freqüentando nectários extraflorais e consumindo substâncias excretadas por homópteros na 

vegetação (Kaspari, 1993, 1996; Passos & Oliveira, 2003). Entretanto,  Pheidole destaca-se dos demais 

gêneros por apresentar recrutamento elaborado, soldados e colônias relativamente maiores. Como as 

espécies  incluídas  na  mesma guilda  teoricamente  competem  pelos  mesmos  recursos,  espécies  de 

Oxyepoecus,  por  empregarem  estratégias  de  forrageamento  semelhantes,  devem  ser  os  maiores 

competidores das espécies de Lachnomyrmex.

São  várias  as  espécies  ou  até  mesmo  gêneros  de  formigas  dos  quais  não  se  conhecem 

determinadas castas e mesmo um dos sexos, principalmente em grupos considerados incomuns e que 

possuem aspectos  biológicos  peculiares  e/ou  pouco  conhecidos, como  é  o  caso  de  Adelomyrmex 

(Fernández 2003b) e Basiceros scambognathus (Feitosa et al., no prelo). A aparente ausência de machos 

de  Lachnomyrmex pode indicar a existência de uma forte especificidade no período reprodutivo das 

espécies. Esta hipótese é corroborada pelo fato de que gines aladas são raramente coletadas, conforme 

atesta o material depositado em grande parte das coleções estudadas. Períodos reprodutivos fortemente 

circunscritos no tempo e sincronizados entre colônias são relativamente comuns em diversos grupos de 

formigas, de acordo com alguns estudos sobre a fenologia reprodutiva das representantes neotropicais 

(Kaspari et al., 2001a; Kaspari et al., 2001b; Torres et al., 2001).
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Uma outra explicação plausível para o atual desconhecimento de machos em  Lachnomyrmex, 

seria a adoção de um comportamento reprodutivo peculiar, conhecido como “síndrome do chamado da 

fêmea”, no qual o vôo nupcial não ocorre como na maioria das espécies. Isto é, em vez de formarem 

densas agregações aéreas e aguardar que as gines se apresentem para a cópula, os machos permanecem 

nos ninhos aguardando um sinal químico (feromônio) que indique a  presença de gines virgens nas 

proximidades. Neste caso, a cópula se dá em um ambiente específico, como folhas e ramos no dossel das 

florestas, no solo próximo à entrada dos ninhos ou mesmo subterraneamente, no interior dos ninhos. Este 

tipo  de  comportamento reprodutivo  tem sido  pouco registrado e  uma de  suas  consequências é  a 

dificuldade em se coletar sexuados pelos métodos convencionais de captura de insetos alados. A principal 

característica compartilhada pelas espécies em que este comportamento foi observado é a redução do 

tamanho da colônia (Hölldobler, 1971; Hölldobler & Haskins, 1977; Hölldobler & Wilson, 1990; Kaspari 

& Vargo, 1995; Kaspari et al., 2001b). O estudo de colônias em condições artificiais poderá esclarecer 

este e outros aspectos da biologia de Lachnomyrmex.

2. Chave de Identificação das Espécies de Lachnomyrmex (operárias)

1. Primeiro tergito do gáster com pêlos longos e flexíveis pelo menos na porção anterior próximo à 

inserção  do  pós-pecíolo,  normalmente  cobrindo  toda  a  superfície  (Figs.  03,  05  e  06) 

................................................................................................................................................................ 2

- Primeiro  tergito  do  gáster  completamente desprovido  de  pêlos  longos  (Figs.  04,  07  e  13) 

................................................................................................................................................................ 8

2. Sutura metanotal obsoleta; linha do contorno dorsal do promesonoto atingindo o propódeo em um 

declive suave (Figs. 07, 08 e 10) ........................................................................................................... 3
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- Sutura metanotal impressa; linha do contorno dorsal do promesonoto atingindo o propódeo em um 

ângulo abrupto (Figs. 03, 04 e 06) ........................................................................................................ 4

3. Espinhos  dos  lobos  propodeais  largos;  nó  peciolar  alto  e  subtriangular;  dorso  do  pós-pecíolo 

fortemente convexo e esculpido; primeiro tergito do gáster inteiramente coberto por pêlos longos e 

flexíveis (América Central) .............................................................. L. scrobiculatus Wheeler (Fig. 8)

- Espinhos dos lobos propodeais estreitos; nó peciolar dorsalmente plano, sem inclinação posterior; 

dorso do pós-pecíolo fracamente convexo e predominantemente liso; primeiro tergito do gáster com 

cerca  de  apenas  cinco  pêlos  longos  e  flexíveis  (Guiana)  .. 

...................................................................................................................................... L. sp. H (Fig. 16) 

4. Comprimento  do  mesossoma  igual  ou  superior  a  1,20  mm  (Costa  Rica  –  Colômbia)  ...... 

................................................................................................. L. grandis Fernández & Baena (Fig. 03)

- Comprimento do mesossoma inferior a 1,20 mm ................................................................................. 5

.
5. Superfície  interna  das  escrobas  antenais  predominantemente  esculpida;  mesossoma  fracamente 

rugoso;  mesopleura,  propódeo  e  cintura  fortemente  pontuados;  espinhos  propodeais  muito 

desenvolvidos,  pelo  menos  duas  vezes  mais  longos  que  a  distância  entre  suas  bases;  pecíolo 

extremamente  alongado,  pelo  menos  três  vezes  mais  longo  do  que  largo  (Colômbia) 

........................................................................................... L. longinodus Fernández & Baena (Fig. 05)

- Superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante; mesossoma e cintura 

fortemente rugosos com pontuações fracas ou ausentes; espinhos propodeais menos de duas vezes 

mais longos que a distância entre suas bases; pecíolo curto, menos de três vezes mais longo do que 

largo ..................................................................................................................................................... 6
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6. Mesossoma com rugas espessas e parcialmente regulares, transversais na porção anterior do pronoto e 

longitudinais  no  dorso  do  promesonoto  e  propódeo;  em  vista  lateral,  perfil  do  promesonoto 

ligeiramente convexo,  pouco acima do  nível  da  face basal  do  propódeo (Panamá e  Colômbia) 

..................................................................................................................................... L. sp. G (Fig. 15)

- Mesossoma com rugosidade fina e vermiculada; em vista lateral, perfil do promesonoto fortemente 

arredondado, muito acima do nível da face basal do propódeo ............................................................ 7

7. Margem posterior da cabeça extensa (LC  > 0,73 mm); sutura metanotal  rasa, larga e sem limite 

posterior  definido,  de  maneira  que  o  propódeo  forma  um  plano  separado  do  promesonoto; 

comprimento  do  mesossoma  igual  ou  superior  a  0,90  mm  (Costa  Rica) 

...................................................................................................................................... L. sp. F (Fig. 14)

- Margem posterior  da cabeça  curta (LC <  0,73 mm); sutura metanotal  estreita  e  profundamente 

impressa, com limite  posterior  bem definido;  comprimento  do  mesossoma inferior a  0,90 mm 

(amplamente  distribuída  na  região  Neotropical)  ............. 

....................................................................................................................... L. pilosus Weber (Fig. 06)

8. Cabeça  visivelmente  mais  longa  que  larga;  esculturação  do  mesossoma  composta  por  rugas 

predominantemente regulares, transversais na porção anterior do pronoto e longitudinais no dorso do 

promesonoto  e  propódeo  (Figs.  04,  12);  dorso  do  pós-pecíolo  fortemente  elevado  e 

predominantemente liso; processo subpós-peciolar bem desenvolvido e direcionado anteriormente 

............................................................................................................................................................... 9

- Cabeça tão longa quanto larga; esculturação do mesossoma composta por rugas predominantemente 

irregulares, geralmente vermiculadas e formando fóveas no dorso do promesonoto (Figs 07, 10); 

dorso do pós-pecíolo fortemente esculpido e pouco elevado; processo subpós-peciolar ausente ou 

pouco desenvolvido ............................................................................................................................ 10
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9. Olhos compostos muito desenvolvidos com cerca de 10 facetas no maior diâmetro (CO > 0,15 mm); 

comprimento do mesossoma igual ou superior a 0,85 mm; dorso do pós-pecíolo totalmente liso; 

gáster bem mais escuro que o restante do corpo, tornando os exemplares virtualmente bicolores 

(Costa Rica) ................................................................................................................. L. sp. D (Fig. 12)

- Olhos compostos não tão desenvolvidos com cerca de 5 facetas no maior diâmetro (CO ≤ 0,15 mm); 

comprimento do mesossoma inferior a 0,85 mm; dorso do pós-pecíolo com rugosidade fraca, porém 

perceptível; gáster apenas ligeiramente mais escuro que o restante do corpo (Costa Rica e Panamá) 

...................................................................................................................... L. haskinsi Smith (Fig. 04)

10. Sutura  metanotal  fortemente impressa;  linha  do  contorno dorsal  do  promesonoto atingindo  o 

propódeo em ângulo abrupto (Venezuela) ................................................................... L. sp. E (Fig. 13)

- Sutura metanotal fracamente impressa a obsoleta; linha do contorno dorsal do promesonoto atingindo 

o propódeo em um declive suave ........................................................................................................ 11

11. Mesossoma com rugosidade relativamente esparsa; em vista lateral, promesonoto baixo, quase no 

mesmo nível da face dorsal do propódeo; espinhos propodeais com os ápices curvados para baixo 

(Norte  da  Argentina  e  Brasil:  SC,  PR,  SP  e  RJ)  .................... 

.......................................................................................................... L. plaumanni Borgmeier (Fig. 07)

- Mesossoma com rugosidade mais densa; em vista lateral, promesonoto alto, bem acima do nível da 

face  dorsal  do  propódeo;  espinhos  propodeais  retos  a  ligeiramente  curvados  para  cima 

.............................................................................................................................................................. 12

12. Espinhos dos lobos propodeais bem desenvolvidos, largos e fortemente projetados sobre o pedúnculo 

peciolar; dorso do pós-pecíolo fortemente convexo e rugoso, com pilosidade densa (Costa Rica e 

Panamá) ....................................................................................................................... L. sp. C (Fig. 11)
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- Espinhos dos lobos propodeais reduzidos e não projetados sobre o pedúnculo peciolar; dorso do pós-

pecíolo fracamente convexo e rugoso, com pilosidade esparsa .......................................................... 13

13. Em vista lateral, promesonoto fortemente convexo; espinhos propodeais com o ápice ligeiramente 

voltado para cima; dorso do pós-pecíolo com menos de 10 pêlos longos e flexíveis (Brasil: região 

Nordeste) ..................................................................................................................... L. sp. B (Fig. 10)

- Em vista  lateral, promesonoto moderadamente convexo; espinhos propodeais  retos, sem o ápice 

voltado  para  cima;  dorso  do  pós-pecíolo  com  10  ou  mais  pêlos  longos  e  flexíveis  (Brasil) 

...................................................................................................................................... L. sp. A (Fig. 09)

3. Descrições das espécies de Lachnomyrmex

Lachnomyrmex grandis Fernández & Baena, 1997

(Fig. 03)

Lachnomyrmex grandis Fernández & Baena, 1997:  111,  fig.  2.  Holótipo (operária),  COLÔMBIA: 

Nariño,  Barbacoas, Berlín, El  Diviso,  520  m, 22.viii.1994, F.  Escobar col.,  nº.  277  (ICNC) 

[examinado]; Parátipo (operária), mesmos dados do Holótipo, nº. 294 (MCZ) [não examinado].

Diagnose

Largura da cabeça igual ou superior a 0,90 mm; comprimento do mesossoma igual ou superior a 

1,20 mm; sutura metanotal larga; primeiro tergito gastral com pêlos extremamente longos.

Descrição

Operária. Holótipo (n=1): CT 4,54 (4,35); CC 0,96 (0,94); LC 0,91 (0,91); CM 0,38 (0,35); CE 

0,69 (0,69); CO 0,16 (0,17); CMS 1,28 (1,26); CEP 0,32 (0,30); CP 0,49 (0,49); CPP 0,25 (0,25); CG 
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1,18 (1,06); IC 95,08 (96,67); IE 75,86 (75,69); IO 17,76 (19,14). Coloração: vermelho-ferruginosa a 

marrom clara, com o primeiro segmento do gáster da mesma cor do corpo; segmentos terminais do gáster 

e apêndices mais claros, amarelados a acobreados. Rugosidade irregular e vermiculada, formando fóveas 

de tamanho variável na superfície dorsal da cabeça e do mesossoma; mandíbulas com longas estrias 

longitudinais, variáveis  em número; clípeo ligeiramente mais fosco que a  superfície ao redor,  com 

pontuações pilígeras fracas e esparsas; superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e 

brilhante, com algumas rugas curtas e transversais na região mediana e poucas pontuações grosseiras 

próximo  à  margem  superior;  mesossoma  com  rugosidade  fortemente  irregular,  concentrada 

principalmente no promesonoto, tendendo a longitudinal no metanoto e propódeo; coxas anteriores com 

rugas transversais finas e pouco conspícuas; faces laterais da cintura e face posterior do nó peciolar 

irregularmente esculpidas; dorso do pós-pecíolo com rugosidade fina. Pilosidade extremamente longa e 

abundante; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com mais de 10 pêlos longos cada; 

primeiro tergito do gáster com pilosidade restrita ao terço anterior em alguns exemplares e cobrindo toda 

a superfície em outros.

Cabeça visivelmente mais longa que larga, com a margem posterior convexa; clípeo com a incisão 

mediana pouco profunda;  lobos  frontais  subquadrados e  pouco projetados  sobre  o  clípeo;  escapos 

antenais, em repouso, ultrapassando minimamente o comprimento das  escrobas;  segmento apical da 

antena com duas vezes o tamanho do pré-apical; olhos elípticos a ligeiramente alongados, com cerca de 

sete facetas no maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto fracamente convexo, um pouco acima do nível da face dorsal do 

propódeo;  sutura  metanotal  larga  e  profundamente impressa, com o  limite posterior bem definido; 

espinhos propodeais longos e retos; espinhos dos lobos propodeais estreitos com cerca da metade do 

comprimento dos espinhos propodeais; garras tarsais excepcionalmente longas. Pedúnculo peciolar com a 

carena ventral fortemente pronunciada e apresentando um discreto processo anteroventral; nó peciolar 

elevado, subtriangular a dorsalmente arredondado e com a face posterior moderadamente inclinada; face 
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dorsal do pós-pecíolo convexa e face ventral fortemente projetada anteriormente sem, no entanto, formar 

um processo ventral conspícuo. Gáster relativamente alongado.

Gine. (n=1): CT 5,43; CC 1,04; LC 0,99; CM 0,41; CE 0,72; CO 0,26; CMS 1,51; CEP 0,32; CP 

0,63;  CPP 0,31;  CG 1,52;  IC 95,45; IE  73,02;  IO 25,71. Diferindo  das  operárias  pelos  seguintes 

caracteres: coloração geral ligeiramente mais escura; esculturação aparentemente mais densa e foveolada 

na cabeça e pronoto; escapo antenal ultrapassando fortemente o comprimento das escrobas; olhos com 

cerca de 16 facetas no maior diâmetro; nó peciolar relativamente baixo, com a face posterior fracamente 

inclinada. Asas desconhecidas.

Comentários

O tamanho excepcional separa facilmente os exemplares de  L. grandis das demais espécies do 

gênero, justificando o epíteto específico. De fato, o tamanho desta espécie a aproxima das dos gêneros de 

Myrmicini,  Hylomyrma e  Pogonomyrmex,  das  quais  pode ser  separada pela  presença das  escrobas 

antenais.

Até o início deste estudo, esta espécie era conhecida apenas pela série-tipo (duas operárias); no 

entanto, a comparação do material correspondente à espécie JTL-004 (código atribuído pelo Dr. John T. 

Longino) do INBC e da CPJL com o holótipo de  L. grandis, não deixa dúvidas de que os indivíduos 

pertencem à mesma espécie. Encontram-se também depositadas nas coleções acima citadas, as únicas três 

gines registradas para a espécie até o momento.

A variação morfológica mais  significativa  observada entre os  exemplares está relacionada à 

pilosidade no dorso do primeiro segmento gastral. Em alguns poucos indivíduos, os pêlos cobrem toda a 

superfície do tergito, enquanto na maior parte dos exemplares a pilosidade encontra-se concentrada no 

terço anterior do segmento. Em adição, os exemplares da Costa Rica são ligeiramente mais escuros que 

os colombianos. 
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O holótipo está em bom estado mas, no entanto, encontra-se fixado ao triângulo entomológico 

apenas pelo tarso da perna mediana esquerda, que corre o risco de se quebrar ao menor movimento.

Longino (2006) estudou material de “Limón Province, Rio Toro Amarillo near Guapiles (W. L. 

Brown, Jr.). A worker and two queens”, mas não cita de que coleção.

Distribuição (Fig. 17)

Até o momento a espécie foi registrada para uma localidade na Colômbia (Nariño, 520 m) e três 

na Costa Rica (duas em Heredia e uma em Limón, 200-500 m), de maneira que, muito provavelmente, 

sua distribuição inclua o Panamá.

Biologia

Apesar da maior parte dos indivíduos desta espécie ser proveniente de amostras de serapilheira, 

há pelo menos um registro de operárias forrageando na vegetação (Fernández & Baena, 1997). Uma 

possível evidência de que este comportamento seja particularmente comum nesta espécie, é a presença de 

garras tarsais extremamente desenvolvidas, como também ocorre em diversas espécie de formigas que 

exploram recursos na vegetação (Hölldobler & Wilson, 1990).

A  dificuldade  em  se  coletar  exemplares  desta  espécie  pode  indicar  a  presença  de  uma 

característica biológica muito peculiar, ainda não registrada. É difícil explicar, por exemplo, a ausência 

nas coleções de espécimes de  L. grandis provenientes do Panamá (caso esta espécie realmente ocorra 

neste local), uma vez que foram feitos registros em territórios ao norte e ao sul deste país e sabendo-se 

que a mirmecofauna panamenha é atualmente uma das mais estudadas do mundo (Kaspari, 2004). É 

válido ressaltar que nenhuma das demais espécies de Lachnomyrmex apresenta distribuição geográfica 

disjunta.
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Material examinado. COSTA RICA:  Heredia: 11 km SE La Virgen, 450-550 m, 10º20’N 84º04’W, 

19.iv.2003, INBio-OET, nos. 002720565/003605521 (1 operária e 1 gine) [CPJL]; La Selva Biological 

Station, SCH, 10º43’N 84º01’W, 18.vi.1999, R. Vargas col., sem número, (1 operária) [INBC], por 

imagens (Longino, 2006).

Lachnomyrmex haskinsi Smith, 1944

(Fig. 04)

Lachnomyrmex haskinsi Smith, 1944: 227, figs. 1-2. Holótipo (operária), PANAMÁ: Canal Zone, Barro 

Colorado Island, ii-iii.1994, J. Zetek col., no. 5121/56906 (USNM) [examinado].

Diagnose

Corpo coberto por rugosidade fina e regular, predominantemente longitudinal; nó peciolar muito 

elevado; dorso do pós-pecíolo predominantemente liso, com cerca de seis pêlos longos e apresentando 

uma  forte  elevação  mediana;  processo  subpós-peciolar  fortemente  desenvolvido  e  direcionado 

anteriormente; gáster desprovido de pêlos longos (operárias).

Descrição

Operária. Holótipo (n=2): CT 2,65 (2,70-2,94); CC 0,60 (0,61-0,65); LC 0,55 (0,60-0,63); CM 

0,22 (0,21-0,24); CE 0,38 (0,39); CO 0,09 (0,11-0,13); CMS 0,68 (0,71-0,74); CEP 0,11 (0,16-0,17); CP 

0,24 (0,25-0,30); CPP 0,13 (0,13-0,14); CG 0,79 (0,79-0,88); IC 92,11 (97,44-97,56); IE 68,57 (62,50-

65,79); IO 17,14 (17,50-21,05). Coloração: vermelho-ferruginosa a  marrom escura, com o primeiro 

segmento do gáster ligeiramente mais escuro; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros, 

amarelados a  castanhos. Rugosidade fina, contínua e orientada longitudinalmente, principalmente na 
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superfície dorsal da cabeça e disco central do mesossoma; mandíbulas com estrias longitudinais curtas e 

restritas à porção basal; clípeo finamente pontuado e ligeiramente mais fosco que a superfície ao redor; 

superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, com algumas rugas curtas e 

transversais  na  região  mediana;  mesossoma  com  rugosidade  vermiculada  e  predominantemente 

longitudinal;  região anterior do pronoto com rugas transversais  que vão gradativamente se tornando 

longitudinais nas laterais e dorso do promesonoto e ligeiramente mais esparsas e irregulares na meso e 

metapleura; coxas anteriores quase totalmente lisas e brilhantes; faces laterais da cintura e face posterior 

do nó peciolar com rugas curtas e longitudinais; dorso do pós-pecíolo com rugosidade extremamente 

fraca  a  virtualmente  ausente  no  disco  central.  Pilosidade  relativamente  esparsa,  concentrada 

principalmente no dorso da cabeça; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com cerca de 

três e  seis  pêlos longos, respectivamente; primeiro tergito do gáster totalmente desprovido de pêlos 

longos e flexíveis.

Cabeça visivelmente mais longa que larga, com a margem posterior fracamente convexa; clípeo 

com a incisão mediana pouco profunda; lobos frontais subquadrados e pouco projetados sobre o clípeo; 

escapos antenais, em repouso, tão longos quanto às escrobas; segmento apical do funículo antenal com 

pouco mais de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos subreniformes, com cinco a seis facetas no 

maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto moderadamente convexo, em vista lateral, bem acima do nível da 

face dorsal do propódeo; sutura metanotal estreita e profundamente impressa, com o limite posterior bem 

definido; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais  largos, com cerca da metade do 

comprimento dos espinhos propodeais, garras tarsais moderadamente desenvolvidas. Pedúnculo peciolar 

com a carena ventral variavelmente pronunciada e apresentando um discreto processo anteroventral; nó 

peciolar muito elevado e subtriangular, com a face posterior fortemente inclinada; face dorsal do pós-

pecíolo com uma forte elevação mediana, face ventral com processo subpós-peciolar muito desenvolvido 

e voltado para frente. Gáster globoso.
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Gine. (Medidas não tomadas). Similar à operária. Em adição, olhos com cerca de 12 facetas no 

maior diâmetro; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com cerca de cinco e 10 pêlos, 

respectivamente. Gáster com cerca de 10 pêlos na região anterior, próximo à inserção do pós-pecíolo. 

Asas desconhecidas.

Comentários

Lachnomyrmex haskinsi apresenta o padrão de esculturação do corpo muito próximo das espécies 

L. sp. D e L. sp. G, podendo ser separada da primeira pelo tamanho relativamente menor, por possuir os 

olhos menos desenvolvidos e pela presença de rugas no dorso da cintura.  L. haskinsi pode ainda ser 

separada de L. sp. G pela menor espessura das rugas que recobrem o corpo e por não possuir pêlos longos 

e flexíveis no dorso do primeiro tergito do gáster.  Em adição, nenhuma destas espécies apresenta o 

processo subpós-peciolar tão desenvolvido quanto L. haskinsi.

Embora esta espécie seja relativamente comum, apenas operárias foram examinadas durante a 

realização deste estudo. No entanto, foi possível examinar uma gine coletada na Costa Rica, através de 

imagens.

Segundo a descrição original (Smith, 1944), esta espécie foi nomeada em honra ao pesquisador 

americano Dr. Caryl Parker Haskins (1908-2001), um dos pioneiros no estudo da biologia de formigas.

A cabeça do  holótipo  está  separada do  corpo e  foi  colada  na  lateral  do  mesmo triângulo 

entomológico. A antena esquerda foi  perdida, mas a  montagem do indivíduo pode ser  considerada 

excelente.

Distribuição (Fig. 19)

Registros de L. haskinsi foram feitos para a Costa Rica e o Panamá (200-800 m). Em ambos os 

países esta espécie encontra-se amplamente distribuída. 
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Biologia

Virtualmente nada é conhecido a respeito da biologia desta espécie. Todos os indivíduos coletados 

até o momento são provenientes de amostras de serapilheira. Longino (2006) observou algumas operárias 

e  imaturos  espalhados  em  meio  a  um  ninho  de  Brachymyrmex localizado  em  um  tronco  em 

decomposição caído no solo da floresta. Não é possível afirmar, no entanto, que L. haskinsi apresente 

algum grau de inquilinismo, uma vez que a escavação do tronco pode ter colapsado as câmaras dos 

ninhos dos dois gêneros, misturando assim os indivíduos.

Material examinado.  COSTA RICA:  Alajuela: Río San Lorencito, 1990,  P.  Hammond col.,  sem 

número,  (1  operária)  [BMNH];  Heredia:  La  Selva  Biological  Station,  CCL,  10º43’N  84º01’W, 

15.vii.1986,  J.  Longino  col.,  nº.  002280138  (1  operária)  [INBC],  por  imagens  (Longino,  2006); 

23.x.1991, J. Longino col., nº. 001237374 (1 gine) [INBC], por imagens (Longino, 2006); Limón: Cerro 

Cocori, Fca. de E. Rojas, 9-30.xi.1992, E. Rojas col., nº. 000900198 (1 operária) [INBC].

Lachnomyrmex longinodus Fernández & Baena, 1997

(Fig. 05)

Lachnomyrmex longinodus Fernández & Baena, 1997: 110, fig. 1. Holótipo (operária), COLÔMBIA: 

Nariño, Barbacoas, Reserva Natural Privada Río Nambí, 1200-1300 m, 30.iv.1994, F. Escobar 

col., nº. 0423 (ICNC) [examinado].

Diagnose

Rugosidade extremamente fina e relativamente esparsa; superfície interna das escrobas antenais, 

faces laterais do mesossoma e cintura densamente pontuadas; pilosidade escassa; dorso do propódeo, 

38



pecíolo e pós-pecíolo com somente um par de pêlos longos cada; primeiro tergito do gáster com pêlos 

restritos ao terço anterior; espinhos propodeais com cerca de duas vezes a distância entre suas bases; 

pecíolo alongado, cerca de três vezes mais longo que largo.

Descrição

Operária. Holótipo: CT 4,49; CC 0,72; LC 0,63; CM 0,24; CE 0,49; CO 0,15; CMS 0,85; CEP 

0,26; CP 0,39; CPP 0,16; CG 0,87; IC 86,96; IE 77,50; IO 24,50. Coloração: marrom escura, com o 

primeiro segmento do gáster negro; segmentos terminais do gáster e apêndices da mesma cor do corpo. 

Rugosidade extremamente fina e predominantemente longitudinal na cabeça e dorso do promesonoto; 

mandíbulas quase inteiramente lisas e brilhantes, com estrias longitudinais muito reduzidas próximas à 

base; clípeo opaco com as porções laterais e a borda anterior esparsamente pontuadas, porção mediana 

predominantemente brilhante; superfície interna das escrobas antenais esculpidas em sua maior área, com 

rugosidade esparsa, fina e transversal entre a qual estão densamente impressas finas pontuações; porção 

anterior  do  pronoto  predominantemente  lisa,  com  rugas  transversais  pouco  conspícuas  que  vão 

gradativamente se tornando longitudinais em direção ao dorso do promesonoto; dorso e grande parte das 

laterais do promesonoto com rugas curtas e esparsas; face dorsal do propódeo, região inferior do pronoto, 

coxas, meso e metapleura densamente pontuados, com algumas poucas rugas curtas e irregulares; coxas 

anteriores com rugas transversais extremamente finas; cintura inteiramente pontuada, incluindo o dorso 

do pedúnculo peciolar. Pilosidade extremamente escassa, ligeiramente mais densa nos apêndices; face 

dorsal do promesonoto com cerca de apenas três ou quatro pêlos longos; dorso do propódeo com apenas 

dois pêlos longos e flexíveis localizados na base de cada espinho propodeal; dorso do nó peciolar e pós-

peciolar com um par de pêlos cada; pilosidade no gáster restrita à porção anterior, próximo à inserção do 

pós-pecíolo.

Cabeça visivelmente mais longa que larga, com a margem posterior muito pouco convexa; clípeo 

com a  incisão mediana estreita  e  profunda; lobos  frontais  subquadrados e  muito  reduzidos,  quase 
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expondo  a  inserção das  antenas;  escapos antenais,  em repouso,  ultrapassando o  comprimento das 

escrobas, que são particularmente estreitas; olhos elípticos e muito desenvolvidos, com cerca de nove 

facetas no maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto moderadamente convexo, em vista lateral, e bem acima do nível do 

propódeo; declividade que antecede a sutura metanotal longa; sutura metanotal muito rasa e larga, com 

limite  posterior  pouco  definido;  face  dorsal  do  propódeo  longa;  espinhos  propodeais  retos  e 

extremamente desenvolvidos, com cerca de duas vezes a distância entre suas bases; espinhos dos lobos 

propodeais largos na base e extremamente agudos, com menos da metade do comprimento dos espinhos 

propodeais; garras tarsais longas e fortemente divergentes. Pecíolo extremamente alongado, em vista 

dorsal, cerca de três vezes mais longo que largo; pedúnculo peciolar com a carena ventral obsoleta e sem 

processo anteroventral; nó peciolar pouco elevado e dorsalmente arredondado, com a face posterior 

minimamente  inclinada;  pós-pecíolo  longo  e  dorsalmente convexo,  sem  processo  ventral.  Gáster 

discretamente alongado.

Gine. Desconhecida.

Comentários

Nenhuma outra espécie de  Lachnomyrmex reúne tantas características apomórficas quanto  L. 

longinodus. O padrão de esculturação, aliado ao tamanho dos espinhos propodeais e ao comprimento do 

pecíolo (caráter responsável pelo epíteto específico) separa esta espécie de todas as demais do gênero. 

Esta é ainda a única espécie de  Lachnomyrmex a apresentar esculturação nas superfícies internas das 

escrobas antenais.  De  forma geral,  L.  longinodus lembra muito  os  indivíduos  do  grupo  Fallax de 

Pheidole. 
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Geralmente, desaconselha-se a descrição de uma espécie com base em apenas um indivíduo, no 

entanto, as características apresentadas por  L. longinodus não deixam margem para que uma eventual 

variação morfológica entre os indivíduos desta espécie altere sua validade. 

O holótipo encontra-se muito danificado. Ambas as antenas perderam os segmentos apicais e a 

cabeça está separada do corpo, montada em um segundo triângulo entomológico. Algumas partes da 

cabeça e do mesossoma estão encobertas por grandes porções de cola seca.

Distribuição (Fig. 21)

Lachnomyrmex longinodus permanece conhecida apenas da localidade tipo em Nariño, Colômbia, 

tendo sido coletada a aproximadamente 1.300 m de altitude, na encosta ocidental da Cordilheira dos 

Andes.

Biologia

O único exemplar conhecido foi  obtido em uma amostra de serapilheira  proveniente de um 

bosque pluvial de altitude. No entanto, não é possível afirmar se esta é uma espécie restrita às florestas 

montanhosas, já que um grande número de espécies deste gênero também tem sido registrado neste 

ambiente. De acordo com a descrição original, o local da coleta apresentava um grau moderado de 

perturbação.

Lachnomyrmex pilosus Weber, 1950

(Fig. 06)

Lachnomyrmex pilosus Weber,  1950:  1.  Holótipo  (operária),  TRINIDAD:  British  West  Indies, 

Macqueripe Bay, 5.viii.1935, N. Weber col., nº. 260 (AMNH) [examinado]; Wheeler & Wheeler 
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1989: 321 (larva descrita erroneamente como de  L. scrobiculatus); Lattke, 1991: 60 (primeiro 

registro para a Venezuela).

Diagnose

Margem posterior da cabeça curta (LC < 0,73 mm); sutura metanotal estreita e profundamente 

impressa; comprimento do mesossoma inferior a 0,90 mm; face dorsal  do nó peciolar arredondada; 

primeiro tergito do gáster totalmente coberto por pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. Holótipo (n=30): CT 3,10 (2,37-3,30); CC 0,70 (0,54-0,72); LC 0,68 (0,55-0,72); CM 

0,24 (0,18-0,26); CE 0,43 (0,46-0,35); CO 0,16 (0,11-0,17); CMS 0,77 (0,60-0,85); CEP 0,16 (0,13-

0,20); CP 0,30 (0,25-0,35); CPP 0,17 (0,18-0,13); CG 0,92 (0,66-0,96); IC 97,07 (93,41-102,05); IE 

62,79 (58,97-70,75); IO 24,19 (19,11-27,50). Coloração: marrom clara a marrom escura, com o primeiro 

segmento do gáster ligeiramente mais escuro; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros, 

acobreados a ferruginosos. Rugosidade densa, irregular e vermiculada, formando pequenas fóveas na 

superfície dorsal da cabeça e do mesossoma; cabeça com pontuações profundas e esparsas entre as rugas; 

superfície das mandíbulas predominantemente lisa e brilhante, com estrias basais muito reduzidas; clípeo 

brilhante  e  com  uma  série  de  finas  rugas  longitudinais;  superfície  interna  das  escrobas  antenais 

predominantemente lisa  e  brilhante,  com algumas  rugas  curtas  e  transversais  próximo às  bordas; 

promesonoto densamente foveolado; rugas mais curtas e espaçadas ao longo da sutura metanotal e nas 

laterais do propódeo; coxas anteriores com rugas transversais finas e pouco conspícuas; faces laterais da 

cintura e face posterior do pós-pecíolo irregularmente esculpidas; dorso do pós-pecíolo com rugosidade 

fina. Pilosidade densa e abundante, fortemente concentrada no dorso da cabeça e do mesossoma; face 

posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com mais de 10 pêlos longos cada; superfície do primeiro 

tergito gastral inteiramente coberta por pêlos longos e flexíveis.
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Cabeça tão ou pouco mais longa que larga, com a margem posterior convexa a virtualmente 

plana; clípeo estreito, com a incisão mediana larga e profunda; lobos frontais subquadrados e pouco 

projetados sobre o clípeo; escapos antenais, em repouso, ultrapassando minimamente o comprimento das 

escrobas; segmento  apical da antena com mais de  duas vezes o  comprimento  do pré-apical; olhos 

elípticos e ligeiramente alongados, com cerca de seis facetas no maior diâmetro. 

Perfil dorsal do promesonoto fortemente convexo e muito acima do nível do propódeo; sutura 

metanotal  relativamente  estreita  e  profundamente impressa,  com  o  limite  posterior  variavelmente 

definido; espinhos propodeais retos ou com os ápices ligeiramente voltados para cima; espinhos dos 

lobos propodeais estreitos, com cerca da metade do comprimento dos espinhos propodeais; garras tarsais 

moderadamente desenvolvidas.  Pedúnculo  peciolar com a  carena  ventral fortemente  pronunciada e 

apresentando um pequeno processo anteroventral; nó peciolar elevado, dorsalmente arredondado e com a 

face posterior inclinada; face dorsal do pós-pecíolo moderadamente convexa e face ventral discretamente 

projetada anteriormente sem, no entanto, formar um processo ventral conspícuo. Gáster globoso.

Gine. (n=7): CT 2,98-3,71; CC 0,60-0,73; LC 0,57-0,73; CM 0,20-0,25; CE 0,35-0,49; CO 0,16-

0,21; CMS 0,76-1,04; CEP 0,15-0,20; CP 0,31-0,39; CPP 0,16-0,19; CG 0,94-1,10; IC 96,05-100,00; IE 

60,00-66,67; IO 27,40-30,00. Com a maior parte dos caracteres das operárias. Olhos com cerca de 13 

facetas no maior diâmetro; cerca de 5 pêlos longos localizados na porção anterior da base de cada um dos 

espinhos propodeais; pedúnculo peciolar ligeiramente mais alongado do que nas operárias e fortemente 

carenado, com um pequeno dentículo projetando-se anteriormente. Asas com o padrão básico de venação 

para o gênero.

Larva. (Segundo Wheeler & Wheeler, 1989). Comprimento total do corpo entre 2,4 e 2,6 mm. 

Pilosidade abundante, longa, esparsa e composta por quatro tipos de pêlos: (1) longo, curvado e com o 

ápice ligeiramente ramificado, localizados na metade ventral do corpo; (2) longo, curvado e com um 

43



pequeno bulbo apical, localizados na metade dorsal do corpo; (3) longo, liso, flexível e com o ápice 

curvado, escasso; (4) longo, flexível e bifurcado apicalmente, dispostos em faixas longitudinais no dorso 

do primeiro ao sexto segmentos abdominais. Perfil corporal como nas larvas de Pheidole, com poucos 

segmentos distinguíveis. Cabeça posicionada ventralmente, próximo à extremidade anterior do corpo e 

estreitamente unida a um curto pescoço (protórax); cápsula cefálica subhexagonal, pouco mais larga do 

que longa e com a margem posterior moderadamente côncava; mandíbula “ectatommóide”, fortemente 

esclerotizada, subtriangular e com dois dentes apicais desenvolvidos, seguidos por três dentes menores; 

labro reduzido e bilobado com minúsculos espinhos cobrindo a superfície; maxila reduzida e com o ápice 

abruptamente estreito, palpos e gálea equivalentes em tamanho; hipofaringe dorsalmente coberta por 

faixas transversais curtas formadas por  minúsculos espinhos.  Espiráculos  pequenos,  diminuindo  de 

tamanho à medida em que se aproximam da região terminal do corpo. Abdômen curto, robusto e reto.

Comentários

O padrão de esculturação e a presença de pêlos em toda superfície do primeiro tergito gastral 

aproximam L. pilosus das espécies L. sp. F e L scrobiculatus. A primeira é certamente mais próxima de L. 

pilosus, diferenciando-se desta pelo maior tamanho corporal, pilosidade geral mais densa e por possuir a 

sutura mesonotal rasa. As operárias de  L. scrobiculatus apresentam rugosidade mais espessa, além da 

sutura mesonotal obsoleta, o que as distingue facilmente das de L. pilosus. 

No entanto, a distinção entre gines de  L. pilosus e  L. scrobiculatus pode se tornar uma tarefa 

consideravelmente complexa quando não associadas a operárias, uma vez que os padrões de esculturação, 

pilosidade e venação alar são virtualmente idênticos para gines de ambas as espécies.  Neste caso é 

necessário recorrer a dois caracteres discretos, porém pouco variáveis. Gines de L. pilosus possuem o nó 

peciolar arredondado dorsalmente e o pós-pecíolo sem nenhuma projeção ventral; já em L. scrobiculatus 

o nó peciolar é subtriangular e o pós-pecíolo apresenta uma discreta projeção ventral na região anterior.
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Os maiores níveis de variação intraespecífica entre os indivíduos de L. pilosus estão relacionados 

ao tamanho geral do corpo. Os espécimes coletados no Estado do Tocantins são consideravelmente 

maiores que os demais, enquanto os indivíduos de Caxiuanã, Pará são relativamente muito reduzidos. De 

maneira geral, os exemplares desta espécie são facilmente associados.

Na descrição da larva de Lachnomyrmex (Wheeler & Wheeler, 1989), os autores se referem aos 

exemplares examinados como pertencendo a  L. scrobiculatus, sendo que na realidade pertencem a  L. 

pilosus,  uma vez que  não há  registros  de  L.  scrobiculatus para a  região onde foram coletados  os 

espécimes examinados naquele estudo (Táchira, Venezuela) e conforme indica o exame realizado neste 

trabalho dos indivíduos adultos pertencentes à mesma série mencionada em Wheeler & Wheeler (op. 

cit.). Este mesmo material encontra-se depositado no IZAV e consiste no primeiro registro desta espécie 

para a Venezuela (Lattke, 1991); tendo sido coletado e erroneamente identificado como L. scrobiculatus 

por John Lattke e William M. Brown em 1985.

O holótipo conserva todos os apêndices intactos, porém encontra-se muito curvado, com as pernas 

recolhidas e fixado ao triângulo entomológico com uma quantidade excessiva de cola, o que prejudica a 

visualização de  algumas estruturas.  O  nome da  espécie certamente é  uma referência à  abundante 

pilosidade que recobre o corpo dos indivíduos.

Distribuição (Fig. 18)

Lachnomyrmex pilosus é comumente coletada, sendo uma das espécies com distribuição mais 

ampla no gênero, ocorrendo do sul da Costa Rica ao sul do Estado do Tocantins, incluindo diversas 

localidades no norte do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Trinidad e Venezuela. Registros desta 

espécie foram feitos em diferentes altitudes (200-1.430 m).

Biologia
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Apesar da presença constante desta espécie em levantamentos conduzidos na região Neotropical, 

o  conhecimento sobre sua  biologia  permanece  pouco alterado em relação ao  período da  descrição 

original. A grande maioria dos indivíduos conhecidos são provenientes de amostras de serapilheira.

Em 1985, John Lattke fez a primeira coleta de uma colônia completa de L. pilosus na província de 

Táchira, Venezuela. Além das  formas adultas (não há informações sobre o número exato), o  ninho 

continha sete larvas em diferentes estágios de desenvolvimento e três pupas (Wheeler & Wheeler, 1989).

Um dado interessante é  a  presença de  gines aladas não associadas a  operárias em diversas 

coleções de diversas datas, o que pode indicar que esta espécie possua um período reprodutivo mais 

amplo e/ou uma maior autonomia de vôo comparada às demais espécies do gênero. Esta hipótese ajudaria 

a explicar, em parte, a ampla distribuição geográfica apresentada por L. pilosus.

Material examinado.  BRASIL:  AM:  Manaus, iii-iv.1994, R.  Didham col, (12 operárias) [BMNH]; 

20.x.1994, A. B. Casimiro col., nº. 4832 (1 gine) [CPDC]; AP: Macapá, Rod. Duque de Caxias, Km 9, 

19.x.1997, J. M. Vilhena col., nº. 261 (1 operária) [INPA]; PA: Marituba, 1º22’S 48º20’W, 22.x.2004, J. 

R.  M.  Santos col.,  sem número,  (1  operária) [CPDC]; Melgaço,  Caxiuanã,  1º42'23''S 51º27'32"W, 

30.x.2003, A. Y. Harada, E. P. Fagundes, C. E. D. Sanhudo, C. A. R. Moura & J. L. P. Souza cols. (1 

operária) [INPA];  23-25.i.2004, A.  Y.  Harada, E.  P.  Fagundes, C.  E.  D.  Sanhudo & Joca cols.  (4 

operárias) [MPEG]; TO: Novo Jardim, 11º50'26''S 46º41'11''W, 9.x.2004, R. R., Silva & B. H. Dietz (2 

operárias)  [MZSP];  BOLÍVIA:  Cochabamba: Lagunitas,  109  km  E  Cochabamba,  1.ii.1999,  R. 

Anderson col.,  nº.  18644,  (2  operárias) [CPWM];  COLÔMBIA:  Amazonas:  Araracuara,  Cor.  via 

Putumayo, 10.vii.1994, G. Ganghi col.,  nos. 72098/72100 (2 operárias) [IHVL]; Meta: R. Neeva, Rod. 

Vallaro, 15.v.1977, D. Jackson col., sem número, (1 operária) [BMNH]; Nariño: Orito, Território Kofan, 

00º30'N 77º13'W, 25-28.ix.1998, E. L. González col., nos. 72101-72110 (11 operárias e 1 gine) [IHVL]; 

COSTA RICA:  Puntarenas: Península Osa, Aenn. Fund. Neotrop.,  23.vi.1997, R. Anderson col.,  nos. 

18686/18687 (1 operária e 1 gine) [CPWM]; Cerro Helado, 15 km NE Rincón, 24.vi.1997, R. Anderson 
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col., nº. 18689 (1 operária) [CPWM]; EQUADOR: Morona Santiago: Los Tayos, 3.vii.1976, Tjitte de 

Vries col., sem número, (1 gine) [MZSP]; Napo: Limoncocha, 00º24'S 76º36'W, 12.viii.1973, L. Morales 

col., nº. 304 (1 operária) [MZSP]; PERU: Amazonas: Ramón Castillo, 5 km NW Letícia, 23.ii.1972, S. 

Peck & J.  Peck, (2 operárias) [MZSP];  Cuzco:  Campamento Cashiriari, 11º51'1"S 72º46'45"W, 15-

17.vi.1997, J. Santisteban et al. cols., nos. 0201596\0201597 (2 operárias) [MUSM]; Madre de Díos: Los 

Amigos Field Station, Huangana, 12º34'8"S 70º6'3"W, 6-9.x.2004, T. R. Schultz, C. Marshall & J. Sosa-

Calvo cols., nos. 446595-446597 (3 operárias) [USNM]; TRINIDAD: Blue Basin, 21.vi.1972, B. Pitkia 

col., sem número, (1 operária) [BMNH]; VENEZUELA:  Bolívar: Campamento Río Grande, 08º07'N 

61º42'W, 14.viii.1986, P. S. Ward col., nº. 8571.4 (1 operária) [IZAV]; (1 operária) [CASC], por imagens 

(Fisher, 2002);  Sucre:  El Pilar,  10º33'N 63º09'W, 1.ix.1986, J.  E. Lattke col., nº.  1027 (7 operárias) 

[IZAV]; Táchira: Las Cuevas, 44 NW S. Cristóbal, 07º48'N 71º46'W, 29.xii.1999, J. E. Lattke col., sem 

número, (1 operária e 1 gine) [IZAV]; S. Cristóbal, La Florida, 9.xii.1985, J. E. Lattke & W. L. Brown 

cols., nº. 727 (5 operárias) [IZAV]; Via Sta. Ana, Río Frío, 14.viii.1983, J. E. Lattke & G. Borges col., 

sem número, (1 operária) [IAZV].

Lachnomyrmex plaumanni Borgmeier, 1957

(Fig. 07)

Lachnomyrmex plaumanni Borgmeier, 1957: 125, fig. 47. Cótipos (= Síntipos) (9 operárias e 3 gines), 

BRASIL: RJ:  Itatiaya, i.1956,  Dr.  Barth  col.,  sem número (2  operárias e  1  gine)  [MZSP] 

[examinados]; SC: Nova Teutônia, iv.1954, F. Plaumann col., sem número (4 operárias e 1 gine) 

[MZSP] [examinados]; xi.1954, F. Plaumann col., nos. 66111/64824 (1 operária e 1 gine) [USNM] 

[examinados]; (2 operárias) [MCZ] [não examinados].
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Diagnose

Rugosidade fina e esparsa, principalmente na superfície dorsal da cabeça; ápices dos espinhos 

propodeais curvados para baixo; espinhos dos lobos propodeais extremamente reduzidos; nó peciolar 

pouco elevado, com a face dorsal arredondada; dorso do pós-pecíolo com cerca de seis pêlos longos; 

primeiro tergito do gáster desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. (n=58): CT 2,51-3,07; CC 0,57-0,69; LC 0,57-0,68; CM 0,17-0,20; CE 0,35-0,42; CO 

0,09-0,14; CMS 0,61-0,80; CEP 0,13-0,15; CP 0,25-0,35; CPP 0,11-0,14;  CG 0,68-0,93;  IC 96,53-

101,20; IE 56,10-64,86; IO 14,29-22,22. Coloração: marrom clara a marrom escura, com o primeiro 

segmento do gáster da mesma cor do corpo; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros, 

acobreados a ferruginosos. Rugosidade fina e espaçada; cabeça com rugas esparsas e interrompidas entre 

as  quais  encontram-se  pontuações fortes  e  esparsas; mandíbulas  com estrias  longitudinais  curtas e 

restritas  à  região basal;  clípeo liso  e  brilhante,  eventualmente com pontuações esparsas na  porção 

mediana; superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, com algumas rugas 

curtas e transversais na região mediana e poucas pontuações grosseiras próximo à margem superior; 

mesossoma com rugosidade fina, formando fóveas largas no dorso do promesonoto; faces laterais do 

metanoto e propódeo com rugas espaçadas, tendendo a longitudinais; cintura pouco mais opaca que o 

mesossoma; faces laterais da cintura e face posterior do pós-pecíolo irregularmente esculpidas; dorso do 

pós-pecíolo com rugas extremamente finas. Pilosidade abundante; face posterior do nó peciolar e dorso 

do pós-pecíolo com cerca de quatro pêlos e seis pêlos longos, respectivamente; gáster completamente 

desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça tão longa quanto larga, com a margem posterior fortemente convexa; clípeo com a incisão 

mediana larga e  profunda; lobos frontais  ligeiramente arredondados lateralmente e  pouco projetados 

sobre o clípeo; escapos antenais,  em repouso, ultrapassando o comprimento das escrobas; segmento 
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apical da antena com cerca de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos elípticos, com cerca de seis 

facetas no maior diâmetro. 

Perfil dorsal  do promesonoto moderadamente convexo e pouco acima do nível do propódeo; 

sutura metanotal extremamente rasa a virtualmente obsoleta; espinhos propodeais com os ápices voltados 

para baixo; espinhos dos lobos propodeais largos e extremamente reduzidos, com cerca de um quarto do 

comprimento dos espinhos propodeais; garras tarsais moderadamente desenvolvidas. Pedúnculo peciolar 

fortemente carenado e com um processo anteroventral discreto; nó peciolar moderadamente elevado, 

dorsalmente arredondado e com a face posterior levemente inclinada; pós-pecíolo com a face dorsal 

minimamente convexa e face ventral plana a ligeiramente côncava na porção mediana e com a porção 

anterior discretamente projetada. Gáster globoso.

Gine. (n=20): CT 3,45-2,70; CC 0,58-0,71; LC 0,58-0,71; CM 0,17-0,25; CE 0,36-0,44; CO 0,13-

0,19; CMS 0,73-0,91; CEP 0,13-0,16; CP 0,30-0,39; CPP 0,13-0,16; CG 0,79-1,02; IC 97,67-102,38; IE 

58,14-62,50; IO 20,93-28,00. Com a maior parte dos caracteres das operárias. Em adição, olhos com 

cerca de 12 facetas no maior diâmetro; espinhos propodeais relativamente largos e com os ápices apenas 

discretamente curvados para baixo. Asas desconhecidas.

Comentários

Lachnomyrmex plaumanni está entre as menores espécies do gênero e pode ser diferenciada das 

demais principalmente pela curvatura dos espinhos propodeais. Esta característica também separa as 

gines desta espécie das demais.

O nome  L. plaumanni foi  certamente o mais empregado na identificação de indivíduos deste 

gênero. O estudo do material recebido neste trabalho indicou a existência de quatro espécies sob o nome 

L. plaumanni,  conforme identificações de diversos pesquisadores. Além de  L. plaumanni,  as demais 

espécies são aqui descritas como L. sp. A, L. sp. B e L. sp. C, sendo que L. sp. A ocorre simpatricamente 
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com L. plaumanni no sul e sudeste do Brasil, enquanto L.  sp. B é conhecida somente do nordeste do 

Brasil e L. sp. C ocorre na Costa Rica e Panamá.

Os exemplares de L. plaumanni examinados apresentam pouca variação morfológica significativa. 

Alguns indivíduos coletados na Mata Atlântica do litoral norte de São Paulo são pouco maiores que os 

demais e possuem os espinhos propodeais pouco curvados (quase retos em alguns exemplares). Uma 

gine, proveniente de Tunas – PR, apresenta um único pêlo longo no primeiro tergito do gáster. Duas 

gines, coletadas na Ilha do Cardoso – SP, apresentam uma coloração amarelo-dourada, não observada em 

nenhum outro  espécime; porém,  operárias  desta  mesma amostra  apresentam o  padrão normal  de 

coloração da espécie. A coloração destas gines poderia indicar que os indivíduos são jovens; contudo, os 

mesmos  são  desprovidos  de  asas,  o  que  geralmente  indica  maturidade. Finalmente, uma operária 

teratológica coletada em Tapiraí – SP, não apresenta cintura; o gáster projeta-se diretamente da face 

declive do propódeo.

Como  normalmente  ocorre  com  espécies  descritas  pelo  Frei  Thomas  Borgmeier,  nenhum 

espécime foi designado como holótipo para L. plaumanni, e sim, uma série de “cótipos” (síntipos), dos 

quais a maior parte está depositada no MZSP. Estes exemplares encontram-se bastante danificados, sem 

uma grande parte dos apêndices e precariamente montados, com uma quantidade excessiva de cola em 

placas de papel cartão. Designar um Lectótipo para a espécie não será uma tarefa simples.

O nome desta espécie foi dado em honra ao proeminente entomólogo lituano Fritz Plaumann 

(1902-1994), coletor da série-tipo desta espécie e conhecido pelo seu longo e exaustivo trabalho de coleta 

no Estado de Santa Catarina, através do qual é considerado o maior colecionador de insetos da América 

Latina no século XX.
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Distribuição (Fig. 20)

Esta é  a  espécie de distribuição mais meridional  de  Lachnomyrmex,  ocorrendo no  norte  da 

Argentina (Missiones), sul e sudeste do Brasil (SC, PR, SP e RJ), em altitudes que variam de 300 a 1.200 

m.

Biologia

Esta é uma espécie muito comum em inventários de fauna de formigas da Mata Atlântica do 

sudeste brasileiro e não é raro encontrar duas colônias maduras em um mesmo metro quadrado no solo da 

floresta (R. M. Feitosa, obs. pess.). Contudo, todas as tentativas para capturar e manter uma colônia em 

condições artificiais falharam. As gines morreram pouco tempo depois de terem sido colocadas nos 

recipientes de transporte.

Existe  apenas um registro  de  uma operária  de  L.  plaumanni forrageando na  vegetação.  O 

exemplar foi coletado manualmente em uma bromélia na Serra do Itapety, uma área de Mata Atlântica 

localizada no município de Mogi das Cruzes - SP (Maria S. Morini, dados não publicados). Todos os 

demais indivíduos são provenientes de amostras de serapilheira.

Material examinado. ARGENTINA: Missiones: 20 km SE Pto. Iguazu, 31.xii.1990, S. Peck & J. Peck 

cols., nº. 1660 (1 operária) [CASC], por imagens (Fisher, 2002); BRASIL: PR: Morretes, P. E. do Pau-

Oco,  25º34'05''S 48º53'19''W, 6-11.v.2002, R. R. Silva & B. H. Dietz cols.,  nos.  22/24 (2 operárias) 

[MZSP]; Tunas, P. das Lauráceas, 24º51'16''S 48º43'00''W, 21-29.ii.2001, R. R. Silva & F. Eberhardt 

cols., nos. 1/6/19/34/42 (5 operárias e 2 gines) [MZSP]; SC: Blumenau, P. E. das Nascentes, 27º06'15''S 

49º09'14''W, 20-27.x.2000, R. R. Silva & F. Eberhardt cols., nº. 31 (1 operária) [MZSP]; 27º01-06'S, 

49º01-10'W,  10.ii.2001, F.  Eberhardt col.,  nº.  cl-10  (1 operária) [MZSP]; Chapecó, vii-viii.1960, F. 

Plaumann col.,  nº.  8333 (5  operárias) [MZSP];  Concórdia,  ix.1959, F.  Plaumann col.,  nº.  8296  (2 

operárias) [MZSP]; Ibicaré, viii.1959, F. Plaumann col., nº. 3128 (3 operárias) [MZSP]; ix.1960, nº. 3619 

(2 operárias) [MZSP]; Linha Facão, v.1957, F. Plaumann col., sem número, (1 operária e 1 gine) [MZSP]; 
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Morro do Serro, xii.1958, F.  Plaumann col.,  nº.  8318 (1 operária) [MZSP]; Nova Teutônia (Seara), 

ix.1954, F. Plaumann col., nº. 8216 (8 operárias e 1 gine) [MZSP]; v-xii.1957, F. Plaumann col., sem 

número, (9 operárias e 2 gines) [MZSP]; vii.1958, F. Plaumann col., sem número, (1 operária e 1 gine) 

[MZSP]; v.1960, F. Plaumann col., sem número, (2 operárias e 1 gine) [MZSP]; vi.1963, F. Plaumann 

col., nº. 3755 (1 operária) [MZSP]; iv.1972, F. Plaumann col., nº. 8000 (1 operária e 1 gine) [MZSP]; 

vi.1963, F.  Plaumann col.,  nº.  3755 (1 operária) [MZSP];  iv.1976,  F.  Plaumann col.,  nº.  13629 (1 

operária) [MZSP]; Palhoça, P. E. da Serra do Tabuleiro, 27º44'28''S 48º41'50''W, 2-10.vi.2003, R. R. 

Silva, B. H. Dietz & A. A. Tavares cols., nos. 2/9/10/14 (4 operárias) [MZSP]; São Bento do Sul, A. P. A. 

Rio  Vermelho,  26º21'51''S  49º16'16''W,  30.iii-4.iv.2001,  R.  R.  Silva  &  F.  Eberhardt  cols.,  nos. 

4/25/29/31/32/33/34/35/38/44/46/48/49 (15 operárias e 1 gine) [MZSP]; Seara, viii.1958, F. Plaumann 

col., sem número, (3 operárias) [MZSP]; v-xii.1998, R. R. Silva col., sem número, (4 operárias) [MZSP]; 

SP: Cananéia, P. E. da Ilha do Cardoso, 18-24.xi.2002, 25º05'48''S 47º55'47''W, R. R. Silva, C. R. F. 

Brandão & C. Scott cols., nos. 1/7/13/16/18/25/28/34/ 43/48 (15 operárias e 3 gines) [MZSP]; Cunha, P. E. 

da Serra do Mar, Núcleo Indaiá, 23º15'03''S 45º00'26''W, 21-22.iv.2001, R. R. Silva & A. A. Tavares 

cols., nos. 5/11/19/32/43 (7 operárias e 1 gine) [MZSP]; Iguape, E. E. Juréia-Itatins, Núcleo Rio Verde, 

24º32'39''S 47º14'08''W, 5-15.ii.2001, R. R. Silva & A. A. Tavares cols., nos. 4/22/25/27 (3 operárias e 1 

gine) [MZSP]; Miracatu, Serra do Mar, Clube Pesca & Cia, 4-7.ix.2004, R. M. Feitosa col., nos. 1/9/11/12 

(10 operárias e 2 gines) [MZSP]; Mogi das Cruzes, P. N. M. da Serra do Itapety, 20.v.2003, 23º29'22''S 

46º11'55"W, M. S. Morini col., nº. 8 (1 operária) [CPMS]; Praia Grande, P. E. da Serra do Mar, Núcleo 

Pilões,  23º58'31''S  46º32'24''W,  26-27.v.2001,  R.  R.  Silva  &  A.  A.  Tavares  cols.,  nos. 

5/10/13/24/35/36/39/41  (12  operárias)  [MZSP];  Ribeirão  Grande,  P.  E.  Intervales,  Barra  Grande, 

24º18'30''S  48º25'10''W,  2.ii.1999,  A.  A.  Tavares  col.,  nos.  T1  3/7/16/17/22/23  -  T2  1/4/7/12/ 

13/14/15/17/18 (21 operárias e 1 gine) [MZSP]; Salesópolis, E. B. B. Boracéia, 23º31'S 45º50'W, 2-

6.v.1997, D. Agosti, C. R. F. Brandão & C. I. Yamamoto cols., nos. 5/7/9/15/16 (11 operárias e 2 gines) 

[MZSP]; 12-17.vi.1997, B. H. Dietz & C. I. Yamamoto cols., nos. 7/10/13/14/16/17/25 (15 operárias e 2 
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gines)  [MZSP]; 5-7.vii.1997,  C.  I.  Yamamoto col.,  nº.  9  (2  operárias) [MZSP];  20-26.x.1997, C. 

Klingenberg & C. I. Yamamoto cols.,  nos. 10/13/21 (3 operárias) [MZSP]; Serra dos Agudos Grandes, 

xi.1963, F. Plaumann col., nº. 3865 (1 operária) [MZSP]; Tapiraí, 24º01'55''S 47º27'56''W, 8-14.i.2001, R. 

R. Silva & F. Eberhardt cols., nos. 1/2/5/8/11/12/13/14/15/16/22/23/24/27/29/31/33/34/36/39/40/24/44/47

/50 (35 operárias e 6 gines) [MZSP]; Ubatuba, P. E. da Serra do Mar, Núcleo Picinguaba, 23º20'10''S 

44º50'15''W, C. R. F.  Brandão  et al. cols.,  nos.  23/24 (2 operárias) [MZSP]; 23º18'21''S 44º48'25''W, 

5.i.2006, C.  P.  Scott  & E.  F.  Santos cols.,  nos.  2/7  (3  operárias)  [MZSP];  23º17'54''S 44º47'49''W, 

23.i.2006, C. P.  Scott & E.  F.  Santos  cols.,  nos.  1/7 (5 operárias) [MZSP];  23º17'49''S 44º47'31''W, 

26.i.2006, C. P. Scott & E. F. Santos cols., nº. 9 (1 operária) [MZSP]; 23º17'56''S 44º47'13''W, 7.iii.2006, 

C. P. Scott & E. F. Santos cols.,  nos. 3/8/9 (6 operárias e 1 gine) [MZSP];  RJ: Nova Iguaçu, ReBio 

Tinguá, 22º34'14''S 43º24'51''W, 4.ii.2002, A. Mayhé & S.  Veiga-Ferreira cols. nº.  A32 (1 operária) 

[MZSP]; Sta. Maria Madalena, P. E. do Desengano, 21º58'41'' S 41º57'00''W, x.2002, A. Mayhé & S. 

Veiga-Ferreira cols. nos. 1/2/14/18/22 (5 operárias) [MZSP].

Lachnomyrmex scrobiculatus Wheeler, 1910

(Fig. 08)

Lachnomyrmex scrobiculatus Wheeler, 1910: 263, fig. 3. Síntipos (6 operárias e 1 gine), GUATEMALA: 

Alta Vera Paz: Trece Aguas, Cacao, 24.iii.1906, E. A. Schwarz & H. S. Barber cols., nº. 21059 

(operária)  [MCZ]  [examinado  por  imagens];  nº.  13199  (operária)  [USNM]  [examinado]; 

29.iii.1906, E. A. Schwarz & H. S. Barber col., sem número, (operária) [AMNH] [examinado]; 

4.iv.1906,  E.  A.  Schwarz & H. S.  Barber cols.,  nº.  13199 (operária) [USNM] [examinado]; 

25.iv.1906,  E.  A.  Schwarz &  H.  S.  Barber  cols.,  nº.  13199  (gine)  [USNM] [examinado]; 
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26.iv.1906, E. A. Schwarz & H. S. Barber cols., nº. 13199 (operária) [USNM] [examinado]; 

(operária) [não localizado].

Diagnose

Rugosidade densa e  espessa; cabeça ligeiramente mais longa que larga (CI  ≅ 96,50); sutura 

metanotal obsoleta; espinhos dos lobos propodeais largos; nó peciolar subtriangular; dorso do pós-pecíolo 

fortemente esculpido; primeiro tergito do gáster inteiramente coberto por pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. (n=18): CT 2,80-2,99; CC 0,60-0,66; LC 0,58-0,65; CM 0,17-0,22; CE 0,36-0,40; CO 

0,12-0,15; CMS 0,69-0,76; CEP 0,14-0,19; CP 0,27-0,33; CPP 0,14-0,18; CG 0,74-0,87; IC 95,02-

100,00; IE 58,54-64,03; IO 19,49-24,32. Coloração: marrom escura a negra, com o primeiro segmento do 

gáster da mesma cor do corpo; segmentos terminais  do gáster e apêndices mais claros, acobreados. 

Rugosidade espessa, vermiculada e predominantemente irregular, formando fóveas de tamanho variável 

no dorso da cabeça; mandíbulas predominantemente lisas e brilhantes, com estrias longitudinais curtas e 

restritas  à  região basal;  clípeo ligeiramente mais fosco que a  superfície ao  redor,  com pontuações 

pilígeras fracas e esparsas; superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante 

com algumas rugas  curtas e  transversais na  região mediana; mesossoma com rugas transversais e 

intensamente vermiculadas na  porção anterior do  pronoto,  tendendo a  longitudinais  no  restante  do 

promesonoto;  rugas  mais  espaçadas e  irregulares  nas  laterais  do  metanoto e  do  propódeo;  coxas 

anteriores lisas a finamente cobertas com rugas transversais; faces laterais da cintura e face posterior do 

pós-pecíolo irregularmente esculpidas; dorso do pós-pecíolo com rugosidade ligeiramente mais fina. 

Pilosidade densa; face posterior do nó peciolar com cerca de seis pêlos longos; face dorsal do pós-pecíolo 
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com mais de 10 pêlos longos; primeiro tergito gastral quase inteiramente coberto por pêlos longos e 

flexíveis.

Cabeça discretamente mais longa que larga, com a margem posterior fracamente convexa; clípeo 

estreito, com a incisão mediana extremamente rasa e estreita; lobos frontais fortemente arredondados 

lateralmente  e  muito  projetados;  escapos  antenais,  em  repouso,  ultrapassando  minimamente  o 

comprimento das escrobas; segmento apical da antena com mais de duas vezes o comprimento do pré-

apical; olhos elípticos, com cerca de seis facetas no maior diâmetro. 

Perfil dorsal  do promesonoto fortemente convexo, em vista lateral, pouco acima do nível do 

propódeo;  sutura  metanotal  virtualmente  obsoleta;  espinhos  propodeais  retos;  espinhos  dos  lobos 

propodeais extremamente largos, com cerca da metade do comprimento dos espinhos propodeais; garras 

tarsais bem desenvolvidas. Pedúnculo peciolar com a carena ventral pouco pronunciada e sem projeções 

anteroventrais;  nó peciolar muito elevado e subtriangular; pós-pecíolo com a face dorsal fortemente 

convexa e  face ventral apresentando um pequeno processo subpós-peciolar direcionado para frente. 

Gáster ligeiramente alongado.

Gine. (n=5): CT 3,23-3,36; CC 0,66-0,68; LC 0,65-0,66; CM 0,22-0,24; CE 0,38-0,42; CO 0,16-

0,19; CMS 0,87-0,88; CEP 0,17-0,20; CP 0,31-0,33; CPP 0,17-0,20; CG 0,96-1,10; IC 96,47-98,82; IE 

57,14-65,12; IO 24,29-29,27. Semelhante à operária, mas com pilosidade relativamente mais densa; olhos 

com cerca de 12 facetas no maior diâmetro e nó peciolar ligeiramente mais baixo. Asas com o padrão 

básico de nervação para o gênero.

Comentários

A espessura e  orientação da rugosidade, aliadas  à  ausência da sutura metanotal,  separam  L. 

scrobiculatus das demais espécies do gênero. As gines são mais generalizadas e se aproximam muito das 

de L. pilosus (ver comentários na descrição de L. pilosus).
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Praticamente não há variações significativas entre indivíduos desta espécie, exceto pela orientação 

da rugosidade, que tende a ser ligeiramente mais longitudinal em alguns exemplares.

Lachnomyrmex scrobiculatus é a espécie-tipo do gênero e o epíteto específico certamente é uma 

referência à presença das escrobas antenais profundas. A exemplo de  L. plaumanni,  esta espécie foi 

descrita a partir de uma série-tipo, sem que fosse designado um holótipo. De maneira, geral o material 

encontra-se em bom estado, exceto  por uma operária depositada no AMNH que apresenta o  corpo 

fragmentado e montado precariamente sobre uma pequena placa de papel cartão. Uma das operárias-tipo 

mencionadas na descrição original não foi localizada.

Distribuição (Fig. 19)

A distribuição geográfica desta espécie restringe-se à América Central, desde o nível do mar até 

1.100 m de altitude. Brown (1950) e Kempf (1972) registram a presença de  L. scrobiculatus para a 

província de Chiapas, sul do México. No entanto, não foi possível confirmar este dado, uma vez que os 

doutores  Patrícia Rojas e  Luiz  Quiroz Robledo (com. pess.),  principais mirmecólogos do  México, 

alegaram não ter conhecimento do destino dos exemplares mencionados nestes trabalhos e tampouco de 

outros registros desta espécie para aquele país.

Biologia

Apesar de ter sido a primeira espécie descrita no gênero, L. scrobiculatus permanece com sua 

história natural desconhecida. Os exemplares são encontrados primariamente no solo das florestas e 

apenas um indivíduo foi coletado sobre a vegetação em Heredia, Costa Rica (Longino, com. pess.).

De acordo com as planilhas de registro de exemplares cedidas pelo INBC, L. scrobiculatus é a 

espécie localmente mais abundante do gênero na Costa Rica,  respondendo por mais da metade dos 

indivíduos depositados nesta instituição.
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Material examinado. BELIZE: El Cayo: Caves Branch, viii.1972, S. Peck & J. Peck col., sem número, 

(5  operárias) [MZSP];  COSTA RICA: Alajuela: Casa Eladio, Río Penas Blancas, 2.iii.2004, J.  T. 

Longino col., nº. 000005395 (1 operária) [CPJL] por imagens (Longino, 2006); Río San Lorencito, 1990, 

P. Hammond col., sem número, (7 operárias) [BMNH]; Guanacaste: Estr. Pitilla, 9 Km S Sta. Cecília, 

i.1991, I Curso Microhym., nos. 000305058/000384713 (2 operárias) [INBC]; 3-18.x.1991, P. Ríos col., 

nº.  000377966 (1  operária)  [INBC]; Pitilla  Field Station, 2.v.1995,  R.  Anderson col.,  nº.  17722 (9 

operárias e 4 gines) [CPWM]; 14.ii.1996, R. Anderson col., nos. 17739/17741 (3 operárias) [CPWM]; 

Limón:  P.  N.  Tortuguero,  Cerro  Tortuguero,  ii.1993,  R.  Delgado  col.,  nos.  001289301/ 

001289337/001289339 (2 operárias e  uma gine)  [INBC];  PANAMÁ:  Canal  Zone:  Barro Colorado 

Island, 1976, S. Levings col., sem número, (1 operária) [IZAV].

Lachnomyrmex sp. A sp. n.

(Fig. 09)

Diagnose

Rugosidade  irregular  e  levemente  esparsa;  promesonoto  moderadamente  convexo;  sutura 

metanotal de fracamente impressa a obsoleta; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais 

pouco desenvolvidos; dorso do pós-pecíolo com 10 ou mais pêlos longos; primeiro tergito do gáster 

desprovido de pêlos longos (operárias).

Descrição

Operária. (n=33): CT 2,26-3,51; CC 0,52-0,76; LC 0,54-0,76; CM 0,16-0,25; CE 0,30-0,51; CO 

0,08-0,16; CMS 0,57-0,93; CEP 0,11-0,21;  CP 0,22-0,39;  CPP 0,12-0,19;  CG 0,68-1,02;  IC 97,31-

103,03; IE 50,79-66,67; IO 14,71-22,22. Coloração: vermelho-ferruginosa a marrom escura, com o gáster 
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mais  claro;  segmentos  terminais  do  gáster  e  apêndices  mais  claros  que  o  corpo,  acobreados a 

ferruginosos. Rugosidade fina, predominantemente irregular e relativamente esparsa, principalmente na 

superfície dorsal da cabeça; mandíbulas com estrias longitudinais curtas e restritas à região basal; clípeo 

ligeiramente mais fosco que a superfície ao redor, com pontuações pilígeras fracas e esparsas; superfície 

interna  das  escrobas  antenais  predominantemente lisa  e  brilhante,  com  algumas  rugas  curtas  e 

transversais na região mediana; mesossoma com rugosidade vermiculada e pouco mais densa que na 

cabeça, com rugas transversais na região anterior do pronoto variando de obliquamente longitudinais a 

fortemente irregulares no restante do promesonoto e laterais do propódeo, neste caso, formando fóveas de 

tamanho variável na região dorsal; coxas anteriores com rugas transversais finas e pouco conspícuas; 

faces laterais da cintura e face posterior do pós-pecíolo irregularmente esculpidas; dorso do pós-pecíolo 

com rugosidade fina  e  fraca. Pilosidade densa,  concentrada principalmente na  porção posterior da 

superfície dorsal da cabeça; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com 10 ou mais pêlos 

longos cada; primeiro tergito gastral inteiramente desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça tão longa quanto larga, com a margem posterior muito pouco convexa; clípeo com a 

incisão mediana larga e profunda; lobos frontais lateralmente arredondados e pouco projetados sobre o 

clípeo; escapos antenais, em repouso, tão compridos quanto as escrobas; segmento apical da antena com 

mais de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos elípticos e alongados com cerca de sete facetas 

no maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto apenas moderadamente convexo, bem acima do nível do propódeo; 

sutura metanotal rasa a virtualmente obsoleta; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais 

muito reduzidos, com cerca de um quarto do comprimento dos espinhos propodeais; garras tarsais bem 

desenvolvidas. Pedúnculo peciolar fracamente carenado e  sem projeções anteroventrais;  nó peciolar 

elevado, com a superfície dorsal arredondada e face posterior moderadamente inclinada; pós-pecíolo com 

a face dorsal fracamente convexa e face ventral sem projeções aparentes. Gáster globoso.
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Gine.  (n=9): CT 3,21-3,83; CC 0,69-0,78; LC 0,69-0,79; CM 0,21-0,26; CE 0,44-0,49; CO 0,18-

0,21; CMS 0,85-1,06; CEP 0,16-0,22; CP 0,35-0,41; CPP 0,13-0,18; CG 0,94-1,17; IC 98,86-101,08; IE 

61,22-66,67; IO 24,49-27,56. Semelhante à  operária, mas com pilosidade ligeiramente mais curta e 

densa, sendo que o primeiro tergito gastral apresenta cerca de 10 pêlos longos na porção anterior; olhos 

com cerca de 13 facetas no maior diâmetro; nó peciolar arredondado. Asas desconhecidas.

Comentários

Ao examinar o  material depositado no MZSP,  encontrei uma anotação (não datada) do Frei 

Thomas Borgmeier na qual ele comenta a existência de um “subgrupo” de indivíduos em L. plaumanni 

que difere da série-tipo pelo maior tamanho e por possuir espinhos propodeais retos. O acúmulo de novos 

exemplares no MZSP possibilitou a caracterização deste “subgrupo” como uma espécie distinta, acima 

descrita.

Lachnomyrmex sp. A, juntamente com L. plaumanni,  L. sp. B e  L.  sp. C formam um grupo de 

espécies em que as operárias apresentam a sutura metanotal de fracamente impressa a obsoleta  e o 

primeiro tergito do gáster desprovido de pêlos longos. No entanto,  L.  sp. A pode ser separada de  L. 

plaumanni pela maior altura do promesonoto em relação ao propódeo em vista lateral, por possuir os 

espinhos propodeais retos e pilosidade mais densa no dorso do pós-pecíolo. Em adição, gines de L. sp. A 

possuem cerca de 10 pêlos longos na região anterior do primeiro tergito gastral e o mesmo não ocorre 

com gines de L. plaumanni. 

Esta espécie também se diferencia de  L. sp.  B por possuir  o  promesonoto menos convexo, 

espinhos propodeais retos e ligeiramente mais curtos e pela presença de 10 ou mais pêlos longos no dorso 

do pós-pecíolo (menos de 10  em  L.  sp.  B). A combinação de rugosidade fina, espinhos dos  lobos 

propodeais reduzidos e dorso do pós-pecíolo fracamente convexo separa L. sp. A de L. sp. C.

Quanto à variação intraespecífica, é possível observar que exemplares coletados no sul do Brasil 

são consideravelmente maiores, possuem o gáster ligeiramente mais claro e esculturação relativamente 
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mais regular  que os  indivíduos  do  norte.  No entanto, interpreto tais  características  como variações 

geográficas e não as considero suficientes para separar este material em duas espécies distintas.

Distribuição (Fig. 21)

Esta espécie apresenta distribuição restrita ao território brasileiro (coletada entre 300-1.050 m), 

desde o norte do Pará até Santa Catarina, sendo que nas regiões Sul e Sudeste ocorre em simpatria com L. 

plaumanni.

Biologia

Como em L. plaumanni, somente um indivíduo foi registrado forrageando na vegetação. Trata-se 

de uma operária coletada sobre o tronco de Croton floribundus Spreng. (Euphorbiaceae) em uma área de 

Mata Atlântica da Serra do Itapety – SP (Maria S. Morini, dados não publicados). Os demais exemplares 

conhecidos são provenientes de amostras de serapilheira. Não é raro observar colônias de L. plaumanni e 

L. sp. A ocupando o mesmo metro quadrado na serapilheira da Mata Atlântica.

Material examinado. BRASIL:  AM: Manaus, 22.ix.1993, A. B. Casimiro col., nº. 4829 (1 operária) 

[INPA];  iii-iv.1994, R. Didham col.  (4  operárias) [BMNH];  BA:  Ilhéus,  iv.1996, J.  Assis  col.,  sem 

número, (1 gine) [CPDC]; x.1996, L. S. Ramos col., nº. 5119 (2 operárias) [CPDC]; Maraú, 23.x.1998, J. 

R.  M.  Santos col.,  sem número,  (1  operária) [CPDC]; São José,  Vitória  Puaias,  15º03'N 39º20W, 

22.v.2000, J. R. M. Santos col., nº. A38 (1 operária) [CPDC];  ES:  Santa Teresa, E. B. Santa Lúcia, 

19º58'09''S 40º32'15''W, 20-24.i.2002, J. H. Schoereder & C. R. Ribas cols., nº. 37 (3 operárias) [MZSP]; 

MT:  Alta  Floresta, 10º47'S 56º49'W,  28.iv.1999,  H. L.  Vasconcelos col.,  sem número,  (1  operária) 

[INPA];  PA: Melgaço, Caxiuanã, 1º44'9''S 51º29'15"W, 27-29.i.2003, A. Y. Harada, E. P. Fagundes, P. 

Batra,  R. Calisto & Mó cols.,  nº. 5 (1 operária) [MPEG]; 1º45'15''S 51º31'20"W, 2-4.ii.2003,  A. Y. 

Harada, E. P. Fagundes, P. Batra, R. Calisto & Mó cols., nº. 5 (1 operária) [MPEG]; PR: Bocaiúva, 
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v.1963, F. Plaumann col., nº. 4000 (1 gine) [MZSP]; xi.1963, F. Plaumann col., nº. 3870 (1 operária) 

[MZSP]; Tunas, P. das Lauráceas, 24º51'16''S 48º43'00''W, 21-29.ii.2001, R. R. Silva & F. Eberhardt 

cols.,  nos.  7/9/11/13/17/28/50 (12 operárias e  1  gine) [MZSP];  SC:  Blumenau, P.  E.  das  Nascentes, 

27º06'15''S 49º09'14''W, 20-27.x.2000, R. R. Silva & F. Eberhardt cols.,  nos. 13/17/20/24 (4 operárias) 

[MZSP]; Chapecó, vi.1960, F. Plaumann col.,  sem número, (1 gine) [MZSP]; Concórdia, ix.1959, F. 

Plaumann col., nº. 8296a (1 operária) [MZSP]; Ibicaré, vii.1959, F. Plaumann col., nº. 3128 (4 operárias) 

[MZSP]; Nova Teutônia (Seara), ix.1954, F. Plaumann col., nº. 8216 (4 operárias e 2 gines) [MZSP]; 

xi.1957, F. Plaumann col., sem número, (1 operária) [MZSP]; xii.1958, F. Plaumann col., nº. 8307 (1 

operária) [MZSP]; vii.1959, F. Plaumann col., sem número, (1 operária) [MZSP]; vi.1960, F. Plaumann 

col., nº. 3960 (1 operária e 1 gine) [MZSP]; vi.1963, F. Plaumann col., nº. 3710 (1 gine) [MZSP]; São 

Bonifácio, P. E. da Serra do Tabuleiro, 27º49'06''S 48º54'41''W, 8-3.iii.2004, R. R. Silva, B. H. Dietz & F. 

Eberhardt cols., nos. 3/27 (4 operárias e 1 gine) [MZSP]; Seara, viii.1958, F. Plaumann col., nº. 2708 (3 

operárias) [MZSP]; (1 operária) [MZSP]; SP: Cunha, P. E. da Serra do Mar, Núcleo Indaiá, 23º15'03''S 

45º00'26''W, 21-22.iv.2001, R. R. Silva & A. A. Tavares cols., nº. 31 (3 operárias) [MZSP]; Mogi das 

Cruzes, P. N. M. da Serra do Itapety, Trilha do Esquilo, 22.iv.1999, 23º29'22''S 46º11'55"W, A. S. M. 

Cassarotti  col.,  nº.  C2.2  (1  operária)  [CPMS];  Ribeirão Grande,  P.  E.  Intervales,  Barra  Grande, 

24º18'30''S 48º25'10''W, 5.ii.1999, A. A. Tavares col., nº. T2-15 (1 gine) [MZSP]; Salesópolis, E. B. B. 

Boracéia, 23º31'S 45º50'W, 2-6.v.1997, D. Agosti, C. R. F. Brandão & C. I. Yamamoto cols., nos. 4/24 (3 

operárias e 1 gine) [MZSP]; 20-26.x.1997, C. Klingenberg & C. I. Yamamoto cols., nº. 22 (1 operária) 

[MZSP].
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Lachnomyrmex sp. B sp. n.

(Fig. 10)

Diagnose

Promesonoto fortemente convexo e elevado, em vista lateral, muito acima do nível do propódeo; 

sutura metanotal rasa a obsoleta; espinhos propodeais com os ápices ligeiramente curvados para cima; 

espinhos dos lobos propodeais curtos; dorso do pós-pecíolo com cerca de seis pêlos longos e flexíveis; 

primeiro tergito gastral desprovido de pêlos longos.

Descrição

Operária. (n=16): CT 2,71-3,18; CC 0,63-0,74; LC 0,61-0,72; CM 0,20-0,24; CE 0,37-0,46; CO 

0,12-0,14; CMS 0,68-0,80; CEP 0,15-0,24; CP 0,30-0,36; CPP 0,11-0,14;  CG 0,77-0,93;  IC 96,39-

100,00; IE 58,82-67,44; IO 18,64-22,50. Coloração: marrom clara a marrom escura, com o gáster mais 

claro; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros que o corpo, amarelados a acobreados. 

Rugosidade densa, relativamente espessa e irregular, formando fóveas conspícuas na superfície dorsal da 

cabeça e do promesonoto; mandíbulas com estrias longitudinais curtas e restritas à região basal; clípeo 

ligeiramente mais fosco que a superfície ao redor, com pontuações pilígeras fracas e esparsas; superfície 

interna  das  escrobas  antenais  predominantemente lisa  e  brilhante,  com  algumas  rugas  curtas  e 

transversais próximo às bordas; mesossoma com rugosidade densa e fortemente irregular; faces laterais 

do  propódeo, cintura e  face posterior do  nó  peciolar  irregularmente rugosas;  dorso  do  pós-pecíolo 

fracamente esculpido. Pilosidade densa; dorso do pecíolo e pós-pecíolo com cerca de respectivamente 

dez e seis pêlos longos; primeiro tergito gastral inteiramente desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça tão ou pouco mais longa que larga, com a margem posterior convexa; clípeo com a 

incisão mediana larga e profunda; lobos frontais lateralmente arredondados e pouco projetados sobre o 
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clípeo; escapos antenais, em repouso, ligeiramente mais compridos que as escrobas; segmento apical da 

antena com cerca de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos elípticos e alongados, com cerca de 

sete facetas no maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto fortemente convexo e muito acima do nível do propódeo; sutura 

metanotal rasa a virtualmente obsoleta; espinhos propodeais bem desenvolvidos com os ápices voltados 

para cima; espinhos dos lobos propodeais muito reduzidos, com cerca de um quarto do comprimento dos 

espinhos propodeais; garras tarsais bem desenvolvidas. Pedúnculo peciolar com a carena ventral bem 

desenvolvida e com uma projeção anteroventral presente; nó peciolar pouco elevado, com a superfície 

dorsal arredondada e a margem posterior apenas levemente inclinada; pós-pecíolo com a face dorsal 

convexa e face ventral desprovida de projeções. Gáster globoso.

Gine.  (n=3): CT 3,27-3,40; CC 0,71; LC 0,69-0,71; CM 0,21-0,24; CE 0,44-0,46; CO 0,18-0,19; 

CMS 0,90-0,94; CEP 0,19-0,20; CP 0,33-0,38; CPP 0,15-0,16; CG 0,93-0,98; IC 97,80-100,00; IE 62,67-

65,91; IO 25,45-26,67. Diferindo da operária por possuir olhos arredondados com cerca de 15 facetas no 

maior diâmetro; espinhos propodeais reduzidos e retos, sem os ápices voltados para cima; nó peciolar 

pouco diferenciado e dorso do pós-pecíolo com mais de 10 pêlos longos e flexíveis. Asas desconhecidas.

Comentários

Esta espécie é morfologicamente muito semelhante à  L.  sp. A, da qual pode ser separada por 

possuir o promesonoto fortemente convexo, ápices dos espinhos propodeais voltados para cima e menos 

de 10 pêlos no dorso do pós-pecíolo (ver comentários na descrição de L. sp. A). No entanto, as gines de 

ambas as espécies são virtualmente idênticas, exceto pela presença de pêlos longos no primeiro tergito 

gastral em L. sp. A (glabro em L. sp. B). Praticamente não existem variações morfológicas significativas 

entre os exemplares examinados de L. sp. B.
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Exceto por uma amostra de Jaqueira – PE (UFPE) e uma de Maranguape – CE (UFCE), todos os 

indivíduos conhecidos desta espécie (28) foram coletados durante o Programa Biota – FAPESP e estão 

depositados no MZSP.

Distribuição (Fig. 20)

Lachnomyrmex sp. B é conhecida somente da Mata Atlântica da região Nordeste do Brasil (CE, 

PB, PE e SE), em altitudes que variam de 100 a 800 m. Poucos remanescentes deste bioma ainda podem 

ser encontrados nesta região e a redução crescente destas áreas constitui uma ameaça iminente para a 

conservação desta espécie.

Biologia

Exceto pelo  fato  de  que  todos  os  indivíduos  foram coletados  na  serapilheira,  não  existem 

informações a respeito da história natural desta espécie.

Material examinado. BRASIL: CE: Maranguape, viii.2003, Y. Quinet col., nº. 80 (3 operárias) [UFCE]; 

PB: João Pessoa, Mata do Buraquinho, 07º08'24''S 34º51'33''W, 25.vii.2002, R. R. Silva & F. Eberhardt 

cols., nº. 5 (2 operárias) [MZSP]; PE: Jaqueira, Usina Colônia, M. do Espelho, 30.vii.2003, A. Bieber & 

I.  Leal  cols.,  nº.  P.05  (1  gine)  [UFPE];  Recife,  Horto  Dois  Irmãos,  08º00'32''S 34º56'40''W,  15-

24.vii.2002, R. R.  Silva & F.  Eberhardt cols.,  nos.  2/7/13/28/32/33/34/36/38 (14 operárias e  1  gine) 

[MZSP];  SE: Areia Branca, P. E. da Serra de Itabaiana, 10º45'54''S 37º19'57''W, 19-25.v.2003, R. R. 

Silva, B. H. Dietz & L. S. Ferreira cols., nos. 10/17/26/30/38/46/47 (9 operárias e 2 gines) [MZSP].

Lachnomyrmex sp. C sp. n.
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(Fig. 11)

Diagnose

Rugosidade densa e irregular; pilosidade extremamente densa, especialmente no dorso do pós-

pecíolo;  sutura metanotal  obsoleta; espinhos  dos  lobos  propodeais  bem desenvolvidos e  fortemente 

projetados sobre o pedúnculo peciolar; nó peciolar subtriangular; primeiro tergito gastral desprovido de 

pêlos longos (operárias).

Descrição

Operária. (n=20): CT 2,97-3,34; CC 0,65-0,72; LC 0,64-0,74; CM 0,21-0,25; CE 0,39-0,46; CO 

0,13-0,17; CMS 0,76-0,87; CEP 0,16-0,20; CP 0,31-0,36; CPP 0,16-0,19; CG 0,82-0,96; IC 97,62-

102,33; IE 58,51-66,59; IO 19,05-24,44. Coloração: Marrom escura a negra, com o gáster da mesma cor 

do corpo; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros que o corpo, acobreados a ferruginosos. 

Rugosidade  densa,  espessa  e  fortemente irregular;  superfície dorsal  da  cabeça e  do  promesonoto 

foveolada; mandíbulas com estrias longitudinais curtas e restritas à região basal; clípeo ligeiramente mais 

fosco que a  superfície ao  redor,  com pontuações pilígeras fracas e  esparsas; superfície interna das 

escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, com algumas rugas curtas e transversais próximo 

às bordas; mesossoma com rugosidade vermiculada e pouco mais densa que na cabeça; faces laterais do 

propódeo e da cintura irregularmente esculpidas; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo 

fortemente rugosos. Pilosidade extremamente densa; face posterior do nó peciolar com cerca de seis 

pêlos longos, dorso do pós-pecíolo densamente piloso (mais de 15 pêlos longos); superfície do primeiro 

tergito gastral desprovida de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça tão longa quanto larga, com a margem posterior moderadamente convexa; clípeo com a 

incisão mediana rasa; lobos frontais subquadrados e pouco projetados sobre o clípeo; escapos antenais, 
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em repouso, tão compridos quanto as escrobas; segmento apical da antena com pouco mais de duas vezes 

o comprimento do pré-apical; olhos alongados, com cerca de sete facetas no maior diâmetro.

Perfil  dorsal do  promesonoto fortemente convexo, bem acima do  nível  do propódeo; sutura 

metanotal obsoleta; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais largos, bem desenvolvidos 

e fortemente projetados sobre o pedúnculo peciolar; garras tarsais bem desenvolvidas. Face ventral do 

pedúnculo  peciolar  fracamente  carenada  e  sem  projeções  anteroventrais;  nó  peciolar  elevado  e 

subtriangular; pós-pecíolo com a face dorsal fortemente convexa e face ventral levemente projetada 

anteriormente, com uma concavidade discreta na porção mediana. Gáster minimamente alongado.

Gine. (n=5): CT 3,24-3,86; CC 0,65-0,79; LC 0,65-0,79; CM 0,21-0,24; CE 0,39-0,44; CO 0,17-

0,20; CMS 0,87-1,06; CEP 0,16-0,20; CP 0,36-0,43; CPP 0,17-0,36; CG 0,96-1,12; IC 100,00-102,38; IE 

56,00-61,36; IO 25,58-27,27. Com a maior parte dos caracteres da operária. Em adição, olhos com cerca 

de 12 facetas no maior diâmetro; nó peciolar menos desenvolvido; face ventral do pós-pecíolo fracamente 

projetada e primeiro tergito do gáster inteiramente coberto por pêlos longos e flexíveis, concentrados na 

porção anterior e gradativamente mais esparsos posteriormente. Asas com o padrão básico de nervação 

para o gênero.

 

Comentários

Os espinhos dos lobos propodeais fortemente projetados sobre o pedúnculo peciolar e a pilosidade 

densa no dorso do pós-pecíolo separam L. sp. C das espécie próximas L. plaumanni, L. sp. A e L. sp. B 

(ver comentários na descrição de L. sp. A).

O nó peciolar subtriangular e a presença de pêlos na superfície do primeiro tergito do gáster 

aproximam as gines de L. sp. C das de L. scrobiculatus. No entanto, gines de L. scrobiculatus apresentam 

uma pequena projeção anteroventral no pós-pecíolo, não observada em L. sp. C.

66



Longino (2006), identifica os exemplares costarriquenhos desta espécie como  L. plaumanni e 

justifica esta decisão com o seguinte comentário: “O uso do nome plaumanni para o material da Costa 

Rica é uma questão de conveniência, dadas as semelhanças fenéticas com os síntipos. Eu não possuo 

informações sobre a continuidade reprodutiva de  Lachnomyrmex no Brasil e na Costa Rica ou se os 

vários  caracteres  utilizados  para  definir  Lachnomyrmex  são  apomórficos,  plesiomórficos  ou 

homoplásicos”. 

O estudo do material obtido neste trabalho e a comparação com exemplares de  L. plaumanni 

deixam claro que  os  espécimens da  Costa Rica  constituem um grupo  homogêneo e  perfeitamente 

distinguível das demais espécies do gênero, tanto que não foi observada nenhuma variação morfológica 

significativa entre os indivíduos de L. sp. C.

Distribuição (Fig. 17)

Até o momento  L.  sp. C é conhecida apenas para o sul da América Central. Registros desta 

espécie foram feitos para o Panamá e para quase todo o território da Costa Rica (200-1.200 m), onde é a 

segunda espécie mais comum do gênero, antecedida somente por L. scrobiculatus.

Biologia

Virtualmente nada é conhecido a respeito da biologia desta espécie. Todos os exemplares foram 

obtidos em amostras de serapilheira. Dados de coleta fornecidos pelo INBC apontam a presença desta 

espécie em diversas áreas de floresta secundária.

Material examinado.  COSTA RICA Alajuela: Río San  Lorencito, 1990,  P.  Hammond col.,  sem 

número, (3 operárias) [BMNH]; Guanacaste: Estr. Pitilla, 9 Km S Sta. Cecília, 6-18.viii.1993, P. Ríos 

col.,  nos.  001657147/0016572202/0001657358  (2  operárias e  1  gine)  [INBC];  Pitilla  Field  Station, 

2.v.1995, R. Anderson col., nº. 17721 (1 operária) [CPWM]; Heredia: La Selva, 15.iv.1985, J. Memmott 

col., sem número, (3 operárias) [BMNH]; Limón: Cerro Cocori, Fca. de E. Rojas, vi.1991, E. Rojas col., 
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nº. 000636130 (1 operária) [INBC]; 30 km N Cariari, i.1993, E. Rojas col., nº. 000675271 (1 operária) 

[INBC];  Puntarenas:  Península  Osa,  Aenn.  Fund.  Neotrop.,  23.vi.1997,  R.  Anderson  col.,  nos. 

18686/18687 (8 operárias e 2 gines) [CPWM]; Cerro Helado, 15 km NE Rincón, 24.vi.1997, R. Anderson 

col., nº. 18689 (1 operária e 1 gine) [CPWM]; San José:  Península Osa, Cerro Helado, 21.vi.1997, R. 

Anderson col., nº. 18685 (2 operárias e 1 gine) [CPWM]; PANAMÁ: Cana Zone: Barro Colorado, vii-

viii.1946, J. Zetek col., nº. 5239 (1 operária) [USNM]; 1976, S. Levings, (1 operária) [IZAV]; Chiquiri: 

Cerro Campana, 5.iv.1995, R. Anderson col., nº. 17837 (6 operárias) [CPWM]; 20.4 Km North San Félix, 

8.vi.1995, R. Anderson col., nº. 17768 (2 operárias) [CPWM].

Lachnomyrmex sp. D sp. n.

(Fig. 12)

Diagnose

Rugosidade densa, fina, regular e longitudinalmente paralela na superfície dorsal da cabeça; olhos 

muito desenvolvidos, com cerca de 10 facetas no maior diâmetro; dorso do pós-pecíolo totalmente liso e 

brilhante, com cerca de apenas 4 pêlos longos;  gáster  bem mais escuro que o restante do corpo e 

inteiramente desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. (n=8): CT 3,57-4,11; CC 0,82-0,90; LC 0,76-0,83; CM 0,25-0,31; CE 0,53-0,58; CO 

0,19-0,22; CMS 0,98-1,09; CEP 0,27-0,31; CP 0,38-0,47; CPP 0,17-0,24; CG 0,96-1,10; IC 91,07-93,46; 

IE 69,02-70,71; IO 24,74-28,00. Coloração: marrom clara a marrom escura, com o primeiro segmento do 

gáster  mais  escuro,  normalmente negro;  segmentos  terminais  do  gáster  e  apêndices mais  claros, 

castanhos.  Rugosidade densa, fina, contínua e  predominantemente longitudinal;  superfície dorsal da 

cabeça  e  disco  dorsal  do  promesonoto  com  rugas  fortemente  paralelas;  mandíbulas  com  estrias 
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longitudinais curtas e restritas à porção basal; clípeo discretamente pontuado e ligeiramente mais fosco 

que a superfície ao redor; superfície interna das escrobas antenais inteiramente lisa e brilhante, sem rugas 

transversais  ou  pontuações; mesossoma com rugosidade regular e  predominantemente longitudinal; 

região anterior do pronoto com rugas transversais que vão gradativamente se tornando longitudinais nas 

laterais e dorso do promesonoto e mais esparsas e irregulares na meso e metapleura; coxas anteriores 

quase totalmente lisas e brilhantes; face dorsal do propódeo com rugas circulares concêntricas; faces 

laterais do pecíolo e face posterior do nó peciolar com rugas curtas, fracas e longitudinais; face dorsal do 

nó peciolar e dorso do pós-pecíolo virtualmente lisos e brilhantes. Pilosidade densa; face posterior do nó 

peciolar e dorso do pós-pecíolo com cerca de seis e quatro pêlos, respectivamente; primeiro tergito do 

gáster totalmente desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça visivelmente mais longa que larga, com a margem posterior fracamente convexa; clípeo 

com a incisão mediana larga e profunda; lobos frontais subquadrados e pouco projetados sobre o clípeo; 

escapos antenais, em repouso, tão longos quanto as escrobas; segmento apical do funículo antenal com 

pouco mais de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos subreniformes e muito desenvolvidos, com 

cerca de 10 facetas no maior diâmetro.

Perfil  dorsal  do  promesonoto  fortemente  convexo, bem acima do  nível  da  face  dorsal  do 

propódeo;  sutura metanotal  estreita e  relativamente profunda, com o  limite posterior bem definido; 

espinhos propodeais retos e muito desenvolvidos; espinhos dos lobos propodeais largos, com menos da 

metade do comprimento dos espinhos propodeais, garras tarsais longas e fortemente curvadas. Pedúnculo 

peciolar com a carena ventral bem pronunciada e com processo anteroventral presente; nó peciolar muito 

elevado e subtriangular, com a face posterior fortemente inclinada; face dorsal do pós-pecíolo com uma 

forte elevação mediana, face ventral com processo subpós-peciolar muito desenvolvido e voltado para 

frente. Gáster globoso.

Gine. Desconhecida.
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Comentários

O padrão de esculturação aproxima  L. sp. D de  L. haskinsi e  L.  sp.  G, das quais pode ser 

prontamente separada por possuir os olhos mais desenvolvidos (cerca de 10 facetas no maior diâmetro) e 

o dorso da cintura virtualmente liso e brilhante.

Os  exemplares  desta  espécie  examinados  neste  estudo  foram  enviados  pelo  INBC  como 

pertencendo a L. haskinsi. Contudo, em um breve exame do material foi possível separar prontamente um 

grupo de exemplares com maior tamanho de corpo (comparados a  L. haskinsi) e com uma coloração 

bastante  peculiar; o  gáster negro contrastando fortemente com o  corpo marrom claro, tornando os 

exemplares virtualmente bicolores.

Somente oito operárias desta espécie foram obtidas neste estudo e os dados de coleta presentes 

nos rótulos indicam que todos os indivíduos pertencem à mesma colônia; no entanto, a coleção do INBC 

muito provavelmente abriga outros exemplares, uma vez que  L.  sp. D tem sido identificada como L. 

haskinsi,  espécie  com  muitos  exemplares depositados  nesta  instituição.  Uma  nova  solicitação  de 

empréstimo  foi  enviada ao  curador desta  coleção em um esforço para  que  um número  maior  de 

indivíduos, incluindo a gine, possa ser examinado antes da publicação formal deste estudo.

Distribuição (Fig. 19)

Até o momento, L. sp. D é conhecida apenas para uma localidade na província de Guanacaste, 

Costa Rica (700 m).

Biologia

A única informação disponível é a de que todos os exemplares são provenientes de amostras de 

serapilheira.  O padrão de  coloração apresentado por esta  espécie pode  ser  observado em inúmeras 

espécies de formigas e até o momento não fornece nenhuma indicação sobre a história natural dos táxons.
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Material examinado. COSTA RICA: Guanacaste: Estr. Pitilla, 9 Km S Sta. Cecília, 11º04'N 85º24'O, 

6-19.viii.1993, P. Ríos col., nos. CRI 001613661/001613662/001613666/

001613673/001613676/001613677/001613681/001613693 (8 operárias) [INBC].

Lachnomyrmex sp. E sp. n.

(Fig. 13)

Diagnose

Rugosidade  fina  e  vermiculada; promesonoto  fortemente convexo  em  vista  lateral;  sutura 

metanotal profundamente impressa; espinhos propodeais retos, muito estreitos e formando um ângulo de 

aproximadamente 90º  em relação à  face declive do  propódeo;  espinhos  dos  lobos propodeais bem 

desenvolvidos; superfície do primeiro segmento do gáster inteiramente desprovida de pêlos longos.

Descrição

Operária. (n=1): CT 3,40; CC 0,76; LC 0,72; CM 0,25; CE 0,49; CO 0,16; CMS 0,85; CEP 0,21; 

CP 0,22-0,39; CPP 0,17; CG 0,99; IC 95,83; IE 67,39; IO 21,71. Coloração: marrom escura, com o gáster 

da mesma cor do corpo; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros que o corpo, amarelados. 

Rugosidade fina, densa e vermiculada; mandíbulas com estrias longitudinais curtas e restritas à região 

basal; clípeo finamente pontuado e ligeiramente mais fosco que a superfície ao redor; superfície interna 

das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, mas com muitas rugas curtas e transversais na 

região mediana e próximo às bordas; mesossoma com rugosidade fortemente vermiculada e pouco mais 

densa que na cabeça, com rugas transversais na região anterior do pronoto tendendo a  oblíquas e 

longitudinais no restante do promesonoto; faces laterais do propódeo com rugas ligeiramente mais curtas 
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e  esparsas;  coxas  anteriores  densamente  cobertas  por  rugas  transversais  finas;  cintura  forte  e 

irregularmente rugosa, exceto pela face dorsal do pedúnculo peciolar, que apresenta pontuações finas e 

esparsas. Pilosidade densa; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com mais de 10 pêlos 

longos cada; primeiro tergito gastral inteiramente desprovido de pêlos longos e flexíveis.

Cabeça discretamente mais longa que larga, com a margem posterior muito pouco convexa; clípeo 

com a incisão mediana larga e profunda; lobos frontais subquadrados e pouco projetados sobre o clípeo; 

escapos antenais, em repouso, ligeiramente mais longos que as escrobas; segmento apical da antena com 

cerca de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos elípticos e alongados, com cerca de sete facetas 

no maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto fortemente convexo, muito acima do nível do propódeo; sutura 

metanotal larga e muita profunda em toda sua extensão, de maneira a formar uma constrição separando o 

promesonoto do propódeo; espinhos propodeais excepcionalmente estreitos e retos, formando um ângulo 

de aproximadamente 90º em relação à face declive do propódeo; espinhos dos lobos propodeais bem 

desenvolvidos, com pouco menos da metade do comprimento dos espinhos propodeais; garras tarsais 

moderadamente desenvolvidas. Carena ventral do pedúnculo peciolar fortemente projetada e com uma 

projeção anteroventral  muito reduzida;  nó peciolar moderadamente elevado com a  superfície dorsal 

arredondada e face posterior levemente inclinada; pós-pecíolo com a face dorsal convexa e face ventral 

estreita, côncava medianamente e projetada para frente. Gáster alongado.

Gine. Desconhecida.

Comentários

Esta espécie dificilmente poderá ser confundida com qualquer outra do gênero, podendo ser 

facilmente distinta pela presença da sutura metanotal profundamente impressa; espinhos propodeais retos 
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e filiformes, quase formando um ângulo reto com a face declive do propódeo e primeiro tergito gastral 

inteiramente desprovido de pêlos longos.

Apenas um indivíduo desta espécie é conhecido. Trata-se de uma operária coletada na Venezuela 

em agosto  de  1982  e  depositada  no  IZAV.  De acordo com uma informação  contida  no  rótulo,  a 

identificação prévia foi feita pelo Dr. William L. Brown em 1985, que na ocasião optou por não conferir 

nenhum nome específico ao exemplar. A montagem deste material pode ser considerada excelente.

Distribuição (Fig. 18)

Lachnomyrmex sp. E é conhecida apenas para uma localidade na província de Falcón, Venezuela, 

a uma altitude de 1.180 m.

Biologia

O único exemplar conhecido é proveniente de uma amostra de serapilheira submetida ao funil de 

Berlese. Apesar de ter sido coletada em uma área de grande altitude (a exemplo de L. longinodus), ainda 

não é possível afirmar que L. sp. E encontra-se restrita a este ambiente.

Material examinado. VENEZUELA:  Falcón: Petit, Haitencito, cia. La Maletta, 3.vii.1982, J. Lattke 

col., nº. 275 (1 operária) [IZAV].

Lachnomyrmex sp. F sp. n.

(Fig. 14)

Diagnose
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Pilosidade excepcionalmente densa, inclusive  na  superfície dorsal  do  primeiro segmento do 

gáster; margem posterior da cabeça extensa (LC  > 0,73 mm); comprimento do mesossoma igual ou 

superior a 0,90 mm; sutura metanotal rasa, larga e sem limite posterior definido, de maneira que o 

propódeo forma um plano separado do promesonoto.

Descrição

Operária. (n=3): CT 3,69-3,86; CC 0,77-0,83; LC 0,74-0,82; CM 0,29-0,30; CE 0,52; CO 0,12-

0,14; CMS 0,94-0,99; CEP 0,22-0,24; CP 0,39-0,42; CPP 0,20-0,22; CG 1,07-1,10; IC 94,34-98,11; IE 

63,46-70,21; IO 16,00-17,31. Coloração: marrom clara a marrom escura, com o primeiro segmento do 

gáster da mesma cor; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros, acobreados. Rugosidade 

densa, fina e  vermiculada; cabeça e  dorso do promesonoto com rugas longas e  predominantemente 

longitudinais; superfície das mandíbulas predominantemente lisa e brilhante, com estrias longitudinais 

bem demarcadas próximo às bordas externas; clípeo brilhante e  com pontuações pilígeras esparsas; 

superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e brilhante, com algumas rugas curtas e 

transversais próximo à região mediana e pontuações grosseiras esparsas; mesossoma com rugosidade 

vermiculada e pouco mais densa que na cabeça, com rugas transversais na região anterior do pronoto 

tendendo a oblíquas e longitudinais no restante do promesonoto; faces laterais do propódeo com rugas 

mais curtas e  bem espaçadas; coxas anteriores com rugas transversais finas concentradas na porção 

superior; faces laterais da cintura, face posterior do pós-pecíolo e dorso do pós-pecíolo irregularmente 

rugosos. Pilosidade extremamente densa e abundante; face posterior do nó peciolar e dorso do pós-

pecíolo com mais de 10 pêlos longos cada; superfície do primeiro tergito gastral inteiramente coberta por 

pêlos longos e flexíveis.

Cabeça mais longa que larga, com a margem posterior virtualmente plana; clípeo muito estreito, 

com a incisão mediana larga e rasa; lobos frontais lateralmente arredondados e bem projetados; escapos 

antenais, em repouso, tão longos quanto as escrobas; segmento apical da antena com pouco mais de duas 
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vezes o comprimento do pré-apical; olhos elípticos e relativamente bem desenvolvidos, com cerca de oito 

facetas no maior diâmetro. 

Perfil dorsal do promesonoto moderadamente convexo, e bem acima do nível do propódeo; sutura 

metanotal rasa e excepcionalmente larga, com o limite posterior indefinido, de maneira que o propódeo 

forma um plano separado do promesonoto; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais 

largos e bem desenvolvidos, atingindo pouco mais da metade do comprimento dos espinhos propodeais; 

garras tarsais bem desenvolvidas. Pedúnculo peciolar com a carena ventral variavelmente projetada sem 

um processo anteroventral aparente; nó peciolar elevado, subtriangular e com a face posterior fortemente 

inclinada; face dorsal do pós-pecíolo fortemente convexa e face ventral bem projetada sem, no entanto, 

formar um processo ventral conspícuo. Gáster ligeiramente alongado.

Gine. Desconhecida.

Comentários

A primeira vista, esta espécie assemelha-se a uma versão maior de L. pilosus. Contudo, além do 

maior tamanho corporal,  L.  sp. F pode ser separada de  L. pilosus por possuir a margem posterior da 

cabeça longa e plana e a sutura metanotal rasa, larga e sem limite posterior definido.

A exemplo de L. sp. D, todos os indivíduos desta espécie estão depositados no INBC e na CPJL, 

mais uma vez demonstrando a importância do projeto ALAS (Longino, 2006) para o conhecimento da 

fauna de formigas da Costa Rica. De acordo com informações de coleta fornecidas pelo INBC, não há 

nenhum registro de gines para esta espécie, ao contrário do que informa o Dr. John T. Longino na página 

eletrônica do projeto ALAS na internet (Longino, op. cit.).

Distribuição (Fig. 17)
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Até o momento, L. sp. F foi registrada em apenas uma localidade na província de Heredia, região 

norte da Costa Rica. A amostra foi coletada a uma altitude de 1.100 m.

Biologia

Os  únicos  três  exemplares  conhecidos  foram  coletados  sob  um  tronco  de  pteridófita 

(provavelmente, Dicksonia L’Hér) em uma floresta montanhosa. A dificuldade em se coletar indivíduos 

desta espécie sugere que ela pode estar restrita a este habitat.

Material examinado. COSTA RICA:  Heredia: 13 Km NE Vara Blanca, 10º16'N 84º05'W, 15.ii.2001, 

R. Vargas col., nos. 0003622582/0003622583/0003622585 (3 operárias) [INBC].

Lachnomyrmex sp. G sp. n.

(Fig. 15)

Diagnose

Rugosidade parcialmente regular; promesonoto fracamente convexo; sutura metanotal fortemente 

impressa; espinhos dos lobos propodeais bem desenvolvidos; dorso do pós-pecíolo com mais de 10 pêlos 

longos; superfície do primeiro segmento gastral com pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. (n=33): CT 2,68-3,06; CC 0,60-0,68; LC 0,60-0,65; CM 0,20-0,23; CE 0,39-0,44; CO 

0,13-0,17; CMS 0,72-0,79; CEP 0,16-0,19; CP 0,27-0,32; CPP 0,14-0,17; CG 0,74-0,88; IC 95,35-

100,00; IE 59,76-68,29; IO 20,25-26,83. Coloração: marrom escura, com o primeiro segmento do gáster 

da mesma cor do corpo; segmentos terminais do gáster e apêndices mais claros, castanhos. Rugosidade 

76



vermiculada e ligeiramente espaçada; superfície dorsal da cabeça com rugas interrompidas e pontuações 

pilígeras  esparsas;  superfície  das  mandíbulas  predominantemente  lisa  e  brilhante,  com  estrias 

longitudinais bem demarcadas próximo às bordas externas; clípeo finamente pontuado e ligeiramente 

mais fosco que a superfície ao redor; superfície interna das escrobas antenais predominantemente lisa e 

brilhante, com algumas rugas curtas  e  transversais  na região mediana;  mesossoma com rugosidade 

vermiculada e predominantemente longitudinal; região anterior do pronoto com rugas transversais que 

vão gradativamente se tornando longitudinais nas laterais e dorso do promesonoto e ligeiramente mais 

esparsas e irregulares na meso e metapleura; coxas anteriores com rugas transversais finas e curtas; faces 

laterais da cintura, face posterior do nó peciolar e dorso do pós-pecíolo com rugas curtas, ligeiramente 

mais finas e irregularmente longitudinais. Pilosidade abundante; face posterior do nó peciolar e dorso do 

pós-pecíolo com mais  de 10 pêlos cada; primeiro tergito do gáster com pilosidade restrita  ao terço 

anterior em alguns exemplares e cobrindo toda a superfície em outros.

Cabeça tão ou pouco mais longa que larga, com a margem posterior convexa; clípeo com a 

incisão mediana profunda; lobos frontais  subquadrados e  pouco projetados sobre o  clípeo;  escapos 

antenais, em repouso, tão longos quanto as escrobas; segmento apical do funículo antenal com pouco 

mais de duas vezes o comprimento do pré-apical; olhos subreniformes, com cerca de sete facetas no 

maior diâmetro.

Perfil dorsal do promesonoto fracamente convexo, elevado pouco acima do nível da face dorsal 

do propódeo; sutura metanotal profundamente impressa, com o limite posterior bem definido; espinhos 

propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais estreitos, com pouco mais da metade do comprimento 

dos espinhos propodeais, garras tarsais moderadamente desenvolvidas. Pedúnculo peciolar com a carena 

ventral variavelmente pronunciada e  apresentando  um processo anteroventral  bastante  reduzido; nó 

peciolar  elevado,  subtriangular  a  dorsalmente arredondado  e  com  a  face  posterior  variavelmente 

inclinada; face dorsal do pós-pecíolo convexa, face ventral com processo subpós-peciolar reduzido a 

ausente. Gáster discretamente alongado.
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Gine. Desconhecida.

Comentários

A ausência de uma elevação mediana no dorso do pós-pecíolo e a presença de pêlos longos na 

superfície do primeiro tergito gastral separam L. sp. G das espécies próximas L. haskinsi e L. sp. D. A 

pilosidade no gáster também diferencia esta espécie de L. sp. E, que apresenta um padrão de esculturação 

bastante semelhante.

Indivíduos desta espécie coletados no Panamá apresentam diferenças morfológicas consideráveis 

quando comparados a exemplares da Colômbia. Os exemplares panamenhos são ligeiramente maiores; 

apresentam o nó peciolar mais alto e possuem pêlos somente na metade anterior do primeiro tergito 

gastral.  Assim  como em  L.  sp.  A,  acredito que  tais  variações sejam resultado  do  distanciamento 

geográfico entre as amostras estudadas; desta forma, opto por não separar estes exemplares em duas 

espécies distintas.

Ainda não foram feitos registros de gines para esta espécie.

Distribuição (Fig. 17)

Registros de L. sp. G foram feitos em diferentes localidades na Colômbia e Panamá em altitudes 

que variam de 440 a 1800 m.

Biologia

Virtualmente nada é conhecido a respeito da história natural desta espécie. Todos os indivíduos 

foram coletados na serapilheira de florestas montanhosas. O registro de L. sp. G em uma localidade a 

1.800 m de altitude nos Andes colombianos representa o ponto mais alto de ocorrência entre todas as 

espécies do gênero.
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Material examinado.  COLÔMBIA:  Santander:  Charalá Virolin,  Cost.  El  Fara, 06º06'N 73º13'W, 

29.iii.1999, E. L. González col., nº. 72097 (1 operária) [IHVL]; Mpio. Socorro, Vda. Alto Chochos, Fca. 

El Laurel, 06º28'37"N 73º13'33"W, 23.iii.2004, G. Zabala col., nos. 87/88 (3 operárias) [IHVL]; Tolima: 

Boquerón, 9.ix.1996, E. Palácio col., nº. 72099 (1 operária) [IHVL]; PANAMÁ:  Chiriqui: Bocas del 

Toro, Cont. Div., 9.vi.1995, R. Anderson col., nº. 17840 (1 operária) [CPWM]; 20.4 Km N. San Félix, 

8.vi.1995, R. Anderson col., nº. 17767 (1 operária) [CPWM].

Lachnomyrmex sp. H sp. n.

(Fig. 16)

Diagnose

Corpo  inteiramente negro,  com  apêndices  acobreados;  promesonoto fortemente convexo  e 

elevado;  espinhos  dos  lobos  propodeais  estreitos;  nó  peciolar  dorsalmente  plano,  sem  inclinação 

posterior; dorso do pós-pecíolo fracamente convexo e predominantemente liso; primeiro tergito do gáster 

com cerca de cinco pêlos longos e flexíveis.

Descrição

Operária. (n=1): CT 3,28; CC 0,72; LC 0,72; CM 0,22; CE 0,46; CO 0,14; CMS 0,87; CEP 0,16; 

CP 0,35; CPP 0,19; CG 0,94; IC 101,10; IE 63,04; IO 19,57. Coloração: inteiramente negra, com os 

segmentos terminais  do  gáster  e  apêndices acobreados. Rugosidade densa,  irregular e  vermiculada, 

predominantemente longitudinal  no  dorso  da  cabeça  e  formando fóveas  na  superfície  dorsal  do 

mesossoma;  cabeça  com  pontuações  esparsas  entre  as  rugas;  superfície  das  mandíbulas 

predominantemente lisa e brilhante, com estrias basais longas e pontuações pilígeras esparsas; clípeo 
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brilhante  e  com  uma  série  de  finas  rugas  oblíquas;  superfície  interna  das  escrobas  antenais 

predominantemente lisa e brilhante, com algumas rugas curtas e transversais próximo à região mediana; 

promesonoto com rugosidade fortemente irregular; rugas mais curtas e espaçadas ao longo da sutura 

metanotal e nas laterais do propódeo; superfície das coxas anteriores inteiramente coberta por rugas 

transversais finas; faces laterais da cintura irregularmente esculpidas; dorso do nó peciolar e do pós-

pecíolo predominantemente lisos, somente com algumas rugas longitudinais curtas e finas. Pilosidade 

densa e abundante, fortemente concentrada no dorso da cabeça e do mesossoma; dorso do nó peciolar do 

pós-pecíolo com 10 ou mais pêlos longos cada; superfície do primeiro tergito gastral com cerca de apenas 

cinco pêlos longos e extremamente finos.

Cabeça tão longa quanto larga, com a margem posterior convexa a virtualmente plana; clípeo 

estreito, com a incisão mediana larga e profunda; lobos frontais subquadrados e pouco projetados sobre o 

clípeo; escapos antenais, em repouso, tão longos quanto as escrobas; segmento apical da antena com mais 

de duas vezes o  comprimento do  pré-apical; olhos elípticos, com cerca de cinco facetas no maior 

diâmetro. 

Perfil dorsal do promesonoto fortemente convexo e muito acima do nível do propódeo; sutura 

metanotal obsoleta, tanto que a linha do contorno dorsal do promesonoto atinge o propódeo em um 

declive suave; espinhos propodeais retos; espinhos dos lobos propodeais estreitos, com cerca de pouco 

mais  da  metade  do  comprimento  dos  espinhos  propodeais;  garras  tarsais  bem  desenvolvidas  e 

excepcionalmente curvadas.  Pedúnculo  peciolar  com  a  carena  ventral  fracamente  pronunciada  e 

apresentando um  processo  anteroventral diminuto;  nó  peciolar  dorsalmente plano,  sem  inclinação 

posterior; pós-pecíolo muito desenvolvido, com a face dorsal do nó discretamente convexa e face ventral 

plana, sem projeções aparentes. Gáster alongado.

Gine. Desconhecida.

Comentários
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A combinação de coloração negra, sutura metanotal obsoleta e apenas cinco pêlos no dorso do 

primeiro segmento do gáster, separa facilmente L. sp. H das demais espécies.

O padrão de dentição observado na mandíbula desta espécie é único entre todas as demais do 

gênero. O dente mediano é virtualmente bipartido em ambas as lâminas e os dentes basais estão ausentes, 

conferindo à mandíbula uma fórmula dental 2-2-0. No entanto, é possível que o exemplar examinado seja 

uma operária de idade avançada, neste caso, o padrão observado pode ser resultado do desgaste natural 

dos dentes. Somente o estudo de um maior número de exemplares poderá esclarecer esta questão.

A exemplo de L. longinodus e L. sp. E, esta espécie é conhecida por uma única operária, enviada 

pelo USNM pouco antes da conclusão deste trabalho. Uma eventual variação morfológica intraespecífica 

dificilmente será suficiente para justificar a sinonimia de L. sp. H sob qualquer outra espécie do gênero. 

Distribuição (Fig. 18)

Lachnomyrmex sp. H é conhecida apenas para a região do Monte Ayanganna, na Guiana (1.300 

m). Expedições realizadas por equipes do USNM ao local, além de revelar inúmeros táxons ainda não 

descritos,  indicam que  esta  área apresenta um grande número de  espécies endêmicas de  formigas 

(LaPolla, 2002; LaPolla & Sosa-Calvo, 2006).

Esta região é considerada zona de litígio reclamada pelo governo da Venezuela desde 1835.

Biologia

Como ocorre com grande parte das espécies de  Lachnomyrmex, a única informação disponível 

sobre a história natural de L. sp. H é a presença de pelo menos um indivíduo na serapilheira de florestas 

montanhosas.
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Material  examinado.  GUIANA:  Guiana Esequiba (zona  de  litígio):  Mt.  Ayanganna,  5º22.483N 

59º57.969W, 13.x.2002, T.  R.  Schultz, J.  Lapolla,  C.  Marshall & R.  Williams cols.,  nº.  413878 (1 

operária) [USNM].
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IV. DISCUSSÃO

O grupo de gêneros Lordomyrma, ao qual  Lachnomyrmex pertence, parece ser sustentado pela 

presença de escrobas antenais profundas, clípeo bicarenado e com uma incisão na borda anterior, perfil 

do mesonoto convexo, em vista lateral e semelhanças compartilhadas no aparelho de ferrão. No entanto, 

o estudo do material reunido para este trabalho sugere que tais semelhanças não justificam a sinonimia 

dos gêneros que formam este grupo. Caso se confirme a monofilia do grupo Lordomyrma, será possível 

atribuir-lhe  uma  origem  gondwânica,  considerando-se  a  presença  de  representantes  deste  grupo 

exclusivamente nas massas continentais que compunham a Gondwana e a ausência de registros fósseis 

para o grupo em outras latitudes.

Embora uma análise filogenética não tenha sido realizada, aceito o gênero Lachnomyrmex como um 

grupo natural, sustentado pelas seguintes sinapomorfias: cabeça e mesossoma inteiramente esculpidos; 

mandíbula com cinco dentes, sendo a fórmula dental 2-1-2; fórmula palpal 2,2; antenas com 11 

segmentos, sendo as clavas antenais formadas por dois segmentos e base do ferrão vertical com processos 

anterolaterais proeminentes e carena basal pouco desenvolvida.

Das 14 espécies aqui reconhecidas de Lachnomyrmex, 11 ocorrem na região que compreende a 

Costa Rica, o Panamá e o extremo norte da América do Sul. Esta distribuição é interpretada como um 

possível efeito dos processos simultâneos de especiação ocorridos nesta região durante o Pleistoceno.

As informações somadas durante a elaboração do presente trabalho sugerem que Lachnomyrmex 

apresente as seguintes características biológicas: colônias monogínicas e com um número reduzido de 

operárias (até uma centena); ninhos localizados na serapilheira ou em troncos caídos no solo de florestas 

úmidas  preferencialmente montanhosas;  área  de  forrageamento  das  operárias  incluindo,  além  da 

serapilheira,  o  estrato  arbóreo baixo  e  o  dossel  das  florestas;  hábitos  alimentares provavelmente 

generalistas e período reprodutivo possivelmente curto.
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Aproximadamente metade das espécies aqui reconhecidas é representada por um número muito 

reduzido de indivíduos (três espécies conhecidas por apenas um exemplar), muitos deles provenientes de 

localidades onde as coletas realizadas até o momento não podem ser consideradas exaustivas. Isto indica 

que Lachnomyrmex deve possuir espécies ainda não conhecidas, além das que foram descritas aqui pela 

primeira vez.
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V. CONCLUSÕES

Aceito Lachnomyrmex como um gênero válido, membro de Stenammini, conforme a proposta de Bolton 

(2003).

Reconheço 14 espécies de Lachnomyrmex, sendo oito não descritas e aqui denominadas L. sp. A, L. sp. 

B, L. sp. C, L. sp. D, L. sp. E, L. sp. F, L. sp. G e L. sp. H. As espécies previamente descritas (L. 

scrobiculatus Wheeler, L. haskinsi Smith, L. pilosus Weber, L. plaumanni Borgmeier, L. grandis e L. 

longinodus Fernández & Baena) são consideradas válidas.

Lachnomyrmex é composto por espécies com operárias monomórficas. Os caracteres mais importantes 

na separação das espécies são: pilosidade, padrão de esculturação, tamanho do corpo, grau de 

convexidade do promesonoto e profundidade da sutura metanotal.

Gines conhecidas das espécies deste gênero são morfologicamente muito próximas e sua identificação é 

relativamente complexa sem a presença de operárias associadas.

85



VI. REFERÊNCIAS

Albuquerque, N. L. & Brandão, C. R. F. 2004. A revision of the Neotropical Solenopsidini ant genus 

Oxyepoecus Santschi, 1926 (Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). 1. The Vezenyii species-group. 

Papéis Avulsos de Zoologia 44: 55-80.

Agosti,  D.  &  Johnson,  N.  F.  (eds).  2005.  Antbase.org.  Publicação  eletrônica.  Disponível  em: 

http://www.antbase.org/. (Acessado em 20 de dezembro de 2006).

Arnett, R. H. Jr.; Samuelson, G. A. & Nishida, G. M. 1993. The Insect and Spider Collections of the 

World. Sandhill Crane Press, Gainesville, Florida. 310 pp.

Ashmead, W. H. 1905. A skeleton of a new arrangement of the families, subfamilies, tribes and genera of 

the ants, or the superfamily Formicoidea. Canadian Entomologist 37: 381-384.

Astruc, C.;  Julien,  J.  F.;  Errard, C.  & Lenoir,  A.  2004. Phylogeny of  ants  (Formicidae) based  on 

morphology and DNA sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution 31: 880-893.

Baroni Urbani, C. 1989. Phylogeny and behavioural evolution in ants, with a discussion of the role of 

behaviour in evolutionary processes. Ethology, Ecology and Evolution 1: 137-168.

Baroni  Urbani,  C.;  Bolton,  B.  &  Ward,  P.  1992.  The  internal  phylogeny  of  ants  (Hymenoptera: 

Formicidae). Systematic Entomology 17: 301-329.

Bolton, B. 1981. A revision of six minor genera of Myrmicinae in the Ethiopian zoogeographical region. 

Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology) 43: 245-307.

Bolton, B. 1990a. Abdominal characters and status of cerapachyine ants (Hymenoptera, Formicidae). 

Journal of Natural History 24: 53-68. 

Bolton,  B.  1990b.  The  higher  classification  of  the  ant  subfamily  Leptanillinae  (Hymenoptera: 

Formicidae). Systematic Entomology 24: 53-68.

Bolton, B.  1990c.  Army ants  reassessed:  The  phylogeny and classification of  the  doryline  section 

(Hymenoptera: Formicidae). Journal of Natural History 24: 1339-1364.

86



Bolton, B.  1994.  Identification guide to the ant genera of  the world. Harvard University  Press. 

Cambridge, Massachusetts. 222 pp.

Bolton, B.  1995a.  A taxonomic and zoogeographical  census  of  the  extant  ant  taxa  (Hymenoptera: 

Formicidae). Journal of Natural History 29: 1037-1056.

Bolton, B. 1995b.  A New General catalogue of the Ants of the Word. Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts. 504 pp.

Bolton, B. 2000. The ant tribe Dacetini. Memoirs of the American Entomological Institute 65: 1-1028.

Bolton, B. 2003. Synopsis and classification of Formicidae. Memoirs of the American Entomological 

Institute 71: 1-370.

Borgmeier, T. 1957. Myrmecologische studien 1. Anais da Academia Brasileira de Ciências 29: 103-

128.

Brady, S. G.; Schultz, T. R.; Fisher, B. L. & Ward, P. S. 2006. Evaluating alternative hypotheses for the 

early evolution and diversification of ants. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

United States of America 13(48): 18172-18177.

Brandão, C. R. F. 1991. Adendos ao catálogo abreviado das formigas da região Neotropical.  Revista 

Brasileira de Entomologia 35: 319-412.

Brandão, C. R. F.  2000. Major regional and type collections of ants (Formicidae) of the world and 

sources for the identification of ant species. In: Agosti, D.; Majer, J. D.; Alonso, L. E. & Schultz, T. R. 

(eds).  Ants:  Standard  methods  for  measuring  and  monitoring  biodiversity. Smithsonian 

Institution Press, Washington, DC. 280 pp.

Brown, W. L., Jr. 1950. Morphological, taxonomic, and other notes on ants. The Wasmann Journal of 

Biology 8: 241-250.

Brown, W. L., Jr. 1954. Remarks on the internal phylogeny and subfamily classification of the family 

Formicidae. Insects Sociaux 1: 21-31.

87



Brown,  W.  L.,  Jr.  &  Nutting  W.  L.  1950.  Wing  venation  and  the  phylogeny of  the  Formicidae 

(Hymenoptera). Transactions of the American Entomological Society 75: 113-132.

Bush, M. B. & Oliveira, P. E. 2006. The rise and fall of the Refugial Hypotesis of Amazonian Speciation: 

a  paleoecological  perspective.  Biota  Neotropica 6.  Publicação  eletrônica.  Disponível  em: 

http://www.biotaneotropica.org.br/v6n1/pt/abstract?point-of-view+bn00106012006.  (Acessado em 05 

de janeiro de 2007).

De Andrade, M. L. & Baroni Urbani, C. 1999. Diversity and adaptation in the ant genus Cephalotes, past 

and present. Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie B (Geologie und Paläontologie) 271: 1-

889.

Dietz,  B.  H.  2004.  Uma revisão de  Basicerotini  Brown, 1948 (Formicidae: Myrmicinae),  suas 

relações filogenéticas internas e com outras tribos dacetíneas (Dacetini e Phalacromyrmecini). 

Tese de doutorado apresentada ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

Brasil. 245 pp.

Emery, C. 1914. Intorno alla classificazione dei Myrmicinae.  Rendiconto delle Sessioni della Reale 

Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna 18: 29-42.

Emery, C. 1921. Hymenoptera, Fam. Formicidae, Subfam. Myrmicinae. In: Wystman, P. (ed.). Genera 

Insectorum. Bruxelles. 174A: 1-94.

Emery, C. 1924. Hymenoptera, Fam. Formicidae, Subfam. Myrmicinae. In: Wystman, P. (ed.). Genera 

Insectorum. Bruxelles. 174C (1922): 207-397.

Feitosa, R. M.; Brandão, C. R. F. & Dietz, B. H. submetido. Basiceros scambognathus (Brown, 1949) n. 

comb.,  with  the  first  description  of  worker  and  male,  and  additions  to  the  genus  diagnosis 

(Hymenoptera: Formicidae: Myrmicinae). Papéis Avulsos de Zoologia.

Fernández, F. 2003a. Subfamília Myrmicinae. In: Fernández, F. (ed). Introducción a las Hormigas de la 

Región Neotropical.  Instituto  de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt. 

Bogotá, Colombia. 398 pp.

88



Fernández, F. 2003b. Revision of the myrmicine ants of the Adelomyrmex genus group (Hymenoptera: 

Formicidae). Zootaxa 361: 1-52.

Fernández, F.  2004.  Adelomyrmecini  new tribe  and  Cryptomyrmex new genus  of  myrmicine ants 

(Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 44: 325-335.

Fernández, F.  & Baena,  M.  L.  1997.  Hormigas de  Colombia VII:  nuevas especies de  los  generos 

Lachnomyrmex Wheeler y Megalomyrmex Forel. Caldasia 19: 109-114.

Fernández, F. & Ospina, M. 2003. Sinopsis de las hormigas de la región Neotropical. In: Fernández, F. 

(ed). Introducción a las Hormigas de la Región Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humbolt. Bogotá, Colombia. 398 pp.

Fisher, B. 2002. The Antweb. Publicação eletrônica. Disponível em: http://www.antweb.org/ (Acessado 

em 15 de janeiro de 2007).

Grimaldi, D.; Agosti, D. & Carpenter, J. M. 1997. New and rediscovered primitive ants (Hymenoptera: 

Formicidae) in Cretaceous amber from New Jersey, and their phylogenetic relationships.  American 

Museum Novitates 3208: 1-43.

Haffer, J. 2001. Ciclos de tiempo e indicadores de tiempos en la historia de Amazonia. In: Llorente, J. B. 

& Morrone, J.  J.  (eds).  Introducción a la  biogeografía  en Latinoamérica: teorías, conceptos, 

métodos y aplicaciones. Facultad de Ciencias, UNAM, México, D.F. 277 pp.

Haffer, J. & Prance, G. T. 2001. Climatic forcing of evolution in Amazonia during the Cenozoic: On the 

refuge theory of biotic differentiation. Amazoniana 16: 579-608.

Hashimoto, Y. 1991a. Phylogenetic study of the family Formicidae based on the sensillum structure on 

the antennae and labial palpi (Hymenoptera: Aculeata).  Japanese Journal of Entomology 59: 125-

140.

Hashimoto, Y. 1991b. Phylogenetic implications of the spur structure of the hind tibia in the Formicidae 

(Hymenoptera). Japanese Journal of Entomology 59: 289-294.

89



Harris, R. A. 1979. A glossary of surface sculpture. Occasional Papers of the Bureau of Entomology of 

the California Department of Agriculture 28: 1-32.

Hölldobler, B., 1971. Sex pheromone in the ant Xenomyrmex floridanus. Journal of Insect Physiology 

17: 1497-1499.

Hölldobler, B. & Haskins C. P. 1977. Sexual calling behavior in primitive ants. Science 195: 793-794.

Hölldobler, B. & Wilson E. O. 1990. The Ants. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts. 

732 pp.

Kaspari, M. 1993. Body size and microclimate use in neotropical granivorous ants. Oecologia 96: 500-

507.

Kaspari, M.  1996. Worker size and seed size selection  by  harvesters  ants  in  a  Neotropical  forest. 

Oecologia 105: 397-404.

Kaspari, M. 2004. The ants of Barro Colorado Natural Monument, Panamá. Publicação eletrônica. 

Disponível  em:  http://faculty-staff.ou.edu/K/Michael.E.Kaspari-1/K/  Michael.E.Kaspari-

1/bcnm_ants_home.htm. (Acessado em 15 de janeiro de 2007).

Kaspari, M. & Vargo, E. 1995. Colony size as a buffer against seasonality: Bergmann’s rule in social 

insects. American Naturalist 1145: 610-632.

Kaspari, M.; Pickering, J. & Windsor, D. 2001a. The reproductive flight phenology of a Neotropical ant 

assemblage. Ecological Entomology 26: 245-257.

Kaspari, M.; Pickering, J.; Longino, J. T. & Windsor, D. 2001b. The phenology of a Neotropical ant 

assemblage:  evidence  for  continuous  and  overlapping  reproduction. Behavioral  Ecology  and 

Sociobiology 50: 382-390.

Kean,  J.  M.  &  Barlow,  N.  D.  2004.  Exploring  rarity  using  a  general model  for  distribution  and 

abundance. American Naturalist 163: 407-416.

Kempf, W. W. 1972. Catálogo abreviado das formigas da Região Neotropical. Studia Entomologica 15: 

3-344.

90



Kugler, C. 1978. A comparative study of the Myrmicinae sting apparatus. Studia Entomologica 20: 413-

548.

Kugler, C. 1994. Revision of the ant genus Rogeria (Hymenoptera: Formicidae) with descriptions of the 

sting apparatus. Journal of Hymenoptera Research 3: 17-89.

Kugler,  C.  1997.  Stings  of  some species  of  Lordomyrma and  Mayriella (Formicidae: Myrmicinae). 

Insecta Mundi 11: 193-199.

Kusnezov, N. 1964. Zoogeografia de las hormigas en Sudamerica. Acta Zoologica Lilloana 19 (1963): 

25-186.

LaPolla, J. S. 2004. Acropyga (Hymenoptera: Formicidae) of the world. Contributions of the American 

Entomological Institute 33: 1-130.

LaPolla, J. S. &. Sosa-Calvo, J. 2006. Review of the ant genus Rogeria (Hymenoptera: Formicidae) in 

Guyana. Zootaxa 1330: 59-68. 

Lattke,  J.  E.  1991.  Estudios  de  hormigas  de  Venezuela  (Hymenoptera: Formicidae).  Boletín  de 

Entomología Venezolana 6: 57-61.

Lattke, J. E. 2003. Biogeografia de las hormigas neotropicales. In: Fernández, F. (ed). Introducción a las 

Hormigas de la Región Neotropical. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 

von Humbolt. Bogotá, Colombia. 398 pp.

Longino,  J.  T.  2006.  Ants  of  Costa  Rica.  Publicação  eletrônica.  Disponível  em: 

http://www.evergreen.edu/ants/AntsofCostaRica.html. (Acessado em 20 de janeiro de 2007).

Moreau, C.  S.;  Bell,  C.  D.;  Vila,  R.;  Archibald, B.  & Pierce,  N.  E.  2006.  Phylogeny of  the ants: 

diversification in the age of angiosperms. Science 312: 100-104.

Ouellette, G. D.; Fisher, B. L. & Girman, D. J. 2006. Molecular systematics of basal subfamilies of ants 

using 28S rRNA (Hymenoptera: Formicidae). Molecular Phylogenetics and Evolution 40: 359-369.

Pizo, M. A. & Oliveira, P. S. 2000. The use of fruits and seeds by ants in the Atlantic Forest of Southeast 

Brazil. Biotropica 32: 851-861.

91



Rees, M. 1999. Exploring our universe and others. Scientific American (Dezembro): 80-83.

Shattuck, S.  O.  1992. Higher classification  of  the ant  subfamilies  Aneuretinae,  Dolichoderinae and 

Formicinae (Hymenoptera: Formicidae). Systematic Entomology 17: 199-206.

Silva, R. R. 2004. Estrutura de guildas de formigas (Hymenoptera: Formicidae) de serapilheira em 

quatro áreas de Floresta Atlântica do sul e sudeste do Brasil. Tese de doutorado apresentada ao 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 179 pp.

Silva, R. R. & Brandão, C. R. F. manuscrito em preparação. Guild structure in leaf-litter ant communities: 

A model based on morphology to predict communit structure at the 1-m2 scale. Journal of Animal 

Ecology.

Smith, M. R. 1944. The genus Lachnomyrmex, with the description of a second species. Proceedings of 

the Entomological Society of Washington 46: 225-228.

Sullender, B. 1998. A molecular phylogeny for the Formicidae. Publicação eletrônica. Disponível em: 

http://www.ruf.rice.edu/-bws/molecular_phylogeny.html. (Acessado em 12 de dezembro de 2006).

Torres, J. A.; Snelling, R. R. & Canals, M. 2001. Seasonal and nocturnal periodicities in ant nuptial 

flights in the Tropics (Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology 37: 601-626.

Vanzolini, P. 1970. Zoologia sistemática, geografia e a origem das espécies. Instituto Geográfico de 

São Paulo. Série Teses e Monografias 3: 1-56.

Ward, P. S. 1990. The ant subfamily Pseudomyrmecinae (Hymenoptera: Formicidae): generic revision 

and relationship to other formicids. Systematic Entomology 15: 449-489.

Weber, N. A. 1950. New Trinidad Myrmicinae, with a note on  Basiceros Schulz. American Museum 

Novitates 1465: 1-6.

Wheeler, W. M. 1910. Three new genera of Myrmicinae ants from tropical America. Bulletin of the 

American Museum of Natural History 28: 259-265.

Wheeler, G. C. & Wheeler, J. 1989. Notes on ant larvae: Myrmicinae. Transactions of the American 

Entomological Society 114: 319-327.

92



Wilson, E. O. 1955. A monographic revision of the ant genus  Lasius.  Bulletin of the Museum of 

Comparative Zoology at Harvard College 113: 1-201.

Wilson, E. O. & Hölldobler, B. 2005. The rise of the ants: A phylogenetic and ecological explanation. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102: 7411-

7414.

93



VII. FIGURAS
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FIGURA 03. Montagem digital de Lachnomyrmex grandis. A) Cabeça em vista frontal; B) Habitus.
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FIGURA 04. Montagem digital de Lachnomyrmex haskinsi. A) Cabeça em vista frontal; B) Habitus.
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FIGURA 05. Desenho esquemático de Lachnomyrmex longinodus (Holótipo). A) Cabeça em vista frontal 
(segmentos apicais perdidos); B) Habitus .
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FIGURA 06.  Micrografia eletrônica de varredura de  Lachnomyrmex pilosus.  A) Cabeça em vista frontal;  B) 
Habitus.
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FIGURA 07. Micrografia eletrônica de varredura de Lachnomyrmex plaumanni. A) Cabeça em vista frontal (sem 

antenas); B) Habitus.
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FIGURA 08. Micrografia eletrônica de varredura de Lachnomyrmex scrobiculatus. A) Cabeça em vista frontal; 
B) Habitus; C) Corpo em vista dorsal.
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FIGURA 09.  Micrografia eletrônica de varredura de  Lachnomyrmex  sp. A. A) Cabeça em vista frontal (sem 
antenas); B) Habitus; C) Cabeça e mesossoma em vista dorsal.
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FIGURA 10.  Micrografia  eletrônica  de  varredura  de  Lachnomyrmex  sp.  B.  A) Cabeça em vista  frontal;  B) 

Habitus.
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FIGURA 11.  Micrografia  eletrônica  de varredura  de  Lachnomyrmex  sp.  C.  A) Cabeça  em vista  frontal;  B) 
Habitus.
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FIGURA 12.  Micrografia  eletrônica  de varredura de  Lachnomyrmex  sp.  D. A) Cabeça em vista  frontal;  B) 
Habitus; C) Corpo em vista dorsal.
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FIGURA 13. Desenho esquemático de Lachnomyrmex sp. E. A) Cabeça em vista frontal; B) Habitus.
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FIGURA 14.  Micrografia  eletrônica  de  varredura  de  Lachnomyrmex  sp.  F.  A) Cabeça  em vista  frontal;  B) 
Habitus; C) Corpo em vista dorsal.

106



FIGURA 15.  Micrografia  eletrônica  de varredura de  Lachnomyrmex  sp.  G. A) Cabeça em vista  frontal;  B) 
Habitus.
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FIGURA 16. Desenho esquemático de Lachnomyrmex sp. H. A) Cabeça em vista frontal; B) Habitus.
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VIII. MAPAS DE DISTRIBUIÇÃO
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FIGURA 17.  Mapa de distribuição das espécies de Lachnomyrmex. L. grandis, L. sp. C, L. sp. F e L. sp. G.
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FIGURA 18.  Mapa de distribuição das espécies de Lachnomyrmex. L. pilosus, L. sp. E e L. sp. H. 
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FIGURA 19.  Mapa de distribuição das espécies de Lachnomyrmex. L. scrobiculatus, L. haskinsi e L. sp. D.
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FIGURA 20.  Mapa de distribuição das espécies de Lachnomyrmex. L. plaumanni e L. sp. B.
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FIGURA 21.  Mapa de distribuição das espécies de Lachnomyrmex. L. longinodus e L. sp. A.
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