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INTRODUÇÃO

A subfamília Ponerinae parece tão antiga quantos outros grupos de formigas já extintos,
pois Grimaldi et al. (1997) descreveram o gênero Brownimecia do âmbar Cretáceo, de New
Jersey (USA), ao qual Bolton (2003) e Wilson e Hölldobler (2005) atribuem um estreito
parentesco com esta subfamília, atualmente com 24 gêneros. O próprio gênero Pachycondyla
é um dos mais antigos gêneros de formigas conhecido que ainda existe. Uma espécie fóssil,
Pachycondyla rebekkae Rust & Andersen, foi encontrada em formações calcárias dos
primórdios do Terciário (± 55 milhões de anos) do noroeste da Dinamarca (RUST;
ANDERSEN, 1999), além de outras seis espécies fósseis do Oligoceno europeu foram
também descritas (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; BOLTON, 1995).

O gênero Pachycondyla foi estabelecido, em 1858, por Frederic Smith, tendo como
espécie-tipo a formiga neotropical Pachycondyla crassinoda (Latreille) designada por Emery
em 1901. Apesar de reconhecer a fragilidade dos seus próprios argumentos, Emery (1901,
1911) subdividiu Pachycondyla em diversos gêneros, mantidos até recentemente nos
catálogos dos Formicidae neotropicais (KEMPF, 1972; BRANDÃO, 1991).
Progressivamente, juntos aos outros gêneros de Ponerini criados no mesmo período ou
mais tarde, foram considerados sinônimos juniores de Pachycondyla a partir de uma proposta
não totalmente fundamentada de Brown (1973) e que foi retomada em textos mais recentes
(BOLTON, 1994, 1995). Esta situação contribuiu para gerar uma grande confusão na
utilização correta da nomenclatura taxonômica da tribo Ponerini pelo mirmecólogos durante
cerca de 30 anos. Devido ao falecimento de William L. Brown Jr.. em 1997, que deixou sem
conclusão um trabalho desenvolvido por mais de 20 anos, visando à compreensão das relações
filogenéticas entre Ponerini, a justificativa destas sinonimizações somente foi formalizada
no estudo recente de Bolton (2003). De qualquer forma, diferenças importantes existem
entre diferentes grupos de Pachycondyla (ORIVEL et al., 2001; MARIANO et al., 2006b),
cuja situação taxonômica continua extremamente complexa. Existem de fato grande
possibilidade de este gênero ser parafilético (WILD, 2002, 2005; SCHMIDT, comunicação
pessoal) como já sugeriu, no seu tempo, o próprio Emery, que apontava o gênero como
heterogêneo.

Hoje em dia, Pachycondyla sensu Brown 1973 tem uma distribuição pantropical
com mais de 270 espécies válidas (BOLTON, 1995; WILD, 2005). Com 52 espécies
descritas somente na região neotropical (LATTKE, 2003), é o gênero com a maior
diversidade entre as Ponerinae nesta região. As Pachycondyla neotropicais possuem
mandíbulas triangulares e são de tamanho médio a grande (4-28 mm). São formigas
encontradas facilmente em regiões de florestas úmidas ou em qualquer tipo de vegetação
da região neotropical (LATTKE, 2003), contanto que possua uma estrutura de uma floresta.
Formam populações pequenas a médias (ordem de grandeza: 10 a 5.000 indivíduos).
Algumas espécies são facultativamente poligínicas (algumas espécies do antigo gênero
Neoponera). Seus ninhos são subterrâneos, instalados em madeiras ocas ou podres, no
solo ou em árvores, ou ainda ser obrigatoriamente associados a epífitas (como
Pachycondyla goeldii Forel). São frequentemente predadores generalistas, mas alguns
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grupos são especializados na predação de cupins (espécies dos antigos gêneros Termitopone
e, provavelmente, Wadeura), enquanto diversas espécies arborícolas de Neoponera são
capazes de coletar e carregar as excreções açucaradas (honey-dew) de insetos sugadores,
em particular Membracidae (DELABIE, 2001).

As formigas do gênero Pachycondyla pertencentes ao complexo apicalis foram
recentemente revisadas por Wild (2005) a partir de caracteres morfológicos e no qual este
autor reconhece três táxons: P. apicalis (Latreille, 1802), P. obscuricornis (Emery, 1890) e
P. verenae (Forel, 1922). Essas formigas distribuem-se do México ao Paraguai (KEMPF,
1972; WILD, 2005) e são largamente simpátricas, salvo P. obscuricornis, aparentemente
ausente da América Central (WILD, 2005). O próprio Wild apontou importantes variações
morfológicas entre populações de dois desses táxons (P. apicalis e P. verenae), atribuindo-
as, no formato da cápsula cefálica, nos olhos, nos pecíolo, no comprimento do escapo e
pilosidade, à ocorrência de uma clina morfológica norte-sul, não justificando, segundo ele,
subdivisão taxonômica

Considerando uma série de novas informações de natureza citogenética sobre o
complexo apicalis, que mostra que a complexidade morfológica apontada por Alexander
Wild refere-se bem a um mosaico de espécies e não a uma clina biogeográfica, foi realizado
um estudo de material referente a este grupo, originário de toda a região neotropical e
depositado na coleção do Laboratório de Mirmecologia. Na medida do possível, tentou-se
acoplar às informações morfológicas às ecológicas ou de cariótipos (quando disponíveis).
Neste estudo, pretende-se focalizar apenas um aspecto da complexa diversidade desse gênero,
que não tem vocação nomenclatural, uma vez que somente as informações contidas numa
única coleção foram levantadas. Não foi consultado o material tipo. Além do mais, a
taxonomia do complexo apicalis tem uma história bastante confusa, que Wild (2005)
reconstitui, o que impossibilita concluir definitivamente o status dos táxons sem amplos
estudos. Vale esclarecer também que a quase totalidade das citações bibliográficas disponíveis
sobre P. (=Neoponera) obscuricornis até o momento refere-se a P. verenae (WILD, 2005).

MATERIAIS E MÉTODOS

Estão sendo utilizadas informações provenientes da Coleção do Laboratório de
Mirmecologia do Centro de Pesquisas do Cacau, Ilhéus, Bahia (CPDC) e informações
citogenéticas publicadas ou ainda inéditas (MARIANO et al., 2001; MARIANO, 2004). O
material examinado corresponde a 440 indivíduos do gênero Pachycondyla do complexo
apicalis (principalmente operárias, mas também gines e alguns machos), recentemente
redefinido por Wild (2005), montados em 264 alfinetes e oriundos de 113 coletas em toda a
região neotropical. A morfologia dos machos não foi estudada em detalhes, uma vez que
uma parte do material não estava associada a operárias e não haveria machos disponíveis
para cada táxon estudado. Em alguns casos, os espécimes estavam incompletos, faltando as
genitálias. As populações que tinham representantes machos na coleção são indicadas na
lista de referência por um asterisco.
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Diversas colônias de espécies do complexo P. apicalis foram estudadas do ponto de
vista citogenético (Quadro 1). Indivíduos dessas espécies foram incorporados na coleção
CPDC e estão indicadas por um duplo asterisco na lista de referência. A análise citogenética
foi feita a partir de gânglios cerebrais de prépupas, seguindo a metodologia de Imai et al.
(1988). Em média, foram analisadas 10 lâminas por colônia. Os caracteres observados foram:
o número, a morfologia dos cromossomos e a distribuição da heterocromatina. A
representação cariotípica foi feita de acordo com a nomenclatura de Imai (1991). Para a
montagem dos cariótipos, os cromossomos foram classificados em dois grupos: grupo M,
formado de cromossomos metacêntricos cuja heterocromatina se localizava nas regiões
pericentroméricas; e grupo A, de cromossomos acrocêntricos, cuja heterocromatina se
localizava em toda a extensão do braço curto dos cromossomos. Neste segundo grupo,
estão incluídos os cromossomos pseudo-acrocêntricos (AM) [seguindo a nomenclatura de
Imai (1991)] com um braço longo heterocromático.

Observações sobre populações, estrutura de formigueiros, comportamento e outros
aspectos da ecologia do complexo P. apicalis foram feitas em diferentes localidades do
México, Guiana Francesa e Brasil.

A partir do material disponível na coleção CPDC, foi criado um banco de dados com
o auxílio do programa Access, contendo as seguintes informações: município, coletor, local,
data, coordenada geográfica em graus e os nomes dos táxons estudados. As coordenadas
geográficas foram adquiridas através de GPS ou com o auxílio do site http://
www.alexandria.ucsb.edu. Em seguida, estas foram transformadas em valores decimais para
adequação ao SIG empregado. Os dados foram importados para o programa ArcView 3.2,
possibilitando a confecção dos mapas de distribuição dos referidos táxons.

A análise se deu através da justaposição dos dados morfológicos, ecológicos, de
distribuição geográfica e citogenéticos (quando simultaneamente disponíveis). Os resultados
permitiram a discriminação de sete morfoespécies no complexo P. apicalis: quatro associadas
ao táxon P. apicalis (conjunto ‘apicalis’), duas ao táxon P. verenae (conjunto ‘verenae’), e
uma coincidindo com o táxon P. obscuricornis.

Quadro 1 - Populações do complexo Pachycondyla apicalis estudadas em citogenética e
resumo das observações. Nomenclatura cariotípica segundo Imai (1991)

MorfoEspécies Localidade 2n Cariótipo 

P. apicalis  Morfoespécie I Ilhéus-BA 36 28M + 8A 

P. apicalis  Morfoespécie I Belmonte-BA 40 30M + 10A 

P. apicalis  Morfoespécie I Uruçuça-BA 68 48M + 20A 

P. verenae  Morfoespécie I Ilhéus-BA 42 30M + 12A 

P. verenae  Morfoespécie I Ilhéus-BA 62 14M + 48A 

P. verenae  Morfoespécie II Viçosa-MG 58-60 12M + 46-48A 

P. verenae  Morfoespécie II Rio Claro-SP 64 12M + 52A 
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RESULTADOS

O conjunto de dados se concentra na Figura 1-7, que apresenta simultaneamente
representações dos caracteres morfológicos estudados, mapa de distribuição, placa metafásica
e cariótipo.

INFORMAÇÕES MORFOLÓGICAS

Foram identificados sete táxons no complexo P. apicalis a partir da série dos critérios
morfológicos adotados neste estudo. No entanto, não há ainda como comprovar
definitivamente a validade dessas espécies. Apesar desta dúvida condenada a permanecer
até mais amplos estudos, nossos agrupamentos serão tratados a seguir como se fossem
táxons independentes. No geral, a sua distribuição invalida a argumentação de Wild (2005),
que afirma que o complexo P. apicalis está constituído por somente três espécies simpátricas.
A situação aparece muito mais complicada do que isso: o complexo tem localmente duas,
três ou mais espécies simpátricas, que se substituem em função da região biogeográfica,
conservando, pelo menos, um táxon do conjunto apicalis de um lado, e o do conjunto
verenae do outro. As variações morfológicas dos conjuntos são extremamente discretas (a
não ser entre os conjuntos apicalis e verenae; o segundo é constituído por táxons
relativamente menores, conforme WILD, 2005) e têm pouca influência sobre o tamanho
dos indivíduos (há mais variação de tamanho, à vezes, entre indivíduos de uma mesma colônia
do que entre indivíduos que pertencem a dois táxons, como definidos aqui). Os principais
caracteres  utilizados neste estudo certamente não são exaustivos e dizem respeito
principalmente à forma do nodo do pecíolo, coloração dos antenômeros apicais, à distribuição
da pilosidade no nodo do pecíolo e nos dois primeiros segmentos do gáster. Em alguns casos,
a validade da separação de duas espécies foi confirmada por evidências cariotípicas, mas o
contrário também se verifica: existem também espécies crípticas colocadas em evidência pela
citogenética e para as quais não há nenhuma correspondência morfológica óbvia.

Devido ao material insuficiente, não foi feito o estudo dos machos, que, idealmente,
teria solucionado muitas dúvidas. No entanto, observações da morfologia do pecíolo e da
pilosidade da região dorsal do alitronco de espécimes machos das Morfoespécies I, II e IV
do conjunto P. apicalis confirmam que se trata de táxons distintos. Por sua vez, espécimes
machos das Morfoespécies I e II do conjunto P. verenae proporcionam observações mais
ambíguas: machos de P. verenae Morfoespécie II, de Rio Claro (SP) são externamente
parecidos com um macho (associado a fêmeas) de P. verenae Morfoespécie I do México,
enquanto esse último aparenta ser diferente dos machos da mesma morfoespécie oriundos
de Ilhéus. Esse tipo de estudo se tornará conclusivo, uma vez que mais material será
disponibilizado, e as dúvidas serão solucionadas somente através do estudo das genitálias.

O material examinado está listado a seguir. A discriminação baseia-se exclusivamente
em caracteres morfológicos (* refere-se a macho(s) atribuído(s) ao referido táxon, ** ao
material estudado simultaneamente em citogenética).
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COMPLEXO APICALIS

Pachycondyla apicalis Morfoespécie I (Figura 1) - BRASIL: Bahia: Almadina,
Arataca, Belmonte (Barrolândia**), Cruz das Almas (Reserva da EMBRAPA), Guaratinga,
Ibicaraí (Fazenda Ventura), Ilhéus (CEPEC*,**; Fazenda Primavera; Mata da Esperança;
Pimenteira), Itaberaba, Itagibá, Itamarí, Itapetinga, Itororó (Fazenda Engenho Novo*), Monte
Pascoal, Mucuri, Nazaré-das-Farinhas (Fazenda Santo Antônio), Porto Seguro*, Simões
Filho, Santa Terezinha (Serra da Jibóia), Teixeira de Freitas, Ubatã (Fazenda Santa Helena),
Una* (Reserva Biológica de Una), Uruçuca (EMARC*,**, Serra Grande), Valença,
Wenceslau Guimarães (Fazenda Timbó); Pará: Paragominas (Fazenda Rio Capim), Novo
Repartimento (Fazenda Arataú), Tailândia (Fazenda Santa Marta); Rio de Janeiro: Rio de
Janeiro (Jardim Botânico); São Paulo: São Paulo. PANAMÁ: Darién: Cruce de Mono.
PERU: San Martin: Tarapoto.

Pachycondyla apicalis Morfoespécie II (Figura 2) - BRASIL: Acre: Cruzeiro do
Sul, Porto Walter; Amazonas: Balbina; Pará: Goianésia (Fazenda Rio Capim), Marituba
(estação da CEPLAC/ESFIPE), Novo Repartimento (Fazenda Arataú), Tailândia (Fazenda
Santa Marta), Paragominas (Fazenda Rio Capim), Porto Trombetas; Rondônia: reserva
Guarujá-Mirim, Ouro Preto do Oeste (estação da CEPLAC/ESTEX-OP). GUIANA
FRANCESA: Petit Saut*. PERU: Madre de Dios: Pakitza Manu, San Martin: Shilcayo,
Tarapoto. SURINAME: Brownsberg.

Pachycondyla apicalis Morfoespécie III (Figura 3) - MÉXICO: Chiapas: Chajul,
Rosario Izapa; Hildago: Otongo; Veracruz: Córdoba, Los Tuxtlas.

Pachycondyla apicalis Morfoespécie IV (Figura 4) – BRASIL: Pará: Marituba
(estação da CEPLAC/ESFIPE), Tailândia (Fazenda Santa Marta); GUIANA FRANCESA:
Petit Saut*.

Pachycondyla obscuricornis (Figura 5) - BRASIL: Amazonas: Presidente Figueiredo;
Pará: Marituba (estação da CEPLAC/ESFIPE); Paragominas (Fazenda Rio Capim); Tailândia
(Fazenda Santa Marta).

Insetos Sociais: da Biologia à Aplicação. 2008.
E.F. Vilela; I.A. Santos; J.H. Schoereder; J.E. Serrão; L.A.O. Campos & J. Lino Neto (Org.)
Viçosa: Edit. UFV - ISBN978-85-7269-322-6.



202  Seção 3 – Morfologia, sistemática e paleontologia

Figura 1 - Pachycondyla ‘apicalis’ Morfoespécie I - BRASIL: Arataca (A); Ilhéus (B); Rio
de Janeiro (C); PANAMÁ: Cruce de Mono (D). Metáfases e cariótipos - BRASIL:
Belmonte, 2n=40 (E); Ilhéus, 2n=36 (F); Uruçuca, 2n=68 (G).
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Figura 2 - Pachycondyla ‘apicalis’ Morfoespécie II – BRASIL: Balbina (A); Guarujá-
Mirim (B); GUIANA FRANCESA: Petit-Saut (C); PERU: Shilcayo (D).
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Figura 3 - Pachycondyla ‘apicalis’ Morfoespécie III - MÉXICO: Córdoba (A); Los Tuxtlas
(B); Otongo (C).
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Figura 4 - Pachycondyla ‘apicalis’ Morfoespécie IV - BRASIL: Marituba (A); GUIANA
FRANCESA: Petit Saut (B, C).

Insetos Sociais: da Biologia à Aplicação. 2008.
E.F. Vilela; I.A. Santos; J.H. Schoereder; J.E. Serrão; L.A.O. Campos & J. Lino Neto (Org.)
Viçosa: Edit. UFV - ISBN978-85-7269-322-6.



206  Seção 3 – Morfologia, sistemática e paleontologia

Figura 5 - Pachycondyla obscuricornis – BRASIL: Marituba (A); Paragominas (B)
[Círculos cheios: nossos dados; círculos vazios: dados de Wild (2005)].
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COMPLEXO VERENAE

Pachycondyla verenae Morfoespécie I (Figura 6) - BRASIL: Amazonas: Balbina,
Manaus (PDBFF reserva 4832); Bahia: Belmonte (Barrolândia), Camacã, Firmino Alves
(Fazenda Itiuba), Guaratinga (Fazenda Amaralina), Ibicaraí (Fazenda Venturosa), Ilhéus
(CEPEC*,**), Itapebí, Itororó (Fazenda Engenho Novo), Lage (Fazenda Cariri), Monte
Pascoal, Mucuri, Pau Brasil, São Francisco do Conde, Simões Filho (CIA), Una (Reserva
Biológica), Uruçuca (Serra Grande), Vera Cruz (Ilha de Itaparica); Ceará: Guaramiranga;
Espírito Santo: Ecoporanga, Linhares; Pará: Goianésia (Fazenda Rio Capim), Marituba
(estação da CEPLAC/ESFIPE), Novo Repartimento (Fazenda Arataú), Paragominas
(Fazenda Rio Capim, Fazenda Vitória), Tailândia (Fazenda Santa Marta); Rondônia: reserva
Guarujá-Mirim; Sergipe: Santa Luzia do Itanhi (Crasto). COLÔMBIA: Valle: Buga. COSTA
RICA: Turrialba (CATIE). GUIANA FRANCESA: Maripasoula, Petit Saut. MÉXICO:
Veracruz: Los Tuxtlas*. PANAMÁ: Chiriquí: Rio Sereno, Darién: Cruce de Mono. PERU:
Madre de Dios: Pakitza Manu, San Martin: Shilcayo, Tarapoto.

Pachycondyla verenae Morfoespécie II (Figura 7) - BRASIL: Bahia: Camacã; Ceará:
Crato (Cerrado); Distrito Federal: Brasília (Brasília, Parque Nacional de Brasília); Minas
Gerais: Belo Horizonte, Bom Despacho, Lavras, Viçosa (Acamari, UFV**); Paraná:
Londrina; São Paulo: Guariba, Itirapina, Rio Claro*,**.

Esses táxons podem ser discriminados pela chave seguinte:

1 - Antenômeros apicais nitidamente amarelos .................................................2
(conjunto apicalis)

1’ - Antenômeros apicais escuros (em geral marrom, com a extremidade um pouco
mais clara), nodo do pecíolo e tergitos abdominais III e IV glabros....................................5

2 - Intersecções da face posterior do pecíolo com as faces laterais arredondadas .....3

2’ - Intersecções da face posterior do pecíolo com as faces laterais formando um
ângulo arredondado discreto .................................................... apicalis Morfoespécie IV

3 - Pecíolo em vista dorsal nitidamente trapezoidal: largura da sua face posterior cerca
de duas vezes à da face anterior e de 0,8 a 0,9 vez seu comprimento, nodo do pecíolo glabro,
2 a 4 pares de pêlos erguidos no tergito abdominal III, 2 a 6 pares de pêlos erguidos no tergito
abdominal IV, 7 antenômeros apicais cor amarelos ...................... apicalis Morfoespécie III

3’ - Pecíolo em vista dorsal: largura da sua face posterior um pouco maior do que a face
anterior e cerca da metade do seu comprimento, 4-5 antenômeros apicais amarelos .........4

4 - Nodo do pecíolo glabro (raramente com um par de pêlos), 1 a 2 pares de
pêlos erguidos no tergito abdominal III, <10 pares de pêlos erguidos no tergito
abdominal IV ............................................................................apicalis Morfoespécie I

4’- Nodo do pecíolo com 0-4 pares de pêlos, >5 pares de pêlos erguidos no
tergito abdominal III, >6 pares de pêlos erguidos (geralmente muito mais) no tergito
abdominal IV ............................................................................‘apicalis’ Morfoespécie II
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Figura 6 - Pachycondyla ‘verenae’ Morfoespécie I – BRASIL: Goianésia (A); Ilhéus (B);
Santa Luzia do Itanhi (C); Una (D); MÉXICO: Los Tuxtlas (E). Metáfases e
cariótipos - BRASIL: Ilhéus, 2n=42 (F); Ilhéus, 2n=62 (G).
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Figura 7 - Pachycondyla ‘verenae’ Morfoespécie II – BRASIL: Londrina (A); Rio Claro
(B); Viçosa (C). Metáfases e cariótipos - BRASIL: Rio Claro: 2n=64 (D); Viçosa:
2n=58 (E).
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5 - Intersecções da face posterior do pecíolo com as faces laterais nitidamente
arredondadas, não formando ângulo, hypopigium densamente pubescente na região próxima
ao ferrão (ver ilustração em WILD, 2005) .....................................................obscuricornis

5’- Intersecções da face posterior do pecíolo com as faces laterais formando um
ângulo nítido ........................................................................................... 6 (conjunto verenae)

6 - Em vista lateral, pecíolo aproximadamente tão alto quando comprido ...verenae
Morfoespécie I

6’- Em vista lateral, pecíolo 1,2 a 1,4 mais alto do que comprido ...verenae
Morfoespécie II

COMENTÁRIO I

O único táxon que não oferece nenhuma ambigüidade é P. obscuricornis, graças
sobretudo à revisão de Wild (2005). Esse ponto é bastante paradoxal, uma vez que o referido
táxon foi objeto de um grande número de identificações errôneas até a referida revisão.
Somente cinco espécimes foram encontrados na coleção CDPC, provenientes de quatro
localidades distintas da Região Norte do Brasil (a localidade tipo é o Pará) que vêm se
adicionar às localidades apontadas por este autor e que confirmam sua raridade relativa.
Apesar de ser a priori facilmente confundível com os táxons do conjunto apicalis, é
rapidamente reconhecido porque possui o escapo mais curto entre todas as espécies do complexo
e a extremidade da antena é escura. Além do mais, o nodo do pecíolo e tergites abdominais III
e IV são totalmente glabros e o hypopigium é densamente pubescente (WILD, 2005).

A localidade tipo de Formica apicalis Latreille (= P. apicalis) é a América do Sul
(WILD, 2005). Sem consultar o tipo (não localizado por este autor), é virtualmente impossível
inferir a qual táxon está se referindo entre os quatro discriminados este estudo. Diversos
outros nomes considerados sinônimos juniores estão disponíveis (WILD, 2005), mas
nenhuma decisão taxonômica é cabível enquanto existem dúvidas sobre esses táxons. Os
quatro táxons aqui reconhecidos no conjunto apicalis possuem em comum a extremidade
antenal nitidamente amarela e o pecíolo com as faces laterais arredondadas (caso geral) ou
discretamente angulares no caso de P. apicalis Morfoespécie IV distribuída ao norte da
América do Sul. Em vista lateral, a face anterior ascendente do pecíolo deste táxon está
quebrada por um ângulo obtuso à meia-altura. As três outras morfoespécies distinguem-se
uma da outra pela forma do pecíolo e a pilosidade (ver chave). Pachycondyla ‘apicalis’
Morfoespécie III do México possui o nodo do pecíolo trapezoidal, de largura um pouco
menor ao comprimento e pelo menos sete antenômeros de cor amarela. Nos dois outros
táxons, a cor amarela está distribuída no quatro-cinco antenômeros distais (e a parte apical
dos demais antenômeros também, de forma muito mais discreta), enquanto o comprimento
do pecíolo possui cerca de duas vezes sua largura (vista dorsal) e possui forma sub-rectangular
ou subtrapezoidal. Esses dois táxons se diferenciam basicamente pela pilosidade dos tergitos
abdominais III e IV, escassa no caso de P. ‘apicalis’ Morfoespécie I, e muito mais abundante
em P. ‘apicalis’ Morfoespécie II. Pachycondyla ‘apicalis’ Morfo-espécie I, presente no
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Panamá, ocorre certamente também na Colômbia e Venezuela, mas a escassez de material
disponível para essas regiões não nos permite ter certeza. Além do mais, as ilustrações de P.
apicalis da Costa Rica apresentadas no site de John Longino pertencem sem dúvida a este
último táxon (http://www.evergreen.edu/ants/genera/pachycondyla/species/apicalis,
consultado em 01/03/2006).

A localidade tipo de Neoponera apicalis var. verenae Forel (= P. verenae) é o Panamá
(WILD, 2005). Por isso, é provável que o táxon designado aqui como Pachycondyla ‘verenae’
Morfoespécie I corresponde a esta espécie. As ilustrações de P. verenae da Costa Rica do
site de John Longino também pertencem sem dúvida a este táxon (http://www.evergreen.edu/
ants/genera/pachycondyla/species/verenae, consultado em 01/03/2006). Por outro lado, Wild
(2005) aponta diferenças na estrutura do pecíolo nas populações de P. verenae do Paraguai
e sul do Brasil, que correspondem certamente aos caracteres utilizados na discriminação de
P. ‘verenae’ Morfoespécie II (ver chave).

INFORMAÇÕES CITOGENÉTICAS

Apesar do pequeno número de localidades estudadas, o estudo citogenético mostrou
uma situação complexa que, por certos lados, parece contradizer o estudo morfológico
(Quadro 1). Por exemplo, em cada localidade onde se conseguiu material adequado para
estudo citogenético (prepupa logo depois da rejeição do meconium), foram encontrados
cariótipos diferentes, quer seja no caso de P. apicalis Morfoespécie I, P. verenae Morfo-
espécie I ou P. verenae Morfoespécie II. Uma interpretação detalhada dessas variações
pode ser encontrada em Mariano (2004).

COMENTÁRIO II

A provável constância do tamanho do genoma em toda a família Formicidae (IMAI
et al., 1977; MARIANO, 2004) é um argumento que deveria facilitar a priori os estudos
comparativos entre cariótipos de diferentes espécies. No entanto, a complexidade observada
no primeiro estudo comparativo com numerosas populações de um único grupo de espécies,
como o que fizeram Imai et al. (1994) com  Myrmecia spp. complexo pilosula na Austrália,
mostrou que a interpretação de observações deste tipo é extremamente delicada,
principalmente em virtude da extrema variação observada nos cariótipos atribuídos a uma
mesma morfoespécie, às vezes numa única localidade. Como comentam a este respeito
Majer et al. (2004), comentam: “Parece inconcebível que uma simples espécie mostraria tal
ampla variação no número de cromossomos e, no entanto, é também tão inconcebível que
espécies distintas morfologicamente idênticas iriam mostrar ainda tal forte divergência nos
seus números de cromossomos. Mas é aparentemente o caso”. Apesar do pequeno número
de dados à nossa disposição, a abordagem citogenética do complexo P. apicalis evidencia
uma situação que obviamente reproduz a do complexo M. pilosula e que estamos
interpretando como um número razoável de táxons mais ou menos crípticos, com populações
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extremamente heterogêneas do ponto de vista cariotípico, talvez resultando de processos de
isolamento recente ou possivelmente ainda em via de especiação.

Apesar de serem espécies consideradas próximas biologicamente, os cariótipos de P.
apicalis Morfoespécie I e das duas Morfoespécies de P. verenae  não podem ser analisados
num grupo único, sugerindo que ambos os grupos de espécies evoluem de forma independente
e, certamente, paralelos. O sentido provável da evolução cariotípica nas populações estudadas
segue o aumento no número de cromossomos e de braços cromossômicos, assim como em
outros Formicidae (IMAI et al., 1988; MARIANO, 2004). O cariótipo com o menor número
de cromossomos (P. ‘apicalis’ Morfoespécie I, 2n=36) corresponde possivelmente à situação
mais próxima da forma ancestral comum aos dois grupos de espécies.

Em comum, os diferentes cariótipos estudados de P. apicalis  Morfoespécie I têm um
par de cromossomos metacêntricos aparentemente com uma constrição secundária, que
também está presente nos cariótipos de algumas outras espécies do antigo subgênero
Neoponera (P. inversa, P. obscuricornis, P. unidentata e P. venusta) (MARIANO, 2004).

Nos cariótipos das morfoespécies de P. verenae, destaca-se o elevado número de
pequenos cromossomos metacêntricos, reforçando a idéia de que inversões pericêntricas do
tipo AM ocorrem em seguida às fissões cêntricas. Duas populações de P. verenae
Morfoespécie I de Ilhéus, ambas coletadas nas áreas experimentais da CEPLAC,
apresentaram cariótipos drasticamente diferentes: 2n=42 e 2n=62, cuja estrutura mostra
que não derivam uma da outra. Se forem comparadas as populações de Ilhéus de P. verenae
Morfoespécie I com 2n=62 e as de P. verenae Morfoespécie II de Viçosa e Rio Claro,
apresentam uma variação menor no número de cromossomos: os cariótipos variam de 2n=58-
64, e esta variação depende principalmente do número de cromossomos acrocêntricos
diminutos que predominam. Isso sugere que essas populações estão aparentadas mais
estreitamente do que as duas populações de Ilhéus com cariótipo distinto, com o mesmo
fenótipo. Conseqüentemente, apesar de possuir as mesmas características morfológicas, as
duas populações de P. verenae Morfoespécie I de Ilhéus, assim citogeneticamente definidas,
e que vivem em perfeita simpatria, são consideradas espécies crípticas, perfeitamente
separadas do ponto de vista reprodutivo, e aquela que possui o cariótipo com o maior número
de cromossomos está aparentada a P. verenae Morfoespécie II do Sudeste do Brasil, apesar
de morfologicamente distinta.

INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS E COMPORTAMENTAIS

Entre as Pachycondyla, as espécies dos conjuntos apicalis e verenae têm em comum
o fato de dividir feições ecológicas e biológicas bastante parecidas (FRESNEAU, 1994).
Não existe nenhum polimorfismo entre as operárias, e a morfologia da rainha é bastante
parecida com a das operárias. A sazonalidade afeta pouco a demografia dessas sociedades,
apesar de investirem alternadamente na produção de operárias no fim da estação de chuvas
e na de sexuados no fim do período seco; nas regiões com sazonalidade marcada, os vôos
de fecundação acontecem logo antes da chegada das primeiras chuvas.
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Observações sobre os formigueiros de Pachycondyla do complexo apicalis foram
feitas no México [Soconusco, Selva Lacandona, Los Tuxtlas], na Guiana Francesa [Petit
Saut] e no Brasil [Bahia: Ilhéus (CEPEC), Una; Minas Gerais: Viçosa (UFV); São Paulo:
Rio Claro (UNESP)]. As populações que vivem nas colônias são sempre pequenas a médias,
e geralmente contam de 15 a 500 operárias. Todas as espécies do complexo são carnívoras
e detritívoras, e praticam o forrageamento em solitário (LEVINGS; FRANKS, 1982;
FRESNEAU, 1985, 1994; GOSS et al., 1989). Uma outra característica que elas possuem
em comum é a ausência de comportamento de construção, que resulta numa estratégia
oportunista de nidificação em cavidades pré-existentes para as quais certamente espécies
dos dois conjuntos competem quando vivem em simpatria (DELABIE et al., 1997). Esse
oportunismo não significa que estas formigas não estruturam seu ninho. No entanto, são
observadas principalmente arrumações parciais da entrada e manipulações das massas de
lixo em câmaras profundas onde secundariamente germinam sementes levadas ao ninho
pelas formigas (HORVITZ; BEATTIE, 1980). Nas matas úmidas com bastante sombra,
essas formigas nidificam geralmente em tocos ocos de árvores mortas, onde as condições
de umidade e obscuridade são adequadas. Elas tratam com freqüência ocupam redes de
galerias abandonadas por insetos-brocas, como besouros saproxilófagos (Passalidae,
Cerambycidae ou Melolonthidae). A Figura 8 ilustra um exemplo da rede de galerias utilizada
para a nidificação por P. ‘apicalis’ Morfoespécie III no México.

Na serapilheira, tais sítios de nidificação constituem-se em recursos altamente
instáveis. A baixa demografia das colônias, a estratégia de forrageamento solitário e o regime
carnívoro oportunista e relativamente pouco especializado desses táxons constituem
adaptações às condições impostas pela nidificação em madeira podre. Três conseqüências
podem assim ser deduzidas deste comportamento particular de nidificação:

Figura 8 - Exemplo de um formigueiro típico de P. ‘apicalis’ Morfoespécie III, do México,
escondido num toco de árvore. (A) entrada; (B) rede de galerias; (C) câmaras de
cria; (D) lixo; (E) cavidade susceptível a ser inundada e ocupada pelas formigas.
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(1) Um comportamento territorial. Como recurso instável, o sítio de nidificação ocupado
por uma colônia deve ser defendido contra qualquer intruso, seja este homo ou hetero-
específico. Logicamente, o território defendido pela colônia não inclui a área de
forrageamento devido à distribuição aleatória das presas e ao caráter individual da
estratégia de forrageamento. A defesa centralizada no ninho e efetiva principalmente
contra competidores é uma adaptação típica dessas ponerines que possuem colônias
adultas pouco populosas. Isso foi confirmado por estudos sobre a territorialidade
(PEZON, 2004), onde o espaço defendido e marcado limita-se ao ninho e à sua entrada.

(2) A migração periódica das colônias. Como o espaço de nidificação e a longevidade
oferecida por esses habitats estão bastante limitados, as colônias são levadas a emigrar
periodicamente para um novo sítio. Durante as mudanças, todos os membros da colônia
estão ameaçados pelos perigos do meio externo, de tal forma que qualquer estratégia
que minimize os riscos à casta reprodutora e à cria aumenta significativamente as chances
de sobrevida da colônia. Assim, as espécies dos dois conjuntos ‘apicalis’ e ‘verenae’
desenvolveram estratégias adaptativas similares que reduzem os perigos das migrações.
(i) a rainha é sistematicamente levada ao novo sítio no meio da seqüência de migração:
qualquer que seja o táxon considerado, o tamanho da colônia ou o número de fêmeas
reprodutoras. Essa estratégia obrigatória assegura que a(s) rainha(s) se beneficie(m) a
qualquer momento da proteção máxima fornecida pelas operárias no antigo e no novo
ninho. Dessa forma, durante a mudança, a casta reprodutora está permanentemente
perto de, pelo menos, metade das operárias; (ii) qualquer que seja a espécie ou o tamanho
da população da colônia, as diferentes categorias de imaturos são carregadas segundo
uma seqüência específica ligada ao custo energético de cada elemento da cria: as pupas
são carregadas em primeiro lugar, seguidas pelas larvas e, finalmente, os ovos (PEZON
et al., 2005).

(3) As relações interespecíficas. As colônias dos conjuntos ‘apicalis’ e ‘verenae’ nidificam
em estruturas poucas diferenciadas que encontram disponíveis no ambiente que elas
costumam explorar, abrindo espaço para diversos organismos da serapilheira. Além do
mais, as formigas depositam, dentre do formigueiro, restos orgânicos que sobraram do
forrageamento. As câmaras com este lixo constituem assim um microhabitat rico em
materiais em decomposição, que favorece a ocorrência de um comensal da serapilheira,
o molusco Leptinaria unilamellata, em 40 a 60% dos casos das colônias estudadas
(PEZON, 2004).

Esse gastrópode comum é encontrado também em ninhos subterrâneos de
Pachycondyla harpax e Pachycondyla crassinoda, assim como em ninhos epífitos das
Pachycondyla do complexo villosa. Ele parece aproveita-se da proteção das formigas
contra eventuais predadores; é beneficiado pelas condições microclimáticas estáveis
do formigueiro (em particular, umidade); é disseminado de forma particularmente eficaz,
às vezes em longas distâncias, durante a migração da colônia hospedeira; é lhe é facultada
a exploração permanente do recurso constante, que são as proteínas animais sobrando e
constantemente renovadas no lixo do formigueiro. Esse comensal foi observado na
maioria dos táxons estudados aqui (com a exceção de P. obscuricornis) no Brasil, na
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Guiana Francesa e no México. Em contrapartida, as formigas poderiam ser beneficiadas
pela limpeza do formigueiro graças ao molusco que se alimenta dos detritos acumulados
pela colônia. A ocorrência de L. unilamellata num formigueiro reduz certamente ou até
elimina o crescimento de bactérias e fungos entomopatogênicos, diminuindo assim o
risco de infecção por parte da população de formigas.

Dois fatores carecterizam os conjuntos de espécies:

(i) A estrutura de reprodução das sociedades. As colônias do conjunto apicalis são
estritamente monóginas, sendo as fundações também solitárias (FRESNEAU, 1994),
enquanto as do conjunto verenae são facultativamente políginas (FRESNEAU,1984; PEZON,
2004). Apesar da necessidade de mais amplas observações, três colônias recentes de P.
verenae Morfoespécie I com menos de dez operárias e uma única rainha foram encontradas
no México (Los Tuxtlas) e na Bahia (Una) (FRESNEAU, comunicação pessoal). No conjunto
verenae, na maior parte das colônias de maior tamanho, encontradas em diferentes localidades
havia poliginia, possuindo até seis fêmeas fecundadas e produzindo ovos. Parece que, a
esta poliginia facultativa, de ser associado o caractere polidômico das colônias observadas
no Brasil (Ilhéus). Essas estruturas ligadas à reprodução são compatíveis com uma estratégia
de colonização baseada no “budding”, isto é, no fracionamento das colônias em função dos
episódios migratórios que fazem parte do ciclo de desenvolvimento das colônias. Esta
poliginia funcional depende talvez de acasalamentos intra-coloniais ou à proximidade do
ninho, e, também, da eventual readoção de jovens fêmeas recém-fecundadas. No entanto,
essas hipóteses são merecedoras de verificação experimental.

(ii) A escolha do habitat. No conjunto apicalis, o estudo do meio no qual foram
investigados 165 formigueiros de P. apicalis Morfoespécie III no México (Floresta
Lacandona, Soconusco, Los Tuxtlas) mostra que 92% foram encontrados em tocos de árvores
mortas, 3% em raízes em decomposição no solo, 4% nas redes de raízes vivas de Fícus sp.
encostadas em árvores vivas (não acima de 1,50 metro de altura), 1% em pseudotroncos de
bananeiras, em frutos de cacau caídos no chão e em cavidades de rochas vulcânicas no solo.
A escolha da madeira podre em contato com a serapilheira é, portanto, característica dessas
populações e conforme a estrutura da Figura 8.

Os táxons P. apicalis Morfoespécie II e IV encontrados em Petit Saut, na Guiana
Francesa (15 colônias), foram todos coletados em grandes troncos de árvores mortas deitadas
no chão e com 30 a 120 cm de diâmetro. O volume ocupado pelos ninhos era sempre na
parte do tronco acima da serapilheira, sem contato direto com esta. Como já descrito, as
colônias ocupavam as redes de galerias perfuradas por brocas de madeira e mostravam o
mesmo modelo de ninho do que aquele mostrado para a Morfoespécie III. Além do mais,
todas as colônias dividiam o volume interior do ninho com o comensal L. unilamellata
(PEZON, comunicação pessoal).

Por sua vez, o táxon P. apicalis Morfoespécie I, encontrado em Ilhéus, mostra uma
importante diferença das anteriores nas 15 colônias observadas: dez dessas foram encontradas
em solos suspensos na base das raízes da epífita Aechmea lingulata, gigantesca bromélia
comum na região (os demais ninhos foram encontrados em tocos igualmente aos casos
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citados acima). Esses ninhos situavam-se entre cinco e dez metros acima do chão, mas o
fato mais notável é que a estratégia de forrageamento solitário na serapilheira (FRESNEAU,
1985), no chão, ficou preservada. Nesse caso, as forrageadoras seguem um caminho para
descer do tronco, que elas novamente seguem, geralmente carregadas, ao voltar ao ninho.
De fato, a copa das árvores em Ilhéus é bastante explorada por espécies dominantes, inclusive
outras Pachycondyla, como as do complexo villosa (LUCAS et al., 2002; DELABIE, 2003),
limitando o acesso de, talvez, P. apicalis Morfoespécie I aos recursos nutricionais
eventualmente disponíveis na vegetação.

O conjunto verenae apresenta também uma marcada heterogeneidade em relação à
escolha do habitat. Por exemplo, P. verenae Morfoespécie I (México, Guiana Francesa e
Bahia) vive sempre na serapilheira, apresentando um padrão de nidificação similar ao da
maioria dos táxons do conjunto apicalis, com os quais são simpátricas. Os dados de
observações de colônias da Morfoespécie I no México (Los Tuxlas), na Guiana Francesa
(Petit Saut) e na Bahia (Ilhéus e Una) mostram que essas formigas nidificam
preponderantemente em cipós ocos, frutos caídos de cacau e ramos ocos no chão de diâmetro
inferior a 15 cm, o que limita bastante o volume disponível para a nidificação, sendo talvez
um fator de indução da polidomia. Trata-se, pois, de uma variação da estratégia oportunista
já evocada, de escolha de um sítio de nidificação já pronto e imediatamente disponível.

Por sua vez, P. verenae Morfoespécie II é claramente terrícola nas condições do
Brasil, em particular em Viçosa (MG) e Rio Claro (SP), onde os seis ninhos observados
ocupavam secundariamente ninhos subterrâneos e abandonados de Atta ou de cupins. Dois
desses ninhos foram cavados com um túnel de acesso de 3 cm de diâmetro, que descia até
1,50 m de profundidade.

As colônias de P. verenae Morfoespécie II, que vivem nas regiões mais secas (faixa
interiorana da Mata Atlântica, cerrado e plantações de eucaliptos) não são simpátricas das
espécies do conjunto apicalis, que parece exclusivo de bosques mais úmidos. No entanto,
todas essas formigas desenvolvem os mesmos comportamentos migratório de escolha
oportunista de cavidades que foram construídas por outros atores observados diversas vezes
na natureza (FRESNEAU, comunicação pessoal). Esses fatos mostram maior tolerância
adaptativa dos táxons do conjunto verenae a ambientes variados e uma tendência ao
fracionamento das colônias por polidomia ao qual vem se juntar uma poliginia facultativa.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Apesar do pouco material disponível oriundo do norte e do oeste da América do
Sul, assim como da América Central, o estudo dos mapas de repartição dos sete táxons
aqui reconhecidos corrobora os dados de Wild (2005) quanto à distribuição do complexo
P. apicalis na região neotropical em geral. Os autores concordam com Wild (2005) sobre
o fato dos dois conjuntos apicalis e verenae serem amplamente simpátricos (Figura 9).
No entanto, isso às vezes se dá em função da distribuição espacial de tal ou tal espécie,
mas também em função da substituição de táxons por outros em função da localidade
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considerada. Duas espécies do complexo (uma em cada conjunto) são mais amplamente
distribuídas e são praticamente simpátricas: P. apicalis Morfoespécie I e P. verenae Morfo-
espécie I, ocorrem da América Central até o Estado do Rio de Janeiro, no Brasil; P. apicalis
Morfoespécie II se concentra ao norte da América do Sul; P. apicalis Morfoespécie III é
endêmica do México; P. apicalis Morfoespécie IV da região das Guianas e da
desembocadura do rio Amazonas. Pachycondyla obscuricornis pode ser simpátrica a
P. apicalis Morfoespécie II, no entanto mais coletas seriam necessárias para corroborar
tal afirmação. As duas espécies do conjunto verenae têm uma distribuição que aparenta
ser parcialmente sobreposta. No entanto, localmente são de fato alopátricas, uma vinculada
a bosques mais úmidos (P. verenae Morfoespécie I) e a outra, a mais secos (P. verenae
Morfoespécie II) (ver parágrafo anterior).

A Figura 9 evidencia ainda que a maior parte dos casos observados de simpátria e
que envolve o maior número de espécies, está distribuída entre as latitudes 5º N e 10º S,
fazendo desta região o possível centro de origem deste grupo monofilético de formigas
(BLONDEL, 1995).

Figura 9 - Mapa de distribuição de localidades onde a simpatria entre vários táxons do
complexo P. apicalis se verifica. Os casos de simpatria envolvendo o maior
número de espécies estão todos distribuídos entre as latitudes 5º N e 10º S. O
diâmetro dos círculos é proporcional ao número de táxons. Círculos cheios:
dados deste estudo; círculos vazios: dados de Wild (2005).
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DISCUSSÃO

Estudos recentes (LUCAS et al., 2002; MARIANO, 2004; MARIANO et al., 2006a)
mostram que uma maioria das Pachycondyla neotropicais se organiza em complexos de
espécies que podem ser definidos por critérios morfológicos, nos quais são inseridos diversos
táxons a princípio aparentados, e onde podem co-ocorrer táxons crípticos. Além de P. apicalis,
os complexos de Pachycondyla mais notáveis no Brasil são: crenata, harpax, magnifica,
stigma, venusta e villosa, todos representados por diversos táxons. Esses complexos podem
incluir táxons simpátricos [caso de espécies dos complexos apicalis, villosa e crenata] ou
alopátricos [complexo venusta], de grande amplitude geográfica [complexos apicalis e
villosa] ou de distribuição restrita [complexos magnifica e venusta].

Estudos citogenéticos sobre espécies de Pachycondyla neotropicais mostraram que
seus cariótipos podem ser extremamente variáveis, apresentando desde poucos cromossomos
metacêntricos (2n=12) de tamanho grande (Pachycondyla unidentata Mayr, 1862), a um
número elevado de cromossomos acrocêntricos diminutos (2n±100) [Pachycondyla harpax
(Fabricius, 1804)] (MARIANO et al., 2004, 2006b). Apesar dessa diversidade cariotípica,
existe uma relação entre a morfologia dos cromossomos e a evolução intrínseca nos
complexos de espécies do gênero Pachycondyla (MARIANO et al., 2006a; MARIANO et
al., 2006b). Ao invés do que já foi observado em Camponotus, em que diversos subgêneros
possuem um cariótipo notavelmente constante (MARIANO et al., 2003), os táxons estudados
nos complexos de Pachycondyla apresentam variações cariotípicas estruturais ou
morfológicas. A enorme variação observada às vezes num único complexo está interpretada
por este já ter passado por uma seqüência de processos de diferenciação evolutiva
(MARIANO et al., 1999, 2001, 2004, 2006a, 2006b).

Para deixar ainda mais confusa a situação, os mosaicos de distribuição desenhados
para cada grupo e baseados em critérios morfológicos nem sempre coincidem com as
informações oriundas dos estudos citogenéticos. A uma única morfoespécie pode assim
corresponder dois ou mais táxons simpátricos isolados geneticamente, evidenciando espécies
crípticas, como existe um caso no complexo de espécies estudado aqui. Também pode ocorrer
uma plenitude de morfoespécies cariotípicas alopátricas ou simpátricas que caracterizam as
diversas populações e cujo grau de isolamento reprodutivo é meramente especulativo. Essas
considerações evidenciam que há entre as Pachycondyla neotropicais uma situação similar à
das Myrmecia do complexo pilosula da Austrália (IMAI et al., 1994), embora nenhuma ainda
fosse plenamente compreendida: o número de espécies sinalizadas sob uma única morfoespécie
seria bem maior do que imaginado ou registrado, contando com diversas espécies crípticas.
Além do mais, pelo fato de o gênero Pachycondyla pertencer a um dos grupos de formigas
mais sensíveis à fragmentação dos habitats florestais da região neotropical, as populações de
numerosas espécies estão se tornando historicamente cada vez mais isoladas, à mercê de
diversas ocorrências genéticas, produtos da endogamia ou da deriva genética, provocando
rápida diferenciação cariotípica facilitadora do isolamento reprodutivo.

Os mosaicos de distribuição que formam os grupos de Pachycondyla seguem vários
padrões biogeográficos, apontando uma diferenciação antiga e complexa, explicada
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parcialmente, pela teoria dos refúgios quaternários (AB’SABER, 1958), principalmente no
caso dos grupos formados por espécies alopátricas. Outros fenômenos sustentam certamente
a manutenção dos grupos formados por espécies simpátricas. Por exemplo, segundo Lucas
et al. (2002) e Mariano (2004), provavelmente há grande vantagem em que três espécies
simpátricas do complexo villosa, além de P. unidentata e aranhas miméticas de famílias
diferentes (ver revisão de CUSHING, 1997), co-evoluem num único ambiente, conservando
morfologia e padrão de coloração similar (“morphe”), o que por ser associado a um conjunto
de espécies agressivas e, certamente gera confusão (mimetismo mülleriano) entre seus
possíveis predadores (LUCAS et al., 2002). Padrão similar está sendo apontado aqui no
caso das espécies do complexo apicalis, que co-existem em toda a região neotropical; isto
é, duas ou mais espécies dos conjuntos ‘apicalis’ e ‘verenae’. Também pelo menos duas
espécies de aranhas miméticas da família Corinnidae: Castianeira memnonia (Koch) e
Castianeira tenuiformis Simon (REISKIND, 1977; CUSHING, 1997) seguem o “morphe”
apicalis, enquanto outras aranhas miméticas de formigas pertencentes a diversas famílias
são citadas imitando ponerines grandes ou médias (REISKIND, 1977; CUSHING, 1997;
DELABIE, 1999) e podem ser comuns no habitat freqüentado pelas formigas do complexo
apicalis. Vale destacar o fato que, segundo Reiskind (1977) e McIver e Stonedahl (1993),
C. memnonia imita não somente a morfologia das formigas, mas também seu comportamento
de forrageamento, andando de modo parecido com o das operárias de formigas, com o
primeiro par de pernas, cuja extremidade é amarela, e que são em permanência levantadas
e agitadas, simulando as antenas de P. apicalis em atividade exploratória típica.

Um fator complicador em relação ao complexo villosa, o qual foi estudado somente em
situação de simpatria em Ilhéus (Bahia, Brasil), é que o fenômeno estudado aqui é geral para
toda a região neotropical, onde os táxons de qualquer um dos dois conjuntos, que coevoluem
paralelamente como indica a citogenética, são eventualmente substituíveis por outro táxon do
mesmo conjunto em localidades diferentes. Os “morphes” apicalis e villosa (ie, os conjuntos
de espécies de mesmo nome) configuram assim, cada um, um anel de mimetismo mülleriano
(por similaridade aos anéis de mimetismo descritos em MALLET e GILBERT Jr., 1995 para
Heliconius) e seriam então conservados num conjunto de organismos, aparentados ou não
(formigas e aranhas). Isto é porque asseguram uma grande vantagem seletiva a quem os possui.
Além do mais, a conservação desses “morphes”, mantida por diferentes organismos no mesmo
ambiente, cada um com uma ocorrência baixa (organismos solitários como as aranhas ou
formando pequenas colônias, como as Pachycondyla), aumenta a probabilidade de serem
percebidos (portanto, de aprendizagem) por possíveis predadores, e, por mecanismos ainda
não perfeitamente compreendidos, aprendem a evitá-los. Numerosas observações foram
realizadas, no México e na Guiana Francesa, de vertebrados predadores dessas formigas,
como lagartos e sapos, que ficavam vários dias à espreita na proximidade de formigueiros de
Pachycondyla do conjunto apicalis. No México, em particular, foi observada a captura de
forrageadoras carregadas por lagartos. Em todos os casos, as formigas eram logo cuspidas
pelo predador, mas não a presa que elas carregavam, sugerindo que as P. apicalis Morfoespécie
III possuem uma ferroada à qual esses vertebrados são particularmente sensíveis, e também
que esse comportamento assimila-se a uma forma de cleptoparasitismo (FRESNEAU;
VALENZUELA-GONZALEZ, observações pessoais).
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Não há dúvidas de que ainda sobraram mais perguntas do que respostas. Está certo
que outras características terão que ser pesquisadas para esclarecer os conhecimentos sobre
o complexo P. apicalis. A biologia molecular pode ser, e certamente será, uma das soluções.
Um estudo dos sistemas de comunicação utilizados pelas espécies do complexo parece
também bastante promissor, como está no caso do complexo P. ‘villosa’, onde foi
demonstrada a inequívoca diferenciação dos espectros de hidrocarbonetos cuticulares dos
três táxons simpátricos em Ilhéus (LUCAS et al., 2002; 2004, 2005). O mesmo fenômeno
ocorre certamente nos dois conjuntos ‘apicalis’ e ‘verenae’ segundo Abraham Hefetz
(comunicação pessoal). Um estudo das placas de estridulação (localizadas entre os primeiros
segmentos do gáster, tanto nos machos quanto nas fêmeas) e dos sinais acústicos que
produzem (MARCHAND, comunicação pessoal), poderia certamente contribuir para o
esclarecimento da situação filogenética desses táxons (boas espécies, simples populações
ou, ainda, ecótipos), provavelmente com diferença nítida em seus respectivos sistemas de
comunicação.
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