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Resumo

Mutualismo é uma importante interação 
ecológica em que ambas as espécies são 
benefi ciadas pela associação. Tal associação pode 
ser obrigatória ou facultativa, sendo obrigatória 
quando a sobrevivência de pelo menos uma 
das espécies envolvidas depende da associação. 
Associações mutualísticas podem ser classifi cadas 
ainda como diretas e indiretas. São consideradas 
como associações mutualísticas diretas quando as 
espécies envolvidas na interação estão diretamente 
em contato físico; já nas associações mutualísticas 
indiretas, as espécies envolvidas na associação se 
benefi ciam sem interagir fi sicamente. Associações 
mutualísticas são extremamente comuns entre 
formigas e plantas, uma vez que tais grupos são 
abundantes e altamente diversos ao redor do 
mundo. Em geral, nessas interações, as formigas 
encontram recursos nas plantas como locais de 
nidifi cação e alimento (e.g. líquidos açucarados), 
e, em contrapartida, as formigas defendem a planta 
contra herbívoros. Dessa maneira, as interações 
entre formigas e nectários extrafl orais das plantas 
exemplifi cam associações mutualísticas diretas. 
Já as interações entre formiga-hemíptero-planta 
podem exemplifi car interações mutualísticas 
indiretas, uma vez que ao se associarem com 

diferentes tipos de hemípteros, com a fi nalidade de 
protegê-los, as formigas podem espantar ou predar 
outros insetos e benefi ciar indiretamente a planta 
hospedeira. Do ponto de vista do consumidor, 
qualidade e quantidade do recurso alimentar 
são de extrema importância para um forrageio 
ótimo. A variação e composição dos açúcares e 
aminoácidos que compõem o “honeydew” e o 
néctar extrafl oral podem determinar a preferência 
das espécies de formigas por tais recursos. O 
“honeydew” e o néctar extrafl oral podem conter 
aminoácidos similares em sua composição, porém 
o “honeydew” pode apresentar uma gama maior de 
açúcares em sua composição (melezitose, lactose, 
melibiose, maltose e rafi nose) em comparação ao 
néctar extrafl oral. No entanto, a composição dos 
mesmos pode variar de acordo com as espécies 
que os produzem. Assim, as fontes açucaradas são 
recursos que podem estar presentes na vegetação, 
tanto através do “honeydew”, tanto através do 
néctar extrafl oral e que podem estruturar e moldar 
a comunidade de insetos e particularmente das 
formigas arborícolas. As espécies pertencentes 
ao grupo polifi lético das Poneromorfas são 
conhecidas por serem essencialmente carnívoras. 
Apesar disso, fontes de açúcar na vegetação, 
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como néctar extrafl oral e o “honeydew”, também 
são importantes recursos para diversas espécies 
dessas formigas como, por exemplo, Ectatomma 
tuberculatum que pode obter de um terço à 
metade de seus recursos necessários em tais 
fontes açucaradas. Os gêneros Odontomachus e 
Ectatomma são os únicos entre as Poneromorfas 
que possuem espécies que realizam interações com 
hemípteros e utilizam o “honeydew” como recurso. 
Um número maior de táxons foi encontrado 
consumindo néctar extrafl oral na literatura, 
como nos gêneros seguintes: Acanthoponera, 
Bothroponera, Diacamma, Gnamptogenys, 
Neoponera, Pachycondyla, Paraponera, Platythyrea 

e Rhytidoponera. Os recursos açucarados 
disponíveis na vegetação são considerados 
recursos-chave que favorecem a estruturação das 
comunidades de insetos arborícolas nas fl orestas 
tropicais, acarretando em forte infl uência dos 
mesmos na distribuição, densidade e diversidade 
de formigas. Como tais recursos são fontes 
ricas de carboidrato relativamente previsíveis, 
os mesmos podem ser de extrema importância 
até mesmo para diversas Poneromorfas que são 
principalmente carnívoras. Tal fato fi ca evidente 
através dos estudos aqui citados que relatam a 
interação entre diversas espécies de Poneromorfas 
e recursos açucarados na vegetação.

Abstract

Interaction between poneromorph ants 
and nectar sources in vegetation - Mutualism 
is an important ecological interaction in which 
both species are benefi ted by the association. 
Th is association can be obligatory or facultative, 
and is obligatory when the survival of at least 
one of the species involved depends on the 
association. Mutualistic associations can be 
further classifi ed as direct and indirect. A direct 
mutualistic association occurs when there is direct 
physical contact, whereas in indirect mutualistic 
associations the species involved benefi t without 
physical interaction. Mutualistic associations 
are extremely common among ants and plants, 
because these groups are highly diverse and 
abundant around the world. In general, when ants 
are involved in these interactions, the ants use 
resources in plants as nesting sites and/or food 
(e.g., honeydew or nectar) and, in return, the ants 
defend the plant against herbivores. Interactions 
between ants and extrafl oral nectaries of plants 
exemplify direct mutualistic associations. Th e 
interactions between ant-plant-Hemiptera can 
exemplify indirect mutualistic interactions, since, 
by associating with Hemiptera, ants may scare 
away or prey on other insects and benefi t the plant 
indirectly. From a consumer point of view, quality 
and quantity of food resources are extremely 
important for optimal foraging. Th e variation 
and composition of sugars and amino acids that 

make up the honeydew and extrafl oral nectar can 
determine the preference of species of ants for such 
resources. Th e honeydew and extrafl oral nectar 
may contain amino acids similar in composition, 
but the honeydew may have a wider range of 
sugars in its composition (e.g., melezitose, lactose, 
melibiose, maltose and raffi  nose) as compared to 
extrafl oral nectar. However, the composition of 
such liquids may vary according to the species 
that produce them.

Th us, sugars are resources that may 
be present in the vegetation, both through 
the honeydew from hemipterans or through 
extrafl oral nectar, and these can structure and 
shape the insect community, particularly that 
of arboreal ants. Th e species belonging to the 
polyphyletic poneromorphs are known to be 
essentially carnivores, however, the sugar sources 
such as extrafl oral nectar and honeydew are also 
considered as important for some species such as 
ants (e.g. Ectatomma tuberculatum can consume 
one-third to half of its requirements from 
sugary sources). Th e genera Odontomachus and 
Ectatomma were thought to be unique amongst 
the poneropmorphs in having species involved in 
interactions with Hemiptera and using honeydew as 
a resource. However, a greater number of taxa have 
now been observed consuming extrafl oral nectar, 
including members of the genera Acanthoponera, 
Bothroponera, Diacamma, Gnamptogenys, 

362 | Th amy Evellini Dias Marques, Rosa Gabriela Castaño Meneses, Cléa dos Santos Ferreira Mariano, 
Jacques H. C. Delabie

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   362Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   362 13/01/2016   11:52:1613/01/2016   11:52:16



Interações entre Poneromorfas e fontes de açúcar na vegetação | 363

Neoponera, Pachycondyla, Paraponera, Platythyrea 
and Rhytidoponera. Th e available sugar resources 
in vegetation are considered key resources that 
favor the structuring of communities of arboreal 
insects in tropical forests, resulting in strong 
infl uence on the distribution, density and diversity 

of ants. Because such resources are rich sources of 
relatively predictable carbohydrates, they may be 
very important for several poneromorph species 
that have hitherto been considered to be mainly 
carnivorous. Th is fact is evident from the studies 
on poneromorphs cited in this chapter.

Introdução

Mutualismo é uma importante interação eco-
lógica em que ambas as espécies associadas são be-
nefi ciadas (BOUCHER et al., 1982; BEATTIE, 1985; 
STADLER; DIXON, 2008). Tal associação pode ser 
obrigatória ou facultativa, sendo obrigatória quan-
do a sobrevivência de pelo menos uma das espécies 
envolvidas depende da associação (BOUCHER et 
al., 1982; HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Asso-
ciações mutualísticas podem ser classifi cadas, ainda, 
como diretas e indiretas. São consideradas como as-
sociações mutualísticas diretas quando as espécies 
da interação estão em contato físico diretamente; já 
nas associações mutualísticas indiretas, as espécies 
envolvidas na associação se benefi ciam sem intera-
gir fi sicamente (BOUCHER et al., 1982).

Associações mutualísticas são extremamen-
te comuns entre formigas e plantas, uma vez que 
tais agregações são abundantes e altamente di-
versas ao redor do mundo (HUXLEY; CUTLER, 
1991). Em geral, nessas interações, as formigas en-
contram recursos nas plantas (locais de nidifi cação 
e alimento) e, em contrapartida, as formigas defen-
dem a planta contra herbívoros (BENTLEY, 1977a; 
KOPTUR, 1979; SCHEMSKE, 1980; BEATTIE, 
1985). O néctar produzido por nectários extrafl o-
rais representa um dos mais importantes recursos 
açucarados que as formigas podem encontrar em 
mais de 93 famílias de angiospermas e em algumas 
famílias de samambaias (KOPTUR, 1992). 

Embora os nectários extrafl orais (NEFs) 
sejam glândulas produtoras de néctar, elas não 
estão relacionadas ao processo de polinização e 
estão localizadas em diversas estruturas da plan-
ta tais como pecíolos, folhas, pedúnculos fl orais e 
frutos (KOPTUR, 1992). Outro recurso açucarado, 
denominado “honeydew”, é amplamente consumi-
do por inúmeras espécies de formigas e pode ser 

encontrado em plantas, porém de forma indire-
ta (BUCKLEY, 1987). O “honeydew” é excretado 
pelos hemípteros após a metabolização da seiva 
elaborada que é extraída do fl oema de sua planta 
hospedeira (HUXLEY; CUTLER, 1991; BUCKLEY, 
1987; DELABIE, 2001).

Dessa maneira, formigas e nectários extra-
fl orais presentes em plantas exemplifi cam associa-
ções mutualísticas diretas (BUCKLEY, 1987). Nes-
sas interações, as plantas fornecem glicose e ami-
noácidos através dos nectários extrafl orais (NEFs), 
enquanto as formigas conferem proteção às plan-
tas contra possíveis danos ocasionados por herbí-
voros (JANZEN, 1966; ELIAS; GELBAND, 1975). 
Já as interações entre formiga-hemíptero-planta 
podem exemplifi car interações mutualísticas indi-
retas, uma vez que ao interagirem com subordens 
de hemípteros como Auchenorrhyncha (membra-
cídeos, por exemplo) e Sternorrhyncha (afídeos, 
coccídeos e pseudococcídeos, por exemplo), as 
formigas podem benefi ciar a planta indiretamente 
(DELABIE, 2001). 

Através da interação formiga-planta-he-
míptero, com a fi nalidade de proteger os hemípte-
ros, as formigas podem espantar ou predar outros 
insetos (não hemípteros) que seriam danosos para 
a planta hospedeira e benefi ciá-la indiretamen-
te (BUCKLEY, 1987; DELABIE, 2001; STYRSKY; 
EUBANKS, 2007). Ampla gama de plantas, senão 
todas, pode abrigar os grupos na interação descri-
ta acima, desde gramíneas (MOYA-RAYGOZA; 
NAULT, 2000) a arbustos e árvores (e. g. MO-
REIRA; DEL-CLARO, 2005), tanto em ambien-
tes temperados, como em tropicais (WAY, 1963; 
BUCKLEY, 1987).

Tais associações são em sua maioria facul-
tativas, sendo raras as associações mutualísticas 
obrigatórias, sugerindo que o mutualismo obriga-
tório raramente ocorre (RICO-GRAY, 1993). No 
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entanto, entre as relações mutualísticas entre he-
mípteros e formigas, algumas espécies de hemíp-
teros como o cicadelídeo mexicano Dalbulus quin-
quenotatus DeLong; Nault, não podem sobreviver 
e manter sua população na ausência de determina-
das formigas (MOYA-RAYGOZA; NAULT, 2000).

Os NEFs geralmente são visitados por for-
migas não especialistas; no entanto, Janzen (1966) 
demonstrou que Pseudomyrmex ferrugineus Smith, 
1877 é obrigatoriamente dependente dos recursos 
oferecidos pela espécie nativa da América central, 
Acacia cornigera (Fabaceae) Willd, enquanto a mes-
ma é dependente da proteção de P. ferrugineus. Os 
NEFs presentes em A. cornigera constituem a prin-
cipal e contínua fonte de açúcar de P. ferrugineus. 
Em contrapartida, P. ferrugineus é altamente agres-
siva e rápida, além de patrulhar A. cornigera du-
rante 24 horas por dia, espantando e/ou predando 
insetos que seriam danosos para a planta.

Em fl orestas tropicais, a distribuição de for-
migas arborícolas e insetos no ambiente é bastante 
complexa, e a presença dos recursos representados 
por NEFs e “honeydew” é muitas vezes considera-
da como determinante para estruturar as comu-
nidades (BLÜTHGEN et al., 2004). Na Amazônia 
venezuelana, Blüthgen et al. (2000) apontaram que 
as formigas amostradas utilizavam os dois tipos 
de recursos ao mesmo tempo, ou ao menos um, 
acarretando em forte infl uência dos mesmos na 
distribuição, densidade e diversidade de formigas 
arborícolas. 

Através do efeito “bottom-up”, a ocorrência 
de NEFs e “honeydew” pode contribuir para estru-
turar as comunidades (BLÜTHGEN et al., 2004). 
O “honeydew”, no entanto, pode assumir um papel 
primordial na atuação do efeito “bottom-up”, uma 
vez que pode estar sendo produzido em uma maior 
diversidade de espécies de plantas em relação aos 
NEFs (BLÜTHGEN et al. 2000; 2004). Além disso, 
espera-se que as formigas arborícolas dominan-
tes irão competir pelo “honeydew”, uma vez que o 
mesmo representa uma fonte de energia previsível 
dentro do território, e que seu controle acarreta in-
terações antagonistas entre espécies ou talvez entre 
colônias (DAVIDSON; MCKEY, 1993).

Do ponto de vista do consumidor, quali-
dade e quantidade do recurso alimentar são de 
extrema importância para um forrageio ótimo 
(BLÜTHGEN et al., 2004). A variação e composi-
ção dos açúcares e aminoácidos que compõem o 
“honeydew” e o néctar podem determinar a pre-
ferência das espécies de formigas por tais recursos 

(BLÜTHGEN; FIEDLER, 2004). O “honeydew” 
e o néctar podem conter aminoácidos similares 
em sua composição, porém o “honeydew” pode 
apresentar uma gama maior de açúcares (mele-
zitose, lactose, melibiose, maltose e rafi nose) em 
comparação ao néctar extrafl oral (BLÜTHGEN et 
al., 2004). No entanto, a composição dos mesmos 
pode variar de acordo com as espécies que os pro-
duzem (COOK; DAVIDSON, 2006).

Assim, as fontes açucaradas são recursos 
previsíveis que podem estar presentes na vegeta-
ção, sob a forma de “honeydew” ou de néctar ex-
trafl oral, e que podem estruturar e moldar a comu-
nidade de insetos e particularmente das formigas 
arborícolas (BLÜTHGEN et al., 2004). Essas fontes 
açucaradas podem ainda ser responsáveis pela ma-
nutenção da alta biomassa de formigas que ocor-
re nos dosséis tropicais, uma vez que somente o 
consumo de outros herbívoros poderia não ser o 
sufi ciente para manter tal elevada biomassa (DA-
VIDSON et al., 2003; WILSON; HÖLLDOBLER, 
2005). 

Por isso, ressaltamos a importância desses 
recursos, assim como as consequências ecológicas 
para as formigas (consumidor) e também para ou-
tros insetos que estão interagindo de forma direta 
e indireta e para a planta. Devido à previsibilidade 
desses recursos, os mesmos podem ser importan-
tes também para grupos de formigas que são prin-
cipalmente carnívoras, e destacamos a seguir como 
as formigas poneromorfas podem consumi-los. 

1) O consumo de honeydew e néctar por 
poneromorfas 

As espécies pertencentes ao grupo polifi lé-
tico das poneromorfas são conhecidas por serem 
essencialmente carnívoras (HÖLLDOBLER; WIL-
SON, 1990). No entanto, fontes açucaradas também 
podem ser consideradas importantes para algu-
mas espécies dessas formigas, como por exemplo, 
Ectatomma tuberculatum (Olivier, 1792), que pode 
consumir de um terço à metade de suas necessida-
des nutricionais em fontes açucaradas como néctar 
extrafl oral, “honeydew”, e sob a forma de sementes 
coletadas no chão (DEJEAN; LACHAUD, 1992). 
Ectatomma edentatum Roger, 1863 foi apontada 
em alguns estudos por ser uma das espécies que 
se associam ao membracídeo Guayaquila xiphias 
(Fabricius, 1803) com maior frequência e conso-
me “honeydew” (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 1999; 
2000). Odontomachus hastatus (Fabricius, 1804) 
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é uma espécie frequentemente associada à epífi ta 
Philodendron insigne Schott (Araceae) e consumi-
dora do néctar extrafl oral produzido pela planta 
(GIBERNAU et al., 2007). 

No entanto, o número de exemplos de inte-
rações como os apresentados acima entre ponero-
morfas, hemípteros e plantas que possuem nectá-
rios extrafl orais é pequeno quando comparado com 
espécies de outras subfamílias tais como Myrmici-
nae, Formicinae e Dolichoderinae (RICO-GRAY; 
OLIVEIRA, 2007). Além disso, grande parte dos es-
tudos que realizaram levantamentos de espécies que 
consomem líquidos açucarados (“honeydew” e néc-
tar extrafl oral) revelam que as poneromorfas estão 
em menor número quando comparadas às espécies 
de Formicinae e Myrmicinae (DEL-CLARO; OLI-
VEIRA, 1999; MOREIRA et al., 2000; BLÜTHGEN 
et al., 2004; MOREIRA; DEL-CLARO, 2005). Evans; 
Leston (1971) relatam que mesmo quando algu-
ma poneromorfa, como Odontomachus troglodytes 
(Santschi, 1914), é encontrada protegendo hemíp-
teros e se alimentando de “honeydew”, a população 
de formigas é sempre pequena em comparação às 
Myrmicinae e Formicinae.

A história evolutiva das Formicidae que 
realizam interações com fontes de açúcar na ve-
getação fornece subsídios para melhor entender 
essas interações de acordo com cada subfamí-
lia (MOREAU et al., 2006). As poneromorfas são 
mais basais e tiveram sua radiação ao nível do solo 
da fl oresta e serapilheira, juntamente com o início 
da radiação das angiospermas (WILSON; HÖLL-
DOBLER, 2005). Posteriormente, as subfamílias 
Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae tive-
ram uma radiação também em direção ao dossel 
da fl oresta concomitantemente com a expansão 
das angiospermas, modifi cando assim suas fontes 
alimentares como, por exemplo, adição de açúca-
res a sua dieta (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005; 
RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007).

As espécies das subfamílias Formicinae e 
algumas de Dolichoderinae podem ser conside-
radas ainda como as mais especializadas dentro 
de Formicidae em consumir os líquidos açucara-
dos (DAVIDSON, 1997; 1998; 2004). Isso se deve 
ao fato de que nessas espécies, o aparato digesti-
vo sofreu modifi cações morfológicas permitindo 
que as mesmas estoquem uma maior quantida-
de de líquidos açucarados (EISNER; BROWN, 
1957). O proventrículo, por exemplo, é uma es-
trutura digestiva que controla o fl uxo de alimento 
entre o estômago social (“crop”) e o estômago, e 

esse é rígido e esclerotizado somente nas espé-
cies dessas famílias (EISNER; BROWN, 1957). O 
proventrículo esclerotizado permite uma estoca-
gem e processamento de um volume superior de 
líquidos em relação às espécies que possuem um 
proventrículo primitivo, como no caso das pone-
romorfas (EISNER; BROWN, 1957; DAVIDSON, 
1998). Como consequência da maior estocagem 
de líquidos açucarados, é possível que essas espé-
cies possuam uma maior habilidade competitiva 
e habilidade exploratória nos dosséis tropicais 
(DAVIDSON et. al, 1998).

De forma geral, as poneromorfas apresen-
tam uma relativa difi culdade em encontrar suas 
presas, principalmente quando tais espécies são 
especialistas (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005). 
Fontes de açúcar na vegetação são consideradas 
mais previsíveis em relação a qualquer tipo de pre-
sa (DAVIDSON; MCKEY, 1993). Dessa maneira, 
as poneromorfas que utilizam os recursos açucara-
dos, assim como as espécies pertencentes a outras 
subfamílias de Formicidae como Myrmicinae, For-
micinae e Dolichoderinae, têm certa vantagem em 
relação às demais poneromorfas exclusivamente 
carnívoras.

2) Interações entre NEFs, hemípteros e 
poneromorfas

Os gêneros Odontomachus e Ectatomma são 
os únicos entre as poneromorfas que possuem es-
pécies que realizam interações com hemípteros e 
utilizam o “honeydew” como recurso permanen-
te. Já o néctar extrafl oral é um recurso utilizado 
por um número maior de gêneros entre as pone-
romorfas, uma vez que além de Odontomachus 
e Ectatomma, também Neoponera, Paraponera, 
Acanthoponera, Diacamma, Rhytidoponera ou 
Gnamptogenys utilizam tal recurso. De forma ge-
ral, há um número maior de gêneros e espécies em 
Formicidae que consomem néctar extrafl oral em 
comparação ao consumo de “honeydew”, embora 
ambos sejam primordialmente fontes de açúcar 
(BLÜTHGEN et al., 2004). Dessa maneira, o nú-
mero de espécies de formigas que utilizam “ho-
neydew” pode representar apenas uma pequena 
fração de um número maior de espécies que utili-
zam néctar extrafl oral dentro de uma comunidade 
(BLÜTHGEN et al., 2004).

Entre as poneromorfas, as espécies do gê-
nero Ectatomma são as que mais utilizam fontes 
açucaradas como recurso, com cinco espécies 
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documentadas que interagem com hemípteros 
e sete espécies que consomem néctar extrafl oral 
(Tabelas 24.I e 24.II). Existe também um número 
maior de registros de Ectatomma utilizando fon-
tes açucaradas, já que  76% das associações de he-
mípteros com poneromorfas são com Ectatomma. 
O mesmo padrão foi encontrado para as espécies 
de Ectatomma que consomem néctar extrafl oral, 
já que 70% dos registros (n= 36) apontam esse 
gênero. 

Embora as Ectatomma sejam predomi-
nantemente predadoras, algumas espécies como 
Ectatomma tuberculatum, Ectatomma ruidum 
(Roger, 1860), E. edentatum, E. brunneum (Fabri-
cius, 1793) foram registradas utilizando recursos 
açucarados mais de uma vez e em diferentes pa-
íses da região Neotropical (Tabelas 24.I e 24.II). 
Ectatomma edentatum, por exemplo, exibe um 
comportamento de forrageio diferenciado quando 
encontra gotas de “honeydew” no chão, uma vez 
que a mesma procura os hemípteros produtores 
desse recurso (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 1996).

 Apesar da excreção dos líquidos proce-
dentes do metabolismo dos hemípteros sugadores 
de seiva corresponder a uma necessidade básica 
desses insetos, espalhar gotas de “honeydew” no 
solo e na vegetação pode também ser considerada 
uma estratégia para atrair formigas a fi m de que 
estas sejam atendidas (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 
1996). Já E. ruidum exibe um comportamento es-
pecializado de forrageamento (tanto para escolha 
da fonte alimentar, quanto para o local do forra-
geamento) como coletoras de néctar extrafl oral 
(SCHATZ et al., 1995).

Quanto às interações entre Odontomachus 
e hemípteros, quatro espécies desse gênero apre-
sentam interações com hemípteros, e o mesmo 
número de espécies também consome néctar ex-
trafl oral (Tabelas 24.I e 24.II). O mais antigo re-
gistro de interação entre hemípteros e espécies 
de Odontomachus foi feito na ilha de Cuba entre 
Odontomachus insularis Guérin,  1844 e Mne-
mosyne cubana Stål, 1866 (Hemiptera: Cixiidae) 
(MYERS, 1929). No Brasil também há estudos re-
latando que algumas espécies de Odontomachus 
utilizam fontes açucaradas como recurso adicio-
nal como, por exemplo, O. haematodus (Linnaeus, 
1758) e membracídeos em cacaueiros (DELABIE, 
1990; MARQUES, Obs. Pess.).

Na Amazônia brasileira, cinco interações 
entre O. bauri Emery, 1892 e ninfas de Xedreo-
ta tuberculata (Osborn, 1938) foram observadas 

(SOUZA; FRANCINE, 2010). Em cada observa-
ção, foram encontrados de dois a quatro indivídu-
os de O. bauri em atividades diurnas e noturnas. 
Para O. bauri solicitar o “honeydew”, a mesma 
usou as antenas para pressionar a região inferior 
do abdômen do hemíptero, se alimentando dire-
tamente do orifício anal de X. tuberculata, com as 
mandíbulas abertas (SOUZA; FRANCINE, 2010). 
O mecanismo de pressionar o abdômen do hemíp-
tero para facilitar a ejeção do “honeydew” é comu-
mente observado nesse tipo de interação (WAY, 
1963). Além das antenas para pressionar o abdô-
men do hemíptero, as formigas também podem 
usar as pernas para pressioná-lo ou simplesmente 
balançá-lo (WAY, 1963).

Fora da Região Neotropical, outro registro 
do gênero em interação foi documentado entre 
O. troglodytes Santschi, 1914 com afídeos da es-
pécie Toxoptera aurantii (Boyer De Fonscolombe, 
1841) e coccídeos da espécie Stichococcus sjostedti 
Cockerell, 1903 (EVANS; LESTON, 1971). Para a 
proteção dos hemípteros, as formigas construíram 
“tetos” ou abrigos a partir de partículas de solo. De 
fato, é comum formigas arborícolas construírem 
abrigos com restos vegetais para proteger seus he-
mípteros mutualísticos contra predadores e chuva. 
(DELABIE, 2001). É bem provável que esses tetos 
também contribuem a evitar a fuga das espécies de 
hemípteros móveis, em particular os Membraci-
dae.

Espécies diferentes de Odontomachus 
que se associam a hemípteros, como O. hastatus, 
Odontomachus rufi ceps Smith, 1858, Odontomachus 
brunneus (Patton, 1894) e Odontomachus laticeps 
Roger, 1861, foram registradas consumindo 
néctar extrafl oral (BLÜTHGEN; FIEDLER, 2004; 
GIBERNAU et al., 2007). A epífi ta Philodendron 
insigne se associa facultativamente a várias espécies 
de formigas arborícolas oportunistas. No entanto, 
a espécie que é mais efi caz na proteção de P. insigne 
é O. hastatus, que é a inquilina predominante, 
sugerindo estreita associação entre essas espécies 
(GIBERNAU et al., 2007). O. brunneus e O. laticeps 
foram encontradas associadas a outra epífi ta, 
Caularthron  bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult 
(Orchidaceae) (FISHER; ZIMMERMAN, 1988). 
No entanto, essa última associação foi apontada 
por ser generalista, ao contrário da interação 
descrita anteriormente. 

O número de outras espécies e gêneros de 
poneromorfas que interagem com recursos açu-
carados na vegetação é pequeno, embora espécies 
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de Neoponera também tenham sido muito docu-
mentadas interagindo com nectários extrafl orais. 
No entanto, outros gêneros/espécies como no caso 
de Diacamma sp., Rhytidoponera spoliata (Emery, 
1895),  Gnamptogenys semiferox Brown, 1958 e 
Bothroponera tesseronoda (Emery, 1877) foram 
raramente documentados e somente interagindo 
com nectários extrafl orais (Tabela 24.II). 

Assim, as espécies pertencentes ao grupo 
das poneromorfas, embora preferencialmente pre-
dadoras, também podem exibir comportamento 
de forrageio diferenciado quando buscam ou en-
contram fontes açucaradas como recurso. Além 
disso, também podem exibir comportamentos se-
melhantes às das subfamílias que são mais espe-
cializadas na busca e no uso desses recursos, tais 
como Myrmicinae, Formicinae ou Dolichoderinae. 

3) Inferências ecológicas

Os hemípteros podem causar danos às plan-
tas hospedeiras, no entanto, quando estão associa-
dos às formigas, essa interação pode ser benéfi ca 
às plantas (BUCKLEY, 1987; WAY; KHOO, 1992; 
STYRSKY; EUBANKS, 2007). Com a fi nalidade 
de proteger os hemípteros, as formigas podem 
atacar, predar ou difi cultar a atividade de outros 
herbívoros, benefi ciando a planta indiretamente 
(EUBANKS; STYRSKY, 2006; PERFECTO; VAN-
DERMEER, 2006). Embora existam relatos de que 
essas interações sejam prejudiciais para a planta, 
73% dos estudos revistos por Styrsky; Eubanks 
(2007) relatam consequências positivas para a 
planta hospedeira decorrentes das interações entre 
formigas e hemípteros. 

TABELA 24.I – Resumo de 22 estudos de interações entre poneromorfas e hemípteros e as localidades de ocorrência das interações. 
1, Myers (1929); 2, Evans; Leston (1971); 3, Souza; Francini (2010); 4, Delabie (1990); 5, Marques et al. obs. pess; 6, Weber (1946); 
7, Lachaud  et al. (1982); 8, Lachaud (1982); 9, Pratt (1989); 10, Lachaud (1990); 11, García-Pérez et al. (1991); 12, Dejean; Lachaud 
(1992); 13, Valenzuela-González et al. (1995); 14, Moreira et al. 2000; 15, Del-Claro; Oliveira (1996); 16, Del-Claro; Oliveira (1999); 
17,  Del-Claro; Oliveira (2000); 18, Moreira; Del-Claro (2005); 19, Del-Claro et al. (2006); 20, Bächtold; Del-Claro (2013); 21, 
Rodrigues; Cassino (2011); 22, Campos; Camacho (2014).

Subfamília Espécies de formigas Espécies de hemípteros Família Localidade Referência

Ectatomminae Ectatomma brunneum Guayaquila xiphias Membracidae Brasil 21

Ectatomma brunneum Enchenopa brasiliensis Membracidae Brasil 14, 18, 19

Ectatomma edentatum Guayaquila xiphias Membracidae Brasil 15, 16, 17

Ectatomma ruidum

Ectatomma ruidum

Membracídeos sem 
identifi cação
Hemípteros sem 
identifi cação

USA, México

Panamá

6, 7

9

Ectatomma ruidum Hemípteros sem 
identifi cação México 10

Ectatomma tuberculatum Hemípteros sem 
identifi cação México 11

Ectatomma tuberculatum

Ectatomma tuberculatum

Ectatomma tuberculatum

Ectatomma tuberculatum

Ectatomma tuberculatum

Membracídeos sem 
identifi cação
Toxoptera aurantii

Aphis gossypii

Aphis spiraecola

Hemípteros sem 
identifi cação

Aphididae

Aphididae

Aphididae

Brasil, USA

Brasil, México,

Brasil

Brasil

Brasil

5, 6

5, 8, 12, 
13, 20

20

20

22

Odontomachus bauri Xedreota tuberculata Cicadellidae Brasil 3

Ponerinae
Odontomachus 
haematodus

Membracídeos sem 
identifi cação Brasil 4, 5

Odontomachus insularis Mnemosyne cubana Cixiidae Cuba 1

Odontomachus 
troglodytes

Odontomachus 
troglodytes

Toxoptera aurantii

Stictococcid sjostedti

Aphididae 

Coccidae

Gana

Gana

2

2
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TABELA 24.II – Resumo de 42 estudos descrevendo ou notifi cando interações entre poneromorfas e 
nectários extrafl orais e localidades de ocorrência das interações. 1, Cook (1904,1905); 2, Koptur (1984); 
3, Bentley (1977a); 4, Bentley (1976); 5, Bentley (1977b); 6, Schemske (1980); 7, Fisher; Zimmerman 
(1988); 8, Devries (1991); 9, Oliveira; Pie (1998); 10, Rickson;  Rickson (1998); 11, De la Fuente; Marquis 
(1999); 12, Schemske (1982); 13, Bennett; Breed (1985); 14, Altshuler (1999); 15, Del-Claro et al. 1996; 
16, Pratt (1989); 17, Passera et al. 1994; 18, Agarwal; Rastogi (2009); 19, Pérez-Lachaud et al. (2006); 
20, Oliveira; Freitas (2004); 21, Blüthgen et al. (2004); 22, Santos; Del-Claro (2001); 23, Gibernau et al. 
(2007); 24, Guimarães Jr. et al. (2006); 25, Mondal et al. (2013); 26, Lange et al. (2009); 27, Dáttilo et al. 
(2014); 28, Apple; Feener (2001); 29, Korndörfer; Del-Claro (2006); 30, Nascimento; Del-Claro (2010); 
31, Byk; Del-Claro (2010); 32, Nahas; Del-Claro (2011); 33, Assunção et al. (2014); 34, Assunção et al. 
(2014); 35, Vilela et al. (2014); 36,Valenzuela-González et al. (1995); 37, Schatz et al. (1995); 38, Weber 
(1946); 39, Costa et al. (1992); 40, Horvitz; Schemske (1984); 41, Jaff e et al. (1989); 42, Dejean; Suzzoni 
(1997); 43, Campos; Camacho (2014).
 

Subfamília Espécies de formigas Localidade Referência

Heteroponerinae Acanthoponera sp. Brasil 9

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum Estados Unidos 1, 26, 36

Ectatomma tuberculatum Costa Rica 2, 3, 4, 5, 28

Ectatomma tuberculatum Panamá 7, 8, 11, 12

Ectatomma tuberculatum Brasil 22, 27, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 43

Ectatomma tuberculatum Estados Unidos 38

Ectatomma brunneum Brasil 22, 24, 39

Ectatomma ruidum Experimental 6, 37

Ectatomma ruidum Panamá 7, 8, 12, 16

Ectatomma ruidum México 17, 19

Ectatomma ruidum Costa Rica 28

Ectatomma ruidum México 41

Ectatomma permagnum Brasil 15, 30, 31

Ectatomma edentatum Brasil 20, 32, 33

Ectatomma edentatum México 26

Ectatomma planidens México 26

Ectatomma planidens Brasil 30, 33

Ectatomma opaciventre Brasil 30, 31

Ectatomma sp. Brasil 9, 14, 22, 29, 35

Rhytidoponera spoliata Austrália 21

Gnamptogenys semiferox Brasil 35

Ponerinae Bothroponera tesseronoda Índia 18

Diacamma sp. Sri Lanka, Índia, Malásia 10

Neoponera villosa México 26

Neoponera villosa Brasil 22, 31, 34

Neoponera foetida Brasil 31

Neoponera obscuricornis Brasil 31

Neoponera unidentata México 40

Neoponera sp. Costa Rica 5

Neoponera sp. Panamá 8

Neoponera sp. Índia 25

Odontomachus brunneus Panamá 7

Odontomachus hastatus Guiana Francesa 23

Odontomachus laticeps Panamá 7

Odontomachus rufi ceps Austrália 21

Pachycondyla striata Brasil 31

Ponerinae Platythyrea conradti México (em laboratório) 42

Paraponerinae Paraponera clavata Costa Rica 13
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Inúmeros trabalhos apontam que as formi-
gas presentes em tais interações podem ser efi cazes 
para realizar controle biológico em sistemas agríco-
las (KHOO; HO, 1992; VANDERMEER, et al., 2002; 
EUBANKS; STYRSKY, 2006; PERFECTO; VAN-
DERMEER 2006; JHA et al., 2012), já que as formigas 
podem predar ou reduzir a atividade de outros herbí-
voros supostamente mais prejudiciais para o “fi tness” 
das plantas (VANDERMEER, et al., 2002). Dessa 
maneira, a ocorrência das interações entre formiga
-hemíptero pode acarretar em efeitos negativos na 
densidade e riqueza de espécies de vários insetos her-
bívoros, assim como efeitos positivos na densidade 
dos hemípteros associados (STYRSKY; EUBANKS, 
2007). Os efeitos benéfi cos que as plantas podem ob-
ter a partir da interação formiga-hemíptero também 
ocorrem quando as formigas se associam a nectários 
extrafl orais, uma vez que elas podem matar ou per-
turbar a atividade dos herbívoros que se aproxima-
rem da planta (RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007).

Quanto às consequências a partir das intera-
ções de nectários extrafl orais, hemípteros e ponero-
morfas, o gênero que se destaca é Ectatomma. No 
início do século XX, E. tubercutalum foi observada 
interagindo com nectários extrafl orais do algodão 
(Gossypium spp., Malvaceae), causando um decrés-
cimo nas populações de herbívoros (larvas de An-
thonomus grandis Boheman, 1843, Curculionidae) 
danosos à planta (COOK, 1904; 1905). A partir desse 
registro, a espécie foi indicada para ser usada num 
dos mais antigos programas de controle biológico 
dos Estados Unidos (COOK, 1904; 1905). E. ruidum 
também foi sugerida para seu uso em programa de 
controle biológico a partir de observações realizadas 
sobre a interação com hemípteros e nectários extra-
fl orais em cultivo de algodão e citros (WEBER, 1946). 

Alguns estudos no Cerrado do Brasil mos-
tram uma rede de benefícios entre algumas espécies 
de Ectatomma (assim como outras espécies de for-
migas), plantas e hemípteros (quando presentes em 
interação) e decréscimo na abundância de alguns her-
bívoros (DEL-CLARO et al., 2006). No geral, existem 
poucos estudos que discorram sobre as consequências 
ecológicas envolvendo interações entre as espécies de 
formigas e fontes açucaradas (EUBANKS; STYRSKY, 
2006; RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007) e essas conse-
quências ecológicas precisam ser investigadas.

4) Transmissão de líquidos entre poneromorfas

As subfamílias mais derivadas da família 
Formicidae (e.g. Formicinae e Dolichoderinae) 

compartilham alimentos líquidos entre indiví-
duos da mesma espécie, onde o recurso coletado 
por poucos indivíduos pode ser consumido por 
muitos, através da trofalaxia (DEJEAN; SUZZO-
NI, 1997). Tal processo ocorre quando alimentos 
líquidos (e.g. “honeydew” e néctar extrafl oral) 
são regurgitados para permitir que vários outros 
membros da colônia se alimentem, após inicial-
mente ser estocados em seu “estômago social” 
(crop) (HÖLLDOBLER, 1985).

As poneromorfas não possuem estômago 
social, mas podem ser consideradas como precur-
soras no processo evolutivo para o comportamento 
especializado de transporte de líquidos (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990). Essa afi rmação é devi-
da ao fato de que várias espécies do grupo podem 
transportar líquidos por diversas estratégias, muitas 
vezes denominadas pseudotrofalaxia, já que não há 
regurgitação (LACHAUD; DEJEAN, 1991). 

As espécies E. tuberculatum e E. ruidum 
transportam líquidos açucarados como 
“honeydew” e néctar extrafl oral com o auxílio de 
suas mandíbulas (WEBER, 1946). Nesse caso, o 
líquido é retido na forma de uma gota pela ação 
conjugada da tensão superfi cial (que mantém a 
coesão do líquido) e da capilaridade (que a mantém 
agregada aos pelos e asperezas da região oral do 
inseto). Outras espécies como Paraponera clavata 
(Fabricius, 1775) (MCCLUSKEY; BROWN, 1972; 
HERMANN, 1975), Odontomachus troglodytes 
(EVAN; LESTON, 1971; LACHAUD; DEJEAN, 
1991), Neoponera verenae Forel, 1922 e Neoponera 
villosa, Hypoponera sp. (HASHIMOTO et al., 1995), 
Ponera coarctata (Latreille, 1802) (LIEBIG et al., 
1997) e Platythyrea conradti Emery, 1899 (DEJEAN; 
SUZZONI, 1997) também foram observadas 
transportando líquidos da mesma maneira.

Para acumular os líquidos açucarados em 
suas mandíbulas, as espécies citadas acima “lam-
bem” sucessivamente tais líquidos, ao contrário de 
espécies pertencentes a outras subfamílias mais 
derivadas, que sugam os líquidos (PAUL; ROCES, 
2003). Essa diferença no modo de forrageamento 
pode ser o refl exo da ausência de estômago social 
nas poneromorfas, que precisam acumular as go-
tas em suas mandíbulas e lamber, o que pode ser 
uma melhor estratégia em relação à sucção dos lí-
quidos (PAUL; ROCES, 2003).

No caso das espécies citadas acima, o trans-
porte de líquidos presos às mandíbulas e o com-
partilhamento através de pequenas porções para 
os outros indivíduos são conhecidos como “social 

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   369Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   369 13/01/2016   11:52:1913/01/2016   11:52:19



370 | Th amy Evellini Dias Marques, Gabriela Castaño Meneses, Cléa dos Santos Ferreira Mariano, 
Jacques H. C. Delabie

bucket” (HÖLLDOBLER, 1985; HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990). Precedendo o compartilhamen-
to de líquidos, a comunicação entre os indivídu-
os (e.g necessidade de alimento da colônia) pode 
ser realizada através de sinais de antenação entre 
as formigas (batidas mútuas usando as antenas) 
(HÖLLDOBLER, 1985).

A comunicação e compartilhamento de lí-
quidos descritos a partir de observações de O. 
troglodytes revelaram que, após a mútua antena-
ção, a gota de líquido presa entre as mandíbulas era 
transferida para as pernas traseiras e compartilhada 
entre os indivíduos da colônia através de pseudotro-
falaxia (LACHAUD; DEJEAN, 1991). Outra adap-
tação para o transporte de líquidos açucarados foi 
encontrada em P. conradti, onde esses líquidos fi cam 
presos às mandíbulas sob força da tensão superfi cial, 
o néctar extrafl oral se fi xando entre a cabeça, tórax e 
pernas anteriores (DEJEAN; SUZZONI, 1997).

Conclusões

A história evolutiva dos parceiros das in-
terações descritas, tanto das formigas, quanto das 
angiospermas e dos hemípteros, conta muito sobre 
as atuais interações entre formiga-planta e o papel 
dos recursos disponíveis na planta. Dessa manei-
ra, as subfamílias Myrmicinae, Formicinae e Do-
lichoderinae tiveram sua radiação a partir do solo 
e da serapilheira em direção ao dossel da fl oresta, 
acompanhando, de certa forma, a expansão das an-
giospermas e dos insetos herbívoros, tais como os 
hemípteros (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005; MO-
REAU, et al., 2006). Em contrapartida, as ponero-
morfas tiveram sua radiação praticamente limitada 
ao chão (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005). Esses 
fatos podem ter resultado na maior especialização 
de poucas poneromorfas nas interações com plan-
tas e recursos açucarados disponíveis na vegetação.

Os recursos açucarados disponíveis na ve-
getação são considerados recursos-chave que favo-
recem a estruturação das comunidades de insetos 
arborícolas nas fl orestas tropicais, acarretando em 
forte infl uência dos mesmos na distribuição, den-
sidade e diversidade de formigas. Como tais recur-
sos são fontes ricas em carboidrato e relativamen-
te previsíveis, os mesmos podem ser de extrema 
importância também para diversas poneromor-
fas predominantemente carnívoras. Um número 
maior de espécies dessas formigas que consomem 
néctar extrafl oral foi encontrado em relação ao 
consumo do “honeydew”, sendo que este padrão 

também se estende a todas as demais subfamí-
lias de formigas que utilizam recursos açucarados 
como fontes nutricionais.

O fato de que poneromorfas sejam essen-
cialmente carnívoras pode acarretar ainda na rari-
dade de estudos sobre o forrageio dessas formigas, 
resultando no baixo número de estudos em com-
paração às formigas onívoras. Assim, um maior 
número de estudos sobre as interações entre fontes 
açucaradas disponíveis na vegetação e as pone-
romorfas poderia revelar uma maior diversidade 
dessas formigas que também podem utilizar esses 
recursos. Mais investigações são necessárias para 
demonstrar a importância ecológica desses recur-
sos açucarados para formigas predominantemente 
carnívoras, tais como as poneromorfas.
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