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Resumo

Comparados aos de outros animais peço-
nhentos, os venenos de formigas são ainda pouco 
explorados. No Brasil, os acidentes provocados por 
ferroadas desses insetos, em geral, não são docu-
mentados. A partir de pesquisas por artigos na pla-
taforma PubMed, observamos que ainda pouco se 
sabe sobre as peçonhas de formigas, uma vez que 
foram encontrados somente cerca de 400 artigos 
publicados sobre este tema, enquanto há muito mais 
informação disponível sobre outros tipos de peço-
nhas, como as de serpentes. As peçonhas de formi-
gas podem ser consideradas como uma fonte ímpar 
de compostos novos, caracterizados principalmente 
por proteínas, peptídeos, alcaloides e aminas. Iden-
tifi car os componentes dessas peçonhas pode ajudar 
a entender seu mecanismo de ação e a importân-
cia de seus constituintes para a sobrevivência das 
formigas, os mecanismos de sua toxicidade no ser 
humano e outros organismos, além de auxiliar no 
desenvolvimento de compostos de interesse estra-
tégico para as indústrias farmacêutica e química 
em geral, visando o bem-estar da população. Para 
alcançar isto, os pesquisadores estão utilizando tec-
nologias de diferentes áreas do conhecimento cien-
tífi co, principalmente com a fi nalidade de descobrir 

e desenvolver novos fármacos. As técnicas utiliza-
das em análise proteômica estão auxiliando a des-
vendar a composição proteica e a atividade biológi-
ca dos constituintes dos venenos. Do ponto de vista 
da toxinologia molecular e da venômica, o interes-
se científi co para peçonhas animais tem crescido 
acentuadamente devido à variedade de compostos 
bioativos já descobertos, aos riscos para a seguran-
ça, e aos usos terapêuticos potenciais de compostos 
isolados. Os resultados apontam para uma grande 
diversidade estrutural dos peptídeos, com uma es-
timativa de que mais de uma centena de peptíde-
os diferentes já seja conhecida na composição das 
peçonhas. Encontramos, também, grande quanti-
dade de enzimas, tais como lípases, hialuronidases, 
fosfatases, fosfolipases e esterases. Peçonhas de for-
migas que possuem grande quantidade de alcaloi-
des na sua composição foram bem estudadas até o 
momento, principalmente em espécies dos gêneros 
Monomorium e Solenopsis. No entanto, peçonhas 
de formigas das mais diversas subfamílias se mos-
traram ricas em compostos proteicos e peptídicos. 
Nas poneromorfas isso também é verdade e grande 
quantidade de peptídeos foi descrita especialmente 
nas peçonhas de Ectatomminae e de Ponerinae.
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Abstract

Complexity and biological activity of 
venoms of ants, particularly poneromorph 
ants - Compared with other venomous animals, 
ant poisons are largely unexplored. In Brazil, 
incidents caused by stings of these insects are 
generally not documented. From papers found 
through PubMed, we note that little is known 
about the venom of ants, with only about 400 
articles published on this topic being found. By 
contrast, there is much more information available 
on other types of venom, such as that of snakes. 
Ant venoms can be considered as a source of novel 
compounds, mainly types of proteins, peptides, 
amines and alkaloids. Identifying the components 
of these venoms can help us to understand their 
mechanism of action, the importance of their 
constituents to ant survival, the mechanisms of 
their toxicity to humans and other organisms, and 
can assist in the development of compounds of 
strategic interest for the pharmaceutical industry 
and the fi eld of chemistry in general. To achieve 
this, researchers are using technologies from 
diff erent scientifi c fi elds, primarily for the purpose 

of discovering and developing new drugs. Th e 
techniques used in proteomics analysis are helping 
to unravel the protein composition and biological 
activity of the poison constituents. From the point 
of view of molecular toxinology and venomics, 
scientifi c interest for animal venoms has grown 
sharply due to the variety of bioactive compounds 
already discovered, the risks to safety, and the 
potential therapeutic uses of isolated compounds. 
Th e results point to a major structural diversity 
of peptides, with more than a hundred diff erent 
peptides already known in the composition of 
venoms. We also found large amounts of enzymes 
such as lipases, hyaluronidases, phosphatases, 
phospholipases and esterases. Venoms of ants that 
contain alkaloids have been well studied to date, 
especially in species of the genera Monomorium 
and Solenopsis. However, ant venoms from diff erent 
subfamilies have been proven rich in protein and 
peptide compounds. In poneromorphs this is 
also true and many peptides have been described, 
especially in the venoms of Ectatomminae and 
Ponerinae.

Introdução
 
No Brasil em particular, e nas Américas em 

geral, acidentes sérios provocados por ferroadas de 
formigas são raramente documentados. Porém, já 
foram descritas as graves consequências que uma 
única ferroada pode ocasionar, tais como dor agu-
da, sudorese, náuseas, alergias, choque anafi lático, 
taquicardia, entre outras manifestações (HADDAD 
JR. et al., 2005; BLUM, 1992). A “falsa tocandira” 
(Dinoponera gigantea Perty, 1833), por exemplo, é 
capaz de aplicar uma ferroada extremamente do-
lorosa que pode provocar manifestações sistêmicas 
como febre, tremores, sudorese, náuseas, vômito, lin-
fadenopatia e arritmia cardíaca (HADDAD JR.  et 
al., 2005). Em alguns casos, uma sequência de ferroa-
das pode levar a vítima à morte (STEEN et al., 2005).

 Muitos pesquisadores, juntamente com a in-
dústria, têm buscado integrar diferentes áreas como 
farmacologia, bioquímica, química e biofísica, além 
da biologia molecular, no intuito de descobrir molé-
culas naturais de origem animal que sirvam de pro-
tótipo para o desenvolvimento de novos fármacos. 

Por isso, a utilização de técnicas moleculares, associa-
da a ensaios biológicos, é de relevância indiscutível 
na busca de produtos naturais ainda pouco ou não 
explorados que apresentam compostos bioativos 
(PUPO; GALLO, 2007). Segundo Touchard et al. 
(2014), as peçonhas de formigas estão entre as fontes 
mais abundantes de compostos bioativos do planeta, 
ainda que praticamente inexploradas.

Métodos de Estudos de Peçonhas

 A atividade das peçonhas de formigas é co-
nhecida desde o fi nal do século XVII (SPERLING, 
1689, In: WHEELER, 1910), mas, comparada com 
a de outros animais, ainda pouco se sabe sobre sua 
composição, propriedades farmacológicas, imunoló-
gicas e alergênicas. Pinto et al. (2012) descrevem as 
peçonhas de formigas como ferramentas químicas, 
estratégicas na defesa das colônias, captura das pre-
sas, controle do território contra outros animais e na 
higienização contra doenças no interior da colônia. 

Um dos motivos da carência de estudos re-
alizados com peçonhas de formigas é a pequena 
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quantidade de material biológico que pode ser ex-
traído dos reservatórios glandulares (SANTOS et 
al., 2011), o que muito difi culta a identifi cação de 
componentes e análise de atividades farmacológi-
cas. Contudo, na plataforma PubMed (Biblioteca 
Nacional de Saúde e Medicina dos Estados Unidos), 
vinculada ao NCBI (Centro Nacional de Informa-
ção em Biotecnologia dos Estados unidos), são en-
contrados atualmente 396 artigos (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed/ consultado em 04/02/2015), 
quando se combinam as palavras-chaves “venom” 
e “ant”. Segundo esse site, a primeira publicação 
abordando explicitamente o tema é de 1946 e 83% 
das publicações ocorreram nos últimos 30 anos 
com uma forte tendência a aumentar (Figura 18.1). 
Comparativamente, quando a palavra-chave ant é 
substituída por snake (serpente), são listadas 12.300 
publicações, ou seja, até os tempos atuais, o investi-
mento no estudo de venenos de serpentes foi cerca 
31 vezes maior do que em relação aos venenos de 
formigas. Isto pode estar relacionado à importância 
toxicológica, à relativa facilidade de coleta do ve-
neno das serpentes e à quantidade disponível por 
indivíduo, associando apelo e facilidade de estudo.

Proteômica de Peçonhas

O termo Proteômica foi empregado pela pri-
meira vez em 1995 e defi nido como a caracterização 

em larga escala do conjunto de proteínas (o prote-
oma) expressas em uma célula ou tecido, a partir 
do genoma (WILKINS  et al., 1996). O proteoma 
de um organismo refl ete o conjunto de proteínas 
expressas por ele em determinada situação e, ao 
contrário do genoma, não é estático e pode se mo-
difi car, dependendo das condições e estímulos às 
quais este organismo está exposto (SILVA e SIL-
VA  et al., 2007). A proteômica estuda a estrutu-
ra, a função e o controle dos sistemas biológicos 
pela análise das propriedades, funções, sequência 
(identidade), abundância e atividade das proteí-
nas expressas por uma célula ou organismo, assim 
como as modifi cações, interações e translocações 
sofridas pelas proteínas (WILLIAMS; HOCHS-
TRASSER, 1997). 

Desta maneira, estudos proteômicos levam 
a três vertentes básicas, com implicações diretas 
nos campos da biologia molecular e da biotecno-
logia: (i) permitem a descoberta de vias metabóli-
cas nas diversas etapas celulares, gerando um co-
nhecimento sem precedente em biologia celular e 
bioquímica; (ii) viabilizam a identifi cação de novas 
moléculas bioativas, levando ao desenvolvimento 
de novos fármacos; e (iii) permitem também a 
identifi cação e caracterização de marcadores bio-
lógicos, isto é, moléculas endógenas ou exógenas 
específi cas de determinado estado patológico 
(ROCHA et al., 2007).

Figura 18.1 Evolução do número de publicações sobre veneno de formigas informadas no PubMed, 
nos últimos 30 anos. Na busca realizada em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ foram utilizadas 
as palavras-chave “ant” e “venom”.
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A proteômica tem um papel essencial na 
descoberta de novos peptídeos e permite aos pes-
quisadores visualizar, comparar e identifi car uma 
grande quantidade de proteínas. Além disso, pos-
sibilita a obtenção de informações quantitativas de 
proteínas expressas e modifi cações pós-transdu-
cionais que não podem ser deduzidas através do 
estudo do genoma (DIZ et al., 2012). Vale ressaltar, 
no entanto, que os bancos de dados genômicos e 
transcriptômicos facilitam as análises proteômi-
cas, especialmente na identifi cação de proteínas. 
O processamento e análise de dados proteômicos 
é complexo e consiste em uma sucessão de etapas 
metodológicas (DOMON; AEBERSON, 2006). 
Uma análise transparente e consistente de infor-
mações nas sequências LC/MS (Cromatografi a Lí-
quida/ Espectrometria de Massas) ou LC/MS/MS 
(Cromatografi a Líquida/ Espectrometria de Mas-
sas/ Espectrometria de Massas) requer múltiplos 
estágios. Esses incluem desde o processamento de 
dados brutos para extrair informações e sinais re-
levantes, a busca em banco de dados para designar 
os espectros de sequências proteicas, e o armaze-
namento dos resultados em bancos de dados (DO-
MON; AEBERSON, 2006). 

No banco de dados de proteínas do NCBI 
existem atualmente 283 acessos para sequências 
de proteínas de peçonhas de formiga (palavras-
chave: ant e venon) (http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/ acesso em 04/02/2015). Mas, esse 
banco de dados pode apresentar redundâncias. 
Por outro lado, no banco de dados do UNIPROT 
(http://www.uniprot.org/ acesso em 01/01/2015), 
onde são depositadas as sequências de proteínas 
caracterizadas, livres de redundâncias, são encon-
tradas somente 88 sequências. Dessas, 41 foram 
revisadas e depositadas no banco de dados sobre 
sequências proteicas do Swiss-Prot (http://web.
expasy.org/docs/swiss-prot_guideline.html/ aces-
so em 20/03/2015) e o restante não foi revisado. 
A quantidade de dados depositados nestes bancos 
tem crescido nos últimos anos e isto facilita novas 
análises proteômicas, que visam à identifi cação 
de componentes das peçonhas de formigas. Por 
sua vez, a Figura 18.1 evidencia um crescimento 
sensível no número de publicações no NCBI, com 
mais de 60 publicações (~16 %) somente nos úl-
timos três anos, contra uma média de 12 publi-
cações por ano nos anos anteriores. Esse recente 
crescimento do número de publicações sobre os 
venenos de formiga está certamente relacionado 
ao emprego das análises proteômicas. Por outro 

lado, estes dados revelam também um baixo nú-
mero de pesquisadores dedicados a este tema.

Pesquisas visando identifi car componentes 
das peçonhas de himenópteros podem ajudar a en-
tender melhor o mecanismo de sua ação no organis-
mo humano e podem auxiliar no desenvolvimento 
de alérgenos recombinantes para usos diagnóstico 
e terapêutico, a fi m de benefi ciar pessoas que apre-
sentam reações alérgicas graves a esses compostos 
(SANTOS; PALMA, 2009; SANTOS et al., 2011). 
Através de estudos proteômicos, por exemplo, po-
dem-se identifi car proteínas alergênicas, proteínas 
envolvidas no dano tecidual e capazes de promo-
ver infl amação de tecidos, algumas neurotoxinas e 
proteínas associadas à comunicação química que 
funcionam como feromônios (PINTO et al., 2012). 
Dessa forma, análises proteômicas ajudam a enten-
der os processos fi siológicos envolvidos no enve-
nenamento, assim como aqueles relacionados mais 
particularmente à biologia e ecologia do animal 
nas suas relações com seu habitat e a comunidade 
de organismos na qual ele se insere.

Assim, do ponto de vista da toxinologia 
molecular e da venômica, o interesse científi co e 
a preocupação pública sobre peçonhas animais 
têm crescido acentuadamente devido à grande di-
versidade de compostos bioativos, aos riscos para 
a segurança, e aos usos terapêuticos potenciais de 
compostos isolados (BOUZID et al., 2013).

Venômica: a Proteômica aplicada ao estudo 
das peçonhas 

 Fontes ricas de moléculas bioativas, as pe-
çonhas de diversos animais têm sido exploradas 
através de técnicas proteômicas. Esta abordagem, 
desde 2009, é denominada Venômica (ESCOU-
BAS; KING, 2009). 

Até a década de 1990, os estudos baseavam-se 
em métodos clássicos de caracterização bioquímica, 
tais como a cromatografi a associada à eletroforese 
unidirecional (SDS-PAGE). Com o advento da Prote-
ômica e o posterior desenvolvimento de técnicas mais 
sofi sticadas, um novo panorama no estudo das peço-
nhas foi estabelecido. Protocolos como a eletroforese 
bidimensional (2D-SDS-PAGE) e a espectrometria 
de massas permitiram um aprofundamento sobre a 
bioquímica das peçonhas, especialmente no que diz 
respeito às proteínas (FOX; SERRANO, 2008). 

Componentes proteicos da peçonha de di-
versos animais já foram total ou parcialmente ca-
racterizados. Entre estes organismos, destacam-se 
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espécies de aranhas (SANTOS et al., 2009; KUHN-
NENTWIG et al., 2011), serpentes (GIEORGIEVA 
et al., 2011), abelhas (GRAAF et al., 2009), vespas 
(SANTOS et al., 2011), formigas (HOFFMAN et 
al., 2005), escorpiões (SCHWARTZ et al., 2008), 
centopeias (RATES et al., 2007) e sapos (RATES 
et al., 2011).

Complexidade e Estrutura das Peçonhas

Insetos são invertebrados dotados de uma 
grande variedade de mecanismos de defesa, o que 
é um dos motivos pelos quais conseguiram ocu-
par os mais diversos ambientes terrestres (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990; PALMA, 2006). As for-
migas são himenópteros aculeados, por apresenta-
rem basalmente um aparelho inoculador (ferrão), 
além das glândulas secretoras correspondentes, 
onde a peçonha é produzida, armazenada em um 
reservatório conectado ao aparato inoculador. 
Algumas subfamílias de Formicidae perderam o 
ferrão através do processo evolutivo, através de 
modifi cações na morfologia da região terminal do 
gáster (como, por exemplo, o acidóporo na subfa-
mília Formicinae, utilizado para projetar um ve-
neno composto basicamente de acido fórmico e 
hidrocarbonetos).

i) Hymenoptera não Formicidae

Há mais de 50 anos, verifi cou-se que a peço-
nha bruta de abelhas apresentava atividade antimi-
crobiana, e a melitina foi isolada como uma das fra-
ções responsáveis por essa atividade (FENNEL et al., 
1967). A peçonha bruta e uma fração isolada por cro-
matografi a líquida apresentaram atividade antimi-
crobiana contra bactérias gram-positivas e gram-ne-
gativas, inclusive cepas resistentes de Staphylococcus 
aureus (FENNEL; SHIPMAN; COLE, 1967).  

As peçonhas de himenópteros são carac-
terizadas como uma mistura complexa de pro-
teínas, peptídeos, alcaloides e aminas (HIDER, 
1988; JONES et al., 1999; HOFFMAN, 2006; PAL-
MA, 2006; PINTO et al., 2012; TOUCHARD et 
al., 2014a,b). Os peptídeos são, em sua maioria, 
catiônicos, pequenos e lineares, apresentando um 
alto conteúdo de α-hélices, que são responsáveis 
pela lise de células, hemólise, liberação de hista-
mina por mastócitos e atividades antimicrobia-
nas (PALMA, 2006; AILI et al., 2014). Em geral, 
os peptídeos estão envolvidos em processos que 
incluem a permeabilização da membrana e sua 

consequente destruição, ocasionando a morte celu-
lar (DESBOIS et al., 2010). Esses processos podem 
também intensifi car a dispersão de outras toxinas 
da peçonha nos tecidos (BOUZID et al., 2013). Des-
sa forma, himenópteros oferecem uma infi nidade 
de moléculas biologicamente ativas que incorpo-
ram as bases fi siopatológicas das causas das alergias, 
do envenenamento pelas peçonhas de formigas e 
pelo uso tradicional e atual de formigas para medi-
camentos e na procura de novas drogas pela indús-
tria (AILI et al., 2014; TORRES et al., 2014).

ii) Formicidae não poneromorfas

Touchard et al. (2014a) analisam a compo-
sição e a diversidade estrutural de peptídeos nas 
peçonhas de numerosas formigas com ferrão, po-
neromorfas ou não, em diversas subfamílias (Para-
ponerinae, Ponerinae, Myrmeciinae, Pseudomyr-
mecinae, Ectatomminae, Myrmicinae). Seus re-
sultados apontam a grande diversidade estrutural 
dos peptídeos presentes na peçonha de formigas e 
demonstraram, por diversas metodologias que in-
cluem a espectrometria de massa, que existem mais 
de uma centena de peptídeos diferentes na compo-
sição dessas peçonhas. Concluem afi rmando que a 
complexidade de moléculas bioativas presentes na 
peçonha das formigas é semelhante ou maior que 
as encontradas em aranhas, escorpiões e serpentes 
(TOUCHARD et al., 2014a,b). De fato, até a pre-
sente data, as peçonhas de apenas onze espécies de 
formigas foram caracterizadas bioquimicamente e 
72 sequências de peptídeos foram descritas, como, 
por exemplo, as poneratoxinas (PIEK et al., 1991, 
SZOLAJSKA et al., 2004), as ponericinas (ORIVEL 
et al., 2001), as bicarinalinas (RIFFLET et al., 2012) 
e as dinoponeratoxinas (COLOGNA et al., 2013, 
JOHNSON et al., 2010)  Além disso, peçonhas de 
formigas contêm ainda enzimas variadas, como 
lipases, hialuronidases, fosfolipases ou estereases 
(PLUZHNIKOV et al., 2006). 

Entre as Dorylinae, a única informação que 
se tem sobre peçonhas é para a espécie neotropical 
Eciton burchellii cujo veneno possui forte atividade 
esterásica, mas apresenta uma moderada imuno-
genicidade e citotoxicidade (BLUM, 1992).

Única entre as Myrmeciinae australianas, a 
composição proteica da peçonha de Myrmecia pi-
losula (Jack jumper ant) foi descrita, utilizando as 
técnicas de SDS-PAGE, cromatografi a líquida de 
alta efi ciência e espectrometria de massas. Estas 
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técnicas revelaram que o veneno possui um perfi l 
formado por proteínas variando em tamanho de 
26 a 90 kDa, dentre elas a pilosulina 1 (ou Myr p 3), 
uma proteína com caráter alergênico ligante de IgE 
(PAN; HINK, 2000; WIESE et al., 2006). As pilolu-
sinas compreendem uma família de peptídeos que 
apresentam atividade hemolítica e citotoxicidade a 
linfócitos B transformados pelo vírus Epstein-Barr 
e a células mononucleares normais de sangue peri-
férico (WU et al., 1998).

Na subfamília Myrmicinae há, sobretudo, 
informações sobre os venenos em três gêneros: 
Pogonomyrmex, Solenopsis e Tetramorium. 

Formigas do gênero Pogonomyrmex apre-
sentam elevado teor de enzimas no veneno, pos-
suindo quantidades signifi cativas de fosfolipases 
A e B, bem como hialuronidases, lipases, fosfa-
tases e esterases, todas com potencial hemolítico 
(SCHMIDT; BLUM, 1978a e b). 

Entre as “formigas de fogo”, Solenopsis 
invicta é, de longe, a formiga cuja peçonha é a 
mais bem estudada. Sabe-se, que 95% do veneno 
são constituídos por alcaloides, principalmente a 
piperidina responsável pela pustulação no local 
da ferroada (DESLIPPE; GUO, 2000; CHEN; 
FADAMIRO, 2009). Hoff man e colaboradores 
(1988) identifi caram quatro proteínas alergênicas 
(Sol i 1, Sol i 2, Sol i 3 e Sol i 4) na peçonha de S. 
invicta, sendo que a Sol i 2 e Sol i 4 não são similares 
às proteínas caracterizadas e encontradas em outros 
venenos (HOFFMAN; DOVE; JACOBSON, 1988). 
A Sol i 3 pertence à família do Antígeno 5 e a Sol i 1 
é uma fosfolipase (HOFFMAN, 1993; HOFFMAN 
et al., 2005). Outras espécies do gênero Solenopsis, 
tais como S. richteri, S. germinata, S. aurea e 
S. xyloni, possuem peçonhas com composição 
semelhante à de S. invicta, para as quais também 
foram identifi cados quatro alérgenos proteicos 
principais (HOFFMAN et al., 1990).

Em 2005, Valles; Pereira identifi caram e ca-
racterizaram a presença da proteína transferrina 
na peçonha de S. invicta. Estudos moleculares da 
transferrina em várias espécies de insetos indica-
ram que esta é uma proteína multifuncional, de 
ligação iônica envolvida no metabolismo do ferro 
(YUN et al., 2009). Esta glicoproteína, ao controlar 
o nível de íons livres em fl uidos biológicos, desem-
penha um papel biocida em bactérias, pois mantém 
o Fe3+ indisponível para ser utilizado no metabo-
lismo microbiano (YUN et al., 2009). A transferrina 
obtida por processo recombinante possui atividade 
antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e 

gram-negativas (YUN et al., 2009). Dessa forma, 
acredita-se que esta proteína pode desempenhar 
papel importante na defesa contra patógenos inva-
sores e, juntamente com outros peptídeos com ação 
antimicrobiana, atue na manutenção de assepsia da 
colônia (PINTO et al., 2012).

A peçonha bruta de Tetramorium 
bicarinatum possui atividade antibacteriana con-
tra cepas selvagens de Staphylococcus aureus e S. 
xylosus (BOUZID et al., 2013). Já no veneno de 
Tetramorium caespitum, foram identifi cados até o 
momento predominantemente componentes pro-
teicos desprovidos de atividades fosfolipásica ou 
hialuronidásica (VON SICARD et al., 1989). 

Diversas Myrmicinae possuem peçonha 
cujos componentes principais são alcaloides do 
tipo piperidina, pirrolidina e pirrolizínicos, passí-
veis de serem utilizados para a concepção de no-
vos produtos farmacêuticos (PLUZHNIKOV et 
al., 2006). 

No veneno da Pseudomyrmecinae 
Pseudomyrmex triplarinus foram encontradas 
proteínas que foram caracterizadas como 
fosfolipase, mimerxina e hemolisina (Pan, 2000 
Apud: HOFFMAN, 2010). TOUCHARD et al. 
(2014c) descreveram a ação paralisante e letal 
da peçonha da Pseudomyrmex  penetrator, P. 
termitarius e P. gracilis em  operários do térmita 
Nasutitermes costalis. As análises das frações 
obtidas por HPLC e MALDI-TOF MS revelaram 
que o veneno de P. termitarius é composto de 87 
peptídeos lineares, enquanto que as peçonhas de 
P. gracilis e P. penetrator são compostas por 23 e 26 
peptídeos, respectivamente. Os autores defendem 
que estes peptídeos estão diretamente ligados à 
ação paralisante e letal destas peçonhas às presas.

iii) Poneromorfas

Nas Ectatomminae são conhecidas algumas 
neurotoxinas, como a ectatomina, isolada da peço-
nha de Ectatomma tuberculatum. Esta é uma proteí-
na básica, de peso molecular igual a 7.928 Da e pon-
to isoelétrico igual a 9.95. Em concentrações baixas 
(0,05 a 1,0 μM), a ectatomina provoca a formação 
de canais em membranas celulares e artifi ciais e é 
responsável pela maior toxicidade da peçonha em 
mamíferos e insetos (PLUZHNIKOV et al., 1999).  

Na subfamília Paraponerinae, a única infor-
mação disponível é o isolamento de um neuropep-
tídeo na peçonha de Paraponera clavata (SZOLA-
JSKA et al., 2004).
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Entre as Ponerinae, Orivel et al. (2001) iso-
laram 15 novos peptídeos que apresentaram ati-
vidade antimicrobiana, inseticida e hemolítica na 
peçonha da espécie neotropical Neoponera goeldii. 
Em Dinoponera australis (Ponerinae), foram iden-
tifi cados seis peptídeos para os quais a atividade 
biológica ainda não foi defi nida (JOHNSON et al., 
2010, COLOGNA et al., 2013). 

As formigas Brachyponera chinensis, 
Brachyponera sennaarensis, e N. goeldii são impli-
cadas comumente em acidentes decorrentes de fer-
roadas, onde a peçonha é responsável de quadros 
de anafi latoxia nas vítimas (HOFFMAN, 2010). Na 
peçonha de B. sennaarensis, foram identifi cadas 
proteínas com massa molecular de 16 e 24 kDa, 
caracterizadas como ligantes IgE. A proteína de 
24 kDa foi caracterizada como similar ao antígeno 
de mesmo peso molecular descrito para S. invicta 
(REUNALA et al., 2005) e também isolado da pe-
çonha de B. chinensis (LEE et al., 2009). Tal antí-
geno já foi sequenciado e sua estrutura tridimen-
sional determinada por técnicas cristalográfi cas 
(HOFFMAN, 2010). Manso et al. (2010), também 
através da técnica de eletroforese bidimensional, 
identifi caram na peçonha de N. goeldii quatro pro-
teínas ligantes de IgE com peso entre 30 e 45 kDa.

Atividade biológica

Peçonhas de formigas que possuem grande 
quantidade de alcaloides na sua composição foram 
até o momento bem estudadas, particularmente as 
produzidas por espécies dos gêneros Monomorium 
sp. e Solenopsis sp. (JONES et al., 1999; DESLIPPE; 
GUO, 2000; CHEN; FADAMIRO, 2009). Em geral, 
as peçonhas de formigas dos grupos Poneroide e 
Formicoide são ricas em compostos proteicos. Os 
Poneroides apresentam em sua composição gran-
de quantidade de peptídeos, especialmente nas 
peçonhas da subfamília Ponerinae. Peptideos tam-
bém estão sendo isolados e caracterizados a partir 
da peçonha de formigas do grupo Formicoide, nas 
subfamílias Ectatomminae, Myrmeciinae, Myr-
micinae e Pseudomyrmecinae (PLUZHNIKOV 
et al., 1999, WU et al., 1998; SZOLAJSKA et al., 
2004; BOUZID et al. 2013; COLOGNA et al., 2013; 
TOUCHARD et al. 2014a, b, c; AILI et al., 2014).

i) Organismos não Formicidae

Os estudos mais extensivos de caracteriza-
ção de peçonhas, dentro dos himenópteros, são 

voltados para as abelhas sociais, especialmente 
Apis, e diversas vespas sociais (Vespula, Vespa e 
Polistes) (SANTANA, 2008). Outros organismos 
também tiveram sua peçonha bastante estudada, e 
alguns com comprovada bioatividade. Neste gru-
po, incluem-se gastrópodes, aranhas, serpentes, 
lagartos, escorpiões e anêmonas marinhas. O cap-
topril, por exemplo, uma droga anti-hipertensiva 
empregada em medicina, foi isolada da peçonha 
da serpente Bothrops jararaca (LEWIS; GARCIA, 
2003). 

Tais atividades biológicas nem sempre se 
mostram benéfi cas e isso depende do mecanis-
mo de ação e do organismo no qual a peçonha é 
inoculada. Por exemplo, a peçonha do escorpião 
(Tityus serrulatus) possui atividade imunomodu-
latória sobre macrófagos murinos, interferindo na 
produção e liberação de determinadas citocinas 
e óxido nítrico (PETRICEVICH et al., 2007). O 
mesmo efeito também foi demonstrado em ma-
crófagos expostos aos venenos de outros animais: 
vespas (PONVERT et al., 2001), abelhas (JANG et 
al.,  2005) e aranhas (ZANCHET et al., 2004). 

Proteínas alergênicas também foram isola-
das na peçonha da abelha Apis mellifera carnica 
como também três novas proteínas (PEIREN et 
al., 2005). Estas proteínas alergênicas (ou alérge-
nos) apresentam a propriedade de sensibilizar, ou 
seja, induzir o sistema imune a produzir anticor-
pos com elevada especifi cidade, desencadeando 
sintomas alérgicos em pacientes sensibilizados 
(HOFFMAN, 2006; AALBERSE, 2000). Os peptí-
deos bioativos e as proteínas são os principais res-
ponsáveis por edema, dores prolongadas, eritema, 
reações alérgicas e sistêmicas (LORENZI, 2002).

A melitina é um peptídeo potencialmente 
tóxico e com grande atividade hemolítica, que foi 
isolado da peçonha de A. mellifera (SCIANI et al., 
2010). Acredita-se que a importância da melitina 
nas peçonhas pode estar relacionada a sua capaci-
dade de ativar ou inativar peptídeos (LEE et al., 
2007; PEIREN et al., 2008).

Além disso, algumas peçonhas apresentam 
atividade hemolítica e/ou citotóxica, induzindo 
morte, geralmente por apoptose, em células hu-
manas (BERNHEIMER et al., 1980; NUNES et al., 
2012).

Uma proteína foi identifi cada no veneno 
de vespa Cyphononyx dorsalis apresentando efei-
to paralítico sob suas presas (YAMAMOTO et al., 
2007). Na peçonha das vespas solitárias Eume-
nes pomiformis e Orancistrocerus drewseni foram 
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identifi cadas mais de 20 proteínas, sendo a argi-
nina quinase a proteína predominante (BAEK; 
LEE, 2010).

ii) Formicidae não Poneromorfas

Diversas peçonhas e toxinas de formigas 
têm propriedades antimicrobianas, como a sole-
nopsina A, um alcaloide isolado da peçonha de 
S. invicta que inibe sinalização intracelular na 
bactéria Gram-negativa Pseudomonas aerugino-
sa (PARK et al., 2008). O alcaloide piperideína 
isolado da peçonha de S. invicta exibe atividade 
antifúngica (DAI et al., 2011). A isosolenopsina 
A, outro alcaloide isolado desta mesma formiga, 
é um potente inibidor seletivo da isoforma neu-
ronal da óxido nítrico-sintase, que pode ter efeito 
signifi cativo nas reações adversas das ferroadas 
(YI et al., 2003).

Na peçonha da formiga australiana 
Myrmecia pilulosa, foram isolados três peptídeos 
citotóxicos (pilosulinas 1, 2 e 3) (WU et al., 1998). 
A pilosulina-1, caracterizada como um poten-
te peptídeo antimicrobiano de amplo espectro, 
apresenta atividade contra microrganismos pa-
drões e multirresistentes Gram-positivos, Gram
-negativos e Candida albicans (PLUZHNIKOV et 
al., 2006).

 O veneno de determinadas espécies 
de formigas apresenta propriedades citotóxi-
cas, como em Formica rufa (BLUM, 1992), e/
ou ação hemolítica, como em Myrmecia pilosula 
(MATUSZEK et al., 1992), Pseudomyrmex tri-
plarinus (HINK; PAPPAS; JAWORSKI, 1994), 
Solenopsis spp. e Myrmica ruginodis (BLUM, 
1992), Pogonomyrmex barbatus (BERNHEIMER 
et al., 1980), Myrmecia pilosula (MATUSZEK et 
al., 1992). As concentrações mínimas de hemóli-
se são variáveis e, dentro de um mesmo gênero, 
pode haver uma grande discrepância. Por exem-
plo, são necessárias 500 unid./mg da peçonha seca 
de Pogonomyrmex barbatus para que haja 50% 
de hemólise (BERNHEIMER et al., 1980) [com-
parativamente, são necessárias apenas 10 unid./
mg da peçonha seca de Paraponera clavata para 
obter o mesmo valor de hemólise (SCHMIDT et 
al., 1984)]. Segundo Matuszek et al. (1992), é ne-
cessária uma concentração de 65 ug/mL da pe-
çonha da formiga Myrmecia pilosula para gerar 
12,5% de hemólise. A hemólise pode ser resultado 
de um ou mais mecanismos de ação, geralmen-
te ligados à ação de enzima(s). Pode haver uma 

hemólise direta, onde um ou mais componentes 
da peçonha agem sobre a membrana eritrocítica, 
gerando poros e levando à lise. Por exemplo, as 
fosfolipases clivam os fosfolipídeos da membrana, 
formando canais e proteínas/peptídeos que pos-
suem atividade surfactante, ambos, favorecendo o 
extravasamento do conteúdo intracelular (HINK 
et al., 1994; MATUSZEK et al., 1992). A hemólise 
indireta pode ser, por exemplo, mediada por ação 
do complemento, onde componentes da peçonha, 
como metaloproteinases, facilitam a ação das pro-
teínas iniciadoras da cascata de ativação do com-
plemento (TAMBOURGI et al., 2000).  

O veneno de várias espécies apresenta outras 
propriedades interessantes. Na medicina chinesa, 
por exemplo, extratos de Polyrhachis lamellidens 
são tidos como anti-infl amatórios e analgésicos 
(KOU et al., 2005). Da peçonha de Pseudomyrmex 
triplarinus foram isoladas seis isoformas de uma 
proteína com ação anti-infl amatória em edema ex-
perimental (PAN; HINK, 2000). A pilosulina 5 da 
peçonha de M. pilosula é capaz de provocar a libe-
ração de histamina (INAGAKI et al., 2008).

Além disso, a peçonha de algumas formigas 
pode ainda interferir em outros processos imu-
nológicos, criando um quadro pró-infl amatório, 
agindo sobre a liberação de determinadas citoci-
nas (SANTANA, 2008), ativação do complemento 
(SHULTZ et al., 1979) e liberação de mediadores 
lipídicos, como a histamina (LIND, 1982). A maio-
ria dos componentes alergênicos contidos em ve-
nenos de formigas inclui compostos de cerca de 30 
kDa (WIESE et al., 2006).

iii) Poneromorfas

 Na subfamília Ectatomminae, a ectatomi-
na, uma toxina isolada de Ectatomma tuberculatum, 
age na membrana celular formando canais, e age 
também em canais de cálcio de miocárdio isolado 
de rato (PLUZHNIKOV et al., 1999). 

Na subfamília Paraponerinae, alguns dos 
componentes responsáveis para a atividade tóxica 
de venenos têm sido isolados, tais como a ponera-
toxina, isolada da peçonha da tocandeira (também 
conhecida como tocandira ou, ainda, tucandeira) 
Paraponera clavata (SZOLAJSKA, 2004) e cininas 
neurotóxicas (PIEK, 1991). Além disso, foram en-
contradas cininas neurotóxicas em peçonhas de 
diversas formigas, em particular P. clavata (PIEK, 
1991). Seu veneno possui um neuropeptídeo que 
afeta os canais de sódio e bloqueia a transmissão 
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sináptica no sistema nervoso central do inseto, de 
maneira dose-dependente (PLUZHNIKOV et al., 
2006).

Na subfamília Ponerinae, efeitos tóxicos 
de peçonhas e veneno de diversas espécies de 
formigas em insetos são relatados, principalmente 
das peçonhas de Ponerinae nos gêneros 
Brachyponera (B. chinensis, B. sennaarensis), 
Bothroponera (Bothroponera insularis), Neoponera 
(Neoponera apicalis, Neoponera obscuricornis 
[provavelmente Neoponera verenae], Neoponera 
villosa), Paltothyreus (Paltothyreus tarsatus), 
Pseudoneoponera (Pseudoneoponera tridentata) 
(ORIVEL; DEJEAN, 2001; ORIVEL et al., 2001, 
CRUZ LÓPEZ et al., 1997, NIKBAKHTZADEH 
et al. 2009, MASCHWITZ et al. 1981). A indução 
de apoptose celular foi identifi cada por BADR et 
al. (2012) na peçonha de B. sennaarensis frente a 
células de linhagem tumorais. 

Em Neoponera goeldii foram isolados po-
nericinas, peptídeos que apresentam atividades 
hemolítica, inseticida contra larvas de gafanhotos, 
e antimicrobiana, contra bactérias Gram-positivas 
e Gram-negativas (ORIVEL; DEJEAN, 2001; PLU-
ZHNIKOV et al., 2006). O ensaio antibacteriano 
utilizando a peçonha bruta da formiga N. goeldii 
demonstrou forte ação contra bactérias gram-po-
sitivas (Staphylococcus aureus CIP 677, S. aureus 
LMA, entre outros) e gram-negativas (Escherichia 
coli CIP 548, E. coli L, Klebsiella pneumoniae CIP 
8291, Pseudomonas aeruginosa CIP A22), a uma 
concentração de 30 μg (peçonha bruta liofi lizada)/
μL (ORIVEL et al., 2001).

A peçonha de B. sennaarensis afeta a viabi-
lidade celular de células de linhagem tumoral de 
câncer de mama, de maneira dose-dependente, ao 
passo que não afeta a viabilidade de células nor-
mais do epitélio de mama, nem de células mono-
nucleares de sangue periférico (BADR et al., 2012). 
Além disso, apresenta atividade anti-infl amatória 
in vivo (DKHIL et al. 2010). Kim et al. (2001) de-
monstraram a presença um ligante específi co de 
IgE na anafi laxia causada por B. chinensis. 

A poneratoxina de P. clavata também 
tem atividade neurotóxica (SZOLAJSKA et al., 
2004), sendo capaz de afetar a transmissão neu-
romuscular em ratos, age pré- e pós-sinaptica-
mente (HENDRICH et al., 2002). Da peçonha de 
Dinoponera quadriceps, foram isoladas neuroto-
xinas com potencial pró e anticonvulsivante em 
modelo murino (NÔGA et al., 2012, COLOGNA 
et al.,  2013).
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