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Resumo

Existe uma grande variação e diversidade 
nos ninhos que as formigas poneromorfas 
constroem, desde aquelas que só utilizam cavidades 
em troncos, frutos caídos ou em folhas enroladas 
no solo, até as que podem ter câmaras escavadas no 
solo que vão de 20 a 60 cm de profundidade. Estes 
formigueiros constituem, como para outros grupos 
de Formicidae, ambientes particulares que podem 
também ser habitados por alguns organismos 
da fauna edáfi ca e que exibem graus distintos de 
associação com formigas. Apresentamos a seguir 
uma visão geral dos microartrópodes que vivem nos 
ninhos destas formigas, com ênfase em Collembola, 
com informações sobre sua morfologia, biologia e 
o tipo de interações que estabelecem. Além disso, 
apresentamos informações sobre os ninhos nos quais 
foram encontrados colêmbolos e outros grupos 
de organismos associados, análises da riqueza e 
dominância de espécies, assim como a presença de 
microartrópodes nos formigueiros de diferentes 

espécies de poneromorfas, principalmente os 
ninhos de Ponerinae em cacauais. Neste ambiente, 
foram estudados os formigueiros de duas 
espécies de Neoponera: N. villosa (Fabricius) e N. 
inversa (Smith), além de Mayaponera constricta 
(Mayr) em que foi observada a presença de 
colêmbolos. Os colêmbolos encontrados nestes 
ninhos pertencem às famílias Cyphoderidae, 
Isotomidae, Entomobryidae, Brachystomellidae, 
Neanuridae, Sminthurididae e Neelidae, sendo que 
as duas primeiras apresentam maior abundância. 
Cyphoderus similis, Folsomides parvulus e 
Proisotoma minima foram espécies comuns aos 
ninhos das três espécies estudadas. Apresentamos 
informações originais sobre a distribuição 
dos colêmbolos presentes em formigueiros de 
poneromorfas, discutindo seu papel ecológico 
e suas interações. São citados pela primeira vez 
colêmbolos das famílias Sminthurididae e Neelidae 
em ninhos de formigas.
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Abstract

Collembola and other guests of 
poneromorph nests - Th ere is a high diversity and 
variation in the nests of poneromoph ants, ranging 
from those that only use holes in branches, fallen 
fruits or rolled leaves on the forest fl oor, to those 
that can use or form cavities in the soil from 20 
to 60 cm in deep. As with nests of other groups 
of Formicidae, these nests constitute particular 
environments that can be inhabited by certain 
edaphic fauna, which exhibit varying degrees of 
association with the ants. In the present work a 
revision of the microathropods that inhabit nests 
of poneromorph ants is made, with special focus 
on springtails (Hexapoda: Collembola). General 
information about their morphology, biology and 
type of interaction that these microarthropods have 
with ants is given. Also, information is provided 
about ant nests where springtails and other 
associated groups are found, and an analysis on the 
species richness and dominant species is given; the 

presence of microarthropods in nests of diff erent 
poneromorph ant species is also presented. Detailed 
information on nests of Neoponera and Mayaponera 
in cocoa plantations is provided. In these 
plantations, nests of three ant species, Neoponera 
villosa, N. inversa and Mayaponera constricta, had 
several springtails inside. Th e springtails found in 
those nests belong to the families Cyphoderidae, 
Isotomidae, Entomobryidae, Brachystomellidae, 
Neanuridae, Sminthurididae and Neelidae, with 
the two fi rst families having the highest abundance, 
and Cyphoderus similis, Folsomides parvulus and 
Proisotoma minima being the most abundant 
species and present in the nests of the three ant 
species studied. New data about distribution 
of springtails inhabiting nests of poneromorph 
ants are included in this chapter, discussing their 
ecological role and their interactions. Springtails 
of Sminthrurididae and Neelidae families are 
recorded for fi rst time in nest of ants.

Introdução

As formigas denominadas poneromorfas 
por Bolton (2003) constituem um grupo parafi lé-
tico (KELLER, 2011) que inclui cerca de 1.700 es-
pécies descritas em 55 gêneros de seis subfamílias 
(BOLTON et al., 2006). Todas elas são principal-
mente predadoras e têm uma ampla distribuição 
em nível mundial, ocupando uma grande diversi-
dade de habitats, mais frequentemente em zonas 
tropicais e subtropicais. Essas formigas podem 
também ser encontradas, em menor proporção, 
em fl orestas temperadas, desertos e regiões semi-
áridas (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005).

Dada a grande variedade de habitats que 
podem ocupar, as poneromorfas apresentam uma 
ampla heterogeneidade em seus hábitos de nidifi -
cação, com espécies que só utilizam cavidades em 
troncos, frutos caídos, folhas enroladas no solo, 
até as que podem ter câmaras escavadas no solo 
que vão dos 20 a 60 cm de profundidade (ANTO-
NIALLI JR.,; GIANNOTTI, 2001). Existem ainda 
casos de variações dentro de uma mesma espécie, 
como em Odontomachus brunneus (Patton), cujos 
ninhos podem variar de duas a 17 câmaras, com 

profundidades de 18-184 cm (CERQUERA; TS-
CHINKEL, 2010). Da mesma forma, podem-se 
encontrar ninhos com apenas algumas dezenas de 
indivíduos, como em Gnamptogenys, ou com cen-
tenas ou milhares de indivíduos, como em algumas 
espécies de Leptogenys (KASPARI; VARGO, 1995).

Os ninhos de formigas são estruturas bastan-
te estáveis, que geralmente permanecem por longos 
períodos de tempo, sendo reconhecidos como lo-
cais singulares capazes de propiciar abrigo para uma 
grande diversidade de organismos, principalmente 
de artrópodes, que apresentam diferentes graus de as-
sociação com as formigas e o meio. Esses organismos, 
de maneira geral, são conhecidos como mirmecófi los 
ou inquilinos (KRONAUER; PIERCE, 2011). 

Alguns hospedeiros de formigueiros visi-
tam os ninhos somente em busca de alimentos, e 
apresentam hábitos alimentares diferentes, desde 
predadores, detritívoros, comensais e até mes-
mo endo e ectoparasitas. Outros, no entanto, têm 
maior afi nidade com as formigas e chegam, às ve-
zes, a depender do ninho para completar parte do 
seu ciclo de vida. 

Nos ninhos há acúmulo de matéria orgâni-
ca formada por detritos, alimentos armazenados 
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e produtos de excreção. Esses recursos podem ser 
aproveitados por diferentes grupos de organismos 
associados, que chegam a estabelecer relações mui-
to estreitas para explorar tais recursos, convivendo 
com as formigas sem serem atacados ou desaloja-
dos do ninho. Em espécies que formam grandes 
colônias, como as formigas granívoras do gêne-
ro Pogonomyrmex e as cortadeiras de folhas, tais 
como Atta spp., tal acúmulo de matéria orgânica 
pode ser de enorme importância como aporte de 
nutrientes no solo (WAGNER et al., 1997; HUD-
SON et al., 2009), além de recursos disponibiliza-
dos para as comunidades de organismos edáfi cos. 
No entanto, em formigas com populações menores, 
tais como Pachycondyla harpax (Fabricius), os ni-
nhos também são fontes importantes de nutrientes 
(HORVITZ; SCHEMSKE, 1986) e constituem um 
ambiente propício para muitos animais que vivem 
associados a tais ambientes, e que possuem ain-
da, às vezes, adaptações morfológicas e estratégias 
comportamentais que facilitam sua permanência 
nos ninhos (GEISELHARDT et al., 2007).

A grande diversidade de grupos que podem 
ser encontrados associados a este tipo de habitat 
indica o potencial de pesquisa que este tema pos-
sui, pois praticamente todos os grupos taxonômi-
cos de artrópodes podem ser encontrados em for-
migueiros, inclusive alguns vertebrados, como rép-
teis (VAZ-FERREIRA et al., 1970). Os ácaros e os 
coleópteros (principalmente Staphylinoidea) são 
os grupos reconhecidos com a maior riqueza de 
espécies associadas a formigueiros (EICKWORT, 
1990; LAPEVA-GJONOVA, 2013), enquanto ou-
tros habitantes frequentes, como é caso dos colêm-
bolos, têm recebido relativamente pouca atenção, 
embora seu papel como detritívoros possa ser im-
portante para a manutenção das condições físicas 
e microclimáticas da colônia.

No caso das formigas poneromorfas, no en-
tanto, pouco se sabe sobre a fauna associada a seus 
ninhos, em particular microartrópodes tais como 
colêmbolos, que contam apenas com alguns regis-
tros isolados. 

Microartrópodes em ninhos de formigas

Diversos estudos têm mostrado que os ni-
nhos de formigas são ambientes propícios à libe-
ração de nutrientes, particularmente nos solos 
(BOULTON; AMBERMAN, 2006). Assim, a fauna 
edáfi ca é frequentemente encontrada associada 
a tais ninhos, uma vez que neles existe uma alta 

densidade de bactérias e fungos (FRIESE; ALLEN, 
1993) que servem de alimento a diferentes grupos 
de microartrópodes que, ao alimentarem-se deles, 
favorecem a mineralização de nutrientes e os pro-
cessos de decomposição. 

Embora vários grupos de microartrópodes 
tenham sido registrados em ninhos de formigas, 
talvez os que tenham recebido maior atenção fo-
ram os ácaros (EICKWORT, 1990) e Zygentoma. 
Esses últimos são comuns em formigueiros e mos-
tram uma associação estreita com formigas legio-
nárias (RETTENMEYER, 1963; MOLERO-BAL-
TANÁS et al., 1998, BERGHOFF; FRANKS, 2007; 
MENDES et al., 2011). Há também várias espécies 
de Zygentoma que foram descritas associadas a 
poneromorfas, como Malayatelura ponerophila 
Mendes, von Beeren; Witte, com Leptogenys 
distinguenda (MENDES et al., 2011) e Grassiella 
wheeleri (Escherich), com Pachycondyla harpax 
(MENDES; SCHMID, 2010).

Outros grupos de microartrópodes, tais 
como Diplura, Protura e Symphyla, também fo-
ram registrados para algumas espécies de formigas 
(KISTNER, 1982; KRONAUER; PIERCE, 2011).

Colêmbolos em ninhos de formigas

Um dos primeiros estudos que chamou a 
atenção sobre a grande diversidade de organismos 
que habitam os formigueiros é o de Smith (1886), 
que reconheceu cinco grupos principais de mir-
mecófi los: 1) aqueles que são capturados pelas for-
migas e levados para os ninhos como parte da sua 
dieta; 2) espécies que são encontradas nos ninhos 
apenas num estágio larval; 3) organismos adultos 
para os quais não se sabe se os estágios juvenis se 
desenvolvem no ninho; 4) espécies que são fre-
quentemente encontradas nos ninhos, mas tam-
bém ocorrem em outros ambientes, e 5) parasitas 
verdadeiros das formigas, que se alimentam dos 
adultos ou de sua cria. 

Existe uma grande diversidade de habitan-
tes em ninhos de formigas, que foram reconheci-
dos desde o fi nal do século XIX. Wasmann (1894) 
registrou 1.177 espécies de artrópodes inquilinos 
de ninhos de formigas num estudo pioneiro sobre 
mirmecófi los. Nesse trabalho, mais de 84% (993) 
dos organismos citados eram coleópteros, enquan-
to apenas oito espécies de colêmbolos foram regis-
tradas. Neste caso, essas foram consideradas per-
tencentes a uma família (Poduridae) de Th ysanura 
e, por isso, a maioria dos nomes utilizados não é 
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mais válida. Uma das espécies mencionada per-
tence ao gênero Cyphoderus Nicolet e, desde então, 
esse é reconhecido como panmirmecófi lo (que se 
associa com muitas espécies diferentes de formi-
gas) (WASMANN, 1894; DONISTHROPE, 1915). 
Essa panmirmecofi lia tem sido frequentemente re-
lacionada à Cyphoderus albinus Nicolet. Finalmen-
te, quando se procura ver a quais formigas estes 
organismos se encontram associados no estudo de 
Wasmann, todas eram das subfamílias Myrmici-
nae e Formicinae, não havendo nenhum registro 
para as poneromorfas.

Diversos estudos têm focalizado a ocorrên-
cia de colêmbolos associados a ninhos de formigas, 
embora, na maioria dos casos, a formiga hóspede 
não é identifi cada ou, pelo contrário, se o nome da 
formiga hóspede é fornecido, os Collembola são 
somente mencionados como grupo. Por exemplo, 
Conway (1990, 2003) menciona Collembola como 
novo registro de mirmecófi los para Myrmecocystus 
mexicanus Wesmael, mas não fornece nenhum de-
talhe, nem mesmo sobre a família a que pertencem 
os colêmbolos encontrados, de forma semelhan-
te aos mencionados associados à Myrmecocystus 
mendax Wheeler. Na Tabela 26.I apresentamos os 
registros de espécies de colêmbolos associados a 
formigas na literatura. 

Kistner (1982), em sua revisão sobre os hos-
pedeiros em ninhos de formigas, menciona vários 
gêneros de colêmbolos, tais como Onychiurus Ger-
vais, Mesaphorura Börner, Xenylla Tullberg, Arle-
sia Handschin, Folsomides Stach, Isotomiella Bag-
nall, Lepidocyrtus Bourlet, Pseudosinella Schäff er 
e Ceratophysella Börner. Esses vivem associados a 
detritos e galerias de formigas cortadeiras, mas o 
autor considera que estão mais associados à maté-
ria orgânica e ao ambiente circundante do que às 
próprias formigas. Geralmente essas se mostram 
hostis aos colêmbolos, embora os mesmos não se-
jam capturados por sua capacidade de fuga. 

Colêmbolos e poneromorfas

Apesar da diversidade e ampla variedade de 
locais de nidifi cação das poneromorfas, há pouca 
informação sobre a fauna associada a seus ninhos, 
com exceção de alguns registros isolados de ácaros, 
insetos e moluscos associados a Neoponera (MEN-
DONÇA-LOPES et al., 2011, 2013; OLIVEIRA et 
al., 2011; SANTOS et al., 2012) e a presença de co-
lêmbolos em ninhos de Leptogenys distinguenda 
(Emery) (WITTE et al., 1999). 

Para se ter uma ideia da falta de conheci-
mento sobre os colêmbolos em formigueiros de 
poneromorfas, Maruyama et al. (2013) citam um 
total de 36 espécies de formigas como as hospe-
deiras de diferentes grupos de artrópodes no Ja-
pão; dessas, 22 correspondem a Formicinae, 11 a 
Myrmicinae e somente três a Ponerinae (gêneros 
Diacamma Mayr e Pachycondyla Smith). Nes-
se trabalho pode-se observar uma imagem de 
Brachyponera chinensis (Emery) próxima a um 
colêmbolo provavelmente do gênero Cyphoderus.

Registros de colêmbolos, como grupo, 
mas sem identifi cação das espécies ou até mes-
mo das famílias, também são feitos para ninhos 
de Diacamma sp.  (KAUFMANN et al., 2003) e 
Platythyrea conradti Emery (YÉO et al., 2006).

No trabalho pioneiro de Delamare-Debout-
teville (1948), 12 espécies (incluindo três morfo-
espécies) de colêmbolos associados a quase 17 
espécies ou morfoespécies de formigas são men-
cionadas, das quais, cinco estão associadas à po-
neromorfas (Tabela 26.II): Cyphoderus subsimilis 
Delamare Deboutteville e Heteromurtrella dubia 
(Delamare Deboutteville) associadas a ninhos de 
Paltothyreus tarsatus (Fabricius) na Costa do Mar-
fi m; Serroderus humilis Delamare Deboutteville 
e S. interpositus (Denis), também registradas na 
Costa do Marfi m em formigueiros de Ponerinae, 
e Pseudosinella alba (Packard), em ninhos de 
Hypoponera eduardi (Forel), na França. 

No entanto, dada a grande variedade de locais 
de nidifi cação e os recursos que podem ser encon-
trados nos ninhos de poneromorfas, a escassez de 
informações se deve ao pouco esforço de amostra-
gem que tem se desenvolvido a esse respeito, e não 
à ausência de colêmbolos dentro dos formigueiros.

Recentemente, foram investigados ni-
nhos de poneromorfas dos gêneros Neoponera e 
Mayaponera em frutos de cacau (CASTAÑO-ME-
NESES et al., 2014). Foi observado que os colêm-
bolos formam parte integrante da comunidade as-
sociada a esses formigueiros, registrando inclusive 
famílias que não haviam sido observadas anterior-
mente em ninhos de quaisquer outras formigas.
Colêmbolos em ninhos de poneromorfas em 
frutos de cacau

As formigas dos gêneros Neoponera e 
Mayaponera são predadoras muito ativas, com 
uma vasta gama de hábitos de nidifi cação, desde 
as que têm ninhos no solo, até as de hábitos de ni-
difi cação arborícola (MACKAY; MACKAY, 2010; 

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   392Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   392 13/01/2016   11:52:2913/01/2016   11:52:29



Colêmbolos e outros inquilinos de formigueiros de poneromorfas | 393

Tabela 26.I- Espécies de colêmbolos associados a formigueiros segundo a literatura
Collembola Formiga Local Referências

Neanuridae
 Pseudachorutes subcrassoides Mills - México Palacios-Vargas (1997)

Hypogastruridae
Ceratophysella armata (Nicolet) Monomorium antarcticum (Smith) Nova Zelândia Wasmann (1894)

Hypogastrura assimilis (Krausbauer) - Hungria Traser (1999)
Xenylla corticalis Börner - Hungria Traser (1999)

Onychiuridae
Kalaphorura tuberculata (Moniez) Tetramorium caespitum (L.) França Wasmann (1894)

Tomoceridae
Lepidophorella brachycephala (Moniez) Monomorium antarcticum (Smith) Nova Zelândia Wasmann (1894)

Isotomidae
 Isotomurus palustris (Müller) - México Palacios-Vargas (1997)

Folsomides parvulus Stach - Hungria Traser (1999)
F. centralis (Denis) - México Palacios-Vargas (1997)

Entomobryidae
 Coecobrya caeca (Schött) Messor aciculatus (Smith) Coréia Park and Lee (2000)

 Entomobrya disjuncta (Moniez)
 E. incerta (Moniez)

Formica exsecta Nylander
Monomorium antarcticum (Smith)

Alemanha
Nova Zelândia

Wasmann (1894)
Wasmann (1894)

Entomobryoides purpurascens (Packard)

 
  E. dissimilis (Moniez) 

-
-

Aphaenogaster fulva Roger
Crematogaster lineolata (Say)

Finlândia
Hungria

EUA
EUA

Wasmann (1894)
Dányi; Traser (2007), 
Traser (1999)
Wasmann (1894)
Wasmann (1894)

Mastigoceras camponoti Handschin -
-

Minas Gerais, Brasil
Rio de Janeiro, Brasil 

Abrantes et al. (2010)

Orchesella melanocephala (Nicolet)

O. spectabilis Tullberg

Monomorium antarcticum (Smith)
Formica exsecta Nylander

F. exsecta

Nova Zelândia 
Suíça
Suíça

Wasmann (1894)
Moniez (1894)
Moniez (1984)

Pseudosinella violenta (Folsom) Atta texana (Buckley) EUA Waller; Moser (1990)
Seira edmanni (Stach) Atta sexdens (L.) Brasil Eidmann (1937)
Sinella straminea (Folsom) Tetramorium caespitum (L.) Coréia Park and Lee (2000)

Cyphoderidae
  Cyphoderus albinus Nicolet

  

  

Panmirmecófi lo
-

Lasius neglectus Wan Loon, Boomsma; 
Andrasfalvy

Tetramorium caespitum (L.)
Tapinoma erraticum (Latreille)
Lasius niger (L.), L. fl avus (Fabricius), 
L. mixtus (Nylander), Formica exsecta 
Nylander, F. rufa L., F. fusca L.
Lasius niger (L.), L. fl avus (Fabricius)

Europa
Hungria

Bélgica
Grã-Bretanha

França

Wasmann (1894), 
Dányi; Traser (2007)

Dekoninck et al. (2007)
Donisthorpe (1913)

Delamare-
Deboutteville (1948)

  C. assimilis Börner - Honolulu, Hawaii Bellinger; Christiansen 
(1974)

 C. inaequalis Folsom Acromyrmex octospinosus (Reich) - Weber (1958)
 C. innominatus Mills - México Palacios-Vargas (1997)

 C. similis Folsom - América do Norte, 
México

Wasmann (1894), 
Christiansen; Bellinger 
(1981) Palacios-Vargas 
(1997) 

 Cyphoderodes xenopus (Börner)
  - Rio Grande do Sul, 

Brasil Abrantes et al. (2010)

 Cyphoda nichollsi (Womersley) Myrmecia desertorum Wheeler
Myrmecia dispar (Clark)

New South Wales, 
Austrália Gray (1971)

Serroderus hozawai (Kinoshita, 1917) Camponotus quadrinotatus Forel Japão Maruyama et al. (2013)

Arrhopalitidae
 Arrhopalites caecus (Tullberg) Myrmica ruginodis Nylander

Formica sp.
Grã-Bretanha
EUA

Donisthrope (1915)
Folsom (1896)

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   393Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   393 13/01/2016   11:52:3013/01/2016   11:52:30



394 | Gabriela Castaño-Meneses, José G. Palacios-Vargas, Ana Flávia Ribeiro do Carmo

FIGURA 26.1 - Ninho de Neoponera villosa em fruto seco de 
cacau, CEPLAC, Ilhéus, Bahia

TABELA 26.II - Colêmbolos observados em formigueiros segundo Delamare-Deboutteville (1948)
Colêmbolo comensal Formiga hospedeira Local

Cyphoderidae

Cyphoderus albinus Nicolet

C. subsimilis Delamare-Deboutteville

Cyphoderus sp.

Cyphoda maroccana 
Delamare-Deboutteville

Megacyphoderus gallicus Delamare-
Deboutteville

M. orientalis (Folsom)

Serroderus humilis Delamare-
Deboutteville

S. interpositus (Denis)

Lasius niger (L.)
Lasius fl avus (Fabricius)
Paltothyreus tarsatus (Fabricius), 

Camponotus maculatus (Fabricius)

Pheidole megacephala (Fabricius)
Aphaenogaster gemella (Roger)
Camponotus cruentatus (Latreille)
Camponotus alii Forel
Cataglyphis mauritanicus (Emery)
Crematogaster sp.

Camponotus sp.

-

Crematogaster sp., Ponerinae

Ponerinae

França

Costa do Marfi m

Costa do Marfi m

Marrocos

França

Argélia

Costa do Marfi m

Costa do Marfi m

Entomobryidae

Entomobrya sp.

Lepidocyrtus sp.

Heteromurtrella dubia (Delamare-
Deboutteville)

Pseudosinella alba (Packard)

Crematogaster sp.

Oecophylla sp., Dorylus nigricans Illiger

 
Paltothyreus tarsatus (Fabricius) 

Hypoponera eduardi (Forel)

Costa do Marfi m

Costa do Marfi m

Costa do Marfi m

França

FERNANDES et al., 2013). Suas espécies aprovei-
tam, também, das cavidades naturais para fazer seus 
ninhos, tais como galhos secos, troncos e raízes de 
árvores, pedaços de bambu, frutos secos, bromelia-
ceas, entre outros (LUEDERWALTDT, 1926). 

Os frutos de cacau também são um meio fre-
quentemente utilizado por formigas poneromorfas 
para estabelecer suas colônias (Figura 26.1), ofere-
cendo proteção e microclima que favorecem o de-
senvolvimento delas (HEINZE et al., 2001). Outros 
organismos aproveitam também das condições ofe-
recidas pelo próprio formigueiro para se alimentar 
e reproduzir, ou ainda, como refúgio.  

O exame de frutos secos de cacau nesta área 
resultou na coleta de duas espécies de Neoponera: 
N. villosa (Fabricius), N. inversa (Smith), além de 
Mayaponera constricta (Mayr), que os utilizam 
para estabelecer seus ninhos. No mesmo estudo, 
descobriram-se novos dados sobre a fauna de co-
lêmbolos associados a estas espécies de formigas 
(CASTAÑO-MENESES et al., 2014). 

A maior abundância de colêmbolos foi re-
gistrada nos ninhos de N. inversa, representando 
54% do total encontrado, com uma densidade 
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TABELA 26.III - Espécies de Collembola em formigueiros de 
três espécies de Ponerinae em frutos de cacau no sul da Bahia, 
Brasil.

Collembola Formiga

Cyphoderidae
Cyphoderus similis Folsom

Isotomidae
Folsomides parvulus Stach

Proisotoma minima (Absolon)

Entomobryidae
Pseudosinella sp.

Brachystomellidae
Brachystomella sp.

Sminthurididae
Sphaeridia serrata (Folsom; Mills)

Neanuridae
Arlesia albipes (Folsom)

Neelidae
Megalothorax sp. 

Mayaponera constricta
Neoponera inversa
N. villosa

M. constricta
N. inversa
N. villosa

M. constricta
N. inversa
N. villosa

N. inversa

M. constricta
N. inversa
N. villosa

M. constricta
N. inversa

N. inversa
N. villosa

M. constricta
N. inversa

de 76 colêmbolos/ninho, seguida por N. villosa, 
com 34 colêmbolos/ninho (24%) e fi nalmente M. 
constricta, com 31 colêmbolos/ninho (22%). 

Os colêmbolos encontrados nestes ninhos 
pertencem às famílias Cyphoderidae, Isotomidae, 
Entomobryidae, Brachystomelidae, Neanuridae, 
Sminthurididae e Neelidae, sendo as duas primei-
ras as que apresentam maior abundância (Figura 
26.2). Os colêmbolos mais frequentes e comuns às 
três espécies de formigas foram Cyphoderus similis 
Folsom, Folsomides parvulus Stach e Proisotoma 
minima (Absolom). Embora todas as espécies de 
formigas apresentem o mesmo padrão de domi-
nância das famílias de Collembola em seus ninhos, 
foram encontradas importantes diferenças na sua 
composição (Tabela 26.III). Em formigueiros de N. 
inversa foi registrada maior abundância de Collem-
bola, com representantes de todas as famílias cita-
das acima. De acordo com a literatura, é a primeira 
vez que representantes das famílias Sminthurididae 
e Neelidae são registrados em formigueiro, enquan-
to há apenas um único registro da família Neanu-
ridae para o México (Pseudachorutes subcrassoides 
Mills), porém não se menciona a espécie de for-
miga a qual está associado (Tabela 26.I). Em N. 
villosa, um menor número de famílias (5) ocorreu, 
sem nenhum representante de Sminthurididae 
nem de Neelidae, enquanto que, em M. constricta, 
a família Isotomidae apresentou uma dominância 
muito maior, em comparação com as demais for-
migas (Tabela 26.IV). Neste caso, os colêmbolos 
dominantes parecem melhores competidores e não 
permitem que outros se estabeleçam nesses formi-
gueiros, além de ter maior capacidade de colonizar 
ambientes distintos (AUCLERC et al., 2009). 

Embora as espécies encontradas também 
tenham sido registradas em outros ambientes, 
como solo, serapilheira, epífi tas, etc., sua presença 
nos ninhos destas formigas não pode ser conside-
rada fortuita, dada sua abundância e prevalência, 

como no caso de Cyphoderus similis, que mostra 
afi nidade por este ambiente. Além disso, vários 
dos ninhos examinados foram coletados enquan-
to suspendidos na planta, e não no solo; por isso 
é possível que a ocorrência de colêmbolos seja o 
refl exo da estabilidade que este ambiente oferece, 
uma vez que esse tem recursos e condições ade-
quados para manter uma comunidade bastante di-
versa de detritívoros. Isso incluiu não somente co-
lêmbolos, mas também outros grupos de organis-
mos, tais como ácaros, sínfi los, proturos e dipluros. 
Embora com poucos exemplares, os três últimos 
grupos foram registrados também nos formiguei-
ros estudados.

TABELA 26.IV - Composição e abundância (numero de organismos) de famílias de colêmbolos em formigueiros de três espécies 
de Ponerinae em frutos de cacau no sul da Bahia, Brasil

Família Collembola Mayaponera constricta Neoponera inversa Neoponera villosa 
Cyphoderidae 41 327 73
Entomobryidae 10 51 13
Isotomidae 195 489 151
Brachystomellidae 5 1 4
Neanuridae - 3 2
Sminthurididae 2 39 -
Neelidae 1 3 -
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A atividade dos colêmbolos pode contribuir 
com a homeostasia do ninho, através do controle das 
populações de bactérias e fungos susceptíveis de ali 
proliferar, além de manter a umidade necessária, pois 
foram observados indivíduos de S. serrata recupe-
rando com as pernas e consumindo as gotinhas de 
água que se condensam nas cerdas do seu corpo. 

A seguir, são apresentadas as características 
gerais, assim como a distribuição conhecida no 
Brasil, das espécies comensais facultativos dos for-
migueiros de poneromorfas que identifi camos em 
frutos de cacau. 

Arlesia albipes (Folsom, 1927)
Características (FOLSOM, 1927): Colêm-

bolos com aproximadamente 1.5 mm de tama-
nho. Dorsal e lateralmente de cor azul escuro, 
ventralmente branco misturado com azul pálido. 
Cabeça de coloração azul com cone bucal alarga-
do e peças bucais estiletiformes. Primeiros dois 
artículos antenais azuis, o terceiro branco, com 
manchas azuis na base, e o quarto branco. Pernas 
brancas, com ligeira pigmentação na coxa, tro-
cânter e fêmur. Manúbrio branco misturado com 
azul, dentes brancos com ligeira pigmentação, 
mucro branco. Ocelos 5 + 5. Antena da metade 
do comprimento da cabeça; artículos com pro-
porção 3:4:3:8; quarto artículo antenal alargado 
e cônico; dorsalmente sem sutura entre o terceiro 
e quarto artículos. Unguis com um dente interno 
na base. Unguículus ausente. Sem tenent hairs. 
Dentes mais largos que o manúbrio, com seis se-
tas dorsais, delgados, arredondados apicalmente. 
Mucrons três oitavos maiores que os dentes; la-
melas interna e externa iguais; lóbulo apical curto 
e  arredondado.  

Distribuição geográfi ca:
Tem distribuição Neotropical. No Brasil, 

essa espécie já foi registrada nos estados do Pará, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba 
e Espírito Santo, no solo, serrapilheira e dunas de 
areia (ABRANTES et al., 2010). Não se conhecia 
em ninhos de formigas. 

Cyphoderus similis Folsom, 1927 (Figura 26.3).
Características (FOLSOM, 1927): 
Colêmbolos de cor branca, sem olhos, de 

aproximadamente 1 mm de largura. Antenas um 
ou dois quintos mais longos que a cabeça; artícu-
los antenais com proporção relativa de 2:6:3:6. Seg-
mentos abdominais I e II iguais; abdômen III, 0.5 
vezes mais longo que o abdômen II; abdômen IV, 
em média, duas vezes maior que o abdômen III. 
Unguis robustos, com um par de grandes dentes 
laterais; lóbulo anteroproximal reto, terminando 
em um dente; lóbulo posterior proximal largo, 
lanceolado ou ovalado, estendendo-se dois terços 
do unguis; acima dos lóbulos proximais dos den-
tes distais, o mais distal pode não estar presente. 
Unguículus estendendo-se dois terços acima do 
ungui, com um longo lóbulo exterior acuminado. 
Dens três ou quatro vezes mais largos que o manú-
brio e mais de duas vezes mais largo que o mucro. 
Mucro bidentado, com lamela extendida até o den-
te anteroapical, escamas ventroapicais do dens que 
se estendem acima do dente anteroapical. 

Distribuição geográfi ca:
Tem uma ampla distribuição na América, 

no Brasil tem sido citado como C. cf. similis em 
cultivos de mamão no Espírito Santo (ABRANTES 
et al., 2010). É o primeiro registro da espécie em 
ninhos de formigas no Brasil.

Folsomides parvulus Stach, 1922.
Características (STACH, 1922): Corpo alar-

gado e tubular, maior que 0.9 mm. Segmentos abdo-
minais 5-6 fundidos. Órgão pós-antenal (OPA) fi no. 
Olhos 2 + 2. De cor branca, com manchas escuras 
apenas sob os olhos. Macrosetas bem desenvolvi-
das, também nos segmentos abdominais anteriores. 
Menos de dois pares de sensilas no abdômen V. A 
sensila superior do abdômen IV próximo a macro-
seta. Retináculo com 3 + 3 dentes, sem setas. Fúr-
cula com dentes longos e delgados, com apenas três 
setas dorsais, sem setas ventrais. Mucro sem dentes.

Distribuição geográfi ca: 
Esta espécie tem uma distribuição cosmo-

polita. No Brasil foi registrada no Rio de Janeiro 

FIGURA 26.2 - Abundância relativa de famílias de colêmbolos 
em ninhos de poneromorfas em frutos de cacau no sul da 
Bahia, Brasil
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FIGURA 26.3 - Cyphoderus similis em ninhos de Neoponera 
inversa em frutos de cacau, Ilhéus, Bahia. 

(em distintos locais), Pará (MENDONÇA, 1984) e 
Espírito Santo (CULIK et al., 2006), em diferentes 
ambientes, como solo, serapilheira, húmus, troncos 
em decomposição, pastos, cultivos, areia de praia e 
manguezais, e em dunas (ABRANTES et al., 2010), 
mas não em formigueiros. A espécie tem sido re-
gistrada em ninhos de formigas na Hungria, po-
rém sem mencionar qual era a hospedeira (TRA-
SER, 1999).

Proisotoma minima (Absolon, 1901)
Características (ABSOLON, 1901): Tama-

nho aproximado de 0.8 mm. Cor azul acinzentado 
pálido, algumas vezes sem pigmento. Olhos 5 + 5 
de tamanho variável. OPA oval, cerca de duas vezes 
mais largo que o olho mais próximo. Artículo ante-
nal I com 15 setas, uma seta dorsal p. Sensila late-
roapical no artículo antenal II ligeiramente robusta. 
Artículo antenal III sem sensila acessória, machos 
com três sensilas ventrais eretas. Artículo antenal 
IV com muitas sensilas dorsais moderadamente 

robustas. Órgão subapical com pequenas sensilas 
clavadas. Setas do corpo curtas. Tórax e abdômen 
II sem setas ventrais. Retináculo 3 + 3 dentes e 
uma seta. Fúrcula curta. Dens com 5 (4) setas dor-
sais e 6 ventrais. Mucro com três dentes de forma 
variada. Tibiotarso com sete setas no vértice apical, 
A1 e A7 algumas vezes alargadas e clavadas. Unguis 
sem dentes. 

Distribuição geográfi ca: 
Esta espécie tem uma distribuição em geral 

Paleártica, não havia sido registrada anteriormente 
para Brasil (ABRANTES et al., 2010).

Sphaeridia serrata (Folsom; Mills, 1938) 
(Figura 26.4).

Características (FOLSOM; MILLS, 1938): 
Medem cerca de 0.32 mm. De coloração parda ou 
marrom avermelhado, mais brilhante nas suturas, 
com pontos mais brilhantes nas laterais, protórax 
mais claro. Antenas pardas, marrom avermelhadas 
apicalmente, e claras na base. Seis olhos visíveis 
em cada lado. Órgão do artículo antenal III nor-
mal. Antena ligeiramente mais longa que a cabeça; 
proporção de artículos antenais 5:8:9:26; artícu-
lo antenal IV simples, com várias setas olfatórias 
subapicais. Tubo ventral com vesículas simples. 
Corpo do tenáculo mais curto que os ramos, com 
duas setas anteriores; ramos tridentados com es-
truturas basais clavadas. Dens menos de duas vezes 
o tamanho do mucro, que é delgado, sem lamela, 

Figura 26.4 - Sphaerida serrata no ninho de Neoponera 
inversa no fruto de cacau, CEPLAC, Ilhéus, Bahia.
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a face interior serrada, e a face exterior com um 
entalhe no meio. Sem cerdas no mucro. Segmen-
tação dorsal do corpo geralmente visível. Dorso 
com setas delgadas e longas numa fi leira simples 
na parte anterior e mais abundantes e espessas na 
parte posterior. Três pares de tricobótrias no cor-
po, aparentemente dois, sobre o segundo segmento 
abdominal e um no terceiro, segmento anogenital 
com dois pares de setas. Tibiotarso com duas setas 
na face interior.   

Distribuição geográfi ca: 
Tem distribuição Neártica e Neotropical, 

não tinha sido previamente registrada no Brasil, 
por isso é o primeiro registro para o país, além de 
ter sido a primeira vez que essa espécie foi regis-
trada num formigueiro (CASTAÑO-MENESES et 
al., 2014). 

Conclusões

A fauna de colêmbolos associados a formigas 
poneromorfas tem recebido pouca atenção, no en-
tanto, de acordo com nossas observações, são inqui-
linos frequentes, cujas populações podem alcançar 
densidades consideráveis, dependendo do tipo de 
ninho e a formiga hóspede. A cuidadosa observação 
da fauna de colêmbolos associada a ninhos de pone-
romorfas pode fornecer informações importantes 
sobre a própria saúde do formigueiro assim como 
sobre o meio onde está estabelecido. Embora não se 
tenha ainda registrado associações específi cas entre 
formigas e colêmbolos, aparentemente pode existir 
preferência de colêmbolos por algum grupo de for-
migas, uma vez que alguns deles somente são en-
contrados nos formigueiros de determinados hos-
pedeiros, apesar de também poder ser encontrados 
em outros ambientes. Para os gêneros Neoponera e 
Mayaponera, este, juntamente com estudos recentes 
(CASTAÑO-MENESES et al., 2014), constituem os 
primeiros registros de colêmbolos associados a seus 
formigueiros, uma vez que inexistem registros des-
se tipo de associação com estas formigas (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990). 
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