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RESUMO 

 

As formigas são um dos grupos mais bem sucedidos da história evolutiva do planeta. Destacam-

se, nesse grupo, os gêneros de formigas cortadeiras, Acromyrmex e Atta, essas são consideradas 

um dos herbívoros dominantes na maioria das comunidades vegetais neotropicais. Entre as espécies 

de Acromyrmex, estão Acromyrmex striatus (Roger, 1863), Acromyrmex silvestrii (Emery, 1905) e 

Acromyrmex silvestrii bruchi (Forel, 1912), morfologicamente semelhantes entre si, porém 

diferentes de suas congêneres. Ambas as espécies são um mosaico de caracteres morfológicos dos 

dois gêneros de formigas cortadeiras. Tanto Ac. striatus quanto Ac. silvestrii apresentam de três a 

quatro pares de espinhos no dorso da região promesonotal (característica do gênero Acromyrmex) 

e gáster liso, sem tubérculos (característica do gênero Atta). A espécie Ac. striatus é uma formiga 

cortadeira encontrada em ambientes abertos de clima seco no sul do Brasil, Argentina, Paraguai, 

Uruguai e Bolívia, porém, pouco se sabe de sua distribuição fora do Brasil. Buscando estudar a 

distribuição recente de Ac. striatus, foram levantados dados publicados (oriundos da bibliografia) 

e não publicados obtidos através de coleta ativa (capítulo 1). Foram gerados mapas referentes a 

distribuição potencial da espécie usando como variáveis dados climáticos e de altitude, analisados 

em cinco diferentes modelos estatísticos compilados em um modelo consenso. Somando os dados 

publicados e não publicados foram registradas 386 colônias, distribuídas nos quatro países onde a 

sua ocorrência é conhecida. O consenso entre os modelos apontou que o estado do Rio Grande do 

Sul apresenta o habitat mais adequado para a presença da espécie indicando uma maior 

probabilidade para sua ocorrência. Fatores ambientais, bem como eventos geológicos e históricos 

climáticos que modificaram a superfície da Terra podem ter influenciado os padrões de distribuição 

da espécie. Estudos recentes com Ac. striatus demonstram que seu número cromossómico é o 

mesmo de espécies do gênero Atta e, filogeneticamente, a espécie agrupa como grupo irmão dos 

gêneros Acromyrmex e Atta. Esses dados fornecem indícios de que a Ac. striatus poderia ser um 

novo gênero de formiga cortadeira e, acredita-se, que o mesmo pode ocorrer com Ac. silvestrii e 

sua subespécie. Com o objetivo de entender a relação filogenética de Ac. striatus com as demais 

espécies de formigas cortadeiras, foram realizadas análises morfológicas e moleculares. Desse 

modo, propomos neste estudo uma nova filogenia para as formigas cortadeiras, além da descrição 

de um novo gênero dentro de Attini (Capítulo 2).  A relação filogenética entre Ac. striatus, Ac. 

silvestrii e Ac. silvestrii bruchi e as demais formigas cortadeiras foi estimada a partir de quatro 
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genes nucleares. Todas as três espécies formaram um clado separado das demais formigas 

cortadeiras. Para a descrição do novo gênero foram examinados vários espécimes, incluindo 

exemplares depositados em museus. Foram ainda realizadas análises morfométricas e a redescrição 

das espécies. Modelos evolutivos de substituição de nucleotídeos apropriados foram gerados e 

analisados com base em métodos Bayesianos. A árvore gerada apresentou um grupo bem apoiado 

estatisticamente, onde as espécies Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi formam um clado 

bem definido. Este clado constituindo o grupo irmão de Acromyrmex e Atta. Através da análise da 

filogenia e dos dados morfológicos foi proposta a sinonimização de Acromyrmex striatus e 

Acromyrmex silvestrii em Gen. nov. striatus (Roger, 1986) e a elevação do status de Acromyrmex 

silvestrii bruchi a espécie do novo gênero, Gen. nov. bruchi (Forel, 1912). Tendo em vista os dados 

encontrados, esse estudo contribuiu significativamente na ampliação dos conhecimentos 

taxonômicos das formigas cortadeiras, além de contribuir para a compreensão da história evolutiva 

do grupo.   
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ABSTRACT 

 

Ants are one of the most successful groups in the evolutionary history of the planet. Within this 

group, the leaf-cutter ants genera, Acromyrmex and Atta, stand out as the dominant herbivores in 

most neotropical plant communities. Among species of Acromyrmex, there are Acromyrmex 

striatus, Acromyrmex silvestrii and Acromyrmex silvestrii bruchi, which are morphologically 

similar to each other but distinct for their congeners. Both species are a mosaic of morphological 

characters of both genera of leaf-cutter ants. Both Ac. striatus and Ac. silvestrii have three to four 

pairs of spines on the dorsum of the promesonotal region (a characteristic of the Acromyrmex 

genus) and smooth gaster, without tubercles (a characteristic of the Atta genus). Ac. striatus is a 

species of leaf-cutter ant found in open environments of dry climate in southern Brazil, Argentina, 

Paraguay, Uruguay and Bolivia, but little is known about its distribution outside of Brazil. Aiming 

to study the current distribution of Ac. striatus, we gathered published (from scientific literature) 

and unpublished data (obtained via active collections) (Chapter 1). We produced maps of the 

species potential distribution using climate and altitude data analysed using five different statistical 

models compiled in a consensus model. Summing up published and unpublished data, there were 

386 colonies recorded, distributed across four countries where its occurrence is known. The 

consensus between models pointed to the state of Rio Grande do Sul as the most suitable for the 

species occurrence. Environmental factors, as well as geological events and climatic history that 

modified Earth’s surface, may have influenced the distribution patterns of the species. Recent 

studies with Ac. striatus demonstrated that its chromosomic number is equal to species of the Atta 

genus, and phylogenetically, the species is positioned as a sister group of both Acromyrmex and 

Atta genera. These data provide indications that Ac. striatus could be a new genus of leaf-cutter 

ant, and the same could apply for Ac. silvestrii and its subspecies. With the aim to understand the 

phylogenetic relationship of Ac. striatus and the other species of leaf-cutter ants, we performed 

morphological and molecular analysis, proposing a new phylogeny for leaf-cutter ants, besides the 

description of a new genus within Attini (Chapter 2). The phylogenetic relationship between Ac. 

striatus, Ac. silvestrii and Ac. silvestrii bruchi and the other leaf-cutter ants was estimated based 

on four nuclear genes. All three species formed a clade separated from the other leaf-cutter ants. 

To describe the new genus, several specimens were examined, including exemplars deposited in 

museums. Morphometric analysis were also performed and the species were redescribed. Suitable 
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evolutionary models of nucleotide substitution were generated and analysed using Bayesian 

methods. The generated three showed a statistically well supported group, where species of Ac. 

striatus, Ac. silvestrii and Ac. silvestrii bruchi formed a well defined clade. This clade constituted 

a sister group of Acromyrmex and Atta. Through analysis of the phylogeny and morphological data, 

we proposed to synonymize Acromyrmex striatus and Acromyrmex silvestrii into Gen. nov. striatus 

(Roger, 1986), and to raise Acromyrmex silvestrii bruchi to the status of species of the new genus, 

Gen. nov. bruchi (Forel, 1912). Considering the results obtained, this study contributed 

significantly to expand the taxonomic knowledge about leaf-cutter ants and the understanding of 

the evolutionary history of this group.  
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As formigas surgiram no mundo entre 140 a 168 milhões de anos atrás, e são consideradas 

um dos grupos de maior sucesso na história evolutiva do planeta, constituindo o grupo monofilético 

Formicidae (URBANI, 1989; MOREAU, 2006). A fauna conhecida deste grupo compreende, no 

mundo, aproximadamente 16.000 espécies válidas, distribuídas em 478 gêneros descritos 

(BOLTON, 2017). Consideradas uns dos animais terrestres mais numerosos do Planeta, as 

formigas estão distribuídas por todas as regiões geográficas (exceto os polos), dominando quase 

todos os ecossistemas terrestres, e representando cerca de 20% da biomassa animal da Terra 

(HOLLDOBLER; WILSON, 1990).   

Na região Neotropical, destacam-se as formigas da tribo Attini, com mais de 2.700 espécies 

descritas, agrupadas em 45 gêneros (WARD et al., 2015; BOLTON, 2017). A maior parte das 

espécies que compõem essa tribo estão envolvidas em uma complexa simbiose com fungos 

basidiomicetos, em sua maioria pertencentes à família Lepiotaceae (CHAPELA et al., 1994; 

SCHULTZ; MEIER, 1995; MUELLER et al., 2008). Essas espécies de Attini dependem do cultivo 

do fungo simbiôntico como fonte de alimento e, em contrapartida, fornecem ao fungo proteção 

contra patógenos e competidores, além de contribuir com sua dispersão (HÖLLDOBLER; 

WILSON, 1990; SCHULTZ; BRADY, 2008). Estima-se que essa relação entre formigas e fungos 

surgiu há aproximadamente 50 milhões de anos (SCHULTZ; BRADY, 2008; BRANSTETTER et 

al., 2017), fazendo das formigas cultivadoras de fungo um dos quatro grupos de animais conhecidos 

a praticar o complexo comportamento da agricultura (MUELLER et al., 2005). 

A cultura do fungo depende de diversas fontes alimentares e pode ser dividida de acordo 

com comportamento de forrageamento das espécies, separando-as em duas guildas tróficas básicas: 

as Neoattini, que utilizam grande quantidade de material vegetal fresco para o cultivo do fungo, e 

Introdução Geral 
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as Paleoattini, que mantém seus jardins de fungos utilizando principalmente detritos vegetais, fezes 

e animais em decomposição (WEBER, 1972). 

Mais recentemente, Schultz e Brady (2008) dividiram esta tribo, com base em filogenia 

molecular, em cinco sistemas de agricultura fortemente relacionados com o padrão filogenético das 

linhagens dos fungos e dos seus patógenos: agricultura inferior (lower agriculture), agricultura de 

fungo-coral (coralfungus agriculture), agricultura de levedura (yeast agriculture), agricultura 

superior generalizada (generalized higher agriculture) e agricultura de cortadeiras de folhas 

(leafcutter agriculture). 

Dentro do grupo de formigas cultivadoras de fungo, existem dois gêneros que cortam 

ativamente material vegetal fresco e o utilizam como substrato para seus jardins (leafcutter 

agriculture), conhecidas como formigas cortadeiras. Atualmente, existem apenas dois gêneros 

descritos de formigas cortadeiras, Atta e Acromyrmex (MIKHEYEV et al., 2008; DELLA LUCIA 

et al., 2011). Essas formigas assumem importante papel ecológico, contribuindo para a dispersão 

secundária de sementes (MILESI; CASENAVE, 2004), quebra de dormência de diversas espécies 

vegetais, além de promover o aumento nas concentrações de nutrientes no solo, melhorando sua 

fertilidade (PETERNELLI et al., 2009; CARVALHO, 2008). 

 

Os Gêneros Atta e Acromyrmex 

 

Os gêneros Atta Fabricius, 1804, e Acromyrmex Mayr, 1865, popularmente conhecidas 

como saúvas e quenquéns, respectivamente, pertencem à tribo Attini, subfamília Myrmicinae, e 

correspondem aos dois últimos gêneros a divergirem na história evolutiva das formigas 

cultivadoras de fungo (SCHULTZ; BRADY, 2008). As formigas desses dois gêneros são 

dominantes na maioria das comunidades vegetais neotropicais (MARICONI, 1970; ARAÚJO et 

al. 1997; DELLA LUCIA et al., 2011) e algumas de suas espécies causam severos prejuízos aos 

setores florestal e agrícola (MARICONI, 1970; JAFFÉ, 1993; LEAL, 2014). 

O gênero Atta é o mais estudado dentre as formigas cortadeiras, com espécies amplamente 

distribuídas geograficamente, sendo encontradas desde o sul dos Estados Unidos (latitude 34°N) 
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até o centro da Argentina (latitude 41°S), exceto no Chile e em algumas ilhas das Antilhas (DELLA 

LUCIA et al., 2011). Essas formigas apresentam centro de diversidade no Brasil (CHERRETT et 

al., 1989), não sendo registradas apenas no arquipélago de Fernando de Noronha (SCHOEREDER; 

COUTINHO, 1990). O gênero Atta compreende, atualmente, 17 espécies descritas (BOLTON, 

2017).   

Espécies do gênero Atta são facilmente reconhecidas por apresentarem grande variação no 

tamanho das operárias (ANJOS et al., 1998). As principais características morfológicas que as 

distinguem das demais Attini são a presença de três pares de espinhos na superfície dorsal do tórax 

e o gáster liso, sem presença de tubérculos (ANJOS et al., 1998). 

As formigas do gênero Acromyrmex ocorrem desde o sul dos Estados Unidos, na latitude 

40°N, até a Argentina, na latitude 44°S, abrangendo toda a América tropical e subtropical, com 

exceção apenas do Chile, devido a incapacidade dos organismos de cruzar o deserto do Atacama e 

a Cordilheira dos Andes (WEBER, 1966). De acordo com Bolton et al. (2017), o gênero 

Acromyrmex compreende 33 espécies e 29 subespécie reconhecidas atualmente, dividida com base 

em características morfológicas, em dois subgêneros, Moellerius e Acromyrmex. O subgênero 

Acromyrmex apresenta um espinho ou tubérculo acima de cada olho, denominado espinho supra-

ocular (GONÇALVES, 1961). As mandíbulas desse subgênero são alongadas e com a borda 

externa sinuosa em vista frontal, fortemente curvada em vista lateral (MAYHÉ-NUNES, 1991). O 

subgênero Mollerius diferencia-se do anterior pela ausência de espinhos supra-oculares e por 

possuir mandíbulas curtas, com borda externa curva e não sinuosa, sendo meno curvada que a 

anterior (MAYHÉ-NUNES, 1991). Apesar dos dois subgêneros de Acromyrmex serem 

considerados válidos de acordo com os caracteres morfológicos, o mesmo não acontece do ponto 

de vista molecular. Ao analisar as relações filogenéticas, os dois subgêneros são considerados 

grupos parafiléticos (SUMNER et al., 2004; CRISTIANO et al., 2013). 

Diferente de Atta, todas as espécies do gênero Acromyrmex apresentam de quatro a cinco 

pares de espinhos na região dorsal do tórax, e, na maioria das espécies, a superfície dorsal do gáster 

apresenta pequenas projeções ou tubérculos, com exceção de duas, Acromyrmex striatus (Roger, 

1863), e Acromyrmex silvestrii (Emery, 1905), que apresentam gáster liso. 

Em trabalho realizado por Cristiano et al. (2013), os autores mostraram que as diferenças 

entre Ac. striatus e as demais Acromyrmex vão além dos aspectos morfológicos. Ao empregar uma 
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abordagem integrativa, utilizando citogenética e a filogenia da espécie, os autores constataram que 

a Ac. striatus apresenta um cariótipo semelhante ao encontrado em espécies do gênero Atta. 

Acreditava-se que os dois gêneros, Atta e Acromyrmex, possuíam um cariótipo constante, com um 

número diplóide de 22 e 38 cromossomos, respectivamente (FADINI; POMPOLO, 1996; 

BARROS, 2010; MARIANO et al., 2011). No entanto, segundo Cristiano et al. 2013, Ac. striatus 

apresenta o mesmo número cromossômico encontrado em espécies do gênero Atta, com 2n = 22. 

Cristiano et al. (2013) também estimaram a relação filogenética entre Ac. striatus e as 

demais formigas-cortadeiras. Utilizando dados de genes nucleares, a reconstrução filogenética 

mostrou-se coerente com os achados morfológicos e citogenéticos relatados pelos autores, 

agrupando Ac. striatus em um clado separado das espécies do gênero Acromyrmex. O estudo sugere 

que Ac. striatus é, na realidade, grupo irmão das demais formigas-cortadeiras, tendo divergido 

primeiro na história evolutiva em relação as espécies dos gêneros Acromyrmex e Atta 

(CRISTIANO et al., 2013). Esta combinação de abordagens citogenéticas, moleculares e 

morfológicas forneceu evidências importantes sobre a posição filogenética de Ac. striatus dentro 

de Attini. 

A partir dos trabalhos realizados, questiona-se a posição taxonômica e filogenética de Ac. 

striatus e sua espécie similar, Ac. silvestrii, dentro da tribo Attini. Torna-se, portanto, necessário 

estudar essa relação de forma aprofundada, a fim de esclarecer a dissimilaridade das espécies em 

relação ao gênero no qual estão inseridas. 

 

Acromyrmex striatus e Acromyrmex silvestrii: as espécies divergentes 

 

Acromyrmex striatus (Roger, 1863) é uma formiga-cortadeira polimórfica que ocorre em 

ambientes abertos e de clima seco no sul da região Neotropical (LOPES, 2005). Ela é facilmente 

distinguida dentro do gênero por possuir operárias de cor castanho-avermelhada, medindo 6,5 mm 

de comprimento, cabeça com multi-estriações longitudinais, e apresentar gáster inteiramente sem 

tubérculos, de aspecto liso, brilhante e com coloração mais escura que o restante do corpo 

(GONÇALVES, 1961). Essa espécie é comum em campos e terrenos cultivados e seu ninho é 
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característico, pois as operárias limpam a superfície do solo sobre as câmaras de cultivo do fungo, 

removendo toda a vegetação e matéria vegetal morta (GONÇALVES, 1961). 

A distribuição de Ac. striatus abrange Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia 

ocorrendo principalmente em ambientes costeiros de restinga, no litoral sul do Brasil, e terrenos 

arenosos ao longo dos Pampas (Rio Grande do Sul/Brasil e Uruguai) e partes do Chaco (Argentina 

e no extremo sul do Paraguai) (KEMPF, 1972; GONÇALVES, 1961; DELABIE et al., 2011; 

SIMÕES-GOMES et al., 2017). No Brasil, Ac. striatus é restrita aos estados de Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul (CRISTIANO et al. 2016; SIMÕES-GOMES et al. 2017). 

A espécie Acromyrmex silvestrii (Emery, 1905) não possui registro de ocorrência no Brasil, 

sendo considerada, até o presente momento, endêmica de regiões da Argentina (Províncias de 

Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Rios, La Carlota, La Pampa, La Rioja, Mendonza, 

Santiago del Esterro, Santa Fé, San Luís e Tucumán) (BRUCH, 1914; KEMPF, 1972). Ac. silvestrii 

apresenta grande semelhança morfológica com Ac. striatus (SANTSCHI, 1912). Pouco se conhece 

sobre essa espécie, principalmente sobre seus aspectos filogenéticos, porém acredita-se que se 

assemelhe a Ac. striatus, tendo em vista suas semelhanças morfológicas. 

Dadas as dissimilaridades morfológicas de Ac. striatus e Ac. silvestrii em relação às demais 

espécies do gênero Acromyrmex e, principalmente, a variação da relação filogenética de Ac. striatus 

em relação ao gênero no qual está inserida, o principal objetivo deste estudo é propor um novo 

arranjo filogenético, baseado na análise das variações morfológicas e moleculares (utilizando 

sequências gênicas nucleares), das espécies Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi. O 

primeiro capítulo dessa dissertação consiste no levantamento mais recente da distribuição da 

espécie Ac. striatus, propondo também a distribuição potencial da espécie com base em dados 

climáticos. No segundo capítulo, propõe-se um novo gênero de formigas cortadeiras composto 

pelas espécies Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi. Com a redescrição e sinonimização 

de Acromyrmex striatus e Acromyrmex silvestrii em Gen. nov. striatus (Roger, 1986) e a elevação 

do status de Acromyrmex silvestrii bruchi a espécie Gen. nov. bruchi (Forel, 1912). Realizou-se, 

para tanto, uma análise filogenética, a fim de compreender a relação entre as duas espécies e 

determinar a posição do novo clado na história evolutiva das formigas cultivadoras de fungos. Os 

dados obtidos nesse estudo contribuem para o conhecimentos a respeito das espécies Ac. striatus, 
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Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi, e melhor esclarecem as hipóteses filogenéticas que cercam a 

história evolutiva das formigas cortadeiras.  
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RESUMO 

As formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex destacam-se como os herbívoros mais 

importantes da região neotropical. Considerando o gênero Acromyrmex, Ac. striatus, Ac. silvestrii 

e Ac. silvestrii bruchi chamam a atenção por serem morfologicamente similares entre si, porém 

diferentes dos seus congêneres. Estudos recentes sugeriram a existência de características 

morfológicas e cromossômicas de Ac. striatus que são semelhantes às espécies de Atta. Além disso, 

evidenciaram uma relação monofilética de Ac. striatus como grupo irmão de Acromyrmex e Atta. 

Esses estudos fornecem evidências de que essa espécie poderia pertencer a um novo gênero de 

formigas cortadoras de folhas. Dito isso, propomos uma nova hipótese de filogenia para as formigas 

cortadeiras, estimadas com base em quatro genes nucleares, com a descrição de um novo gênero 

do grupo. Foram analisadas colônias de Ac. striatus e Ac. silvestrii no Brasil, Argentina e Uruguai, 

cobrindo a maior parte da distribuição conhecida dessas espécies. Para estimar a filogenia, 

extraímos amostras de DNA de espécimes de ambas as espécies e amostras de Acromyrmex e Atta. 

Foram obtidas sequências de DNA adicionais do Genbank para complementar a filogenia. O 

PartitionFinder v.1.4.3 foi utilizado para selecionar simultaneamente partições de dados e estimar 

modelos evolutivos adequados de substituição de nucleotídeos. Esses modelos foram 

posteriormente analisados usando inferência bayesiana. Para descrição do novo gênero, foram 

analisadas 397 indivíduos, incluindo exemplares de museu. As medidas morfométricas incluíram 

12 medidas e quatro índices. A árvore filogenética gerada mostrou um grupo estatisticamente bem 

suportado onde, Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi formaram um clado bem definido. 

De acordo com esses resultados, este clado divergiu diante das outras formigas de corte de folha, 

constituindo um grupo irmão de Acromyrmex e Atta. Todas as novas amostras adicionadas de Atta 

e Acromyrmex caíram no clado esperado, fortalecendo as hipóteses filogenéticas. Por meio de 

análise morfológica foi possível definir algumas características diagnósticas para o novo gênero: 

estrias no tegumento, principalmente na cabeça e no mesossoma, juntamente com o gáster liso, 

sem tubérculos e pelo menos três pares de espinhos no promesonoto. Através da análise da filogenia 

e dos dados morfológicos foi proposta a sinonimização de Acromyrmex striatus e Acromyrmex 

silvestrii em Gen. nov. striatus (Roger, 1986) e a elevação do status de Acromyrmex silvestrii 

bruchi a espécie do novo gênero, Gen. nov. bruchi (Forel, 1912). Em vista dos resultados, 
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acreditamos que este estudo contribuiu substancialmente para a expansão do conhecimento 

taxonômico das formigas cortadeiras reafirmando a complexa história evolutiva desse grupo. 
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ABSTRACT 

Ants of the Acromyrmex and Atta genus stand out as the most important herbivores of the 

neotropical region. Considering the Acromyrmex genus, Ac. striatus, Ac. silvestrii and Ac. silvestrii 

bruchi draw attention for being morphologically similar to each other, but different from their 

congeners. Recent studies suggested the existence of morphologic and chromosomal characteristics 

of Ac. striatus that are similar to those of Atta species. Besides, these studies evidenced a 

monophyletic relationship of Ac. striatus as a sister group of Acromyrmex and Atta. These studies 

provide evidence that the species could belong to a new genus of leaf-cutter ants. Hence, in this 

study we propose a new phylogeny hypothesis for leaf-cutter estimated based on four nuclear 

genes, with the description of a new genus. We collected colonies of Ac. striatus and Ac. silvestrii 

from Brazil, Argentina and Uruguay, covering most of these species known distribution. To 

estimate the phylogeny, we extracted DNA samples from specimens of both species and samples 

of Acromymex and Atta species. Additional DNA sequences were obtained from Genbank to 

complement the phylogeny. PartitionFinder v.1.4.3 was used to simultaneously select data 

partitions and estimate appropriate evolutionary models of nucleotide substitution. These models 

were subsequently analysed using Bayesian inference. To describe the genus we analysed 397 

specimens, including museum exemplars. Morphometric measurements included 12 measures and 

four indices. The recovered phylogenetic tree showed a statistically well-supported group where 

Ac. striatus and Ac. silvestrii formed a well-defined clade. According to these results, this clade 

diverged before the other leafcutter ants, constituting a sister group of Acromyrmex and Atta. All 

new samples added from Atta and Acromyrmex fell into the expected clade, strengthening the 

phylogenetic hypotheses. By means of morphological analysis, we concluded some diagnostic 

characteristics of the new genus: striations on the integument, mainly on the head and the 

mesosoma, along with smooth gáster, without tubercles, and at least three pairs of spines on the 

promesonotum. Through analysis of the phylogeny and morphological data, we proposed to 

synonymize Acromyrmex striatus and Acromyrmex silvestrii into Gen. nov. striatus (Roger, 1986), 

and to raise Acromyrmex silvestrii bruchi to the status of species of the new genus, Gen. nov. bruchi 

(Forel, 1912). In view of the results, we believe this study contributed substantially to the expansion 

of taxonomic knowledge of leafcutter ants and reaffirmed the complex evolutionary history of this 

group.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As formigas estão agrupadas em uma única família, Formicidae, descrita há mais de 200 

anos pelo zoólogo francês André Latreille e são consideradas um dos grupos mais diversos do 

mundo e um dos animais terrestres de maior sucesso na história evolutiva do planeta (LATREILLE, 

1809; URBANI, 1989; MOREAU, 2006). Atualmente, existem cerca de 16.000 espécies de 

formigas descritas, com novas espécies sendo acrescentadas a lista todos os anos (BOLTON, 2017). 

Através de um levantamento da literatura publicada nos últimos 5 anos (2012 a 2016), verifica-se 

que foram descritas mais de 1000 espécies de formigas, incluindo registros fósseis, o que representa 

quase uma espécie nova descrita a cada dois dias, e esses números continuam a aumentar 

(BOLTON, 2017). Até meados de 2017, foram descritas 47 novas espécies (BOLTON, 2017).  

Esses animais estão no planeta desde o surgimento das primeiras angiospermas, há mais de 

140 milhões de anos (MOREAU, 2006). Nesse período, desenvolveu-se em algumas espécies o 

comportamento do cultivo de fungos, tornando as formigas um dos grupos de animais a praticar 

um dos mais complexos comportamentos do reino animal, a agricultura (MUELLER et al., 2005). 

As espécies de formigas cultivadoras de fungos dependem da simbiose com fungos como fonte 

alimentar (CHAPELA et al., 1994; SCHULTZ; MEIER, 1995; MUELLER et al., 2008). Dentre as 

formigas cultivadoras de fungos destacam-se as formigas cortadeiras, devido a forma como 

cultivam seus jardins de fungos usando como substrato material vegetal fresco que cortam 

ativamente MIKHEYEV et al., 2008; DELLA LUCIA et al., 2011). 

Existem apenas dois gêneros descritos de formigas cortadeiras, Atta e Acromyrmex, ambos 

foram os últimos a divergir na história evolutiva de Formicidae (SCHULTZ; BRADY, 2008). 

Dentre as Acromyrmex, existem duas espécies polimórficas encontradas em baixas latitudes do 

continente Sul Americano, Acromyrmex striatus (Roger, 1863), Acromyrmex silvestrii (Emery, 

1905) e sua subespécie Acromyrmex silvestrii bruchi (Forel, 1912), que se distinguem 

morfologicamente de suas congêneres (FOREL, 1912; GONÇALVES, 1961; BRENER; 

RUGGIERO, 1994; CRISTIANO et al., 2016; SIMÕES-GOMES, 2017).  

Tanto Acromyrmex striatus quanto Acromyrmex silvestrii e Acromyrmex silvestrii bruchi 

não possuem tubérculos no primeiro segmento do gáster, um dos principais caracteres 
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morfológicos diagnósticos para o gênero, tornado ambas as espécies uma incógnita do ponto de 

vista taxonômico (GONÇALVES, 1961). Estudo recente mostrou que Ac. striatus diverge 

filogeneticamente do gênero ao qual pertence, formando um grupo irmão com as demais formigas 

cortadeiras (CRISTIANO et al., 2013; BRANSTETTER et al. 2017). Essa espécie também possui 

variação em seu número cromossômico, sendo esse número igual ao das espécies do gênero Atta 

(CRISTIANO et al., 2013). Esses dados fornecem indícios que Ac. striatus pertence, na realidade, 

a um novo gênero de formigas cortadeiras, o primeiro na história evolutiva a apresentar o complexo 

comportamento de corte de folhas para o cultivo do fungo (CRISTIANO et al., 2013).  

Somando-se a esses dados, a história taxonômica de Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. 

silvestrii bruchi também é extremamente complexa e sempre levantou vários questionamentos 

entre os taxonomistas relacionados às suas descrições. A primeira espécie a ser descrita foi Atta 

striata, em 1863, por Roger. Nesse trabalho, o autor descreveu exemplares de rainha e macho de 

Montevideo, no Uruguai, e de operárias de La Plata, na Argentina. Porém, o próprio autor 

apresentou dúvidas se as operárias descritas pertenciam à mesma espécie da rainha e macho 

(ROGER, 1863). 

Em trabalho de descrição da fauna de Formicidae do estado do Rio Grande do Sul no Brasil 

Emery (1888), fez uma sucinta descrição de um macho de At. striata, classificando-a como espécie 

do subgênero Acromyrmex. O mesmo autor, em 1905, fez uma nova combinação da espécie 

descrita por Roger para Atta (Mollerius) striata, e descreveu a espécie Atta (Mollerius) silvestrii, 

com holótipo proveniente de La Carlota (Prov. Cordoba), Argentina (EMERY, 1905). 

Subsequentemente, Forel (1911) e Santschi (1912) fizeram novas descrições de rainhas e machos 

de At. silvestrii. Todos os autores chamaram atenção para a grande semelhança entre as duas 

espécies, de modo que Forel sugeriu que At. silvestrii poderia ser uma variação de At. striata.  

Forel (1912) descreveu Atta (Mollerius) silvestrii bruchi, com tipo de Buenos Aires, 

Argentina, já no próprio artigo de descrição Forel pontuou que apesar da semelhança da subespécie 

com At. silvestrii, ambas apresentavam considerável variação o que talvez justificasse sua 

separação em espécie (FOREL, 1912). O principal caracter morfológico que distinguia At. silvestrii 

bruchi de At. silvestrii pontuado por Forel era a presença de espinho pronotal mediano nos 

indivíduos da subespécie. Já no ano seguinte, Forel redescreveu At. silvestrii bruchi como espécie 

do gênero Acromyrmex, fazendo o mesmo com At. silvestrii (FOREL, 1913).  
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O primeiro autor a rever o gênero de At. striata foi Carlos Bruch, em 1914, ao publicar o 

Catálogo de Formicidae da Argentina, onde também lista a distribuição das três espécies no país 

(BRUCH, 1914). O artigo de descrição mais completo para as espécies mencionadas é 

provavelmente o de Gallardo (1916), onde, além de redescrever Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. 

silvestrii bruchi, o autor descreve uma nova espécie, Acromymex (Mollerius) mesopotamicus, essa 

apresenta os mesmos padrões morfológicos das espécies já citadas. Este autor também propõe a 

primeira chave de identificação com todas essas quatro espécies e foi o único a mudar o status de 

Ac. silvestrii para subespécie de Ac. striatus e a elevar o status de Ac. silvestrii bruchi para espécie. 

Esse também foi o primeiro autor a renomear Ac. striata para Ac. striatus (Galardo, 1916).  

Santschi (1920) foi o primeiro autor a mencionar Ac. laeviventris, uma variação de Ac. 

silvestrii descrita por ele. Emery (1924) revisou os status de Ac. striatus silvestrii e Ac. bruchi e as 

devolveu aos seu status originais de espécie e subespécie, respectivamente. Santschi foi o último 

autor a fazer uma chave de identificação contendo as espécies Ac. striatus, Ac. silvestrii, Ac. 

silvestrii bruchi e Ac. mesopotamicus, e o único a incluir a variação descrita por ele, Ac. laeviventris 

(SANTSCHI 1925). 

Kempf (1972), em seu catálogo de Formicideos Neotropicais, foi o último a publicar um 

trabalho com todas as espécies e variações do grupo aqui mencionado. Fowler (1988) sinonimizou 

Ac. mesopotamicus e Ac. silvestrii, sendo o último autor a rever o status de uma das espécies 

citadas. 

Gonçalves (1961) foi o último autor a descrever Ac. striatus, porém, em seu trabalho 

constam apenas populações do Brasil, não incluindo portanto Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi 

em suas descrições. O último autor a trabalhar com uma dessas espécies foi Mayhé-Nunes (1991). 

O mesmo publicou sua tese sobre formigas cortadeiras do Brasil e fez a descrição mais detalhada 

que se tem na literatura para Ac. striatus. 

Ao longo da história taxonômica das espécies mensionadas, foram diversas as mudanças 

nos status taxonômicos, principalmente, das espécies Ac. striatus e Ac. silvestrii. Além disso, as 

imprecisões em suas descrições levantam incertezas a respeito do status taxonômicos das espécies. 

Tomando como base os dados histórico-taxonômicos, filogenéticos e citogenéticos o objetivo do 

presente trabalho consiste na revisão taxonômica e filogenética das espécies Acromyrmex striatus, 



 

24 

 

Acromyrmex silvestrii e da subespécie Acromyrmex silvestrii bruchi, a fim de inferir um novo 

arranjo filogenético e taxonômico para as espécies de formigas cortadeiras.  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 Análises Filogenéticas 

2.1.1 Extração de DNA, amplificação e sequenciamento 

As amostras de Ac. striatus, Ac. silvestrii e Ac. silvestrii bruchi e de outras espécies de 

Acromyrmex e Atta foram coletadas, preservadas em álcool 95% e posteriormente utilizadas para 

extração do DNA total, seguindo protocolo adaptado a partir do proposto por Fernandes-Salomão 

et al. (2005). A qualidade de DNA foi verificada através de eletroforese em gel de agarose 1% 

(W/v) corado com brometo de etidio (0,2 mg/ml). 

O DNA extraído foi amplificado por meio da técnica de reação em cadeia da polimerase 

(PCR). Sequências nucleares foram obtidas para os genes wingless (WG), longwave rodopsina 

(LW), fator de alongamento 1-alfa F1 (EF1αF1) e fator de alongamento 1-alfa F2 (EF1αF2), 

usando primers previamente publicados (WARD; DOWNIE, 2005; BRADY et al., 2006). As PCRs 

foram realizadas em um termociclador Verítio ® 96 - Well (Applied Biosystems) em reações 

contendo 12,5 de µl de Go Taq G2 Hot Start Colorless Master Mix (1X), um par de primers 

(0,4µM) e 1 μL de DNA, em um volume final de reação de 25 μL.  

A reação de amplificação para os primers EF1αF1 e EF1αF2 incluiu 2 minutos de 

desnaturação inicial a 94°C, seguido de 35 ciclos de 1 minuto de duração a 94°C, 60°C (EF1αF1) 

e 56ºC (EF1αF2) durante 1 minuto, para pareamento dos primers, 72°C durante 1 minuto, para 

extensão, seguido de 5 minutos de extensão final a 72°C. Para os primers WG e LW, a reação de 

amplificação se deu por 3 minutos de desnaturação inicial a 94°C, seguido de 35 ciclos de 1 minuto 

a 94°C, 55°C (WG) e 56ºC (LW) durante 1 minuto para pareamento dos primers, 72°C durante 2 

minuto para extensão, seguido de 7 minutos de extensão final a 72°C. 

Os produtos de PCR foram enviados para a Macrogen Inc., Coréia do Sul 

(www.macrogen.com), onde foram purificados e sequenciados diretamente em ambas as direções 

(Foward e Reverse), utilizando os mesmos primers empregados nas reações de amplificação. 
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2.1.2 Alinhamento das sequências e análise filogenética 

Os cromatogramas foram avaliados e editados usando o programa Consed (GORDON et 

al., 1998), que permite a obtenção de contigs (união das sequências Foward e Reverse) para cada 

espécime sequenciado. Todos os genes foram alinhados separadamente e o íntron do gene LW foi 

excluído. Em seguida, todos os genes foram concatenados e analisados através do programa MEGA 

7.0 (KUMAR et al. 2016). As sequências nucleotídicas dos outgroups e de espécies de formigas 

cultivadoras de fungos (ingroups) usadas para compor a filogenia do estudo foram obtidas a partir 

do banco de dados GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) (Apêndice A). Além disso, foram 

adicionadas 47 novas sequências de formigas cortadeiras ao banco de dados (Apêndice B).  

Análise Bayesiana (YANG; RANNALA, 1997) dos dados moleculares foi conduzida para 

a inferência filogenética usando o software MrBayes v.3.1.2 (RONQUIST; HUELSENBECK, 

2003). A escolha do melhor modelo evolutivo de substituição de nucleotídeos para cada partição 

foi determinada pelo Critério de Informação de Akaike (POSADA; BUCKLEY, 2004), usando o 

programa PartitionFinder2 (LANFEAR et al., 2016). Foram realizadas duas análises de 50 milhões 

de gerações cada, com parâmetros amostrados a cada 1.000 gerações, e burn-in de 25%. A 

topologia Bayesiana foi visualizada através do programa Figtree v.1.4.3 (RAMBAUT; 

DRUMMOND, 2009).  

 

2.2 Análises Taxonômicas 

 

2.2.1 Material examinado 

Os espécimes examinados (n=397) estão depositados nas seguintes instituições (Apêndice 

C):  

LGEP – Coleção de Mirmecologia do Laboratório de Genética Evolutiva e de Populações, 

Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

LABECOL – Coleção de Mirmecologia do Laboratório de Ecologia, Universidade Federal de 

Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, Brasil.  
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UFVB – Museu Regional de Entomologia, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, Minas Gerais, 

Brasil.  

MNHUB – Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, Berlin, Alemanha. 

MZUSP – Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. 

 

2.2.2 Coleta de dados, identificação e análises morfométricas 

As coletas foram realizadas em três países, Brasil, Argentina e Uruguai, totalizando 69 

colônias distribuídas em 20 localidades (indivíduos depositados no LGEP) (Apêndice C). A 

permissão específica para as coletas no Brasil (SISBio26441-1) foi concedida pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As amostras provenientes da Argentina e 

do Uruguai foram cedidas pela Dra. Stela Quirán e Dr. Martin Bollazzi, respectivamente.  

Para a redescrição foram empregadas as terminologias dos trabalhos de Wilson (1955), 

Gonçalves (1961), Mayhé-Nunes (1991) e Ješovnik e Schultz (2017). A terminologia de venação 

alar segue Fernández e Sharkey (2006) e Yoshimura e Fisher (2012).  

Devido as normas do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (Cap. 3, Art. 8.2 e 

Art. 8.3) uma vez que o presente trabalho não tem validade para fins nomeclaturais o novo gênero 

descrito foi provisoriamente nomeado Gen. nov. (do latin, gênero novo) até a publicação do artigo 

da presente dissertaçãoo.  

As espécies foram separadas morfologicamente pela esculturação corporal das estrias, tipo 

de pilosidade no gáster e presença de espinho pronotal mediano, seguindo as chaves de 

identificação taxonômicas propostas por; Gallardo (1916), Santschi (1925), Gonçalves (1961). Para 

este trabalho foram tomadas medidas tradicionalmente empregadas em trabalhos taxonômicos 

realizados com Formicidae. A morfometria foi realizada a partir de 16 variáveis (12 medidas e 4 

índices) de 335 operárias, quatro rainhas e um macho.  
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Figura 1: Medidas morfológicas. Indicação das medidas de operária em vista completa de face (A), vista 

lateral (B) e vista dorsal (C). HL - Comprimento da cabeça (A); HW - Largura da cabeça (A); ML - 

Comprimento da mandíbula (A); SL – Comprimento máximo do escapo antenal (A); EL – Diâmetro 

máximo dos olhos (B); WL - Comprimento de Weber (B); PL - Comprimento do pecíolo (B); PPL - 

Comprimento pós-pecíolo (C); PW - Largura do pecíolo (B); PPW - Largura pós-pecíolo (C); GL - 

Comprimento do gáster (B). 
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As medidas e índices realizados foram (Figura 1A-C): 

HL - Comprimento da cabeça, em vista completa da face. Distância máxima da margem anterior 

do clípeo a margem posterior da cabeça, excluindo as mandíbulas (Figura 1A). 

HW - Largura da cabeça, em vista completa da face. Largura máxima da cabeça, excluindo os 

olhos compostos (Figura 1A). 

ML - Comprimento da mandíbula, em vista completa da face. Distância máxima da margem 

anterior do clípeo para a margem distal da mandíbula (Figura 1A). 

SL – Comprimento máximo do escapo antenal, excluindo o côndilo basal (Figura 1A). 

EL – Diâmetro máximo dos olhos, em vista lateral (Figura 1B). 

WL - Comprimento de Weber, em vista lateral, medido diagonalmente da inflexão na borda 

anterior do pronoto para a borda posterior do lobo propodeal (Figura 1B). 

PL - Comprimento do pecíolo, em vista lateral. Distância axial da margem anterior do processo 

ventral para a margem posterior do pecíolo (Figura 1B). 

PW - Largura do pecíolo, em vista dorsal. Distância transversal máxima através do nó (Figura 1C). 

PPL - Comprimento pós-pecíolo, em vista lateral. Distância axial máxima da margem anterior para 

a margem posterior do pós-pecíolo (Figura 1B). 

PPW - Largura pós-pecíolo, em vista dorsal. Distância transversal máxima através do disco do 

pós-pecíolo (Figura 1C). 

GL - Comprimento do gáster, em vista lateral, da borda anterior do primeiro tergo a borda posterior 

do último tergo visível (Figura 1B). 

TL – Comprimento total = (ML + HL + WL + PL + PPL + GL). 

CI – Índice cefálico = (HW/HL) × 100.  
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MI – Índice mandibular = (ML/HL) × 100.  

OI – Índice ocular = (EL/HW) × 100. 

SI – Índice do escapo = (SL/HL) × 100. 

As medições dos espécimes foram realizadas utilizando uma lupa Zeiss Stemi 2000-C, com 

uma precisão de 0.01mm. As imagens foram obtidas utilizando uma lupa Leica DCF280 equipada 

com uma câmera acoplada Canon EOS 600D. As imagens compostas foram produzidas usando o 

software Zerene Stacker v.1.04. Imagens de microscopia eletrônica de varredura foram obtidas em 

um microscópio Leo 1430VP, no Núcleo de Microscopia e Microanálises da Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), Brasil (http://www.nmm.ufv.br/).  

As medidas obtidas foram analisadas quantitativamente através de análises descritivas de 

Análise de Componentes Principais, usando o Minitab® Statistical Software versão 16 (Minitab 

2010), com o objetivo de comparar os padrões de medidas das espécies analisadas. Devido às 

diferenças de escala entre as medidas e os índices, foi feita a padronização das variáveis, através 

da transformação em escores z, a fim de tornar as medidas comparáveis. Inicialmente foi construída 

uma matriz de correlação com todos os índices e medidas, exceto TL, sendo removidos da análise 

quatro medidas (HL, HW, SL e EL) que se apresentaram altamente redundantes (rs > 0.9). Foram, 

portanto, mantidas na análise sete medidas e quatro índices. A seleção dos componentes principais 

foi realizada através da análise visual do gráfico de escarpa e do critério de Kaiser (1960), sendo 

retidos componentes cujos autovalores foram superiores a 1,0. Também, foram analisadas as 

diferenças de valores das medidas originais entre as duas espécies através do teste não paramétrico 

de Mann-Whitney, tendo em vista a distribuição assimétrica das variáveis. 

 

2.3 Mapas de distribuição 

Para a elaboração dos mapas de distribuição espacial das espécies, foi utilizado o software 

ArcGIS, versão 10.2, com a adoção do sistema de projeção SIRGAS 2000. As coordenadas 

utilizadas para a construção dos mapas e as respectivas colônias estão apresentadas no Apêndice 

A. Nos casos em que as coordenadas das colônias coletadas não estavam documentadas, essas 
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foram estimadas através do software Google Earth v. 7.0 (http://www.google.com/ 

earth/index.html), sendo identificadas por asteriscos. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Filogenia 

Um alinhamento com 1560 pares de bases foi obtido para os genes nucleares concatenados 

LW, WG, EF1αF1 e EF1αF2, utilizando 484 Unidades Taxonômicas Operacional (OTU) 

sequências obtidas a partir de 75 espécies diferentes (desconsiderando as subespécies). Na 

filogenia, foram compilados 121 espécimes sendo, 75 formigas cortadeiras e 45 outgroups. Das 75 

espécies usadas para a construção da filogenia, 32 são de formigas cortadeiras, incluindo as duas 

espécies pertencentes ao novo gênero proposto.  

Modelos de substituição diferentes foram estimados para cada posição do códon do gene, 

utilizando o PartitionFinder2, e subsequentemente empregados na análise Bayesiana. A Figura 2 

mostra a filogenia de consenso Bayesiana com base nas sequências concatenadas. Todas as 

espécies do novo gênero proposto formam um grupo monofilético muito bem suportado (P.P. = 1), 

assim como as espécies do gênero Atta. Entretanto, o clado de Acromyrmex spp., incluído 

Pseudoatta spp., apresentou menor suporte filogenético do que as espécies do gênero Atta. Gen. 

nov. formou uma monofilia distinta, sendo o primeiro clado de formigas cortadeiras a divergir na 

filogenia proposta, formando um grupo irmão de Acromyrmex e Atta. 

A filogenia do Gen. nov. formou dois grupos distintos e bem suportados. Gen. nov. striatus, 

formado por indivíduos das espécies Acromyrmex striatus e Acromyrmex silvestrii (por designação 

atual), e Gen. nov. bruchi, formado por indivíduos da espécie Acromyrmex silvestrii bruchi (por 

designação atual). Apenas uma colônia analisada ficou separada dos grupos formados, essa colônia 

foi a primeira a divergir na filogenia do Gen. nov. formando grupo irmão com as espécies de Gen. 

nov. bruchi.  

As duas variações morfológicas encontradas nas populações do Gen. nov. striatus (Figura 

2, A e B), apesar de não formarem um clado distinto separando as espécies antes designadas Ac. 

striatus e Ac. silvestrii, não se misturaram na filogenia formando dois grupos dentro do ramo 

formado por Gen. nov. striatus.  
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Figura 2: Filogenia resultante de inferência Bayesiana baseada em sequencias concatenadas de quatro genes nucleares (LW, 

WG, EF1αF1 e EF1αF2). Sequências identificadas pelo nome do organismo. Múltiplos nomes para o mesmo organismo 

indicam sequências de colônias distintas. Espécimes de formigas cultivadoras de fungos e cortadeiras destacadas por 

retângulos de cores amarela e verde, respectivamente. Números ao lado dos nós indicam as probabilidades posteriores 

obtidas através da análise Bayesiana. Nós de origem dos gêneros Acromyrmex, Atta e Gen. nov. indicados por círculos em 

cor sólida. Ramos de Acromyrmex e Atta indicados em azul. Gen. nov. indicado por um retângulo cor âmbar. Espécies do 

novo gênero indicadas por retângulos coloridos. A - Gen. nov. striatus, populações do Brasil e Uruguai; B - Gen. nov. 

striatus, populações da Argentina. 
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3.2 Taxonomia  

Ordem HYMENOPTERA Linnaeus, 1758 

Subordem APOCRITA Gerstaecker, 1867 

Superfamília FORMICOIDEA Latreille, 1802 

Família FORMICIDAE Latreille, 1809 

Subfamília MYRMICINAE Lepeletier de Saint-Fargeau, 1835 

Tribo ATTINI Smith, 1858  

Gen. nov. Simões-Gomes, Cardoso, Sandoval-Gómez & Cristiano 

 

3.2.1 Gen. nov. 

Diagnose Gen. nov.: Os membros desse gênero podem ser diferenciados dos outros membros da 

tribo Attini pelos seguintes caracteres diagnosticos: região dorsal do promesonoto com três a quatro 

pares de espinhos; gáster liso, sem tubérculos; e tegumento coberto por estriações, presentes 

principalmente na cabeça e mesossoma. 

Espécie tipo: Gen. nov. striatus (Roger, 1863) 

 

Descrição 

Operária (Figuras 4-8; 13-14; 18-19).  

Aparência geral. Formiga polimórfica, com TL = 3.36 – 8.82, HW = 0.70 – 2.30, WL = 0.90 – 

2.85 e GL = 0.92 – 2.21. Cor com muita variação entre os indivíduos, todos com nuances de 

castanho, com tons que vão desde os mais dourados aos quase negros. Alguns indivíduos com áreas 

mais escuras nas regiões do vértice, lobo occipital e frontal. Gáster sempre mais escuro que o 

restante do corpo. Tegumento brilhante, coberto por estriações e com pilosidade não decumbente, 

com ápice em forma de gancho. Gáster liso, sem tubérculos, mais brilhante e com menos estriações 

que o restante do corpo.  
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Cabeça (Figuras 4A-B; 5A-D; 6A-B; 7A-D; 8A-B; 13A-B; 14A-D; 18A; 19A). (Vista frontal). 

Borda occipital arredondada ou aguda com espinho occipital pequeno e tubeculiforme. Tegumento 

coberto por estrias rugosas e irregulares, ou lisas, regulares e longitudinais. Carenas frontais 

presentes (podendo ser confundidas com as estrias) conspicuamente prolongando-se até o vértice, 

em alguns casos quase atingindo a borda occipital. Lobo frontal presente, cobrindo parcialmente a 

inserção da antena e com formato de foice. Ausência de espinho supraocular. Escapo antenal 

ultrapassando ligeiramente a borda occipital, menos de 1/3. Antena com 10 segmentos, com clava 

apical bem definida composta por 3 segmentos. Carena pré-ocular localizada anteriormente aos 

olhos, quase se ligando à carena frontal, formando um semicírculo. Margem anterior do clípeo com 

série de longos pelos com comprimento atingindo até aproximadamente a metade da mandíbula. 

Mandíbula triangular, com margem mastigadora com vários dentes pontiagudos, sendo o apical, 

normalmente, maior e mais proeminente que os demais.  

Mesossoma (Figuras 4C-D; 5F e H; 6C-D; 7F e H; 8C-D; 13C-D; 14F e H; 18B e C; 19B e C). 

Corpo densamente estriado, sem reticulação, coberto por vários pelos longos e não decumbentes, 

alguns deles com ápice em forma de gancho. Em alguns casos com presença de pilosidade 

decumbente na região pronotal e na base dos espinhos propodeais. Superfície dorsal do mesossoma 

com quatro a cinco pares de espinhos. Superfície promesonotal com pelo menos 3 pares de 

espinhos. Glândula metapleural sem pelos, com bula com borda brilhante, dourada e de fácil 

visualização, projetada paralelamente e com ápice apontando para trás (em relação ao eixo 

longitudinal do corpo, em vista lateral). Espiráculo propodeal também de fácil visualização, com 

borda brilhante e dourada, projetado diagonalmente com ápice apontando levemente para cima e 

para trás (em relação ao eixo longitudinal do corpo, em vista lateral). Pernas com reticulação 

conspícua, em alguns casos com coxa e fêmur mais escuro que o restante do corpo. Garras tarsais 

com arólio presente.  

Metassoma (Figuras 4E-F; 5E e G; 6E-F; 7E e G; 8E-F; 13E-F; 14E e G; 18B e C; 19B e C). 

Pecíolo com pedúnculo curto, em vista lateral, com processo subpeciolar. Ângulo superior do 

pecíolo com quatro projeções. Pós-pecíolo mais largo que longo, com dois pequenos dentes na 

margem lateral, localizados na porção mediana, projetados para os lados e levemente para trás (em 

vista dorsal). Processo subpós-peciolar presente. Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo com 

estriações, com intensidade variando de acordo com a espécie.  Gáster com tegumento liso e 
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brilhante, com ausência de tubérculos. Pilosidade e intensidade das estriações no gáster variam de 

acordo com a espécie.   

 

3.2.1.1 Distribuição 

 A distribuição da espécies abrange cinco países, Argentina (Buenos Aires, Catamarca, 

Córdoba, Corrientes, Entre Rios, Jujuy, La Carlota, La Pampa, La Quiaca, La Rioja, Mendoza, Rio 

Negro, San Luís, Santa Fé, Santiago del Esterro, Tucumán), Brasil (Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul), Bolívia, Paraguai e Uruguai, sendo que, nesses três últimos países sua distribuição é pouco 

conhecida (KEMPF, 1972). O mapa a seguir mostra a distribuição dos espécimes analisados neste 

trabalho (Figura 3).   

  

Figura 3: Mapas de distribuição geográfica das populações analisadas de Gen. nov. striatus e Gen. nov. 

bruchi. A - Distribuição das populações analisadas de Gen. nov. striatus no sul do Brasil. B - Distribuição 

das populações analisadas de Gen. nov. striatus e Gen. nov. bruchi na Argentina e Uruguai. Os pontos em 

azul correspondem a localidades de coocorrência das espécies. 

Gen. nov. bruchi 

Gen. nov. striatus 

Ambas as espécies  
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3.2.2 Gen. nov. striatus (Roger, 1863) 

 

Gen. nov. striatus (Roger, Redescrição das espécies 1863) Nova combinação (Figuras 4-11 e 19)  

Atta striata Roger, 1863: 202. Localidade tipo: (operária) La Plata, Argentina, (rainha e macho) 

Montevideu, Uruguai. 

Atta (Acromyrmex) striata (Roger, 1863) Emery, 1888: 357. 

Atta (Moellerius) striata (Roger, 1863) Emery, 1905: 42.  

Acromyrmex striatus (Roger, 1863) Bruch, 1914: 217.  

Acromyrmex striatus var. laeviventris Santschi, 1920: 380. 

 Acromyrmex (Moellerius) silvestrii (Emery, 1905): 42 Novo sinônimo júnior, Localidade tipo: 

(operária) La Carlota, Prov. Cordoba, Argentina. Notas taxonômicas Forel, 1911: 292. 

Atta (Moellerius) silvestrii Emery, 1905: 42 

Acromyrmex (Moellerius) silvestrii (Emery, 1905) Forel, 1913: 236. 

Acromyrmex (Moellerius) striatus silvestrii (Emery, 1905) Gallardo, 1916: 338. 

Acromyrmex (Moellerius) silvestrii (Emery, 1905) Emery, 1924: 351. 

Acromyrmex mesopotamicus Gallardo 1916: 337  

 

Plesiótipo: ARGENTINA: La Pampa: Winifreda, Lat.: -35.22539, Long.: -64.26506, 171 m, 

10.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS367 – OP02 (1 operária) [LGEP] (Figura 4). 

Redescrição 

Diagnose: Tegumento brilhante com estrias rugosas e irregulares, ou lisas, regulares e 

longitudinais. A esculturação da cabeça dessa espécie é bem característica, com estrias no vértice 

quase sempre paralelas umas às outras. Pós-pecíolo das operárias com seis projeções, em vista 

dorsal. Tergo I do gáster liso com pilosidade não decumbente e de mesmo comprimento, ou quase 

sem pelos. 
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Operária (Figuras 4-5). Medidas. Intervalos (mínimos e máximos) em mm, desvio padrão (SD), 

valores do plesiótipo entre colchetes. TL: 3.36 – 8.82, SD: 1.25, [8.06]; HL: 0.72 – 2.00, SD: 0.29, 

[1.76]; HW: 0.70 – 2.30, SD: 0.38, [2.09]; ML: 0.30 – 0.88, SD: 0.11, [0.68]; SL: 0.54 – 1.82, SD: 

0.28, [1.68]; EL: 0.10 – 0.35, SD: 0.05, [0.29]; WL: 0.90 – 2.85, SD: 0.41, [2.47]; PL: 0.24 – 0.74, 

SD: 0.11, [0.68]; PW: 0.22 – 0.63, SD: 0.09, [0.50]; PPL: 0.22 – 0.65, SD: 0.09, [0.56]; PPW: 0.34 

– 1.12, SD: 0.15, [0.91]; GL: 0.96 – 2.21, SD: 0.29, [1.91]; CI: 92.86 – 141.54, SD: 6.45, [118.33]; 

MI: 29.33 – 50.00, SD: 4.10, [38.33]; OI: 12.66 – 19.61, SD: 1.27, [14.08]; SI: 73.02 – 117.65, SD: 

4.75, [95.00]. [N = 238]. 

Aparência geral. Cor variando do castanho avermelhado aos tons mais dourados. Tegumento 

brilhante com estrias rugosas e irregulares, ou lisas, regulares e longitudinais. Presença de 

pilosidade fina, esparsa, não-decumbente e curvada em forma de gancho em todo o corpo, 

principalmente no pronoto. Gáster mais escuro e brilhante que o restante do corpo, normalmente 

com um tipo de pilosidade, ou quase sem pelos.  

Cabeça (Figuras 4A-B; 5A-D). Tegumento coberto por estrias rugosas e irregulares, ou lisas, 

regulares e longitudinais. Carenas frontais conspicuamente prolongando-se até o vértice, as vezes 

confundindo-se com as estriações, e, em alguns casos, quase atingindo a borda occipital (Figuras 

4A; 5A). Arestas do vértice presentes ou ausentes, inconspícuas, podendo ser confundidas com as 

estrias. Lobo occipital com borda arredondada (vista frontal), convergindo bruscamente no espinho 

occipital (vista lateral) (Figuras 4A e 4C). Espinhos occipitais tuberculiformes e levemente 

dirigidos lateralmente para fora, em vista frontal, com presença de estriação. Olhos convexos, 

sobressaindo conspicuamente o contorno da cabeça, em vista frontal. Espinhos oculares ausentes. 

Escapo antenal ultrapassando ligeiramente o lobo occipital. Mandíbulas brilhantes, com estriação 

inconspícua e muitos pelos. Presença de vários dentes, sendo o último maior e mais proeminente 

que os demais. Clípeo com longos pelos, os centrais (normalmente três) ultrapassando 1/3 da 

mandíbula (Figuras 4B; 5B).  

Mesossoma (Figuras 4B-C; 5D, F e H). Presença de cinco pares de espinhos, sendo, dois pares 

pronotais, dois pares mesonotais e um par propodeal (Figuras 4C-D; 5F e H). Espinhos mesonotais 

anteriores menores do que os pronotais laterais (cerca da metade do comprimento) (Figuras 4C; 

5F). Espinhos mesonotais posteriores aproximadamente do mesmo tamanho dos mesonotais 

anteriores. Espinhos pronotais inferiores com o ápice rombudo, reto ou ligeiramente curvado e 
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dirigido diagonalmente para frente e para baixo. Espinhos pronotais medianos ausentes ou 

vestigiais. Espinhos propodeais pontiagudos e com o comprimento o dobro, ou quase o dobro, da 

distância interna entre eles, a partir da base (Figuras 4D; 5H).  

Tegumento do mesossoma com estriações rugosas e irregulares, prolongando-se para os 

espinhos, principalmente os propodeais (Figura 4C). Presença de pelos não decumbentes, com 

ápice em forma de gancho ao longo de todo o mesossoma. Pronoto com intensa pilosidade 

decumbente e não decumbente, principalmente na região próxima à inserção da cabeça. O mesmo 

pode ser observado na base dos espinhos propodeais.  

Metassoma (Figuras 4E-F; 5E e G). Ângulo superior do pecíolo com quatro projeções 

dentiformes em vista dorsal, ambas quase do mesmo tamanho (vista lateral) (Figuras 4E-F). 

Apresentam também duas projeções tuberculiformes, próximo à inserção do mesossoma, 

projetadas lateralmente para fora, em vista dorsal (Figura 4F). Pós-pecíolo com seis projeções, em 

vista dorsal: um par tuberculiforme com ápice arredondado, próximo a inserção com o pecíolo, 

projetado para frente e levemente para os lados; um par na porção mediana do pós-pecíolo, 

projetada para os lados e levemente para trás; um par próximo a inserção com o gáster, projetada 

para cima e levemente para trás (Figuras 4F; 5G). Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo com 

estriações, principalmente no pós-pecíolo, com presença de pelos não decumbentes com ápice em 

forma de gancho. Tergo I do gáster sem tubérculos e com estriação fina na porção mediana da base, 

podendo se estender até aproximadamente a metade do tergo I (Figuras 4F; 5G). Esterno I do gáster 

com ou sem protuberância basal. Tegumento liso e ligeiramente opaco, com muitos pelos não 

decumbentes, eretos ou com ápice em forma de gancho, presente em todos os segmentos do gáster 

(Figuras 4E; 5E). É comum encontrar em operarias máximas duas manchas mais claras localizadas 

no ápice do tergo I do gáster, lateralmente a região com estriação (Figura 4F). 
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Figura 4: Operária de Gen. nov. striatus (AS367 – OP02/plesiótipo), Argentina/La Pampa - Winifreda. A - 

cabeça, vista completa da face; B – mandíbula, vista frontal; C – vista lateral; D - vista dorsal; E - gáster, vista 

lateral; F - gáster, vista dorsal. 
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Figura 5: Microscopia eletrônica de varredura de operária de Gen. nov. striatus (AS347-OP03), Argentina/La 

Pampa - Ataliva Roca. A - cabeça, vista completa da face; B - mandíbula; C – região do vértice, vista frontal; 

D - cabeça, vista lateral; E - gáster, vista lateral; F - mesossoma, vista lateral; G - gáster, vista dorsal; H - 

mesossoma, vista dorsal. 
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Variações (Figuras 6-8). As populações do Brasil e Uruguai, amostradas nesse estudo, apresentam 

ligeira variação morfológica quando comparadas aos espécimes argentinos e bolivianos. As 

variações encontradas nas operárias das populações dos dois países são descritas a seguir:  

Cabeça (Figuras 6A-B; 7A-D; 8A-B). Como a dos indivíduos da Argentina exceto pelas seguintes 

variações descritas. Esculturação do tegumento coberto por estrias longitudinais e paralelas, mais 

bem definidas e sem o aspecto rugoso, característico da população argentina (Figuras 6A; 7A, C e 

D; 8A). Lobo occipital com contorno ligeiramente triangular convergindo de forma gradativa no 

espinho occipital (vista frontal), que surge suavemente no topo da cabeça, em vista lateral (Figuras 

6C; 8C). Espinhos occipitais tuberculiformes e levemente dirigidos lateralmente para fora em vista 

frontal, com presença de leve estriação. Mesossoma (Figuras 6C-D; 7F e H; 8C-D). Idêntico ao 

encontrado em populações argentinas. Entretanto, apresentam tegumento com estriações 

longitudinais e paralelas no pronoto, prolongando-se pelos espinhos pronotais laterais, presente de 

forma mais irregular no mesonoto, estendendo-se até os espinhos mesonotais (Figuras 6C; 8C). 

Propódeo com estriações mais rugosas, tornando-se mais regulares e paralelas nos espinhos 

propodeais. Presença de pelos não decumbentes com ápice em forma de gancho ao longo de todo 

o mesossoma, entretanto, mais escassa que a encontrada nas populações da Argentina (Figuras 6C; 

8C). Pronoto com escassa pilosidade decumbente na região próxima à inserção da cabeça. 

Pilosidade decumbente na base dos espinhos propodeais mais escassa em comparação à população 

argentina. Metassoma (Figuras 6E-F; 7E-G; 8E-F). Ângulo superior do pecíolo com quatro 

projeções, em vista dorsal: duas dentiformes, e duas, logo abaixo das anteriores, maiores e com 

formato espiniforme (Figuras 6F; 8F). Apresenta duas projeções tuberculiformes, próximo à 

inserção no mesossoma, projetadas lateralmente para fora, em vista dorsal (Figuras 6F; 8F). Pós-

pecíolo idêntico ao já descrito. Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo com esculturação variando do 

anterior, apresentando pouca estriação, sendo esta, mais suave, longitudinal e inconspícua que a 

anterior (Figuras 6E-F; 7E-G; 8E-F). Tergo I do gáster sem tubérculos e com estriação fina na 

porção mediana da base, nunca se estendendo até a metade do tergo I (Figuras 6F; 8F). Esterno I 

do gáster com ou sem protuberância basal. Tegumento liso e extremamente brilhante, com poucos 

pelos, sendo estes, não decumbentes, eretos ou com ápice em forma de gancho (Figuras 6E; 7E; 

8E). Essa pilosidade pode ser quase ausente no tergo I do gáster, porém, mais abundante nos demais 

segmentos. As manchas claras encontradas no tergo I do gáster, comuns na população argentina, 

são menos frequentes nesses indivíduos.  
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Figura 6: Operária de Gen. nov. striatus (AS288-OP01), Brasil/Rio Grande do Sul - Santa Maria. A - cabeça, 

vista completa da face; B – mandíbula, vista frontal; C - vista lateral; D - vista dorsal; E - gáster, vista lateral; 

F - gáster, vista dorsal. 
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Figura 7: Microscopia eletrônica de varredura de operária de Gen. nov. striatus, Brasil/Rio Grande do Sul – 

Torres (AS203-OP01); Tapes (AS338-OP01). A - cabeça, vista completa da face; B - mandíbula; C – região 

do vértice, vista frontal; (AS203-OP01); D cabeça, vista lateral; E - gáster, vista lateral; F - mesossoma, vista 

lateral; G - gáster, vista dorsal; (AS338-OP01); H - mesossoma, vista dorsal; (AS203-OP01). 
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Figura 8: Operária de Gen. nov. striatus (ACST0114-OP01), Uruguai/Tranqueras-Rivier. A - cabeça, vista 

completa da face; B – mandíbula, vista frontal; C - vista lateral; D - vista dorsal; E - gáster, vista lateral; F - 

gáster, vista dorsal.
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Rainha (Figuras 9-10). Medidas. Intervalos (mínimos e máximos) em mm, SD: desvio padrão. 

TL: 9.50 – 10.70, SD: 0.53; HL: 1.75 – 1.95, SD: 0.08; HW: 2.25 – 2.30, SD: 0.02; ML: 0.80 – 

1.00, SD: 0.10; SL: 1.50 – 1.65, SD: 0.07; EL: 0.35 – 0.40, SD: 0.03; WL: 2.65 – 3.25, SD: 0.30; 

PL: 0.73 – 0.85, SD: 0.06; PW: 0.65 – 0.75, SD: 0.05; PPL: 0.65 – 0.78, SD: 0.06; PPW: 1.05– 

1.30, SD: 0.11; GL: 2.70 – 3.10, SD: 0.18; CI: 115.38 – 131.43, SD: 6.63; MI: 43.24 – 54.05, SD: 

4.69; OI: 15.56 – 17.78, SD: 1.18; SI: 81.08 – 88.57, SD: 3.57. [N = 4]. 

Aparência geral. Maior que as operárias. Valores mínimos e máximos: HW = 2.25 – 2.30; WL = 

2.65 – 3.25; GL = 2.70 – 3.10; TL = 9.50 – 10.70. Cor castanho avermelhada a castanho dourada, 

com o gáster mais escuro que o restante do corpo. Pilosidade (não decumbente) em todo o corpo, 

menos densa e mais curta que nas operárias. Tegumento brilhante coberto por estriações. Gáster 

liso, sem tubérculos, mais brilhante e com menos estriações que o restante do corpo.  

Cabeça (Figuras 9A; 10A). Muito semelhante à das operárias, com poucas variações. Em vista 

frontal. Borda occipital como a das operárias, porém com sulco occipital menos acentuado. 

Tegumento coberto por estrias, tanto quanto as operárias, podendo ser rugosas e irregulares, ou 

lisas, regulares e longitudinais (Figuras 9A; 10A). Vértice sem arestas e com três ocelos de mesmo 

tamanho, dourados e de fácil visualização. Carena frontal presente, menos conspícuas e mais curtas 

que nas operárias. Olho maior e, em alguns casos, menos convexo que o das operárias. Mandíbulas 

com dente apical muito maior e mais proeminente que o encontrado em operárias (Figuras 9A; 

10A). Antena como a das operárias.  

Mesossoma (Figuras 9B-D; 10B-C). Pronoto com presença de dois espinhos pronotais inferiores 

tuberculiformes e com um par de espinhos pronotais laterais, dirigidos para frente e levemente para 

os lados em vista dorsal (Figura 9C). Scutum em vista dorsal com notauli reduzido, não 

convergindo medialmente, formando uma marca fraca e superficial, às vezes completamente 

ausente. Linha medial mesoscutal ausente ou com apenas parte posterior visível, formando uma 

fraca impressão no tegumento. Linhas parapsidais finas, quase ausentes, formando fraca impressão 

no tegumento, tornando-se mais marcadas e visíveis apenas na parte posterior do scutum. Axilas, 

em vista dorsal, lateralmente retas, estreitando-se medialmente, parcialmente separadas umas das 

outras por um sulco (Figura 9C). Escutelo convexo, em vista lateral, estreitando-se posteriormente 

com formato trapezoidal, em vista dorsal, e presença de dois dentes tuberculiformes na margem 

posterior (Figura 9B). Propodeo com um par de longos espinhos propodeais, direcionados para 
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cima, em vista lateral. Tegumento com estrias bem definidas longitudinais e paralelas, com 

pilosidade não decumbente com ápice reto ou em forma de gancho (Figuras 9B-D; 10B-C). 

Presença de fina pilosidade decumbente no pronoto e na base dos espinhos propodeais (Figuras 

9B).  

Asas (Figuras 9D; 10C-D). Cor castanho claro a castanho escuro, opacas e cobertas por uma fina 

pilosidade. Asa anterior com as seguintes veias: costal (C), Sc + R, medial (M), cubital (Cu), M + 

Cu, veia anal (A), 1cu-a, 2cu-a, radial (R1), setor radial (Rs), r-rs e Rs + M. Formando as seguintes 

células: costal + subcostal, basal, sub-basal, subdiscal, submarginal 1+2, submarginal 3+4, 

marginal 1+2, discal. Seis delas são fechadas costal + subcostal, basal, sub-basal, subdiscal, 

submarginal 1+2, marginal 1+2. Os setores cubital e medial seguem em direção à margem da asa. 

Veia anal não se prolongando após cu-a. Asa posterior com as seguintes veias: costal (C), Sc + R, 

M + Cu, medial (M), veia anal (A), Cu+cu-a, 1 r-m, radial (R1) e setor radial (Rs). Formando as 

seguintes células: costal, basal, marginal, discal, sub-basal e subdiscal. Três células fechadas: 

costal, basal e sub-basal, sendo essa última muito menor do que as outras. Veia do setor radial (Rs) 

e medial (M) quase atingindo a margem da asa, a veia medial apontando para cima. Veia anal com 

pequeno prolongamento após cu-a, não atingindo a margem da asa. Margem anterior com 12 a 14 

hamuli. 

Metassoma (Figuras 9B-D; 10B). Pecíolo com pedúnculo curto, em vista lateral, com processo 

subpeciolar. Ângulo superior do pecíolo com duas projeções dentiformes (Figuras 9B-D). Pós-

pecíolo mais largo que longo, com dois pequenos dentes na margem lateral, localizados na porção 

mediana, projetados para os lados e levemente para trás (em vista dorsal) (Figura 9C).  Processo 

subpós-peciolar presente. Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo com estriações.  Gáster com 

tegumento liso e brilhante, com ausência de tubérculos. Tergo I do gáster com duas manchas 

amareladas no ápice, próximo à região de junção com o pós-pecíolo, localizadas mais lateralmente 

em vista dorsal. Pilosidade mais intensa nos tergos II a IV do gáster. Presença de estrias 

semicirculares no tergo I do gáster, principalmente na região de junção com o pós-pecíolo. 

Estriações paralelas nos tergos subsequentes. 
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Figura 9: Rainha de Gen. nov. striatus. A - cabeça, vista completa da face; B - vista lateral; C - vista dorsal; (ACST0436 LGEP), Brasil/Santa 

Catarina – Araranguá; D - vista dorsal, com asas, (II-1928 MZUSP), Brasil/Rio Grande do Sul - Pelotas. 
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Figura 10: Rainha de Gen. nov. striatus (258 MZUSP), Argentina/Cordoba. A - cabeça, vista completa da face; 

B - vista lateral; C - vista dorsal.
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Macho (Figura 11). Medidas. TL: 7.80; HL: 1.13; HW: 1.38; ML: 0.50; SL: 1.28; EL: 0.38; WL: 

2.50; PL: 0.60; PW: 0.73; PPL: 0.38; PPW: 1.13; GL: 2.70; CI: 122.22; MI: 44.44; OI: 27.27; SI: 

113.33. [N = 1]. 

Aparência geral. Maior que as operárias. Medidas: HW = 1.38; WL = 2.50; GL = 2.70; TL = 7.80. 

Cor castanho escuro, quase preto, com o gáster mais claro que o restante do corpo. Antena com 

funículo com cor em degradê, variando de castanho escuro ao claro à medida que se aproxima do 

último segmento do flagelo. Pilosidade (não decumbente) em todo o corpo, menos densa e mais 

curta que nas operárias. Tegumento reticulado, opaco e coberto por estriações. Gáster liso, sem 

tubérculos, mais brilhante e com menos estriações que o restante do corpo.  

Cabeça (Figura 11A). Em vista frontal. Borda occipital arredondada, com occipício quase plano, 

sem sulco occipital. Espinhos occipitais pequenos e tubeculiformes, dirigidos para cima e 

levemente para fora em vista frontal. Tegumento opaco, com reticulação conspícua (aumento de 

5,0 vezes) e coberto por estrias rugosas, paralelas e longitudinais, tanto quanto as observadas nas 

operárias. Estriações longitudinais e paralelas, originando-se da região dos ocelos e curvando-se 

em direção a borda occipital. Região dos ocelos séries de estriações que interligam um ocelo ao 

outro. Vértice sem arestas, com três ocelos opacos amarelo-claros de mesmo tamanho (facilmente 

visualizados). Carenas frontais presentes, menos conspícuas e mais curtas que nas operárias, 

alcançando até o ocelo médio. Carena pré-ocular localizada anteriormente aos olhos, quase se 

ligando a carena frontal, formando um semicírculo, com tegumento muito reticulado e quase sem 

estrias. Olho maior e mais convexo que o das operárias. Clípeo com cinco pelos centrais longos, 

com comprimento ultrapassando a metade da mandíbula. Mandíbula com cor variando do castanho 

escuro ao claro com múltiplas estriações longitudinais, paralelas. Apenas dois dentes, ambos na 

região apical, sendo o dente apical maior e mais proeminente. Antena como 12 segmentos, com 

clava apical composta por quatro segmentos. 

Mesossoma (Figuras 11B-C). Muito semelhante ao da rainha. Pronoto com presença de espinhos 

pronotais inferiores tuberculiformes, sem espinhos pronotais laterais (Figuras 11B-C). Scutum em 

vista dorsal sem notauli. Linha medial mesoscutal com apenas parte posterior visível, formando 

uma fraca impressão no tegumento. Linhas parapsidais formando uma forte impressão no 

tegumento, tornando-se mais marcadas e visíveis na parte posterior do scutum. Axilas, em vista 

dorsal, lateralmente retas, estreitando-se medialmente, parcialmente separadas umas das outras por 
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um sulco (Figura 11C). Escutelo convexo, em vista lateral, em vista dorsal estreitando 

posteriormente com formato trapezoidal, e presença de dois dentes tuberculiformes na margem 

posterior (Figuras 11B-C). Propodeo com um par de longos espinhos propodeais, direcionados para 

frente, em vista lateral. Tegumento opaco com estriações levemente rugosas, longitudinais e 

paralelas, mais visíveis e definidas na região dorsal do mesossoma, e mais escassas e irregulares 

no pronoto. Presença de pilosidade não decumbente com ápice reto ou em forma de gancho, 

principalmente no scutum. Presença de fina pilosidade decumbente, quase escassa no pronoto, e 

com maior intensidade na base dos espinhos propodeais (Figura 11B).  

Asas (FiguraS 11B-C). Cor castanho-claro a castanho-escuro, opacas e cobertas por uma fina 

pilosidade. Asa anterior com as seguintes veias: costal (C), Sc + R, medial (M), cubital (Cu), M + 

Cu, veia anal (A), 1cu-a, 2cu-a, radial (R1), setor radial (Rs), r-rs, 2r+m e Rs + M. Formando as 

seguintes células: costal + subcostal, basal, sub-basal, subdiscal, submarginal 1, submarginal 2, 

submarginal 3+4, marginal 1+2, discal. Sete delas são fechadas costal + subcostal, basal, sub-basal, 

subdiscal, submarginal 1, submarginal 2, marginal 1+2. Os setores cubital e medial seguem em 

direção à margem da asa. Asa posterior com as seguintes veias: costal (C), Sc + R, M + Cu, medial 

(M), veia anal (A), Cu+cu-a, 1 r-m, radial (R1) e setor radial (Rs). Formando as seguintes células: 

costal, basal, marginal, discal, sub-basal e subdiscal. Três células fechadas: costal, basal e sub-

basal, sendo essa última muito menor do que as outras. Veia do setor radial (Rs) e medial (M) quase 

atingindo a margem da asa, a veia medial apontando para cima. Veia anal com pequeno 

prolongamento após cu-a, não atingindo a margem da asa. Veia anal muito clara, não se 

prolongando após cu-a. Margem anterior com oito hamuli. 

Metassoma (Figura 11B). Pecíolo triangular, com pedúnculo muito curto, com processo 

subpeciolar (vista lateral). Ângulo superior do pecíolo sem projeções. Pós-pecíolo mais largo que 

longo, com dois pequenos dentes tuberculiformes na margem lateral, localizados na porção 

mediana, projetados para os lados e levemente para trás (em vista dorsal). Processo subpós-peciolar 

presente. Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo quase sem estriações, mais liso e com bordas mais 

arredondadas do que as encontradas nas rainha. Gáster sem estrias, com tegumento brilhante e liso, 

com ausência de tubérculos. Pilosidade no gáster escassa, não decumbente, e em menor quantidade 

que a encontrada nas rainhas.  
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Figura 11: Macho de Gen. nov. striatus (258 MZUSP), Argentina/Cordoba. A - cabeça, vista completa da face; 

B - vista lateral; C - vista dorsal. 
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Comentários:  

A esculturação da cabeça das populações do Brasil e Uruguai é bem diferente das 

populações da Argentina e Bolívia, com estrias no vértice extremamente lisas e regulares, paralelas 

umas às outras (Figuras 4A; 6A; 8A). Assim como as operárias, as rainhas das populações do Brasil 

e Argentina também diferem na esculturação corporal, sendo a rainha da Argentina com padrão de 

estriação como as operárias das populações desse país (Figuras 9A-D; 10A-C). O exemplar de 

macho analisado por este estudo não possuía genitália, impossibilitando sua redescrição.   

Durante a visita ao Museum für Naturkunde em Berlin não foi possível localizar os 

exemplares de operárias da série holótipa de A. striatus, usadas por Roger em sua descrição (esse 

museu era o provável local de sua deposição). Hoje todos os indivíduos A. striatus que podemos 

confirmar como pertencentes a coleção de Roger, depositados no museu de Berlin, são exemplares 

do Uruguai, e são idênticos as populações de A. striatus do Brasil e Uruguai descritos nesse 

trabalho. Apenas um exemplar de operária depositado no museu de Berlin é proveniente da 

Argentina (provavelmente pertencente a coleção de Roger), porém não foi possível confirmar a 

localidade exata desse exemplar. Portanto, é provável que o tipo de A. striatus tenha desaparecido. 

Os indivíduos depositado no AntWeb como tipos de A. striatus não pertence à série de 

Roger, esses são na realidade indivíduos provenientes de La Quiaca Argentina, identificados por 

Santschi como A. silvestrii. Uma vez que não foi possível localizar o exemplar tipo da espécie, 

optamos por definir como plesiótipo para a redescrição um exemplar da Argentina por ser do 

mesmo país de origem dos tipo descritos por Roger. 

 

Material Examinado (300 indivíduos): ARGENTINA: Buenos Aires: Carrette, Santschi, 498/ 

3797 (3 operárias) [MZUSP]; Isla Martin García, 10-XII-1915, 486/3724 (1 rainha) [MZUSP]; 

Merlo, Lat.: -34.65122, Long.: -58.74417, 27.xii.2012, Mariana Cherman, ACST0081 (2 operárias) 

[LGEP]. Catamarca: El Totoral, 1000m, 16-XII-1963, W. Weyranch, 1154 (3 operárias) 

[MZUSP]; El Totoral, 1000m, 16-XII-1963, W. Weyranch, W. 1154 (3 operárias) [MZUSP]. 

Córdoba: Isla Verde, 1922, Forel (1 operárias) [MNHUB]; San Antônio de Arredondo, 3-XII-1974, 

W.W. Kempf, 11274 (2 operárias) [MZUSP]. Cordoba: Isla Verde, 1922, A. Forel (1 macho) 

[MNHUB]; s/ local, C. Bruch, 258, (1 rainha) [MZUSP]. Goyena, I-1961, A. Martinez (1 rainha) 
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[MZUSP]. s/ local, C. Bruch, 258 (1 macho) [MZUSP]. La Pampa: Ataliva Roca, Lat.: -37.05003, 

Long.: -64.28481, 211 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS346 (4 operárias) 

[LGEP]; Ataliva Roca, Lat.: -37.04992, Long.: -64.28478, 208 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & 

M.P. Cristiano, AS347 (5 operárias) [LGEP]; Ataliva Roca, Lat.: -37.05, Long.: -64.285, 206 m, 

09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS349 (4 operárias) [LGEP]. General Acha, Lat.: -

37.36756, Long.: -64.61056, 212 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS354 (6 

operárias) [LGEP]. Santa Rosa, Lat.: -36.61864, Long.: -64.32856, 176 m, 09.iii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS339 (6 operárias) [LGEP]; Santa Rosa, Lat.: -36.61856, Long.: -

64.32858, 176 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS340 (5 operárias) [LGEP]. 

Winifreda, Lat.: -36.20956, Long.: -64.27758, 160 m, 10.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS364 (6 operárias) [LGEP]; Winifreda, Lat.: -36.20969, Long.: -64.27761, 162 m, 10.iii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS365 (6 operárias) [LGEP]; Winifreda, Lat.: -36.20961, Long.: 

-64.27775, 163 m, 10.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS366 (7 operárias) [LGEP]; 

Winifreda, Lat.: -35.22539, Long.: -64.26506, 171 m, 10.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS367 (4 operárias) [LGEP]. Ponto entre Lihué Calel, Lat.: -37.53428, Long.: -65.15558, 298 m, 

09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS355 (5 operárias) [LGEP]; Ponto entre Lihué Calel, 

Lat.: -37.53381, Long.: -65.155, 302 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS357 (6 

operárias) [LGEP]; Ponto entre Lihué Calel, Lat.: -37.53378, Long.: -65.15497, 305 m, 09.iii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS358 (6 operárias) [LGEP]. San Luis: Prov. San Luis, C. Bruch, 

225 (1 operária) [MZUSP]; s/local, C. Bruch, 251 (1 operária) [MZUSP]. Tucumán: La Soledad 

(Cañete), 16-III-1966, E. Bucher, EHB 1150 (3 operárias) [MZUSP]. S/ Estado/Província: s/ 

local, Provavelmente Roger, 29868 (1 operárias) [MNHUB]. BOLÍVIA: Cochabamba: 

Cochabamba, 26-vi-1972, R. N. Williams, # 133/ 8767 (9 operárias) [MZUSP]. s/ local, H. Marcus 

(1 operária) [MZUSP]; s/ local, 10-XI-1942, H. Marcus, Lot 43 7275 (3 operárias) [MZUSP]; s/ 

local, 6-II-1953, J.A. Munro, 4953 (3 operárias) [MZUSP]. BRASIL: Rio Grande do Sul: 

Araranguá, Lat: -28.93669, Long: -49.35653, 27-ii-2017, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

ACST0436 (1 rainha) [LGEP]. Bagé, Lat.: -31.36831, Long.: -54.1175, 242 m, 21.ii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS327 (3 operárias) [LGEP]; Bagé, Lat.: -31.36797, Long.: -54.11833, 

250 m, 21.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS330 (1 operária) [LGEP]; Bagé, Lat.: -

31.36817, Long.: -54.11614, 234 m, 21.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS332 (4 

operárias) [LGEP]; Bagé, Lat.: -31.36831, Long.: -54.11422, 228 m, 21.ii.2011, D.C. Cardoso & 
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M.P. Cristiano, AS333 (5 operárias) [LGEP]. Estrela, 5440 (2 operárias) [MZUSP]. Gloria, 335 (2 

operárias) [MZUSP]. Mostardas, Lat.: -31.12872, Long.: -50.83256, 11 m, 11.ii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS233 (4 operárias) [LGEP]; Mostardas, Lat.: -31.10892, Long.: -

50.87983, 16 m, 11.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS239 (4 operárias) [LGEP]; 

Mostardas, Lat.: -31.10628, Long.: -50.89664, 18 m, 11.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS241 (3 operárias) [LGEP]. Palmares do Sul, Quintão/Depressão pós-duna/4A, i.2014, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano (1 operária) [LABECOL]. Pelotas, 4208 (1 operária) [MZUSP]. Pelotas, 

II-1928 (2 rainhas) [MZUSP]; s/ local, Roger (1 rainha) [MNHUB]; Pelotas, II-1928 (1 rainha) 

[MZUSP]. Rio Grande, Praia do Cassino, Lat.: -32.22217, Long.: -52.20094, 4 m, 13.ii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS269 (3 operárias) [LGEP]; Rio Grande, Praia do Cassino, Lat.: -

32.1155, Long.: -52.17292, 9 m, 13.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS273 (3 operárias) 

[LGEP]; Rio Grande, Praia do Cassino, Lat.: -32.11389, Long.: -52.17053, 8 m, 13.ii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS278 (3 operárias) [LGEP]; Rio Grande, Cassino/ Depressão pós-

duna/2ª, i.2014, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano,  (1 operária) [LABECOL]. São Leopoldo, T. 

Borgmeier, 3970 (2 operárias) [MZUSP]. São Sepé, 1989, E. C. Costa, Nº 04 (3 operárias) [UFVB]. 

Santa Maria, Lat.: -29.65325, Long.: -54.05433, 119 m, 16.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS279 (4 operárias) [LGEP]; Santa Maria, Lat.: -29.65142, Long.: -54.05464, 116 m, 16.ii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS284 (3 operárias) [LGEP]; Santa Maria, Lat.: -29.65228, Long.: 

-54.05414, 120 m, 16.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS288 (4 operárias) [LGEP]. 

Santiago, Lat.: -29.18011, Long.: -54.84981, 377 m, 17.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS294 (3 operárias) [LGEP]; Santiago, Lat.: -29.18036, Long.: -54.85011, 379 m, 17.ii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS295 (4 operárias) [LGEP]; Santiago, Lat.: -29.18069, Long.: -

54.84942, 388 m, 17.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS296 (3 operárias) [LGEP]. Tapes, 

Lat.: -30.65239, Long.: -51.56503, 57 m, 22.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS334 (6 

operárias) [LGEP]; Tapes, Lat.: -30.65236, Long.: -51.56608, 69 m, 22.ii.2011, D.C. Cardoso & 

M.P. Cristiano, AS335 (5 operárias) [LGEP]; Tapes, Lat.: -30.65261, Long.: -51.56558, 70 m, 

22.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS336 (5 operárias) [LGEP]; Tapes, Lat.: -30.65283, 

Long.: -51.56486, 59 m, 22.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS337 (5 operárias) [LGEP]; 

Tapes, Lat.: -30.65258, Long.: -51.56403, 52 m, 22.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS338 (5 operárias) [LGEP]. Teodozia, 4497 (2 operárias) [MZUSP]. Torres, Lat.: -29.36331, 

Long.: -49.74094, 1 m, 04.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS194 (4 operárias) [LGEP]; 
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Torres, Lat.: -29.36439, Long.: -49.74214, 4 m, 04.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS195 

(4 operárias) [LGEP]; Torres, Lat.: -29.36744, Long.: -49.75053, 9 m, 04.ii.2011, D.C. Cardoso & 

M.P. Cristiano, AS203 (4 operárias) [LGEP]. Unistalda, Lat.: -29.03964, Long.: -55.21447, 323 

m, 17.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS300 (3 operárias) [LGEP]; Unistalda, Lat.: -

29.03961, Long.: -55.21378, 325 m, 17.ii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS301 (5 

operárias) [LGEP]. s/ local, D. Blauth, 897 (2 operárias) [MZUSP]. Santa Catarina: Araranguá, 

Morro dos Conventos/Duna Frontal/5, i.2014, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano (1 operária) 

[LABECOL]; Araranguá, Morro dos Conventos, Lat.: -28.93675, Long.: -49.35719, 6 m, 

15.i.2010, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS17 (6 operárias) [LGEP]; Araranguá, Morro dos 

Conventos, Lat.: -28.93669, Long.: -49.35653, 0 m, 15.i.2010, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS19 (6 operárias) [LGEP]; Araranguá, Morro dos Conventos, Lat.: -28.93625, Long.: -49.35569, 

1 m, 15.i.2010, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS21 (5 operárias) [LGEP]. Balneário Gaivotas, 

Duna Frontal/3, i.2014, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano (1 operária) [LABECOL]. Laguna, Lat.: -

29.18353, Long.: -49.5985, 11 m, 04.ii.2010, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS89 (4 operárias) 

[LGEP]; Laguna, Lat.: -28.60844, Long.: -48.83594, 4 m, 04.ii.2010, D.C. Cardoso & M.P. 

Cristiano, AS90 (4 operárias) [LGEP]; Laguna, Lat.: -28.60847, Long.: -48.83547, 4 m, 04.ii.2010, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS91 (4 operárias) [LGEP]. Florianópolis, Dunas da Praia 

Joaquina, III-1990, T. Cortés (1 operária) [MZUSP]; Florianópolis, Praia da Joaquina, 29-VIII-

1990, A. Bonnet & B.C. Lopes (1 operária) [MZUSP]; Florianópolis, Praia do Moçambique, Lat.: 

-27.48733, Long.: -48.39133, 10 m, 11.i.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS172 (5 

operárias) [LGEP]; Florianópolis, Praia do Moçambique, Lat.: -27.48636, Long.: -48.39033, 10 m, 

11.i.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS173 (4 operárias) [LGEP]; Florianópolis, Praia do 

Moçambique, Lat.: -27.48603, Long.: -48.38961, 10 m,  11.i.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS174 (3 operárias) [LGEP]. S/ Estado/Província: s/ local, 4497 (1 operária) [MZUSP]; s/ local, 

5440 (2 operárias) [MZUSP]; s/ local, 3562 (2 operárias) [MZUSP]; s/ local, 897 (2 operárias) 

[MZUSP]; s/ local, 4497 (1 operária) [MZUSP]. URUGUAI: Motevideu: Montevideu, 

Viehmeyer (1 operárias) [MNHUB]. Riviera: Tranqueras, Lat.: -31.17822, Long.: -55.73922, 

xi.2013, Martin Bollazzi, ACST0114 (1 operária) [LGEP]. S/ Estado/Província: s/ local, Roger, 

22667 (1 operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 

operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) 

[MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) [MNHUB]; s/ 
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local, Roger (1 operárias) [MNHUB]; s/ local, Roger (1 operárias) [MNHUB]. S/ País: S/ 

Estado/Província: s/ local, Viehmeyer (1 rainha) [MNHUB].  

 

3.2.2.1 Distribuição 

A espécie é encontrada em cinco países da América do Sul: Argentina, Brasil, Bolívia, 

Paraguai e Uruguai (KUSNEZOV, 1953; DELABIE et al., 2011; CRISTIANO et al. 2016; 

SIMÕES-GOMES et al., 2017). No Brasil sua distribuição conhecida se restringe a região sul do 

país, mais precisamente nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nos demais países sua 

distribuição ainda é pouco conhecida. A figura 12 apresenta o mapa de distribuição dos espécimes 

de Gen. nov. striatus analisados nesse trabalho. 

 

Figura 12: Mapa de distribuição geográfica das populações analisadas de Gen. nov. striatus. 
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3.2.2.2 História Natural  

A maioria dos trabalhos realizados com a espécie abordam apenas Acromyrmex striatus, 

pouco se fala na literatura sobre Acromyrmex silvestrii. Trata-se de uma formiga cortadeira 

associada a ambientes costeiros de restinga e terrenos arenosos, restrita às baixas latitudes da 

América do Sul (GONÇALVES, 1961; CRISTIANO et al, 2016; SIMÕES-GOMES et al., 2017). 

No Brasil, essa é uma espécie comum nos campos e terrenos cultivados dos estados do sul do pais. 

Na Argentina, são comuns em regiões abertas, com poucos arbustos, do Chaco nativo, com período 

de atividade que compreende os meses de setembro a maio. Essa espécie é encontrada em regiões 

com temperaturas amenas, de 15ºC à 25ºC, e com pluviosidade variando de 250 à 2000mm anuais 

(SIMÕES-GOMES et al., 2017). 

Seus ninhos são facilmente reconhecidos, uma vez que, suas operárias limpam a superfície 

do solo sobre as câmaras de cultivo do fungo removendo toda a vegetação e matéria vegetal morta 

deixando o local como se tivesse sido capinado e varrido, sendo conhecidas como formigas de 

rodeio devido a essa particularidade (GONÇALVES, 1961; DELLA LUCIA, 1993). Seus ninhos 

são localizado em áreas abertas, constituídos por várias câmaras pequenas e interligadas, com 

olheiros de cinco a sete mm de diâmetro e 49 a 150 mm de profundidade, com a primeira câmara 

iniciando-se lateralmente ao canal (MONTENEGRO, 1973; DELLA LUCIA, 1993). 

As fêmeas da espécie são seletivas no que se refere à escolha do local de fundação da 

colônia, preferindo solos arenosos e argilosos, pobres em matéria orgânica (DIEHL-FLEIG; 

ROCHA 1998). Suas colônias podem ser fundadas por uma única fêmea (haplometrose) ou pela 

associação de mais de uma fêmea fecundada (pleometrose) dependendo, possivelmente, da 

densidade e distância física entre as fundadoras (DIEHL-FLEIG; ARAÚJO 1996). A temperatura 

do solo não influencia os hábitos de nidificação da espécie, ocorrendo sempre em ninhos 

subterrâneos (BOLLAZZI et al. 2008).  
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3.2.3 Gen. nov. bruchi (Forel, 1912)  

 

Gen. nov. bruchi (Forel, 1912) Novo status – Nova combinação (Figuras 13-14 e 18) 

Atta (Moellerius) silvestrii r. bruchi Forel, 1912: 180. Localidade tipo: (operária) Buenos Aires, 

Argentina 

Acromyrmex (Moellerius) silvestrii r. bruchi (Forel, 1912) Forel, 1913: 236. 

Acromyrmex (Moellerius) bruchi (Forel, 1912) Gallardo, 1916: 335. 

Acromyrmex silvestrii bruchi (Forel, 1912) Emery, 1924: 351. 

 

Plesiótipo: General Acha, Lat.: -37.367, Long.: -64.60944, 212 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & 

M.P. Cristiano, AS352 – OP03 (1 operária) [LGEP] (Figura 13). 

 

Redescrição  

Diagnose:  Tegumento semibrilhante, coberto por estrias rugosas e irregulares. Na região do 

vértice (cabeça) as estrias se ligam umas às outras formando figuras geométricas, lembrando 

células (vista frontal). Presença de espinho pronotal mediano bem desenvolvido. Pós-pecíolo com 

várias projeções tubeculiformes localizadas na face dorsal (vista lateral). Tergo I do gáster liso com 

dois tipos de pilosidade não decumbente e variando no comprimento. Corpo em geral com densa 

pilosidade.  

Operária (Figuras 13-14). Medidas. Intervalos (mínimos e máximos) em mm, SD: desvio padrão, 

valores do plesiótipo entre colchetes. TL: 3.75 – 7.88, SD: 0.77, [6.48]; HL: 0.82 – 1.79, SD: 0.19, 

[1.48]; HW: 0.84 – 2.09, SD: 0.23, [1.62]; ML: 0.29 – 0.68, SD: 0.08, [0.60]; SL: 0.75 – 1.74, SD: 

0.18, [1.43]; EL: 0.16 – 0.32, SD: 0.03, [0.26]; WL: 1.16 – 2.59, SD: 0.25, [2.0]; PL: 0.24 – 0.57, 

SD: 0.07, [0.45]; PW: 0.22 – 0.60, SD: 0.07, [0.38]; PPL: 0.24 – 0.50, SD: 0.05, [0.38]; PPW: 0.40 

– 0.93, SD: 0.11, [0.81]; GL: 0.92 – 1.82, SD: 0.18, [1.57]; CI: 102.38 – 130.23, SD: 4.47, [109.68]; 
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MI: 29.03 – 46.67, SD: 3.35, [40.32]; OI: 14.29 – 20.00, SD: 1.08, [16.18]; SI: 81.54 – 113.95, SD: 

3.77, [96.77]. [N = 97]. 

Aparência geral. Cor castanho avermelhado ou castanho-escuro (quase negro) com tegumento 

ligeiramente opaco, com gáster mais escuro e brilhante que o restante do corpo. Alguns indivíduos 

com áreas mais escuras nas regiões do vértice, lobo occipital e frontal. Tegumento densamente 

estriado, com estrias formando desenhos com formatos de células no vértice. Presença de espinho 

pronotal mediano. Pós-pecíolo com serie de tubérculos na face dorsal. Presença de densa 

pilosidade, esparsa, não-decumbente, retas ou curvadas, em forma de gancho em todo o corpo, 

alguns desses pelos quase tão grandes quanto seus espinhos. Gáster com dois tipos de pilosidade 

não decumbente, uma menor e com ápice em forma de gancho e uma maior e com ápice reto.  

Cabeça (Figuras 13A-B; 14A-D).  Tegumento semibrilhante, coberto por estrias rugosas e 

irregulares que se ligam umas às outras, formando figuras geométricas lembrando células na região 

do vértice (Figuras 13A; 14A). Carenas frontais conspícuas ou incospícuas, prolongando-se até o 

vértice, confundindo-se com as estriações. Arestas do vértice presentes ou ausentes, inconspícuas, 

confundindo-se com as estrias. Lobo occipital com contorno arredondado convergindo 

bruscamente no espinho occipital (vista frontal) (Figuras 13A e C). Espinhos occipitais 

tuberculiformes e levemente dirigidos para cima e para fora, em vista frontal, com presença 

estriação. Olhos convexos, sobressaindo conspicuamente o contorno da cabeça em vista frontal. 

Espinhos oculares ausentes. Escapo antenal ultrapassando ligeiramente o lobo occipital, menos de 

1/3. Mandíbulas brilhantes, com estriação conspícua e muitos pelos. Cor castanho avermelhado ou 

castanho-escuro, quase negro. Os indivíduos com cabeça mais escura apresentam esse padrão de 

cor nos lobos frontais e occipitais e na região do vértice, tornando-se gradativamente marrom 

avermelhado na região próxima aos olhos, mandíbula e clípeo (Figuras 13A-B).  

Mesossoma (Figuras 13B-C; 14D, F e H). Presença de seis pares de espinhos, sendo três pares 

pronotais, dois pares mesonotais e um par propodeal (Figuras 13B; 14D). Espinhos mesonotais 

anteriores menores do que os pronotais laterais (cerca da metade do comprimento). Espinhos 

mesonotais posteriores aproximadamente do mesmo tamanho dos mesonotais anteriores. Espinhos 

pronotais inferiores com o ápice pontiagudo, reto ou ligeiramente curvado e dirigido diagonalmente 

para trás. Espinhos pronotais medianos presentes e conspícuos, principalmente em indivíduos 

menores, podendo se tornar vestigiais em operárias máximas. Espinhos propodeais pontiagudos, 
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com o comprimento o dobro da distância interna entre eles, a partir da base, e com o dobro, ou 

quase o dobro, do comprimento dos espinhos pronotais laterais (Figuras 13B-C). Tegumento do 

mesossoma com estriações rugosas e irregulares, prolongando-se para os espinhos, principalmente 

os propodeais. Presença de intensa pilosidade não decumbente, reta ou com ápice em forma de 

gancho ao longo de todo o mesossoma (Figuras 13B-C; 14D, F e H). Pronoto com intensa 

pilosidade decumbente e não decumbente, principalmente na região próxima à inserção da cabeça. 

O mesmo pode ser observado na base dos espinhos propodeais. Coxa e fêmur, em alguns casos, 

mais escuros que o restante do corpo (Figura 13C). 

Metassoma (Figuras 13D-F; 14E e G). Ângulo superior do pecíolo com quatro projeções, em 

vista dorsal: duas dentiformes e duas, logo abaixo das anteriores, maiores e espiniformes (Figura 

13D). Apresentam também duas projeções dentiformes próximo à inserção no mesossoma, 

projetadas lateralmente para fora em vista dorsal (Figura 13D). Pós-pecíolo com várias projeções 

laterais, sendo um par tuberculiforme com ápice arredondado, próximo à inserção com o pecíolo, 

projetado para frente e levemente para os lados (vista dorsal); um par espiniforme localizado na 

porção mediana do pós-pecíolo, projetada para os lados e levemente para trás (vista dorsal) e várias 

projeções tubeculiformes localizadas na face dorsal (vista lateral) (Figuras 13E-F; 14G). 

Tegumento do pecíolo e pós-pecíolo densamente estriado, principalmente no pós-pecíolo, dando 

um aspecto muito mais rugoso que os espécimes de striatus. Presença de pelos não decumbentes, 

retos ou com ápice em forma de gancho (Figuras 13E-F; 14E e G). Tergo I do gáster sem tubérculos 

e com estriação fina na porção mediana da base, estendendo-se até aproximadamente a metade do 

tergo I (Figuras 13E-F). Esterno I do gáster com ou sem protuberância basal (Figura 13E). 

Tegumento liso e ligeiramente opaco, com muitos pelos não decumbentes, eretos ou com ápice em 

forma de gancho, presentes em todos os segmentos do gáster. Pilosidade do gáster é bem 

característica, principalmente no tergo I, apresentando pelos com dois comprimentos; o primeiro 

menor, não decumbente, com o ápice em forma de gancho; o segundo não decumbente e com o 

ápice reto, porém, com aproximadamente o dobro do comprimento do outro (Figuras 13E-F; 14E 

e G).  
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Figura 13: Operária de Gen. nov. bruchi (AS352 – OP03, plesiótipo), Argentina/La Pampa - General Acha. A 

- cabeça, vista completa da face; B - mandíbula, vista frontal; C - vista lateral; D - vista dorsal; E - gáster, vista 

lateral; F - gáster, vista dorsal. 
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Figura 14: Microscopia eletrônica de varredura de operária de Gen. nov. bruchi (AS362 – OP03), Argentina - 

Prq. Lihue Calel. A - cabeça, vista completa da face; B - mandíbula; C – região do vértice, vista frantal; D 

cabeça, vista lateral; E - gáster, vista lateral; F - mesossoma, vista lateral; G - gáster, vista dorsal; H - 

mesossoma, vista dorsal. 
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Rainha: Desconhecida 

Macho: Desconhecido 

Comentários: 

Descrições de rainha e macho de Acromyrmex silvestrii bruchi (Forel, 1912) não foram 

incluídas devido à falta de exemplares de ambas as castas.  

Material Examinado (97 indivíduos): ARGENTINA: Buenos Aires: Buenos Aires, 1922, A. 

Forel (1 operária) [MNHUB]; Merlo, Lat.: -34.65119, Long.: -58.74389, 27.xii.2012, Mariana 

Cherman, ACST0078 (2 operárias) [LGEP]; Merlo, Lat.: -34.65119, Long.: -58.74389, 

27.xii.2012, Mariana Cherman, ACST0079 (2 operárias) [LGEP]; Merlo, Lat.: -34.65119, Long.: 

-58.74389, 27.xii.2012, Mariana Cherman, ACST0080 (2 operárias) [LGEP]. La Pampa: Ataliva 

Roca, Lat.: -37.05025, Long.: -64.28481, 210 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS344 (5 operárias) [LGEP]; Ataliva Roca, Lat.: -37.05006, Long.: -64.28469, 209 m, 09.iii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS345 (5 operárias) [LGEP]; Ataliva Roca, Lat.: -37.05017, 

Long.: -64.28497, 206 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS348 (5 operárias) 

[LGEP]. General Acha, Lat.: -37.36703, Long.: -64.60944, 218 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & 

M.P. Cristiano, AS350 (5 operárias) [LGEP]; General Acha, Lat.: -37.36736, Long.: -64.60919, 

214 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS351 (5 operárias) [LGEP]; General Acha, 

Lat.: -37.36725, Long.: -64.60914, 214 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS352 (6 

operárias) [LGEP]; General Acha, Lat.: -37.367, Long.: -64.60944, 212 m, 09.iii.2011, D.C. 

Cardoso & M.P. Cristiano, AS353 (4 operárias) [LGEP]. Santa Rosa, Lat.: -36.61853, Long.: -

64.32875, 175 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS341 (5 operárias) [LGEP]; Santa 

Rosa, Lat.: -36.61847, Long.: -64.32844, 170 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, 

AS342 (4 operárias) [LGEP]; Santa Rosa, Lat.: -36.61828, Long.: -64.3285, 172 m, 09.iii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS343 (5 operárias) [LGEP]. Ponto entre Lihue Calel, Lat.: -

37.53464, Long.: -65.15589, 298 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS356 (6 

operárias) [LGEP]. Ponto entre Lihue Calel, Lat.: -37.53361, Long.: -65.15539, 303 m, 09.iii.2011, 

D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS359 (7 operárias) [LGEP]. Parque Lihue Calel, Lat.: -37.88236, 

Long.: -65.46556, 250 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS360 (6 operárias) 

[LGEP]. Parque Lihue Calel, Lat.: -37.88267, Long.: -65.46583, 248 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso 

& M.P. Cristiano, AS361 (6 operárias) [LGEP]. Parque Lihue Calel, Lat.: -37.88306, Long.: -
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65.46617, 250 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. Cristiano, AS362 (5 operárias) [LGEP]. 

Parque Lihue Calel, Lat.: -37.88192, Long.: -65.46514, 252 m, 09.iii.2011, D.C. Cardoso & M.P. 

Cristiano, AS363 (4 operárias) [LGEP]. Rio Negro: Aguada Cecilio, Dr. Bruch, 358/ 3802 (4 

operárias) [MZUSP]. S/ País: S/ Estado/Província: s/ local, 1922, A. Forel (1 operária) 

[MNHUB]; 1922, A. Forel (1 operária) [MNHUB]. 

 

3.2.3.1 Distribuição 

Até o presente momento muito pouco se conhece sobre a distribuição dessa espécie, ficando 

restrita apenas a Argentina. Kempf (1972) pontuou sua distribuição para as províncias de Buenos 

Aires, Corrientes, Santa Fé, Catamarca, Mendonza, Córdoba e Rio Negro. A figura 15 apresenta o 

mapa de distribuição dos espécimes de Gen. nov. bruchi analisados nesse trabalho. 

 

Figura 15: Mapa de distribuição geográfica das populações analisadas de Gen. nov. bruchi. 
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3.2.3.2 História Natural 

Pouco se conhece sobre a biologia desta espécie. Existem poucos trabalhos envolvendo 

Gen. nov. bruchi, sendo seus estudos praticamente restritos aos de sua descrição e listas de 

distribuição. Devido ao que se conhece de sua distribuição é provável que a espécie seja endêmica 

da Argentina e, uma vez que, esta coocorre em algumas localidades com Gen. nov. striatus pode-

se presumir que as condições para sua ocorrência sejam similares (KEMPF, 1972). 

Essa espécie é encontrada em regiões de Chaco e Pampa Argentios em regiões com 

temperaturas amenas, de 15ºC à 25ºC, e de clima seco com pluviosidade variando de 100 à 1500mm 

anuais (SIMÕES-GOMES et al., 2017). 
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3.2.4 Chave de Identificação 

Chave para as castas de operárias dos gêneros de formigas cortadeiras. 

 

 

Figura 16: Desenho esquemático do mesossoma de uma operária em vista lateral. A - mesossoma com três 

pares de espinhos no promesonoto, característico de espécies do gênero Acromyrmex e Gen. nov.; B - 

mesossoma com dois pares de espinhos no promesonoto, característico de espécies do gênero Atta. 

 

1  Dorso do promesonoto com 3 a 4 pares de espinhos (Figura 16A) ..................................... 2 

1’  Dorso do promesonoto com 2 pares de espinhos (Figura 16B). Primeiro tergo do gáster liso, 

sem tubérculos (Figura 17A) ............................................................. Atta (Fabricius, 1804) 

 

Figura 17: Desenho esquemático do gáster de uma operária em vista lateral. A – gáster liso e sem 

tuberculos, característico de espécies do gênero Atta e Gen. nov.; B – gáster com presença de tubérculos, 

característico de espécies do gênero Acromyrmex. 

 

2 (1)  Primeiro tergo do gáster conspicuamente tuberculado (Figura 17B) ......................... 

............................................................................................................... Acromyrmex (Mayr, 1865) 
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2’  Primeiro tergo do gáster liso, sem tubérculos (Figura 17A) .............................................. 

.............................................. Gen. nov. (Simões-Gomes, Cardoso, Sandoval-Gómez, Cristiano) 

 

Chave para as castas de operárias do Gen. nov. de formigas cortadeiras. 

 

1  Tegumento com estriações, primeiro tergo do gáster liso, sem tubérculos (Figuras 18, 19) 

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

 

Figura 18: Operária de Gen. nov. bruchi A - cabeça, vista completa da face; B - corpo vista lateral; C - 

gáster, vista lateral. 

 

2 (1) Espinho pronotal mediano presente (Figura 18A). Pós-pecíolo com vários tubérculos na 

face dorsal (Figuras 18B-C). Espinho propodeal quase o dobro do comprimento do pronotal 

lateral (Figura 18B). Corpo densamente piloso, com presença de pelos com o comprimento 

tão grande quanto os espinhos (Figura 18A-B). Gáster com dois tipos de pilosidade, sendo 

uma o dobro do comprimento da outra (Figura 18C) ................................................. 

............................................................................................. Gen. nov. bruchi (Forel, 1912) 

 

Figura 19: Operária de Gen. nov. striatus A - cabeça, vista completa da face; B - corpo vista lateral; C - 

gáster, vista lateral. 
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2’ Espinho pronotal mediano ausente (Figura 19A). Pós-pecíolo com face dorsal com dois 

tubérculos (Figura 19B-C). Espinho propodeal quase do mesmo tamanho do pronotal lateral 

(Figura 19B). Corpo com pilosidade fina, pelos com o comprimento sempre menor que os 

espinhos (Figura 19B). Gáster quase sem pelos ou com pilosidade com mesmo 

comprimento ou quase o mesmo comprimento uma da outra (Figura 19C) .........................  

.......................................................................................... Gen. nov. striatus (Roger, 1863) 
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3.3 Análises Morfometricas 

A tabela 1 resume as estatísticas para cada espécie, com os valores médios e desvio padrão 

(SD) para as medidas mensuradas. Observa-se que Gen. nov. bruchi apresenta medidas com valores 

significativamente inferiores aos de Gen. nov. striatus. 

 

Tabela 1. Medições morfológicas. Valores de média, mediana e desvio padrão (SD) para medidas e índices 

morfológicos mensurados para as operárias das espécies do Gen. nov. Todos os valores de medição estão 

em milímetros. N representa o número de trabalhadoras medidas de cada espécie. 

 

Medidas 
Gen. nov. bruchi (N = 97) Gen. nov. striatus (N = 238) 

p-valor* 
Média Mediana SD CV Média Mediana SD CV 

HL 1.33 1.40 0.19 14.03 1.54 1.64 0.29 18.91 0,000 

HW 1.48 1.57 0.23 15.35 1.78 1.91 0.38 21.44 0,000 

ML 0.48 0.48 0.08 15.94 0.61 1.62 0.11 18.72 0,000 

SL 1.29 1.36 0.18 14.25 1.45 1.55 0.28 19.41 0,000 

EL 0.24 0.26 0.03 12.46 0.27 0.29 0.05 17.90 0,000 

WL 1.82 1.90 0.25 13.75 2.13 2.26 0.41 19.29 0,000 

PL 0.41 0.40 00.7 16.74 0.51 0.53 0.11 21.36 0,000 

PW 0.38 0.38 00.7 18.96 0.44 0.45 0.09 21.20 0,000 

PPL 0.39 0.40 0.05 13.68 0.46 0.48 0.09 19.11 0,000 

PPW 0.74 0.76 0.11 15.47 0.77 0.81 0.15 18.92 0,000 

GL 1.44 1.50 0.18 12.67 1.67 1.76 0.29 17.42 0,000 

TL 5.87 6.12 0.77 13.09 6.91 7.30 1.25 18.04 0,000 

CI 111.62 111.67 4.47 4.01 114.99 115.00 6.45 5.61 0,000 

MI 36.33 35.71 3.35 9.21 39.55 39.85 4.10 10.37 0,000 

OI 16.58 16.42 1.08 6.53 15.48 15.29 1.27 8.18 0,000 

SI 97.46 97.14 3.77 3.87 94.24 94.54 4.75 5.04 0,000 

 

SD – Desvio padrão 

CV – Coeficiente de variação 

* p-valores para o teste U de Mann-Whitney 

 

3.3.1 Análise Componentes Principais (PCA) 

A figura 20 apresenta boxplots dos valores padronizados das medidas e índices. Observa-

se que Gen. nov. striatus apresenta, de um modo geral, medidas maiores e com variabilidade maior 

que Gen. nov. bruchi. 
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Figura 20: Boxplot dos valores padronizados das 12 medidas e quatro índices, segundo espécie. 

Através da Análise de Componentes Principais, foram retidos três componentes com poder 

explicativo superior a 80%. O primeiro componente apresentou forte correlação com todas as 

medidas e dois índices (CI e OI), sendo responsável por 63,94% da variabilidade. O segundo 

componente apresentou uma forte correlação positiva com o Índice Mandibular, sendo responsável 

por 11,23% da variabilidade. De modo semelhante, o terceiro componente foi responsável por 

10,97% da variabilidade, apresentando forte correlação positiva com o Índice de Escapo, e 

correlação fraca com o Índice cefálico. A tabela 2 apresenta as comunalidades, e as correlações dos 

cinco primeiros componentes. 
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Tabela 2. Análise de Componentes Principais. Comunalidades e correlações para os quatro primeiros 

componentes principais. Correlações superiores a 0,5 indicados em negrito. 
 

Medidas 
Comunalidades 

PC1 PC2 PC3 
PC4 

ML 0.972 0.885 0.393 -0.135 0.100 

WL 0.965 0.978 -0.067 0.029 0.040 

PL 0.884 0.918 0.089 -0.060 0.132 

PW 0.895 0.932 -0.125 0.015 0.089 

PPL 0.908 0.905 0.081 0.033 0.124 

PPW 0.923 0.903 -0.207 0.031 0.187 

GL 0.924 0.953 -0.072 -0.025 0.095 

CI 0.974 0.678 0.046 0.420 -0.535 

MI 0.990 -0.063 0.987 -0.101 -0.015 

OI 0.958 -0.757 0.050 0.287 0.456 

SI 0.984 0.026 0.136 0.955 0.109 

 

A figura 21 apresenta a distribuição bidimensional dos escores individuais em relação ao 

primeiro e ao segundo componentes. Observa-se sobreposição de escores de ambas as espécies em 

todos os quadrantes do gráfico. Verifica-se ainda uma maior variabilidade nos escores de Gen. nov. 

striatus em relação a Gen. nov. bruchi, de modo que os escores de Gen. nov. bruchi se agregam 

majoritariamente na região esquerda do gráfico, principalmente no quadrante 4, onde há escassez 

de Gen. nov. striatus. Assim, observa-se que Gen. nov. bruchi apresenta, de um modo geral, escores 

mais baixos para componente 1, em relação a Gen. nov. striatus.  
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Figura 21: Análise de Componentes Principais. Gráfico de dispersão dos escores para os dois componentes principais.

Legenda 

Gen. nov. bruchi 

Gen. nov. striatus 
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4 DISCUSSÃO 

 

A filogenia proposta reafirma os achados de Cristiano et. al (2013), indicando que a espécie 

até o presente momento denominada Acromyrmex striatus compõe, na realidade, um gênero 

distinto de formigas cortadeiras. As espécies desse gênero foram as primeiras formigas na história 

evolutiva a apresentarem esse complexo padrão de forrageamento. Além disso, corrobora o 

proposto por outros autores, separando as formigas cultivadoras de fungos em dois clados 

principais as Paleoattini e as Neoattini (KUSNEZOV, 1963; SCHULTZ E BRADY, 2008; SOSA-

CALVO et al., 2013). 

Os achados filogenéticos também são compatíveis com as diferenças morfológicas 

apresentadas pelas espécies e evidenciadas por meio da análise morfométrica. Uma vez que Gen. 

nov. striatus e sua congênere, Gen. nov. bruchi, são um mosaico de características dos gêneros 

Acromymex e Atta, é plausível assumir que as características compartilhadas entre os gêneros de 

formigas cortadeiras possam ser caracteres plesiomorficos. Portanto, espécies do novo gênero 

proposto seriam um grupo ancestral das formigas cortadeiras, em relação aos gêneros Acromymex 

e Atta. A filogenia apresentada por esse trabalho sustenta essas proposições, uma vez que o ramo 

que suporta a divergência entre o Gen. nov. e as demais cortadeiras apresenta suporte máximo.  

Vários autores relacionados à descrição das espécies do Gen. nov. pontuam a semelhança 

entre Ac. striatus e Ac. silvestrii (EMERY, 1905; FOREL 1911; SANTSCHI 1912). A filogenia 

apresentada no presente trabalho, mostra que essa semelhança também se reproduz do ponto de 

vista molecular. Apesar das variações morfológicas entre as duas espécies serem visíveis, ambas 

formam um único clado bem definidos na filogenia gerada a partir dos genes nucleares usados 

neste trabalho. É provável que com a adição de novos genes esse cenário mude e as duas espécies 

formem clados bem definidos. Todavia, os motivos para a opção de sinonimizar Ac. striatus e Ac. 

silvestrii nesse estudo vão além das semelhanças morfológicas entre as duas e da falta de suporte 

filogenético para sua separação em espécies distintas. 

Um dos fatores que contribuíram para a sinonimização das duas espécies é a ausência do 

tipo de Ac. striatus, impossibilitando a confirmação da espécie descrita por Roger. É provável que, 

atualmente, só existam os exemplares de rainha e macho usados na descrição original da espécie. 
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O próprio autor demostra incerteza em relação à identificação dos indivíduos, indicando não ter 

certeza se as castas reprodutivas pertenciam à mesma espécie das operárias (ROGER, 1863). 

Somado a isso, os indivíduos usados na descrição pertencem a países diferentes, sendo a rainha e 

o macho oriundos do Uruguai e as operárias da Argentina. Ressalta-se que erros de identificação 

não eram raros entre os pesquisadores da época, e conforme demonstrado no presente trabalho, 

existem diferenças claras na morfologia das populações dos dois países. Desse modo, é possível 

que toda a história taxonômica da espécie esteja centrada em uma série de equívocos em sua 

identificação, semelhante ao ocorrido com os gêneros Mycetophylax, Cyphomyrmex e 

Myrmicocrypta (KLINGENBERG; BRANDÃO, 2009). 

O presente estudo foi o primeiro a incluir em uma análise filogenética as espécies Ac. 

silvestrii e sua subespécie Ac. silvestrii bruchi. Com isso, foi possível fundamentar, do ponto de 

vista molecular, as considerações feitas por Gallardo (1916) a respeito da subespécie. Devido às 

variações morfológicas e moleculares apresentadas por Gen. nov. bruchi, propõe-se a mudança de 

seu status, de subgénero para espécie, assim como o proposto por Gallardo. As variações 

morfológicas apresentadas por Gen. nov. bruchi, bem como sua clara distinção molecular em 

relação a sua congênere analisada, levam a reconhecer Gen. nov. bruchi como uma outra espécie 

dentro do novo gênero proposto.   

É provável que existam mais espécies que compõem o Gen. nov., o que acredita-se ser o 

caso da primeira colônia a divergir na filogenia do novo gênero (Figura 2). Tal colônia foi a única 

a não se encaixar em nenhum dos clados formados dentro do gênero proposto, agrupando-se como 

irmã de Gen. nov. bruchi. Os espécimes de Gen. nov. sp. compartilham caracteres morfológicos 

tanto de Gen. nov. striatus quanto de Gen. nov. bruchi, sendo morfologicamente muito semelhantes 

a Gen. nov. striatus, porém, apresentando gáster semelhante ao de espécimes de Gen. nov. bruchi. 

Além disso, alguns indivíduos dentro da colônia analisada apresentavam espinho pronotal mediano 

bem desenvolvido, assim como espécimes de Gen. nov. bruchi.  

A origem do corte de folhas foi a última grande mudança na história evolutiva das formigas 

cultivadoras de fungos, e um dos eventos ecológicos mais significativos dentro do grupo 

(SCHULTZ E BRADY, 2008; CRISTIANO et al., 2013). O comportamento do corte de folhas 

originou-se na primeira metade do Mioceno, entre 18 e 19 Ma (BRANSTETTER et al. 2017). 

Durante esse período, o continente Sul Americano ainda era uma ilha e encontrava-se 
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completamente separado do Neoártico (Américas Central e do Norte). A conexão entre os dois 

continentes só ocorreu no Plioceno, com a formação do Istmo do Panamá, há aproximadamente 3 

Ma (O’DEA et al., 2016). Estudo recente mostra que Gen. nov. striatus teve origem muito antes 

do surgimento do istmo, entre 20 e 15 Ma (BRANSTETTER et al. 2017). Segundo os autores desse 

estudo, a origem do corte de folhas teria ocorrido em ambientes secos do Neoártico. Entretanto, 

uma vez que Gen. nov. striatus e sua congênere, propostas por este estudo, são endêmicas das 

regiões do sul da América do Sul, acredita-se ser pouco provável que a origem do corte de folhas 

tenha ocorrido no Neoártico. 

Um recente trabalho filogeográfico analisou populações de Gen. nov. striatus do Brasil e 

Argentina, apontando que ambas as populações já estavam fixadas na América do Sul a 

aproximadamente 2,5 Ma, e que o tempo para a divergência das populações brasileiras foi de ~ 1,5 

Ma (CRISTIANO et al. 2016). Desse modo, assumindo-se que as formigas cortadeiras tiveram 

origem no Neoártico, dever-se-ia admitir que essas espécies, em aproximadamente 500.000 anos, 

teriam atravessado o Istmo do Panamá e a região de floresta tropical equatorial, que atualmente 

corresponde à Amazônia, para então se diversificarem e sofrerem processo de especiação em 

território sul americano. 

Uma vez que a biota e o relevo da região amazônica no fim do Plioceno e início do 

Pleistoceno era extremamente complexa, cercada por regiões de alpes e composta, principalmente, 

por floresta tropical (HOORN et al., 2010), é pouco provável que uma espécie de ambientes secos 

e de clima ameno, como Gen. nov. striatus e Gen. nov. bruchi, tenham conseguido transpassar 

essas barreiras com sucesso. Assim, seria pouco provável que a origem das formigas cortadeiras 

tivesse ocorrido no Neoártico, sendo mais razoável que sua origem tenha se dado em ambientes 

secos do continente Sul Americano.  

A combinação de análises morfológicas e moleculares em revisões taxonômicas é uma 

abordagem integrativa eficaz para a melhor compreensão da história evolutiva e taxonômica em 

Formicidae. Estudos como este tem se mostrado eficientes para uma melhor definição de gêneros 

de difícil identificação taxonômica, como é o caso do gênero Cyatta ssp. composto atualmente por 

uma única espécie (SOSA-CALVO et al., 2013). Esse tipo de abordagem foi fundamental para a 

melhor compreensão da história taxonômica e evolutiva do novo gênero de formigas cortadeiras 

proposto por este trabalho. Na filogenia apresentada, as formigas cortadeiras Acromyrmex striatus, 
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Acromyrmex silvestrii e Acromyrmex silvestrii bruchi (por designação atual) formaram um grupo 

monofilético bem suportado (P.P. = 1), que agrupou como irmã dos gêneros Acromyrmex e Atta. 

Considerando as relações filogenéticas dessas espécies com as demais formigas cortadeiras, 

sugere-se a combinação destas em um novo gênero de formigas cortadeiras. Além disso, através 

de nossas análises morfológicas e moleculares propõe-se a sinonimização de Acromyrmex striatus 

e Acromyrmex silvestrii em Gen. nov. striatus (Roger, 1986) e a elevação do status de Acromyrmex 

silvestrii bruchi a espécie do novo gênero, Gen. nov. bruchi (Forel, 1912).  
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 A ocorrência de Acromyrmex striatus parece estar restritas a regiões de clima ameno, com 

temperaturas médias variando entre 15°C e 25°C, e com média pluviométrica variando de 

250 à 2.000 mm ao longo do ano. A distribuição conhecida da espécie, no entanto, se 

concentra em regiões com pluviosidade média máxima de 750 à 1500 mm por ano (capítulo 

1). 

 

 A região com maior probabilidade da ocorrência de Ac. striatus corresponde a região sul 

do Brasil (capítulo 1).  

 

 A filogenia estimada a partir de quatro genes nucleares mostra que Ac. striatus, Ac. silvestrii 

e Ac. silvestrii bruchi formam um clado monofilético distinto das demais formigas 

cortadeiras. Esses dados são compatíveis com as variações morfológicas entre essas 

espécies e as demais cortadeiras (capítulo 2). 

 

 A partir das análises morfológicas e moleculares, propomos um novo gênero de formigas 

cortadeiras, denominado provisoriamente neste trabalho de Gen. nov. (capítulo 2). 

 

 Os dados filogenéticos e morfológicos apontam uma grande diferença entre e Ac. silvestrii 

e a Ac. silvestrii bruchi, dando indícios que ambas posam ser espécies diferentes. A partir 

desses dos propomos a mudança de status de Ac. silvestrii bruchi para espécie e sua nova 

combinação no novo gênero proposto, sendo aqui denominada Gen. nov. bruchi (capítulo 

2). 

 

Conclusão 
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 Ac. striatus e Ac. silvestrii formaram um único clado dentro do novo gênero proposto, 

dando indícios que ambas possam ser a mesma espécie. A partir desses dados e de seu 

contexto histórico taxonômico, propomos a sinonimização de ambas as espécies e um nova 

combinação ao novo gênero, denominadas Gen. nov. striatus (capítulo 2). 
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APÊNDICE A 

 

Espécies de formigas utilizadas para a construção da filogenia molecular e seus números de 

acesso na GenBank. 

 

Grupo 

Filogenia 
Espécie 

Número de Acesso GenBank 

LW exon 1 LW exon 2 WG EF1 a F1 EF1 a F2 

Outgroup Acanthognathus ocellatus EU204511 EU204268 EU204192 EU204436  EU204586 

Ingroup Acromyrmex ambiguus 1 JX198243 JX198243 JX198231 KC478110 KC478127 

Ingroup Acromyrmex ambiguus 2 JX198244 JX198244 JX198232 KC478109 KC478126 

Ingroup Acromyrmex balzani 1 EU204490 EU204247 EU204170 EU204414 EU204565 

Ingroup Acromyrmex balzani 2 JX198245 JX198245 JX198233 KC478111 KC478128 

Ingroup Acromyrmex balzani 3 JX198246 JX198246 JX198234 KC478112 KC478129 

Ingroup Acromyrmex echinatior KC478104 KC478104 KC478095 KC478113 KC478130 

Ingroup Acromyrmex heyeri 1 EU204529 EU204286 EU204210 EU204453 EU204604 

Ingroup Acromyrmex heyeri 2 JX198247 JX198247 JX198235 KC478114 KC478131 

Ingroup Acromyrmex landolti EU204530 EU204287 EU204211 EU204454 EU204605 

Ingroup Acromyrmex lundi 1 EU204497 EU204254 EU204178 EU204422 EU204573 

Ingroup Acromyrmex lundi 2 EU204526 EU204283 EU204207 EU204450 EU204601 

Ingroup Acromyrmex lundi 3 EU204527 EU204284 EU204208 EU204451 EU204602 

Ingroup Acromyrmex octospinosu EU204465 EU204222  EU204145 EU204389 EU204541 

Ingroup Gen. nov. striatus AS01 JX198248  JX198248  JX198236 KC478115 KC478132 

Ingroup Gen. nov. striatus AS175 JX198249  JX198249  JX198237 KC478116 KC478133 

Ingroup Gen. nov. striatus AS213 JX198250  JX198250  JX198238 KC478117 KC478134 

Ingroup Gen. nov. striatus AS301 JX198251  JX198251  JX198239 KC478118 KC478135 

Ingroup Gen. nov. striatus AS325 KC478107  KC478107  KC478096 KC478119 KC478136 

Ingroup Gen. nov. striatus AS339 - - - KC478120 KC478137 

Ingroup Acromyrmex versicolor EF013534  EF013534  EF013662 EF013211 EF013373 

Outgroup Apterostigma auriculatum 1 EF013549  EF013549  EF013677 EF013230 EF013392 

Outgroup Apterostigma auriculatum 2 EU204484  EU204241 EU204164 EU204408 EU204559 

Outgroup Apterostigma cf goniodes EU204513  EU204270 EU204194 EU204438 EU204588 

Outgroup Apterostigma collare EU204540  EU204297 EU204221 EU204464 EU204615 

Outgroup Apterostigma dentigerum EU204515 EU204272  EU204196 EU204440 EU204590 

Outgroup Apterostigma dorotheae EU204500  EU204257 EU204181 EU204425 EU204576 

Outgroup Apterostigma manni EU204485  EU204242 EU204165 EU204409 EU204560 

Outgroup Apterostigma pilosum complex sp 1 EU204501  EU204258 EU204182 EU204426 EU204577 

Outgroup Apterostigma pilosum complex sp 4 EU204514  EU204271 EU204195 EU204439 EU204589 

Ingroup Atta bisphaerica KC478102  KC478102  KC478098 KC478121 KC478138 

Ingroup Atta cephalotes EU204516 EU204273  EU204197 EU204441 EU204591 

Ingroup Atta colombica KC478103  KC478103  KC478099 KC478122 KC478139 

Ingroup Atta laevigata EU204481 EU204238  EU204161 EU204405 EU204556 

Ingroup Atta mexicana EU204491 EU204248  EU204171 EU204415 EU204566 

Ingroup Atta robusta JX198254 JX198254 JX198242 KC478123 KC478140 
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Ingroup Atta sexdens piriventris KC478105 KC478105 KC478100 KC478124 KC478141 

Ingroup Atta sexdens rubropilosa KC478106  KC478106  KC478101 KC478125 KC478142 

Ingroup Atta texana EU204525 EU204282  EU204206 EU204449 EU204600 

Outgroup Cyphomyrmex cornutus 1 EU204521  EU204278 EU204202 EU204445 EU204596 

Outgroup Cyphomyrmex cornutus 2 EU204532  EU204289 EU204213 EU204456 EU204607 

Outgroup Cyphomyrmex costatus EU204488 EU204245  EU204168 EU204412 EU204563 

Outgroup Cyphomyrmex faunulus EU204487  EU204244 EU204167 EU204411 EU204562 

Outgroup Cyphomyrmex longiscapus EU204496 EU204253  EU204177 EU204421 EU204572 

Outgroup Cyphomyrmex minutus EU204508 EU204265  EU204189 EU204433 EU204583 

Outgroup Cyphomyrmex morschi EU204531  EU204288 EU204212 EU204455 EU204606 

Outgroup Cyphomyrmex muelleri EU204535 EU204292  EU204216 EU204459 EU204610 

Outgroup Mycetagroicus triangularis EU204537  EU204294 EU204218 EU204461 EU204612 

Outgroup Mycetarotes acutus EU204517 EU204274  EU204198 EU204442 EU204592 

Outgroup Mycetarotes cf parallelus EU204474  EU204231 EU204154 EU204398 EU204549 

Outgroup Mycetophylax cf emeryi EU204524  EU204281 EU204205 EU204448 EU204599 

Outgroup Mycetophylax conformis EU204486 EU204243  EU204166 EU204410 EU204561 

Outgroup Mycetophylax emeryi EU204478  EU204235  EU204158 EU204402 EU204553 

Outgroup Mycetosoritis clorindae EU204536  EU204293 EU204217 EU204460 EU204611 

Outgroup Mycetosoritis hartmanni EU204479   EU204236 EU204159 EU204403 EU204554 

Outgroup Mycocepurus curvispinosus EU204509  EU204266 EU204190 EU204434 EU204584 

Outgroup Mycocepurus smithi 1 EU204477 EU204234  EU204157 EU204401 EU204552 

Outgroup Mycocepurus smithi 2 EU204523  EU204280 EU204204 EU204447 EU204598 

Outgroup Mycocepurus tardus EU204507  EU204264 EU204188 EU204432 EU204582 

Outgroup Myrmica striolagaster EF013598  EF013598 EF013726 EF013296 EF013458 

Outgroup Myrmicocrypta buenzlii EU204510  EU204267 EU204191 EU204435 EU204585 

Outgroup Myrmicocrypta cf infuscata EF013600  EF013600 EF013728 EF013299 EF013461 

Outgroup Myrmicocrypta ednaella EU204539  EU204296 EU204220 EU204463 EU204614 

Outgroup Myrmicocrypta urichi EU204471 EU204228  EU204151 EU204395 EU204546 

Outgroup Pheidole clydei EF013615  EF013615 EF013743 EF013317 EF013479 

Outgroup Pseudoatta n sp EU204493 EU204250  EU204174 EU204418 EU204569 

Outgroup Sericomyrmex cf parvulus EU204467 EU204224  EU204147 EU204391 EU204542 

Outgroup Trachymyrmex bugnioni EU204470  EU204227 EU204150 EU204394 EU204545 

Outgroup Trachymyrmex cf zeteki EU204505  EU204262 EU204186 EU204430 EU204580 

Outgroup Trachymyrmex cornetzi EU204468  EU204225 EU204148 EU204392 EU204543 

Outgroup Trachymyrmex diversus EU204469  EU204226 EU204149 EU204393 EU204544 

Outgroup Trachymyrmex irmgardae EU204489  EU204246 EU204169 EU204413 EU204564 

Outgroup Trachymyrmex opulentus EU204498 EU204255  EU204179 EU204423 EU204574 

Outgroup Trachymyrmex papulatus EU204504 EU204261  EU204185 EU204429 EU204579 

Outgroup Wasmannia auropunctata EU204483 EU204240  EU204163 EU204407 EU204558 

 

 

  



 

88 

 

APÊNDICE B 

 

Espécies de formigas utilizadas para a construção da filogenia molecular e seus códigos de 

colônia. 

 

Espécie Código colônia 

Acromyrmex ameliae ACMA0017 

Acromyrmex aspersus ACSP0108 

Acromyrmex coronatus ACCR0127 

Acromyrmex crassispinus ACSP0106 

Acromyrmex crassispinus ACSB0262 

Acromyrmex fracticornis ACFR0003 

Acromyrmex hispidus ACHI0009 

Acromyrmex laticeps ACLA0001 

Acromyrmex niger ACNG0123 

Acromyrmex nigrosetosus ACSP0214 

Acromyrmex rugosus ACSP0062 

Acromyrmex subterranus ACSP0083 

Acromyrmex subterraneus molestans ACSM0122 

Acromyrmex subterraneus subterraneus ACSP0126 

Atta opacipes ATSP0109 

Gen. nov. bruchii AS340 

Gen. nov. bruchii AS341 

Gen. nov. bruchii AS342 

Gen. nov. bruchii AS343 

Gen. nov. bruchii AS344 

Gen. nov. bruchii AS348 

Gen. nov. bruchii AS350 

Gen. nov. bruchii AS352 

Gen. nov. bruchii AS356 

Gen. nov. bruchii AS359 

Gen. nov. bruchii AS360 

Gen. nov. bruchii AS361 

Gen. nov. bruchii AS362 

Gen. nov. bruchii ACST0079 

Gen. nov. bruchii ACST0080 

Gen. nov. striatus AS337 

Gen. nov. striatus AS338 

Gen. nov. striatus AS339 

Gen. nov. striatus AS346 

Gen. nov. striatus AS347 
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Gen. nov. striatus AS349 

Gen. nov. striatus AS353 

Gen. nov. striatus AS354 

Gen. nov. striatus AS355 

Gen. nov. striatus AS357 

Gen. nov. striatus AS358 

Gen. nov. striatus AS364 

Gen. nov. striatus AS366 

Gen. nov. striatus AS367 

Gen. nov. striatus ACST0081 

Gen. nov. striatus ACST0114 
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APÊNDICE C 

 

Coordenadas geográficas usadas para a construção dos mapas de distribuição dos espécimes 

analisados. 

 

Espécie Museu País 
Estado/ 

Província 
Cidade Localidade Lat. Long. 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina Buenos Aires Merlo  -34.6512* -58.7439* 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina Buenos Aires Merlo  -34.6512* -58.7439* 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina Buenos Aires Merlo  -34.6512* -58.7439* 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0503 -64.2848 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0501 -64.2847 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0502 -64.2850 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa General Acha  -37.3670 -64.6094 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa General Acha  -37.3674 -64.6092 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa General Acha  -37.3673 -64.6091 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa General Acha  -37.3670 -64.6094 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Santa Rosa  -36.6185 -64.3288 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Santa Rosa  -36.6185 -64.3284 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa Santa Rosa  -36.6183 -64.3285 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  

Pot. Entre Lihue 

Calel 
-37.5346 -65.1559 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  

Pot. Entre Lihue 

Calel 
-37.5336 -65.1554 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  Prq. Lihue Calel -37.8824 -65.4656 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  Prq. Lihue Calel -37.8827 -65.4658 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  Prq. Lihue Calel -37.8831 -65.4662 

Gen. nov. 

bruchi 
LGEP Argentina La Pampa  Prq. Lihue Calel -37.8819 -65.4651 

Gen. nov. 

bruchi 
MZUSP Argentina Rio Negro Aguada Cecilio  -40.8491* -65.8484* 

Gen. nov. 

striatus 
MNHUB Argentina Buenos Aires Buenos Aires  -34.6083* -58.3712* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina Buenos Aires Merlo  -34.6512 -58.7442 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Argentina Buenos Aires Monte Hermoso Carrette -38.9852* -61.2861* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Argentina Buenos Aires Saavedra Goyena -37.7224* -62.6104* 

Gen. nov. 

striatus 
MNHUB Argentina Córdoba Isla Verde  -33.2347* -62.3986* 
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Espécie Museu País 
Estado/ 

Província 
Cidade Localidade Lat. Long. 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Argentina Córdoba 

San Antônio de 

Arredondo 
 -31.4948* -64.5447* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0500 -64.2848 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0499 -64.2848 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Ataliva Roca  -37.0500 -64.2850 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa General Acha  -37.3676 -64.6106 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Santa Rosa  -36.6186 -64.3286 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Santa Rosa  -36.6186 -64.3286 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Winifreda  -36.2096 -64.2776 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Winifreda  -36.2097 -64.2776 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Winifreda  -36.2096 -64.2778 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa Winifreda  -35.2254 -64.2651 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa  

Pot. Entre Lihue 

Calel 
-37.5343 -65.1556 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa  

Pot. Entre Lihue 

Calel 
-37.5338 -65.1550 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Argentina La Pampa  

Pot. Entre Lihue 

Calel 
-37.5338 -65.1550 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Argentina Tucumán 

Soledad 

(Cañete) 
 -27.0859* -65.0815* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Argentina Buenos Aires 

Isla Martin 

García 
 -34.1827* -58.2491* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Bolivia Cochabamba Cochabamba  -17.4131* -66.1651* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Araranguá 

Morro dos 

Conventos 
-28.9367 -49.3565 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Bagé   -31.3683 -54.1175 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Bagé   -31.3680 -54.1183 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Bagé   -31.3682 -54.1161 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Bagé   -31.3683 -54.1142 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Estrela  -29.5058* -51.9604* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Mostardas  -31.1287 -50.8326 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Mostardas  -31.1089 -50.8798 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Mostardas  -31.1063 -50.8966 

Gen. nov. 

striatus 
LABECOL Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Palmares do Sul Quintão -30.3396* -50.2703* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Pelotas  -32.4789* -52.4566* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Pelotas  -32.4789* -52.4566* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Pelotas  -32.4789* -52.4566* 
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Espécie Museu País 
Estado/ 

Província 
Cidade Localidade Lat. Long. 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Pelotas  -32.4789* -52.4566* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Rio Grande Praia do Cassino -32.2222 -52.2009 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Rio Grande Praia do Cassino -32.1155 -52.1729 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Rio Grande Praia do Cassino -32.1139 -52.1705 

Gen. nov. 

striatus 
LABECOL Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Rio Grande Praia do Cassino -32.1842* -52.1593* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santa Maria  -29.6533 -54.0543 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santa Maria  -29.6514 -54.0546 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santa Maria  -29.6523 -54.0541 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santiago  -29.1801 -54.8498 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santiago  -29.1804 -54.8501 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Santiago  -29.1807 -54.8494 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
São Leopoldo  -29.7670* -51.1469* 

Gen. nov. 

striatus 
UFVB Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
São Sepé  -30.1649* -53.5733* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Tapes  -30.6524 -51.5650 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Tapes  -30.6524 -51.5661 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Tapes  -30.6526 -51.5656 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Tapes  -30.6528 -51.5649 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Tapes  -30.6526 -51.5640 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Teodozia  -31.7640* -52.4824* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Torres  -29.3633 -49.7409 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Torres  -29.3644 -49.7421 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Torres  -29.3674 -49.7505 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Unistalda  -29.0396 -55.2145 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil 

Rio Grande do 

Sul 
Unistalda  -29.0396 -55.2138 

Gen. nov. 

striatus 
LABECOL Brasil Santa Caratina Araranguá 

Morro dos 

Conventos 
-28.9368* -49.3572* 

Gen. nov. 

striatus 
LABECOL Brasil Santa Caratina 

Balneário 

Gaivotas  
 -29.1546* -49.5810* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil Santa Caratina Florianópolis  -27.5815* -48.4879* 

Gen. nov. 

striatus 
MZUSP Brasil Santa Caratina Florianópolis  -27.5815* -48.4879* 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Araranguá 

Morro dos 

Conventos 
-28.9368 -49.3572 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Araranguá 

Morro dos 

Conventos 
-28.9367 -49.3565 
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Espécie Museu País 
Estado/ 

Província 
Cidade Localidade Lat. Long. 

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Araranguá 

Morro dos 

Conventos 
-28.9363 -49.3557

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Florianópolis 

Praia do 

Moçambique 
-27.4873 -48.3913

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Florianópolis 

Praia do 

Moçambique 
-27.4864 -48.3903

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Florianópolis 

Praia do 

Moçambique 
-27.4860 -48.3896

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Laguna -29.1835 -49.5985

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Laguna -28.6084 -48.8359

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Brasil Santa Catarina Laguna -28.6085 -48.8355

Gen. nov. 

striatus 
MNHUB Uruguai Montevideu Montevideu -34.7708* -56.1829*

Gen. nov. 

striatus 
LGEP Uruguai Riviera Tranqueras -31.1782 -55.7392
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