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Resumo

O estudo de insetos sociais também in-
clui como forma de expressão de seu repertório 
comportamental a construção de uma estrutura 
que abriga e mantém condições ideais para ma-
nutenção e desenvolvimento de suas colônias. 
Um ninho, por defi nição, é um sistema de pas-
sagens e cavidades que se comunicam entre si e 
com o exterior. Os ninhos das formigas,  popu-
larmente chamados de formigueiros, podem ser 
construídos no chão, superfi cial ou subterrane-
amente, em madeiras, no interior de troncos ou 
mesmo em outras partes de plantas. As formigas 
também podem se instalar no interior das resi-
dências, sob azulejos e pisos, batentes, móveis 
ou aparelhos eletrodomésticos. Por outro lado, 
uma mesma espécie pode construir diferentes 
estruturas, dependendo do ambiente, clima, solo 
entre outros fatores.  As formigas poneromorfas 
apresentam distribuição cosmopolita contando 
aproximadamente com 1.700 espécies inseridas 
em 49 gêneros de seis subfamílias: Amblyoponi-
nae, Ectatomminae, Heteroponerinae, Parapone-
rinae, Ponerinae e Proceratiinae. Formigas deste 
grupo estruturam seus ninhos de maneira relati-
vamente simples. De modo geral, a maioria dos 
seus ninhos são construídos no solo, chamados 

de terrícolas e, neste caso, podem ser construí-
dos subterraneamente ou superfi cialmente. Ni-
nhos terrícolas subterrâneos típicos de formigas 
poneromorfas apresentam um único orifício de 
entrada com um túnel vertical que leva às câma-
ras horizontais, este sistema de câmaras e galerias 
simples são escavados, em geral, a poucos metros 
de profundidade. Ninhos terrícolas superfi ciais 
também são construídos por poneromorfas e, 
neste caso, muitas vezes associados a raízes de 
plantas, estrutura que deve ajudar a promover 
condições mais estáveis de temperatura e umi-
dade relativa dentro do ninho. Um terceiro tipo 
de ninhos construídos por estas formigas são 
aqueles estruturados em partes orgânicas de ve-
getais vivos ou mortos, recebendo a terminologia 
de arborícolas. Neste contexto, destacam-se for-
migas do gênero  Pachycondyla  Smith 1858 que 
estruturam seus ninhos em cavidades naturais, 
ramos secos, cascas e raízes de árvores, atrás do 
pecíolo de palmeiras, em frutos secos e raízes de 
bromélias, gomos de bambu e árvores podres. 
Um traço importante do modelo arquitetônico 
que pode servir como ferramenta taxonômica é 
a presença de estruturas diferenciadas em torno 
ou sobre o orifício de entrada e saída do ninho. 
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Abstract

Nesting biology and nest architecture of 
poneromorph ants of Brazil - Th e study of social 
insects includes, as a form of expression of their 
behavioural repertoire, the building of a structure 
that shelters and maintains optimal conditions 
for the colonies’ maintenance and development. 
A nest is a system of passages and cavities that 
are connected to each other and with the outside. 
Ant nests can be constructed on or below the 
ground, or can occur on wood, inside trunks of 
trees or in other plant parts. Ants can also live 
inside houses, under tiles and the fl oor, in door-
jambs, furnishings or household appliances. 
Th e same species may build diff erent structures 
depending on the environment, weather, soil 
and other factors. Th e poneromorph ants have a 
cosmopolitan distribution, with approximately 
1,700 species included in 49 genera of six 
subfamilies. Ants of this group build relatively 
simple nests. In general, most of their nests are 
terricolous and may be constructed on the surface 
or underground. Th e typical poneromorph 
terricolous nests are underground, and have only 

one entrance hole with a vertical tunnel connected 
to horizontal chambers, which are generally 
excavated only a few meters deep. Poneromorphs 
also build superfi cial terricolous nests, and in this 
case they are commonly associated with roots, 
which may provide a more stable temperature 
and relative humidity inside the nest. Th e 
third kind of nest built by these ants, termed 
arboricolous, is structured in living or dead 
plant parts. Pachycondyla ants build their nests 
in natural cavities, dry branches, tree bark and 
roots, behind the petiole of palm trees, on dried 
fruit and on bromeliad roots, bamboo canes and 
rotting tree trunks. A taxonomically important 
trait of the architectural model is the presence 
of diff erentiated structures around or on the 
entrance and exit hole. Th ese structures are oft en 
unique to each species and can therefore be used 
to distinguish them. Some species of the genus 
Ectatomma build chimney-like structures on the 
nest entrance and/or exit, which may function 
to prevent water from entering the nest in rainy 
periods. Poneromorph nests, in general, do not 

Essas estruturas são únicas para cada espécie e, 
portanto, servem para distingui-las. Algumas es-
pécies do gênero Ectatomma Smith 1858 constro-
em estruturas em forma de chaminé na entrada 
e/ou saída do ninho, que devem ter a função de 
evitar a entrada de água no ninho, em períodos 
mais chuvosos. Os ninhos de poneromorfas, de 
maneira geral, não apresentam câmaras, que são 
usadas de forma especializada, ainda que haja re-
lato de espécies de Ectatomma que usem sempre 
as câmaras mais profundas, no solo, para abri-
gar os imaturos e casos como o de Pachycondyla 
striata  Smith 1858, que separam o estágio de 
pupa dos outros estágios em câmaras diferentes 
e, ainda, o de  Neoponera villosa  Fabricius 1804, 
que abrigam larvas de último instar e pupas em 
folhas mais centrais de bromélias. Ninhos de for-
migas deste grupo, sobretudo os subterrâneos, 
são na maioria monodômicos, ou seja, estrutu-
ram seus ninhos em um único sítio de nidifi ca-

ção. Contudo, há casos de ninhos polidômicos, 
no qual a colônia se fragmenta em mais de um 
sítio, buscando, sobretudo, otimizar a coleta de 
recursos. Algumas espécies podem ainda manter 
associação com outros artrópodes, inclusive ou-
tras espécies de formigas, e mesmo vertebrados 
compartilhando a mesma estrutura do ninho. 
De fato, há casos de espécies que se apropriam 
de ninhos pré-existentes de outras espécies. Ad-
mite-se que várias espécies de formigas incor-
poram cavidades ou ninhos de outros animais 
com a fi nalidade de poupar energia e ampliar 
sua colônia. Portanto, ainda que a arquitetura de 
ninho seja uma expressão importante do com-
portamento das formigas e que sua estrutura, 
além de estabelecer condições favoráveis para o 
desenvolvimento e proteção da colônia, também 
dá noção do contexto evolutivo em que a espécie 
se encontra, poucos são os trabalhos encontra-
dos na literatura que já investigaram este tema. 
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have special-purpose chambers, although it has 
been reported that: some species of Ectatomma 
always use the deepest chambers in the ground 
to shelter juveniles; that P. striata separates 
the pupae from the other stages in diff erent 
chambers; and that P. villosa shelters larvae of the 
last instars and pupae in more-central leaves of 
bromeliads. Most of the nests of ants belonging 
to this group, especially the underground ones, 
are monodomic, i.e., they build their nest in only 
one nesting site. However, there are polydomic 
nests in which the colony divides itself across 
more than one site as a strategy to optimize food 

collection. Some species are associated with other 
arthropods, including other ant species and even 
with vertebrates sharing the same nest structure. 
In fact, some species appropriate the nests of 
other species. It is thought that many ant species 
incorporate cavities or nests of other animals 
in order to save energy and expand their own 
colony. Th us, the nest architecture is not only an 
important expression of ant behaviour, but also 
in addition to establishing favorable conditions 
for the development and protection of the colony, 
gives some idea of the evolutionary context of the 
species, a subject treated in only a few studies.

1 Características gerais de ninhos

Os animais elaboram construções de muitos 
formatos, mas só os insetos sociais desenvolvem ar-
quiteturas com alto padrão de sofi sticação no reino 
animal (THERAULAZ et al.,1998). Os cupins, por 
exemplo, usam ninhos terrícolas ou arborícolas que 
são verdadeiras fortalezas capazes de promover um 
ambiente ideal para a vida de suas colônias. Muitas 
espécies de abelhas são construtoras especializadas 
em fundar colmeias que além de garantir o bem-es-
tar para seus integrantes, também são usadas para 
processar e acondicionar alimento para adultos e 
imaturos em células individualizadas. As vespas 
sociais constroem ninhos fechados ou abertos, pe-
dunculados ou não, ambos de papelão e, da mesma 
forma que as abelhas, individualizam os imaturos 
em células específi cas (THERAULAZ et al.,1998).

Em oposição a este modelo, as formigas não 
separam os imaturos em células como em abelhas 
e vespas (SUDD; FRANKS, 1987); os ninhos das 
formigas oferecem um local em que as interações 
entre adultos-larva e larva-larva não têm obstácu-
los e, por isso, o ninho é um local propício para a 
maior parte das interações entre os membros da 
colônia (STARR, 1991). 

Assim a construção e a ampliação do ninho 
são um conjunto de tarefas que requer operárias 
para trabalharem juntas, favorecendo a divisão de 
trabalho, de modo que cada indivíduo executa ati-
vidades distintas para completar uma sub-tarefa 
(ANDERSON; McSHEA, 2001).

Os ninhos de formigas apresentam cons-
truções visando uma variação favorável de tem-
peratura, umidade e uma arquitetura que forneça 
importantes subsídios à sua organização social e 
cuidados com a prole (SUDD; FRANKS, 1987).

A arquitetura dos ninhos é de fundamen-
tal importância para as formigas que habitam 
ambientes extremos ou abertos (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990). Os ninhos construídos pelas for-
migas revelam alto investimento em localização, 
construção e regulação térmica (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990). Neste sentido, uma arquitetura 
complexa pode desenvolver um valioso e persis-
tente micro-hábitat e normalmente tais caracterís-
ticas não ocorrem entre os indivíduos que cons-
troem ninhos simples (PEETERS; HÖLLDOBLER, 
1995).

As formigas organizam seus ninhos em câ-
maras para abrigar os adultos e os imaturos. Em 
muitas espécies de formigas os imaturos são sepa-
rados em câmaras conforme o estágio de desenvol-
vimento. Isto se deve aos diferentes níveis de pro-
fundidade em que se encontram e que apresentam 
temperatura e umidade distintas em relação ao 
período do dia e do ano (SUDD; FRANKS, 1987). 
O sucesso deste grupo na elaboração destas estru-
turas é tão grande que diversos outros animais se 
benefi ciam dos ninhos de formigas e os utilizam 
como locais de alimentação, reprodução ou sim-
plesmente como abrigo no período de inatividade 
(SUDD; FRANKS, 1987, HÖLLDOBLER; WIL-
SON, 1990, SÁNCHEZ-PIÑEIRO; GOMES, 1995). 
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O grupo poneromorfa tem uma distribui-
ção cosmopolita e abriga aproximadamente 1.700 
espécies em 55 gêneros de seis subfamílias: Am-
blyoponinae, Ectatomminae, Heteroponerinae, Pa-
raponerinae, Ponerinae e Proceratiinae (BOLTON, 
2003). Estas formigas são, em geral, consideradas 
menos derivadas (WHEELER, 1926; WHEELER; 
WHEELER, 1952; WILSON, 1971; PEETERS, 
1997; HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; WILSON; 
HÖLLDOBLER, 2005) e constroem seus ninhos 
de forma relativamente simples (PEETERS et al., 
1994; BRAUN et al., 1994). De fato, poucas espé-
cies do grupo das poneromorfas têm ninhos ela-
borados, como é caso de Harpegnathos saltator 
Jerdon 1851 (PEETERS et al., 1994). 

Entendemos por ninhos simples aqueles que 
são construídos com um número reduzido de câ-
maras, quase não são ramifi cados, ou têm somente 
um eixo vertical que termina em uma câmara, não 
apresentando organização estrutural e facilidade 
para acondicionar a cria e o alimento. No entan-
to, ninhos complexos, além de compartilhar des-
tas características, são também estratégicos, com 
muitas entradas e/ou saídas para facilitar o acesso, 
também construídos em locais que permitam a so-
brevivência e longevidade da colônia.

2 Classifi cação dos ninhos

As formigas usam diversas estratégias para 
construírem seus ninhos. Elas geralmente cons-
troem ninhos em ramos secos, cascas e raízes de 
árvores, atrás do pecíolo das palmeiras, em frutos 
secos, raízes de bromélias, gomos de bambu, árvo-
res podres ou aproveitam cavidades nas árvores ou 
no solo (LUEDERWALDT, 1926; MACKAY; MA-
CKAY, 2010), também podem utilizar muitas es-
truturas produzidas pelo homem, e por isso mui-
tas espécies de formigas são consideradas pragas 
urbanas. 

Os ninhos são arborícolas quando construí-
dos em plantas. Algumas espécies como Neoponera 
villosa Fabricius 1804, por exemplo, nidifi cam em 
bromélias do gênero Aechmea (LUEDERWALDT, 
1926; ZARA; CAETANO, 2003), mas também 
podem estruturar seus ninhos em outras plantas 
(FERNANDES et al., 2014), troncos podres, prefe-
rencialmente em galerias abandonadas de larvas 
de coleópteros ou, ainda, no solo (LUEDERWAL-
DT, 1926). De modo geral, o local e padrão de ni-
difi cação de N. villosa dependem das condições 
ambientais.

Neoponera curvinodis Forel 1899 pode cons-
truir seu ninho arborícola atrás das bainhas do pe-
cíolo de folhas de uma palmeira do gênero Syagrus 
sp., onde há uma cavidade que é aproveitada pelas 
formigas para elaborar as câmaras utilizando maté-
ria orgânica e/ou areia (FERNANDES et al., 2014). 

Um modelo mais derivado de ninho arborí-
cola é o de Neoponera goeldii Forel 1912 que geral-
mente constrói um sistema elaborado de papelão 
em forquilhas de galhos e neste integra sementes 
de epífi tas, de forma que o sistema radicular destas 
plantas se desenvolve, reforçando a estrutura do ni-
nho e permitindo que a formiga acrescente sobras 
de presas e fi bras de raízes (ORIVEL et al., 1998).

Algumas espécies do gênero Odontomachus 
Latreille 1804, como Odontomachus hastatus Fa-
bricius 1804, também são arborícolas e, neste caso, 
nidifi cam entre as raízes de bromélias epífi tas fi xa-
das em árvores e, na maioria das vezes, preferem a 
espécie Vriesea procera, no entanto só ocupam os 
espaços entre os tufos de raízes fasciculares, sem 
estruturar, de fato, um sistema de câmaras e gale-
rias (CAMARGO; OLIVEIRA, 2012).

Gnamptogenys moelleri Forel 1912 também 
nidifi ca em bromélias, mas não tem preferências 
por nenhuma espécie destas plantas (COGNI; 
OLIVEIRA, 2004). O mesmo vale para Hypoponera 
distinguenda Emery 1890 e Hypoponera foeda Fo-
rel 1893 que abrigam suas colônias entre raízes de 
epífi tas (LUEDERWALDT, 1926).

É fato, então, que muitas espécies de pone-
romorfas não realizam nenhum tipo de constru-
ção. Essas formigas podem, simplesmente, ocupar 
espaços disponíveis em galhos podres ainda fi xos 
nas árvores, como é o caso de Pachycondyla harpax 
Fabricius 1804, que vive entre a casca e o tronco de 
árvores, ou também associadas às raízes de epífi tas 
(LUEDERWALDT, 1926), entre raízes de gramíne-
as ou mesmo em galerias abandonadas de ninhos 
de outras espécies.

Colônias de Neoponera inversa Smith 1858 
são encontradas em vagens de cacau podres na se-
rapilheira e também em buracos na própria árvore 
(HEINZE et al, 2001; KOLMER; HEINZE, 2000). 
Também há registro de colônias de N. inversa 
(FERNANDES et al., 2013) e Neoponera apicalis 
Latreille 1802 (DELABIE et al., 2008) em galhos 
ou troncos caídos na superfície do solo.

As formigas do gênero Typhlomyrmex Mayr 
1862 podem nidifi car e forragear no solo ou em 
madeiras podres. Typhlomyrmex rogenhoferi Mayr 
1862 vive exclusivamente em troncos de árvores 
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mortas enquanto que Typhlomyrmex meire Lacau, 
Villemant; Delabie 2004 vive associada a ninhos 
de cupins (Syntermes grandis), onde constrói pe-
quenas câmaras para acondicionar larvas e pupas 
(BROWN, 1965; LACAU et al., 2001; LACAU et 
al., 2004).

Existem, ainda, casos de espécies que vivem 
em áreas urbanas e podem nidifi car em fi ssuras de 
edifi cações como Leptogenys propefalcigera Smith 
1858, por exemplo (FREITAS, 1995).

Quando construídos no solo, os ninhos são 
denominados de terrícolas, apresentando sistemas 
elaborados ou reutilizados pelas formigas como 
abrigo. Alguns ninhos, como o de Pachycondyla 
striata Smith 1858 são distribuídos no acamamen-
to do solo e são construídos em locais sombrea-
dos e próximo das árvores, formando um sistema 
de câmaras superfi cial ao solo (LUEDERWALDT, 
1926; SILVA-MELO; GIANNOTTI, 2010). 

Por outro lado, os ninhos subterrâneos po-
dem apresentar um sistema de câmaras e galerias 
que varia de acordo com a espécie e mesmo com o 
tipo de ambiente onde a colônia nidifi ca. 

3 Sistemas de câmaras e galerias

Para a maioria das espécies de formigas ter-
rícolas a estrutura do ninho envolve um orifício 
de entrada-saída ou olheiro, além de túneis ou ga-
lerias que dão acesso a um complexo sistema de 
câmaras. 

Os representantes Neotropicais de ponero-
morfas geralmente constroem ninhos subterrâ-
neos pouco elaborados, com arquitetura simples, 
construindo um número relativamente pequeno 
de câmaras, às vezes só modifi cando e aumentan-
do cavidades naturais (HÖLLDOBLER; WILSON, 
1990; JAFFÉ, 1993; PEETERS et al., 1994). Os ni-
nhos de Ectatomma planidens Borgmeier 1939, por 
exemplo, apresentam no máximo quatro câmaras 
interligadas por um sistema relativamente simples 
de túneis e ou galerias (ANTONIALLI-JUNIOR; 
GIANNOTTI, 2001). Entretanto, estruturas mais 
complexas podem ocorrer em algumas espécies 
como Dinoponera quadriceps Kempf 1971, que po-
dem construir ninhos com até 16 câmaras (VAS-
CONCELLOS et al., 2004).

Em geral, formigas de solo aumentam o 
número de câmaras de acordo com o aumento 
da população da colônia, como já descrito para 
Ectatomma vizottoi Almeida Filho 1987 (VIEIRA 
et al., 2007) e D. quadriceps (VASCONCELLOS et 

al., 2004). A profundidade de seus ninhos varia, 
então, de acordo com a quantidade de câmaras; 
contudo são, de fato, relativamente pouco profun-
dos, como no caso de Odontomachus bauri Emery 
1892 (CAETANO et al., 2002), que são conside-
rados superfi ciais. Em D. quadriceps, os ninhos 
são considerados pouco profundos, variando en-
tre 0,10 a 1,2m de profundidade (FOURCASSIÉ; 
OLIVIERA, 2002; VASCONCELLOS et al., 2004). 
No entanto, há casos como o de E. vizottoi, cujos 
ninhos podem chegar até 3,6m de profundidade 
(VIEIRA et al., 2007).

Em geral, formigas poneromorfas constro-
em seus ninhos com um único orifício de entra-
da-saída como nos casos de Ectatomma brunneum 
Smith 1858 (LA POLLA et al., 2003) e E. vizottoi 
(VIEIRA et al. 2007). Algumas espécies constro-
em, ao redor destes orifícios, estruturas peculiares 
na forma de chaminés, com solo e/ou trama de 
vegetais, como no caso de Ectatomma opaciventre 
Roger 1861, que provavelmente funcionam como 
barreira à entrada de água na época de chuva e que 
acabam funcionando como traço taxonômico para 
separação de espécies. Variações a esse padrão po-
dem ser vistas em ninhos de D. quadriceps em que 
aproximadamente 20% dos ninhos apresentam 
dois orifícios de entrada-saída (VASCONCELLOS 
et al., 2004). Entretanto, casos mais extremos po-
dem ser vistos em ninhos de Dinoponera gigantea 
Perty 1833, cujos ninhos podem apresentar de um 
a oito orifícios de entrada-saída. Nessa espécie, 
as colônias são estruturadas na base de árvores 
e orifícios de entradas-saída não formam mon-
tículos dando uma aparência conspícua junto ao 
chão (FOURCASSIE; OLIVEIRA, 2002). Ninhos 
de Neoponera marginata Roger 1861 podem con-
ter até 11 orifícios de entradas e saída (LUEDE-
RWALDT, 1926; LEAL; OLIVEIRA, 1995) e os de 
P. striata podem apresentar até 20 (LUEDERWAL-
DT, 1926; SILVA-MELO; GIANNOTTI, 2010).

A disposição interna de câmaras de ninhos 
subterrâneos de formigas deste grupo parece se-
guir um padrão básico, independente da profun-
didade que atinjam, com câmaras dispostas ver-
ticalmente uma abaixo da outra, conectadas por 
um único túnel, também disposto na vertical ou 
ligeiramente inclinado, como em E. brunneum (LA 
POLLA et al., 2003), E. planidens (ANTONIALLI-
JUNIOR; GIANNOTTI, 2001), E. opaciventre 
(ANTONIALLI-JUNIOR; GIANNOTTI, 1997) e 
E. vizottoi (VIEIRA et al., 2007). Contudo, pode 
haver exceções como no caso de algumas espécies 
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de Odontomachus (BROWN, 1976; 1978; FERNAN-
DEZ, 2003), que constroem um sistema interno de 
câmaras e túneis ramifi cados e superfi ciais aprovei-
tando espaços entre o solo e raízes de plantas. Há, 
ainda, o caso de Dinoponera australis Emery 1901 
(PAIVA; BRANDÃO, 1995), cuja disposição das câ-
maras segue os espaços entre raízes de plantas, ge-
ralmente na forma helicoidal. Outra exceção ao pa-
drão geral de ninhos de poneromorfas é a presença 
de estruturas defi nidas como apêndices, encontra-
dos em ninhos de E. vizottoi geralmente conectados 
às últimas câmaras, onde são encontrados detritos 
das colônias, ou seja, compartimentos específi cos 
para depósitos de lixo (VIEIRA et al., 2007). Por ou-
tro lado, é possível que essas estruturas representem 
uma escavação em andamento, ou uma ampliação 
de câmara, como sugerido por Lapola et al. (2003).

De fato, várias espécies de poneromorfas es-
truturam seus ninhos associados a raízes de plan-
tas. Esse é o caso para a maioria das espécies de 
Dinoponera; porém, isso pode estar relacionado 
ao ambiente em que esta colônia está localizada. 
Em D. quadriceps, que ocorre na Caatinga e Cer-
rado, os ninhos estão estritamente associados às 
árvores e, segundo alguns autores, isto seria uma 
estratégia para amenizar as condições de tempe-
ratura interna do ninho (DANTAS-DE-ARAUJO; 
JAISSON, 1994). No entanto, esta mesma espécie, 
quando em ambiente de Mata Atlântica, não asso-
cia seus ninhos a plantas (VASCONCELLOS et al., 
2004). Além de Dinoponera, outras espécies utili-
zam as raízes de plantas para associar seus ninhos, 
como é o caso de algumas espécies de Ectatomma, 
Neoponera, Pachycondyla e Paraponera Smith 1858 
(YOUNG; HERMANN, 1980; DELABIE, 1990; 
PAIVA; BRANDÃO, 1995; FOURCASSIÉ; OLIVEI-
RA, 2002; SILVA-MELO; GIANNOTTI, 2010). Em 
ninhos de P. striata, apesar do sistema de câmaras 
relativamente simples típico de outras poneromor-
fas, parte das câmaras ocupam espaços disponíveis 
abaixo das tramas superfi ciais das raízes, enquanto 
outras se distribuem sob a camada de serapilheira 
(SILVA-MELO; GIANNOTTI, 2010). Raízes, nesses 
casos, reforçam a estrutura do ninho, bem como 
ajudam na termorregulação das câmaras. 

De forma geral, o sistema de câmaras e ga-
lerias de ninhos subterrâneos destas espécies é 
impregnado com uma substância provavelmente 
proveniente da glândula salivar e metapleural, que 
tem como função impermeabilizar o chão e pare-
des e também evitar a proliferação de microorga-
nismos (ANTONIALLI-JUNIOR; GIANNOTTI, 

1997; 2001; LA POLLA et al., 2003; VIEIRA et al., 
2007). Mesmo em casos em que a espécie constrói 
seus ninhos associados a plantas, como no caso de 
N. villosa, que constroem seus ninhos entre espa-
ços disponíveis entre folhas de bromélias, estas es-
truturas são recobertas com solo misturado a esta 
substância (CAETANO et al., 2002).

O formato das câmaras dos ninhos subterrâ-
neos da maioria das espécies não segue um padrão 
defi nido, podendo apresentar variação, desde for-
mas irregulares, como nos casos de D. quadriceps 
(VASCONCELLOS et al., 2004), E. brunneum 
(LA POLLA et al., 2003) e E. opaciventre (ANTO-
NIALLI-JUNIOR; GIANNOTTI, 1997) até casos 
como os ninhos de E. vizottoi (VIEIRA et al., 2007) 
que podem apresentar formas variadas, podendo 
ser retangulares, hexagonais com dois lobos, ou 
mesmo irregulares (VIEIRA et al., 2007).

As poneromorfas não costumam fazer uso 
especializado das câmaras dos ninhos, como no caso 
de formigas cortadeiras (HÖLLDOBLER; WIL-
SON, 1990) que podem distribuir seus imaturos 
em câmaras diferentes de acordo com seus estágios. 
Estas espécies também costumam usar câmaras 
específi cas para depositar os dejetos das colônias, 
evitando assim a autocontaminação e ao mesmo 
tempo servindo como fonte de calor, uma vez que 
estas câmaras, em geral, são as mais profundas. Esta 
última estratégia, no entanto, é seguida por algumas 
espécies de poneromorfas, como E. brunneum e E. 
vizottoi, que segundo Lapola et al. (2003) e Vieira et 
al. (2007), usam as últimas câmaras como depósito 
de lixo com estes mesmos objetivos.

Existem, ainda, como representantes das 
poneromorfas aquelas que podem ser considera-
das nômades e não apresentam ninhos fi xos, se 
deslocando em busca de locais com melhores re-
cursos e, enventualmente, contruindo abrigos tem-
porários, com uma mistura de pedaços de galhos, 
folhas e material próprio da colônia, como no caso 
de algumas espécies de Leptogenys (FLETCHER, 
1971; DUNCAN, 1992).

4 Estratégias de nidifi cação envolvendo a 
fragmentação da colônia

Em alguns casos, colônias maduras de formi-
gas podem ocupar mais de um sítio de nidifi cação, 
desenvolvendo uma estratégia de fragmentação da 
colônia conhecida como polidomia. De acordo com 
Hölldobler; Wilson (1990), um ninho polidômico é 
uma estrutura central, na qual operárias, rainhas e 
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imaturos convivem, acrescido de unidades secun-
dárias conhecidas como ninhos satélites, os quais 
podem conter parte das operárias e imaturos per-
tencentes a estrutura principal. A polidomia pode-
ria ser vista como uma estratégia (temporária ou 
permanente) adotada por algumas formigas para 
minimizar prejuízos que poderiam acometer uma 
colônia que se estrutura em um único sítio de nidi-
fi cação (DEBOUT et al., 2007). Além disso, é possí-
vel que a estratégia de nidifi cação polidômica, por 
posicionar fragmentos da colônia em área mais am-
pla, permita otimizar a exploração de recursos pela 
colônia (LASKIS; TSCHINKEL, 2009). Entretanto, 
a polidomia envolve maior custo para a distribui-
ção de recursos e necessidade de mecanismos mais 
efi cientes de comunicação entre as subunidades 
(CROZIER; PAMILO, 1996). 

Suspeita-se que a polidomia em ponero-
morfas seja mais uma estratégia facultativa do que 
obrigatória. Algumas colônias de Centromyrmex 
alfaroi Emery 1890, que são especializadas na pre-
dação de cupins, habitam os cupinzeiros e podem 
ocupar espaços diferentes dentro desta estrutura 
(DELABIE, 1995; DEJEAN; FÉNÉRON, 1999). 

A polidomia em poneromorfas pode ocor-
rer tanto em espécies terrícolas quanto em arborí-
colas, entretanto há poucos casos descritos. Casos 
de polidomia em poneromorfas brasileiras já fo-
ram descritos nas espécies D. gigantea, Prionopelta 
modesta Forel 1909, Paraponera clavata Fabricius 
1775, Odontomachus mayi Mann 1912, N. goeldii e 
Ectatomma tuberculatum Olivier 1792 (FOURCAS-
SIÉ; OLIVEIRA, 2002; DEBOUT et al., 2007; ZINCK 
et al., 2008) e E. opaciventre (TOFOLO et al., 2014).

D. gigantea, por exemplo, de acordo com 
Fourcassié; Oliveira (2002), é uma espécie que pode 
apresentar certo grau de polidomia, provavelmen-
te porque se dispersa por fi ssão; assim, colônias 
nidifi cadas em locais próximos têm um alto grau 
de parentesco. Neoponera goeldii também pode es-
truturar seus ninhos em polidomia, de acordo com 
as condições ambientais (DENIS et al., 2006). Se-
gundo Tofolo et al. (2014), E. opaciventre apresenta 
uma distribuição espacial de seus ninhos que pode 
explicar a fragmentação de suas colônias, permi-
tindo assim reduzir a competição intra-específi ca. 

5 Ocupação de ninhos de poneromorfas por 
outros animais 

Interações envolvendo formigas em seus ni-
nhos e outros animais, sobretudo artrópodes, estão 

entre as formas mais variáveis e complexas daque-
las que têm sido descritas para as interações en-
volvendo outros insetos sociais. A interação pode 
envolver desde a ocupação facultativa do ninho, 
associação para o uso conjunto de um mesmo es-
paço, até casos mais específi cos como aqueles en-
volvendo parasitismo social facultativo ou obriga-
tório (KUTTER, 1950). 

A ocupação de ninhos de formigas ponero-
morfas por parte de outros artrópodes já foi documen-
tada em espécies como D. quadriceps; E. opaciventre, 
E. planidens, E. brunneum e E. vizottoi (VASCON-
CELLOS et al., 2004; ANTONIALLI-JUNIOR et al., 
1997; ANTONIALLI-JUNIOR; GIANNOTTI, 2001; 
LA POLLA et al., 2003; VIEIRA et al., 2007). Estudos 
mostram que ninhos destas formigas podem abrigar 
desde pequenos invertebrados como isópodes, dipló-
podes ou hemípteros, até outras espécies de formigas 
que buscam abrigo ou até mesmo recurso. Por exem-
plo, ninhos de D. quadriceps (VASCONCELLOS et 
al. 2004), E. opaciventre (ANTONIALLI-JUNIOR; 
GIANNOTTI, 1997), E. brunneum (LA POLLA et 
al., 2003) e E. vizottoi (VIEIRA et al., 2007) podem 
abrigar uma diversidade signifi cativa de outros inver-
tebrados como aranhas, cupins, pequenos moluscos 
e outras espécies de formigas menores. Estes inqui-
linos, em grande parte, não são predados ou expul-
sos pelas formigas hospedeiras, o que permite, dessa 
forma, sua sobrevivência nos ninhos. Nesses casos, os 
autores discutem que esses inquilinos são tolerados 
pelas formigas hospedeiras porque seu tamanho é re-
lativamente pequeno, tornando-os inconspícuos ou 
por que são impalatáveis, como nos casos de alguns 
diplópodes e hemípteros.

Vasconcellos et al. (2004) observaram que 
ninhos de D. quadriceps podem ser ocupados por 
diferentes tipos de inquilinos em diferentes locais 
de sua estrutura. Os autores observaram desde 
aranhas, encontradas quase sempre em câmaras 
abrigando imaturos, diferentes espécies de cupins, 
sobretudo associados às câmaras de detritos, até 
pequenos moluscos encontrados em diferentes 
partes do ninho.

Casos de poneromorfas dividindo o mesmo 
espaço com outras espécies de formigas já foram 
descritos, por exemplo, em ninhos de E. opaciventre 
(ANTONIALLI-JUNIOR et al., 1997), nos quais 
podem ser encontradas espécies menores de for-
migas. Neste caso, as duas espécies compartilham 
estruturas do ninho. No entanto, não há nenhuma 
evidência que ocorra qualquer tipo de interação 
harmônica ou desarmônica entre elas.  
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Em alguns casos, os ninhos podem ser ocu-
pados por outras espécies que se alimentam ou 
parasitam as formigas, como é o caso de vespas 
da família Eucharitidae que parasitam pupas de 
Dinoponera lucida Emery 1901 (BUYS et al., 2010).

6 Considerações fi nais

Ainda que a arquitetura de ninho seja uma 
expressão importante do comportamento das for-
migas e que sua estrutura estabeleça  condições 
favoráveis para o desenvolvimento e proteção da 
colônia, poucos são os trabalhos encontrados na 
literatura que já investigaram este tema. 

Contudo, é possível reconhecer um padrão 
geral no qual as formigas poneromorfas estrutu-
ram seus ninhos, tanto no solo como associados 
a plantas ou mesmo a outras estruturas. São nor-
malmente pouco complexos, com raras exceções, 
apresentando um sistema simples de câmaras e ga-
lerias, pouco profundos e sem especialização das 
câmaras.

Algumas destas formigas, por outro lado, 
podem estabelecer a estratégia de fragmentar suas 
colônias em mais de um sítio de nidifi cação, de-
pendendo das condições do ambiente, permitindo 
à colônia otimizar a exploração de recursos. Po-
dem, ainda, abrigar uma variedade de outros ani-
mais, sobretudo, outros artrópodes, estabelecendo 
relações ecológicas importantes.  

Portanto, é determinante conhecer como 
e por que as formigas elaboram estas estruturas 
para que se torne possível usar estas informações 
na compreensão da evolução do comportamento 
social neste grupo de insetos.
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