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Resumo

Alguns grupos de seres vivos são capazes de 
burlar as defesas das formigas e de suas colônias, 
invadindo e permanecendo nos ninhos, algumas 
vezes estabelecendo relações de parasitismo e/ou 
parasitoidismo com as mesmas. Entre os organismos 
classifi cados como endo/ectoparasitas das formigas 
estão: vírus, bactérias, fungos, protozoários, 
nematódeos, platelmintos, ácaros e insetos. Em 
relação às poneromorfas, até o momento, são 
conhecidas interações parasíticas com fungos, 
nematódeos, platelmintos, ácaros e insetos. Neste 
capítulo trataremos de todos estes grupos (exceto 
ácaros), mas daremos ênfase especial aos insetos das 
ordens Diptera e Hymenoptera. Dentro da ordem 
Diptera, a família Phoridae é a mais representativa 
no que se refere às interações de parasitoidismo 
com formigas poneromorfas. Esta família distribui-
se por todas as regiões biogeográfi cas e reúne 4 
mil espécies em 289 gêneros. Somente os gêneros 
Megaselia e Apocephalus foram, até o momento, 
confi rmados como parasitoides diretos de 
formigas poneromorfas dos gêneros Dinoponera, 
Ectatomma, Gnamptogenys, Leptogenys, Neoponera, 
Odontomachus, Pachycondyla e Paraponera. Ainda 
entre os dípteros, espécies do gênero Bengalia, 
da família Calliphoridae, foram registrados 

praticando cleptoparasitismo de operárias do 
gênero Bothroponera que estavam forrageando. 
Em relação aos himenópteros, membros de duas 
superfamílias foram, até o momento, relatados como 
inimigos naturais que estabeleceram algum tipo de 
relação parasítica com as formigas poneromorfas: 
Chalcidoidea e Vespoidea. De acordo com os 
registros realizados até o ano de 2012, a superfamília 
Chalcidoidea inclui mais de 70% de todas as 
espécies de vespas que parasitam formigas, e para 
as formigas poneromorfas, até o momento, foram 
registradas três famílias de vespas parasitoides que 
as atacam: Encyrtidae, Eucharitidae e Perilampidae. 
No Brasil, somente um estudo registrando essas 
interações foi realizado até agora. O parasitismo 
social também tem sido registrado entre as formigas 
poneromorfas, sendo esse comportamento relatado 
em pelo menos cinco subfamílias de Formicidae: 
Dolichoderinae, Myrmicinae, Formicinae, 
Pseudomyrmecinae e Ectatomminae. Esses taxons 
foram observados se desenvolvendo à custa 
de poneromorfas dos gêneros Rhytidoponera, 
Ectatomma e Diacamma. Os diversos estudos que 
tratam das relações parasíticas entre poneromorfas 
e outros organismos mostram que através de uma 
série de comportamentos complexos e adaptações 
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morfológicas e/ou químicas, os inimigos naturais 
das formigas conseguem contornar os mecanismos 
de defesa das colônias e atacar as larvas, pupas 
e adultos. Os comportamentos destes ecto/
endoparasitas podem ser classifi cados de diversas 
maneiras, mas os mesmos não se comportam sempre 
das mesmas formas e as interações ecológicas 
podem variar no tempo e espaço, de forma que 
classifi cá-los de maneira rigorosa torna-se uma 
tarefa complexa. Além disso, tais comportamentos 

não foram completamente elucidados e percebe-se 
a necessidade de estudos no que tange à biologia 
das interações entre os organismos e as formigas 
poneromorfas. Uma vez que o conhecimento sobre 
as interações entre os mais diversos grupos aumenta 
e reúne grande parte do conhecimento disponível 
acerca do assunto, é possível levantar questões sobre 
a coevolução desses organismos, aspectos de sua 
biologia e comportamento e, em alguns casos, até 
sobre sua utilização no controle biológico.

Abstract

Parasites and other natural enemies of 
poneromorph ants - Several animal groups are 
able to circumvent the extensive defenses of ants 
and their colonies, invading and residing within 
the nests, and sometimes establishing parasitic 
relationships with them. Among the organisms 
classifi ed as parasites of ants are members of the: 
viruses, bacteria, fungi, protozoa, nematodes, 
platyhelminthes, mites and insects. To date, 
parasitic interactions with poneromorph ants are 
known with fungi, nematodes, platyhelminthes, 
mites and insects. Th is chapter deals with all 
these groups (except mites), but mainly considers 
the Diptera and Hymenoptera insect orders. 
In the Diptera, the Phoridae family is the most 
representative in respect of the parasitic interaction 
with poneromorph ants. Th is family is spread over 
all biogeographic regions and contains over four 
thousand species and 289 genera. Only the genera 
Megaselia and Apocephalus have been confi rmed 
as direct parasitoids of poneromorph ants, they 
being associated with the ant genera: Dinoponera, 
Ectatomma, Gnamptogenys, Leptogenys, 
Neoponera, Odontomachus, Pachycondyla and 
Paraponera. Also among the Diptera, the genus 
Bengalia (Calliphoridae) has been recorded 
exhibiting cleptoparasitic behavior, stealing prey 
from the workers of the genus Bothroponera that 
were foraging outside the colony. In relation to the 
Hymenoptera, members of two superfamilies have 
been reported as natural enemies that establish types 
of parasitic relationships with the poneromorph 
ants: Chalcidoidea and Vespoidea. According 
to records made up to 2012, the Chalcidoidea 

superfamily includes more than 70% of all species 
of wasps that parasitise ants, with three families 
of parasitoids known to attack poneromorphs: 
Encyrtidae, Eucharitidae and Perilampidae. In 
Brazil, only one record of parasitism has been 
recorded so far. Social parasitism (or parasitism 
by other ants) has also been recorded between 
poneromorph and other ants, and this behavior has 
been reported in fi ve subfamilies: Dolichoderinae, 
Myrmicinae, Formicinae, Pseudomyrmecinae 
and the poneromorph group, the Ectatomminae. 
Th ese ant groups have been observed developing 
at the expense of poneromorph genera, like 
Rhytidoponera, Ectatomma and Diacamma. 
Studies detailing the parasitic relationship 
between poneromorphs and other organisms 
show that through a series of complex behaviours 
and morphological and/or chemical changes, the 
natural enemies of ants can circumvent the defense 
mechanisms of the colonies and attack the larvae, 
pupae and adults. Th e behaviour of parasites 
can be classifi ed in several ways, but they do not 
always behave in the same ways and ecological 
interactions may vary in time and space, so 
classifying them accurately can be a complicated 
task. Furthermore, these behaviours have not been 
fully clarifi ed, so there is clearly a need for work on 
the biology of the interactions between organisms 
and the poneromorph ants. As knowledge of the 
interactions among the various groups increases, 
this may raise questions about the co-evolution of 
these organisms, their biological and behavioural 
aspects and in some cases their use in biological 
control.
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Introdução

As comunidades de formigas (Hymenop-
tera: Formicidae) são componentes notáveis da 
fauna terrestre que se fazem presentes nos mais 
diversos tipos de habitats (WILSON, 1971). Exis-
tem espécies de hábitos arborícolas, as que vivem 
exclusivamente dentro do solo e/ou que expandem 
seus ninhos para dentro dos troncos apodrecidos; 
as que residem em grandes troncos de árvores 
mortas e aquelas que fi xam-se em pequenos ga-
lhos resultantes da fragmentação de ramos caídos 
das árvores (PASSERA; ARON, 2005). 

Com tal diversifi cação de habitats, não é de 
se espantar que esses insetos sociais estabeleçam 
os mais diferentes tipos de interações ecológicas 
com diversas classes de artrópodes e em particular 
com outros insetos. 

O nome mirmecofi lia é atribuído a diferentes 
tipos de interações entre formigas e outros animais 
(KISTNER, 1982). Erich Wasmann (1894) desen-
volveu uma classifi cação pela qual dividiu os mir-
mecófi los em cinco grupos: “Synechthrans”, “Syno-
eketes”, “Symphiles”, Trofobiontes e Ecto/endopara-
sitas (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; PASSERA; 
ARON, 2005). Esta classifi cação levou em conta o 
comportamento e o nível de integração com o siste-
ma social dos hospedeiros e apesar de ter recebido 
diversas críticas, ainda é usada na literatura (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990; PASSERA; ARON, 
2005). A seguir segue uma rápida diferenciação en-
tre os cinco tipos de interações mirmecófi las.

“Synechthrans”: são, em sua maioria, artrópo-
des predadores, tratados de forma hostil pelas formi-
gas, mas que vivem dentro das colônias por serem 
mais ágeis que elas, ou por usarem mecanismos de 
defesa (como a liberação de substâncias repelentes ou 
usando suas cutículas espessas como escudo).

“Synoeketes”: é composto por tipos de ar-
trópodes que são primariamente necrófagos e 
predadores; são ignorados por seus hospedeiros 
porque são ou muito rápidos ou muito lentos e 
aparentemente possuem odor neutro.

“Symphiles”: são organismos referidos como 
“intimamente e amigavelmente” relacionados com 
as colônias de formigas, sendo os simbiontes que, de 
alguma forma, são completamente aceitos por seus 
hospedeiros, considerados até membros da colônia.

Trofobiontes: é a categoria que inclui he-
mípteros fi tófagos e lagartas da família Lycaenidae 
(Lepidoptera); esses organismos não são dependen-
tes das formigas para se alimentar, mas produzem 

exsudatos açucarados (honeydew) e secreções glan-
dulares nutritivas que podem ser consumidos pelas 
formigas e em troca recebem proteção das mesmas 
contra parasitas e predadores.

Ecto/endoparasitas: são os parasitas que vi-
vem na superfície do corpo de seus hospedeiros, 
ou perfuram superfi cialmente o exoesqueleto e 
permanecem sugando a hemolinfa; podem ainda 
penetrar mais profundamente os tecidos e perma-
necer dentro dos corpos de seus hospedeiros. 

Este capítulo trata principalmente dos orga-
nismos contidos nesta última classe, isto é, aqueles 
que são capazes de permanecer nos ninhos, po-
dendo ser parasitas ou parasitoides das formigas. 
As defi nições para esses dois comportamentos 
podem diferir de acordo a literatura consultada, 
mas de uma maneira geral podemos dizer que os 
parasitas – cujo comportamento é chamado de pa-
rasitismo – estabelecem uma relação obrigatória e 
permanente com seu hospedeiro, raramente levan-
do-o à morte (SARMIENTO, 2000). Já os parasitoi-
des têm somente o estágio imaturo como parasita 
de um único hospedeiro, que é usado como fon-
te de alimento (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990; 
PASSERA; ARON, 2005) e eventualmente é morto 
pouco antes de chegar ao imago (SARMIENTO, 
2000). O comportamento dos parasitoides é co-
mumente chamado de parasitoidismo (MAIA; TA-
VARES, 2000; NARDI et al., 2006; RODRÍGUEZ; 
SÁIZ, 2006). 

São numerosos os grupos que podem ser 
classifi cados como parasitas ou parasitoides de for-
migas: vírus, bactérias, fungos, protozoários, nema-
tódeos, platelmintos, ácaros e insetos. Em relação às 
formigas poneromorfas, até o momento, são conhe-
cidas interações parasíticas com fungos, nematóde-
os, platelmintos, ácaros e insetos. No entanto, esses 
organismos não se comportam sempre da mesma 
forma e as interações ecológicas podem variar no 
tempo e espaço, de forma que classifi cá-las de ma-
neira rigorosa se torna uma tarefa complicada. 

Diversidade e biologia dos Diptera inimigos 
naturais das formigas poneromorfas

Diptera é uma das quatro ordens megadi-
versas de insetos holometábolos, possuindo cerca 
de 153 mil espécies descritas (THOMPSON, 2008). 
Na região Neotropical são conhecidas 118 famílias 
e cerca de 31 mil espécies (AMORIM, 2009). No 
Brasil já foram descritas aproximadamente 8.700 
espécies (CARVALHO et al., 2009). Na ordem 
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Diptera, existem relatos de parasitoidismo de Pho-
ridae e cleptoparasitismo de Calliphoridae sobre 
formigas poneromorfas.

Phoridae

Phoridae é uma família da ordem Diptera 
constituída por espécies de tamanho pequeno, en-
tre 0,4 e 6,0 mm de comprimento, geralmente com 
corpo compacto, frequentemente cerdoso e vena-
ção característica, com veias radiais e costal espes-
sas, sem veias transversais (BROWN, 2009). Re-
presentantes da família são encontrados em todas 
as regiões biogeográfi cas e reúnem 4 mil espécies 
em 289 gêneros (THOMPSON, 2008), com aproxi-
madamente 850 espécies no Brasil (AMENT; PE-
REIRA, em preparação).

As espécies de Phoridae apresentam extensa 
plasticidade quanto a ocupação de nichos ecoló-
gicos, destacando-se como polinizadoras, minado-
ras, decompositoras, associadas a fungos, preda-
doras na fase larval, produtores de miiases, caver-
nícolas, parasitoides de invertebrados, incluindo: 
moluscos, aranhas, anelídeos, miriápodes, dipló-
podes e insetos (DISNEY, 1994, BROWN, 2009).

Com o intuito de localizar seus hospedeiros, 
os forídeos podem usar informações visuais e si-
nais químicos. Esses últimos podem ser produzi-
dos através de recrutamento para defesa da colô-
nia, ou para forrageio (ORR et al., 1997), quando 
as formigas são feridas em combates com outras 

formigas, ou sofrem predação parcial, como ocor-
re na interação de Apocephalus paraponerae Borg-
meier com a formiga Paraponera clavata (Fabri-
cius) (BROWN; FEENER, 1991). 

Alguns autores sugerem que essa atração 
através de ferimentos é uma forma exclusiva e es-
pecífi ca dos forídeos parasitoides das poneromor-
fas. Essa suposição se dá em função dos estudos 
realizados até o momento que não encontraram 
em outros grupos de formigas – como por exem-
plo em Atta e Solenopsis (Myrmicinae) e Eciton 
(Dorylinae) – a mesma forma de atração para pa-
rasitismo (BROWN; FEENER, 1991).

Dentre os forídeos que são encontrados as-
sociados às colônias das poneromorfas podemos 
citar os parasitoides propriamente ditos, tais como 
os gêneros Apocephalus Coquillett (Figura 27-1) 
e Megaselia Rondani, assim como espécies que 
vivem associadas às colônias das formigas como 
Cataclinusa Schmitz, Rhynchomicropteron An-
nandale, Puliciphora Dahl e Woodiphora Schmitz 
(Tabela 27-1). Dentro desse último grupo, muitas 
espécies possuem fêmeas ápteras ou braquípteras 
que geralmente são carregadas pelo macho duran-
te a cópula. Essas últimas espécies são atraídas pe-
las colônias das formigas, vivendo na maioria das 
vezes como inquilinas temporárias. 

Forídeos do gênero Rhynchomicropteron 
vivem associados a colônias de formigas e cupins 
(BROWN, 1992) e foram reportados em associa-
ção com as formigas do gênero Leptogenys Roger. 

FIGURA 27-1 – Parasitoide Apocephalus sp. (Phoridae). Espécime coletada em Cachoeiras de 
Macacu – RJ, Brasil.
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Esses forídeos foram primeiramente classifi cados 
por Disney (1990, 1991) e Steghaus-Kovac e Dis-
ney (1990) como parasitoides dessas formigas, mas, 
após uma análise minuciosa da morfologia das lar-
vas desse gênero, foi observado que não possuíam 
as características próprios ao parasitoides e uma 
função de necrófagos lhes foi atribuída, uma vez que 
se alimentam dos restos dos detritos produzidos pe-
las formigas na colônia (BROWN, 1992).

Estudos sobre a morfologia de Megaselia in-
signicauda Disney, parasitoide da espécie Leptogenys 
mutabilis (Smith), apontaram que os omatídeos in-
feriores dos olhos são maiores do que em espécies 
aparentadas, sugerindo a associação com o hábito de 
pairar acima do hospedeiro escolhido antes de um 
ataque de oviposição (DISNEY; SCHROTH, 1989).

Assim como ocorre com frequência nas for-
migas de correição – Dorylinae – forídeos da espé-
cie Puliciphora rosei Disney foram reportados se-
guindo a trilha da Ponerinae Leptogenys mutabilis 
Brown (1992). O gênero Cataclinusa Schmitz foi 
reportado colocando seus ovos sobre larvas de 
formigas do gênero Pachycondyla Smith, (WHEE-
LER, 1910). Uma espécie desse mesmo gênero, 
Cataclinusa pachycondylae (Brues), foi observada 
em estudos posteriores como um ectoparasita de 
Pachycondyla harpax (Fabricius), nos quais suas 
larvas fi cavam aderidas às larvas da formiga, rou-
bando o alimento recebido (Figura 27-2) (DIS-
NEY, 1994). 

No gênero Dinoponera Roger, Disney des-
creveu três novas espécies de forídeos associados à 

TABELA 27-1 – Forídeos (Diptera-Phoridae) associados às formigas poneromorfas 

Formiga hospedeira Forídeo (Diptera-Phoridae) Referência

Subfamília Espécies Subfamília Espécies
Ectatomminae Ectatomma ruidum Roger Metopininae Apocephalus glabriventris Brown Brown, 2015

Ectatomma tuberculatum (Olivier) Apocephalus lobicauda Brown Brown, 2015

Ectatomma tuberculatum (Olivier) Apocephalus paraponerae Borgmeier Brown, 2015

Gnamptogenys bispinosa (Emery) Apocephalus asyndetus Brown Brown, 2015

Gnamptogenys sp. Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015
Ponerinae Metopininae

Dinoponera gigantea (Perty) Apocephalus gigantivorus Brown Brown, 2015

Dinoponera gigantea (Perty) Apocephalus miricauda Borgmeier Brown, 2015

Dinoponera longipes Emery Apocephalus dinoponerae Brown Brown, 2015

Dinoponera longipes Emery Apocephalus kungae Brown Brown, 2015

Dinoponera lucida Emery Apocephalus exlucida Disney Disney et al., 2015

Dinoponera lucida Emery Megaselia species A Disney Disney et al., 2015

Dinoponera lucida Emery Megaselia species B Disney Disney et al., 2015
Leptogenys processionalis distinguenda   
(Emery) Puliciphora rosei Disney Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys ebenina Forel Puliciphora microphthalma (Schmitz; 
Mjøberg) Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys mutabilis (Smith) Puliciphora rosei Disney Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys diminuta (Smith) Puliciphora knighti (Disney) Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys mutabilis (Smith) Megaselia insignicauda Disney Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys sp. Puliciphora longipes Schmitz por Mjoberg Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys sp. Puliciphora rosei Disney Schmid-Hempel, 1998

Neoponera villosa (Fabricius) Apocephalus constrictus Brown Brown, 2015

Neoponera villosa  (Fabricius) Apocephalus crassilatus Brown Brown, 2015

Neoponera villosa  (Fabricius) Apocephalus globosus Brown Brown, 2015

Neoponera apicalis (Latreille) Apocephalus constrictus Brown Brown, 2015

Neoponera apicalis (Latreille) Apocephalus crassilatus Brown Brown, 2015

Neoponera commutata (Roger) Apocephalus deceptus Brown Brown, 2015

Neoponera crenata (Roger) Cataclinusa bucki Schmitz Schmid-Hempel, 1998

Neoponera laevigata (Smith) Ecitomyia juxtaposita Borgmeier Schmid-Hempel, 1998

Neoponera unidentata (Mayr) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Neoponera unidentata (Mayr) Apocephalus constrictus Brown Brown, 2015

Neoponera unidentata (Mayr) Apocephalus crassilatus Brown Brown, 2015

Odontomachus affi  nis Guérin-Méneville Lenkoa aurita Borgmeier Schmid-Hempel, 1998

Odontomachus bauri Emery Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Odontomachus bauri Emery Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015
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Formiga hospedeira Forídeo (Diptera-Phoridae) Referência

Subfamília Espécies Subfamília Espécies
Ponerinae Metopininae

Odontomachus chelifer (Latreille) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Odontomachus chelifer (Latreille) Apocephalus paldiae Brown Brown, 2015

Odontomachus haematodus (L.) Apocephalus lopesi Brown Brown, 2015

Odontomachus hastatus (Fabr.) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Odontomachus laticeps Roger Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Odontomachus simillimus Smith Megaselia pagei Disney Schmid-Hempel, 1998

Odontomachus simillimus Smith Woodiphora pallidinervis Borgmeier Schmid-Hempel, 1998

Pachycondyla crassinoda (Latr.) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Pachycondyla crassinoda (Latr.) Apocephalus densepilosus Brown Brown, 2015

Pachycondyla crassinoda (Latr.) Apocephalus trifi dus Brown Brown, 2015

Pachycondyla harpax (Fabr.) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Pachycondyla harpax (Fabr.) Apocephalus eurydomus Brown Brown, 2015

Pachycondyla harpax (Fabr.) Cataclinusa pachycondylae (Brues) Schmid-Hempel, 1998

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus atrimarginatus Brown Brown, 2015

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus collatus Brown Brown, 2015

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus constrictus Brown Brown, 2015

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus contortiventris Brown Brown, 2015

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus crassilatus Brown Brown, 2015

Pachycondyla impressa (Roger) Apocephalus latinsulosus Brown Brown, 2015

Pachycondyla striata Smith Apocephalus piliventris Borgmeier Brown, 2015

Paraponera clavata (Fabricius) Apocephalus paraponerae Borgmeier Schmid-Hempel, 1998

Paraponera clavata (Fabricius) Apocephalus tanyurus Brown Brown, 2015
Ponerinae Leptogenys processionalis distinguenda   

(Emery)
Phorinae Rhynchomicropteron nudiventer Papp Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys processionalis distinguenda   
(Emery) Rhynchomicropteron necaphidiforme Disney Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys kitteli (Mayr) Rhynchomicropteron nudiventer Papp Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys mutabilis (Smith) Rhynchomicropteron nudiventer Papp Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys processionalis (Jerdon) Rhynchomicropteron puliciforme Annandale Schmid-Hempel, 1998

Leptogenys cf. mutabilis (Smith) Rhynchomicropteron  necaphidiforme 
Disney Brown, 1992

Leptogenys mutabilis (Smith) Rhynchomicropteron  nudiventer Papp Brown, 1992

Leptogenys ocellifera (Roger) Rhynchomicropteron puliciforme Annandale Brown, 1992

Leptogenys sp. Rhynchomicropteron  aphidiforme Schmitz Brown, 1992

Myopias maligna (Smith) Myopiomyia harmani Disney Schmid-Hempel, 1998

Odontomachus bauri Emery Dohrniphora oricilla Kung; Brown Brown, 2015

Odontomachus chelifer (Latreille) Dohrniphora longirostrata (Enderlein) Brown, 2015

Odontomachus erythrocephalus Emery Dohrniphora  conlanorum Kung; Brown Brown, 2015

Odontomachus rixosus Smith Stethopathusa corporaali Schmitz Schmid-Hempel, 1998

D. lucida Emery (DISNEY et al., 2015). Esse traba-
lho ratifi ca uma grande necessidade de pesquisas 
acerca da biologia das espécies dos hospedeiros e 
dos inimigos naturais, visto que D. lucida se en-
contra atualmente na lista vermelha de animais em 
risco de extinção (CAMPIOLO; DELABIE, 2008).

Além dos parasitoides e dos indivíduos 
que vivem associados às colônias, um compor-
tamento inusitado foi registrado entre o gênero 
de forídeo Dohrniphora e a Ponerinae do gênero 
Odontomachus. Nessa interação, os forídeos foram 
atraídos por odores liberados por feridas provoca-
das nas formigas e posteriormente eles foram fl a-
grados decapitando-as. Foi verifi cado que as fêmeas 
dos forídeos não possuíam ovos fecundados para 

ovipor na cabeça das formigas, excluindo assim a 
possibilidade de um processo de parasitismo e clas-
sifi cando-as como saprófagas (BROWN, 2015).

Calliphoridae
 
A família Calliphoridae é composta por díp-

teros caliptrados e têm distribuição mundial. Até 
o ano de 2008, 1.526 espécies distribuídas em 108 
gêneros estavam descritas (THOMPSON, 2008), 
sendo 126 espécies descritas para a Região Neo-
tropical (AMORIM et al., 2002). Muitas espécies 
desta família possuem importância médica, veteri-
nária e sanitária (CARVALHO et al., 2009).
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Diferente dessas espécies de interesse médi-
co-forense, e atuando como um inimigo natural, 
o gênero Bengalia Robineau-Desvoidy já foi re-
gistrado praticando cleptoparasitismo, roubando 
presas de operárias do gênero Bothroponera Mayr 
que estavam forrageando fora da colônia (MAS-
CHWITZ; SCHONEGGE, 1980). Para esse ataque, 
as moscas fi cam geralmente na vegetação ou em 
pedras próximas a trilha das formigas para embos-
cá-las (ROGNES, 2009).

Diversidade e biologia dos Hymenoptera 
inimigos naturais de formigas poneromorfas 

A ordem Hymenoptera é um dos táxons 
de insetos mais abundantes e diversifi cados, com 

aproximadamente 119 mil espécies descritas ao 
redor do mundo (HOL, 2014). Na Região Neo-
tropical, segundo Fernández (2002), este número 
chega a 24 mil espécies, que são distribuídas em 
76 famílias. Estas famílias são tradicionalmente 
distribuídas em duas subordens: Symphyta, que é 
um agrupamento artifi cial de himenópteros con-
siderados mais basais; e os Apocrita, que são os 
himenópteros mais amplamente estudados (como 
abelhas, vespas e formigas, por exemplo). Este 
último ainda se subdivide em duas infraordens 
(ou seções): Parasitica (Terebrantes) e Aculeata 
(GAULD; BOLTON, 1988; GRIMALDI; ENGEL, 
2005). Estudos fi logenéticos, no entanto, têm pro-
posto que tanto Symphyta como Parasitica são 
grupamentos artifi ciais (parafi léticos), enquanto 
os Apocrita são amplamente aceitos como um tá-
xon monofi lético (NIEVES-ALDREY et al., 2006). 
Porém, essas denominações ainda são úteis para 
separar os grandes grupos de himenópteros e ain-
da são usados por muitos autores (MASON et al. 
2006; GOULET; HUBER, 1993). 

Em todos esses grupos de himenópteros po-
dem ser encontrados insetos com hábitos altamen-
te diferenciados como os parasitas, os ecto, endo e 
hiperparasitoides, formadores de galhas (tumores 
em plantas), herbívoros, polinizadores, predado-
res, além de espécies eussociais (GODFRAY, 1994; 
AUSTIN; DOWTON, 2000; DALMOLIN et al., 
2004; GRIMALDI; ENGEL, 2005). 

De acordo com Mason et al. (2006), cerca 
de 75% de todos os apócritos são parasitoides de 
insetos ou aranhas em seu estágio larval. Quando 
alcança a maturidade, o parasitoide emerge como 
um adulto de vida livre, que pode ser carnívoro ou 
se alimentar de néctar, pólen etc (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990; PASSERA; ARON, 2005). Muitos 
desses parasitoides têm sido relacionados com for-
micídeos de diversas subfamílias. De acordo com 
as extensas revisões feitas por Lachaud e Pérez-La-
chaud (2012; 2015), apesar do variado e sofi sticado 
sistema de defesa das formigas, até o momento já 
foram detectadas 138 espécies de himenópteros 
parasitoides que as atacam, distribuídas em três 
superfamílias: Chalcidoidea, Ichneumonoidea e 
Diaprioidea. 

Existem ainda casos relatados para o para-
sitismo social entre os himenópteros. Esse padrão 
comportamental é observado em vários grupos 
de espécies das famílias Vespidae e Formicidae 
(BUSCHINGER, 2009), sendo que novos casos 
de parasitismo social continuam a ser descritos a 

FIGURA 27-2 – Larva de Cataclinusa pachycondylae 
praticando ectoparasitismo em larva de Pachycondyla harpax. 
Redesenhado de Disney (1994)
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cada ano (BOER; NOORDIJK, 2005, HORA et al., 
2005a; ADAMS; LONGINO, 2007), o que sugere 
que, até o momento, é conhecida apenas uma pe-
quena fração da fauna de parasitas de organismos 
sociais que existe no Planeta (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990).

Parasitoides de formigas

Entre as subfamílias de formigas que com-
põem o agrupamento das poneromorfas, as rela-
ções de parasitoidismo são pouco conhecidas e até 
o momento só foram registradas interações diretas 
de poneromorfas com membros da superfamília 
Chalcidoidea (Tabela 27-2). No Brasil, os registros 
dessas interações são ainda mais escassos, com so-
mente uma publicação até o presente momento 
(BUYS et al., 2010). No entanto, outros registros 
foram feitos, mas ainda não publicados (SANTOS 
et al. em preparação).

Superfamília Chalcidoidea

Chalcidoidea é um grupo megadiverso de 
insetos, cujas espécies muitas vezes possuem bri-
lho metálico e tamanho reduzido (os menores va-
riam de 1 – 4 mm e os maiores podem chegar a 
45 mm), podendo possuir asas ou não. Quando as 
asas estão presentes, elas têm uma venação redu-
zida, sem células completamente fechadas (MUN-
RO, et al., 2011; CNC, 2013).

Existem cerca de 22 mil espécies descritas 
de Chalcidoidea, que estão distribuídas em 2 mil 
gêneros e aproximadamente 20 famílias (NOYES, 
2003; CNC, 2013). Apesar dessa grande diversidade 
numérica, estrutural e biológica (GIBSON, 2006), 
análises morfológicas e moleculares indicam que 
a superfamília Chalcidoidea é monofi lética (GIB-
SON, 2006; MUNRO, et al., 2011; HERATY et al., 
2012), mas  existem problemas nas relações evo-
lutivas entre suas famílias e até mesmo dentro das 
próprias famílias (MUNRO et al., 2011; HERATY 
et al., 2012). Assim, o relativamente grande núme-
ro de famílias (se comparado a Ichneumonoidea, 
por exemplo, que possui somente duas) pode estar 
refl etindo tanto a maior diversidade morfológica 
do grupo, como também a falta de entendimento 
de sua história evolutiva (GIBSON et al., 1999; GI-
BSON, 2006).

Existem vários calcidoideos que são fi tófa-
gos ou predadores, mas a maioria das famílias é 
parasitoide (CNC, 2013), atacando praticamente 

todas as ordens e todas as fazes de vida dos insetos 
(GRISSELL; SCHAUFF, 1997). Inclusive, existem 
espécies da família Aphelinidae que podem para-
sitar o sexo oposto de seu próprio táxon (WOOL-
LEY, 1997).

De acordo com os registros realizados até o 
ano de 2012, esta superfamília inclui mais do que 
70% de todas as espécies de vespas que parasitam 
formigas (LACHAUD; PEREZ-LACHAUD, 2012). 
Em relação às poneromorfas, até o momento fo-
ram registradas três famílias de parasitoides que as 
atacam: Encyrtidae, Eucharitidae e Perilampidae 
(Tabela 27-2).

Encyrtidae

Encyrtidae é uma família cosmopolita 
(NOYES, 2006) e com a maior diversidade estru-
tural e numérica dos Chalcidoidea: existem cerca 
de 745 gêneros e 3.825 espécies descritas (NOYES; 
HANSON, 2006). Destas, estima-se que 565 es-
pécies e aproximadamente 180 gêneros podem 
ser encontrados na Região Neotropical (NOYES, 
2006). No entanto, o grupo é pouco estudado e 
estes números podem ser bem maiores, visto que 
extrapolações realizadas a partir da fauna da Costa 
Rica – que é considerada como uma das mais bem 
estudadas – sugerem que mais de 15 mil espécies 
podem ocorrer somente na Região Neotropical 
(NOYES, 2006).

Os indivíduos adultos dessa família têm 
entre 0.3 e 0.5 mm, possuindo uma veia marginal 
muito curta na asa anterior (Figura 27-3) (GIB-
SON, 1993; TRJAPITZIN, 2008). Seus habitats são 
os mais variados, mas são particularmente diver-
sos em baixas altitudes, no dossel e em áreas muito 
secas (NOYES, 2006). 

Os imaturos, em sua maioria, sobrevivem 
parasitando cerca de 150 famílias de artrópodes, 
mas são principalmente endoparasitoides de di-
versas ordens de insetos (NOYES, 2006), sendo 
uma das mais importantes famílias para o controle 
biológico desses animais – cerca de 40 espécies de 
Encyrtidae foram introduzidas na Região Neo-
tropical para fi ns de controle biológico (NOYES; 
HAYAT, 1994; TRJAPITZIN, 2008; NOYES, 2000; 
2012). No entanto, a especifi cidade em relação ao 
hospedeiro de muitos Encyrtidae permanece in-
certa, pois alguns membros da família parecem 
se desenvolver muito bem em diferentes espécies 
de insetos, enquanto outras parecem ser parasitas 
de um hospedeiro específi co (NOYES; HAYAT, 
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1994; GUERRIERI; NOYES, 2000; NOYES, 2000). 
Porém, presume-se que muitos grupos parasitam 
hospedeiros de um grupo restrito - como Hyme-
noptera ou Lepidoptera, por exemplo (NOYES, 
2006). Na maioria das vezes, as espécies são ovi-
positadas no hospedeiro em seu estágio de larva 
ou ninfa, mas são conhecidos algumas espécies 
que ovipositam na pupa ou até mesmo nos adultos 
(NOYES, 2006).

Em relação aos formicídeos, poucos Encyr-
tidae têm sido relatados como parasitoides diretos 
(PEREZ-LACHAUD et al., 2012; 2015), de manei-
ra que existem poucas informações publicadas a 
respeito da biologia e comportamento dos Encyr-
tidae parasitoides desses insetos. Os poucos estu-
dos existentes na literatura que analisam intera-
ções de Encyrtidae com formigas ou mesmo com 
outras ordens de insetos indicam que as fêmeas 
desses parasitoides são cuidadosas na escolha do 
ninho, do indivíduo e até mesmo da fase de vida 
do hospedeiro que vão atacar (WHEELER, 1907; 
STRAND, 1989; ZAPPALÀ et al., 2007).

Somente um registro dessas interações 
foi realizado com poneromorfas até o momento 
(Tabela 27-2). Tal registro foi feito por Peréz-La-
chaud et al. (2012) na Guiana Francesa, onde ob-
servaram pupas da formiga arborícola Neoponera 
goeldii Forel parasitadas por Blanchardiscus pollux 
Noyes. De acordo com essas observações, B. pollux 

é um endoparasitoide gregário (apesar da maioria 
dos parasitoides de Encyrtidae serem solitários). 
A oviposição ocorre  geralmente na parte dorsal 
e anterior do gáster, próximo ao pecíolo da pupa 
(PERÉZ-LACHAUD et al., 2012). Ali, eles parecem 
formar uma pequena massa compacta e quando 
estão prontos para deixar seu hospedeiro, saem 
todos por um mesmo orifício pequeno (provavel-
mente aberto pelas peças bucais de um deles) que 
é feito na pupa. Outras questões da biologia des-
ses parasitoides – como mecanismos de oviposi-
ção e engano das defesas das colônias de formigas 
– permanecem desconhecidas, visto que esse é o 
primeiro registro de hospedeiros do gênero Blan-
chardiscus. De fato, este gênero é pouco conhecido, 
e até o momento, só duas espécies foram descritas.

Eucharitidae

A família Eucharitidae é distribuída por 
quase todas as regiões zoogeográfi cas (ainda não 
existe registro na Nova Zelândia e em algumas 
pequenas ilhas oceânicas) (HERATY, 2002), for-
mando um grupamento monofi lético de animais 
pequenos (2 a 5 mm). Suas cores variam do me-
tálico ao preto (ou com padrões de amarelo e pre-
to) e possuem uma asa anterior com veia margi-
nal relativamente longa (Figura 27-4) (HERATY, 
2006). Esta é uma das menores famílias dentro da 

FIGURA 27-3 – Representante do gênero Metaphycus 
Mercet (Encyrtidae). Espécime coletado em Santa Maria do 
Jetibá, Espírito Santo, Brasil
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superfamília Chalcidoidea: até o ano de 2014 fo-
ram descritos 56 gêneros e menos que 500 espécies 
(HERATY, 2014). Na Região Neotropical ocorrem 
duas subfamílias: Oraseminae e Eucharitinae, que 
englobam aproximadamente 160 espécies e 16 gê-
neros (HERATY, 2002; HERATY, 2014).

Todos Eucharitidae, cujo hospedeiro é co-
nhecido, parasitam formigas (CLAUSEN, 1940; 
HERATY, 2002; HERATY et al., 2012; TORRÉNS, 
2013). Para as poneromorfas, os trabalhos publi-
cados até o momento mostram que as subfamílias 
mais atacadas são as Ponerinae e as Ectatomminae 
(Tabela 27-2). 

Os Eucharitidae, ao contrário da maioria 
das famílias de vespas parasitoides, não depositam 
seus ovos no ninho do hospedeiro. As fêmeas uti-
lizam seu ovipositor espesso para colocar os ovos 
(individualmente ou em massa) em incisões feitas 
nas folhas, fl ores ou frutos de plantas de diversas 
famílias, como Asteraceae e Malvaceae (CLAU-
SEN, 1940; JOHNSON, 1988; TORRÉNS, 2013). 
Após a eclosão, as larvas chamadas de “planídios” 
são muito pequenas, geralmente menores do que 
0.13 mm, porém muito ativas e com estruturas 
caudais que possibilitam o salto (HERATY et al., 
2004; TORRÉNS, 2013). Para chegar às formigas, 
que são seu hospedeiro fi nal, essas larvas lançam 
mão de diferentes comportamentos: tanto podem 
ser levadas para o ninho se as formigas carregam 
os frutos em que estão depositadas (HERATY; 
BARBER, 1990) ou, mais comumente, adotando 
um comportamento de forésia – utilizando um 
carregador que pode ser outro parasitoide, algum 

inseto que sirva de presa para sua formiga hospe-
deira ou algum outro mirmecófi lo (HERATY et al., 
2004). Porém, a maioria dos planídios irá utilizar 
operárias de sua formiga hospedeira que estão for-
rageando (CLAUSEN, 1940; HERATY et al., 2004; 
TORRÉNS, 2013), pois é provável que as formigas 
sejam de alguma maneira atraídas pelas larvas dos 
parasitoides. A partir de estudos de laboratório, 
Heraty e Barber (1990) observam que formigas 
do gênero Camponotus Mayr são atraídas pelo lí-
quido liberado pelas larvas recém-eclodidas, o que 
resultava na transferência de vários planídios para 
as partes bucais das formigas, que os carregam até 
o ninho. Por outro lado, os ovos dos parasitoides 
são levados por formigas do gênero Paratrechina 
Motschulsky, a medida que amadurecem, pois há 
uma secreção apical nesses ovos que poderia ser 
uma valiosa fonte nutricional para as formigas 
(HERATY et al., 2004). Uma vez dentro do ninho, 
o planidio anexa-se a uma larva, mas não se de-
senvolve até que a mesma chegue ao estágio larval 
fi nal ou até a fase de pré-pupa (CLAUSEN 1941). 
Os planídios de Eucharitidae podem ser tanto ec-
toparasitoides como endoparasitoides da formiga 
hospedeira: Gollumiellinae e Oraseminae são en-
doparasitoides, enquanto que as Eucharitinae são 
ectoparasitoides (WHEELER, 1907; HERATY; 
MURRAY, 2013). 

O tamanho diminuto dos planídios tem sido 
usado como justifi cativa para explicar sua entrada 
e permanência no ninho sem que as formigas o 
percebam (VANDER MEER et al., 1989). Assim, 
eles desenvolvem-se como coinobiontes, através de 

FIGURA 27-4 – Representantes da família Eucharitidae: a) gênero Orasema Cameron; b) gênero Kapala Cameron. Espécimes 
coletados em Conceição da Barra, Espírito Santo, Brasil.
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três ínstares que se alimentam sobre a região ven-
tral e torácica das pupas hospedeiras (HERATY, 
1994; HERATY et al., 2004). Normalmente, apenas 
um parasitoide se desenvolve por cada pupa, mas 
pode haver tanto o multiparasitismo como o su-
perparasitismo. 

Os parasitoides normalmente emergem das 
pupas dentro do ninho de seus hospedeiros e po-
dem sair por si só, ou ser carregados para fora das 
colônias pelas formigas como se fossem lixo (LA-
CHAUD et al., 1998; PÉREZ-LACHAUD et al., 
2006a; TORRÉNS, 2013). Se os parasitoides per-
manecem dentro da colônia por algumas horas, as 
formigas mostram apenas uma moderada agressivi-
dade a eles (LACHAUD; PEREZ-LACHAUD, 2012; 
LACHAUD et al., 1998), o que pode ser resultado 
tanto de adaptações morfológicas como de mime-
tismo químico dos parasitoides (LACHAUD et al., 
1998; HOWARD et al., 2001; PÉREZ-LACHAUD et 
al., 2015). Espécies do gênero Dilochanta, por exem-
plo, possuem uma depressão no escutelo que pode 
estar associada a secreções que provavelmente têm 
alguma relação com a ausência de agressões aos pa-
rasitoides em suas primeiras horas de vida dentro 
do ninho (LACHAUD et al., 1998; HERATY, 1998). 
Um único caso de Eucharitidae emergindo fora do 
ninho de seus hospedeiros foi registrado no Brasil 
por Buys et al. (2010), que observaram pupas para-
sitadas de Dinoponera lucida Emery sendo carrega-
das para fora do ninho onde, só então, os parasitoi-
des emergiam. 

Uma vez fora da colônia do hospedeiro, os 
parasitas adultos costumam acasalar logo após 
a emergência (dentro de algumas horas). Os in-
divíduos de algumas espécies não se alimentam 
(JOHNSON, 1988) e vivem poucos dias, de manei-
ra que raramente são capazes de se dispersar por 
maiores distâncias (CLAUSEN, 1923).

Durante muito tempo acreditou-se que a 
relação entre Eucharitidae e Formicidae era espé-
cie-específi ca, mas diversos estudos têm demons-
trado que algumas destas vespas podem atacar 
diferentes gêneros e mesmo diferentes subfamílias 
de formigas (PÉREZ-LACHAUD, et al., 2006b; 
LACHAUD et al., 2012). Kapala iridicolor (Came-
ron), por exemplo, foi observada parasitando es-
pécies de Ectatomma Smith, Gnamptogenys Roger, 
e Pseudoponera Emery (Tabela 27-2) (PÉREZ-LA-
CHAUD, et al., 2006a; LACHAUD et al., 2012). No 
entanto, é interessante ressaltar que as espécies de 
Eucharitidae atacam normalmente gêneros de for-
migas intimamente relacionados (HERATY, 2002) 

e existe certa especifi cidade entre subfamílias de 
Eucharitidae e Formicidae: Oraseminae são para-
sitas de Myrmicinae, enquanto Eucharitinae são 
parasitas de Ponerinae ou Formicinae (HERATY, 
1994). 

Por último, os efeitos das vespas sobre seus 
hospedeiros ainda não estão claramente quantifi -
cados (MURRAY et al., 2013), embora os adultos 
e as larvas tenham sido registradas em ninhos de 
formigas durante todo o ano, com taxas de para-
sitismo que podem chegar a 25% do total de pu-
pas (CLAUSEN, 1923; PÉREZ-LACHAUD et al., 
2010). 

Perilampidae

São reconhecidos cerca de 280 espécies e 
15 gêneros de Perilampidae (UCD, 2004), os quais 
compreendem três subfamílias: Chrysolampinae, 
Philomidinae e Perilampinae (HERATY el al., 
2012; HERATY; MURRAY, 2013). Apesar de se-
rem morfologicamente distintas, essas são agru-
padas na mesma família tendo em vista caracteres 
morfológicos dos adultos e do primeiro ínstar do 
estágio larval (DARLING; MILLER 1991). Peri-
lampidae e Eucharitidae formam um grupo mo-
nofi lético dentro de Chalcidoidea (HERATY et al., 
2012; HERATY; MURRAY, 2013). 

Os espécimes da família Perilampidae têm 
entre 1 e 12 mm de comprimento, com coloração 
escura que pode ser de metálica a preta, e asas com 
venação reduzida, cuja veia marginal tem tamanho 
médio (Figura 27-5). 

Diferentemente de Eucharitidae, Perilam-
pidae tem uma maior diversidade de hospedei-
ros, abrangendo diversas ordens de insetos, como 
Neuroptera, Coleoptera, Diptera e Hymenoptera 
(DARLING, 2006). No entanto, interações desses 
parasitoides com poneromorfas só foram regis-
tradas até o momento no sudeste do Peru por 
Davidson e Fisher (1991). Foi observada a emer-
gência de vários Perilampidae (cerca de nove 
indivíduos de uma espécie que permanece não 
identifi cada) de uma única larva da Ponerinae 
Neoponera luteola (Roger), que nidifi ca em tron-
cos de Cecropia membranacea Trécul (Rosales: 
Urticaceae). De acordo com os autores, os ninhos 
de N. luteola são alvos particularmente fáceis 
para os parasitoides por que o acesso ao ninho é 
largo e está aberto para que a rainha da formiga 
possa recolher os corpúsculos müllerianos. Ou-
tros detalhes da biologia e comportamento desses 
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parasitoides não foram detalhados até o momen-
to, mas a literatura descreve essas interações com 
outros organismos (HERATY; DARLING, 1984; 
DARLING; MILLER, 1991; DARLING, 1992; 
HERATY; MURRAY, 2013), observando-se que 
as características comportamentais e biológicas 
de Perilampidae assemelham-se àquelas de seu 
grupo irmão, os Eucharitidae. 

Entre as características compartilhadas por 
essas duas famílias estão a morfologia da larva do 
tipo planídio e os comportamentos de oviposição 
das fêmeas (HERATY; DARLING, 1984; DARLING; 
MILLER, 1991; DARLING, 1992). Uma fêmea adulta 
coloca cerca de 500 ovos nas imediações do hospe-
deiro do qual emergiu (HERATY; DARLING, 1984). 
Ela utiliza seu ovipositor para inserir os ovos dentro 
do tecido vegetal, principalmente em folhas e frutos, 
e o primeiro estágio, o planídio, é bastante escleroti-
zado e ativo, localizando o hospedeiro e aderindo-se 
a ele. Em muitos casos, o planídio não se alimenta até 
que o hospedeiro comece sua fase de pupa (DAR-
LING, 2006). A literatura aponta que somente um 
planídio se desenvolverá em cada larva de formiga 
(DARLING, 1992; HERATY; MURRAY, 2013), no 
entanto, Davidson e Fisher (1991) observaram vários 
Perilampidae emergindo de um único hospedeiro. 

O primeiro e o segundo ínstares da larva 
se desenvolvem como ectoparasitas típicos na re-
gião torácica ventral posterior da pupa hospedei-
ra (CLAUSEN 1940; DARLING; MILLER, 1991; 
DARLING, 1999). As fases posteriores da larva, 
no entanto, podem ser secundariamente endopa-
rasitas ou hiperparasitas (DARLING; ROBERTS, 
1999; HERATY; MURRAY, 2013). Várias espécies 
da subfamília Perilampinae são hiperparasitoi-
des, desenvolvendo-se em Tachinidae (Diptera) 
e Ichneumonidae (Hymenoptera) (CLAUSEN, 
1940). Algumas espécies podem ser hiperparasi-
toides obrigatórios, enquanto outras são faculta-
tivos (LAING; HERATY, 1981; HERATY; DAR-
LING, 1984).

Todos os Perilampidae completam o seu 
desenvolvimento após quatro ínstares e são co-
nobiontes (DARLING; MILLER, 1991). Quando 
se tornam adultos, eles podem ser observados ali-
mentando-se em fl ores (principalmente espécies 
da subfamília Perilampinae), mas alguns também 
se alimentam de “honeydew” (UCD, 2004). Uma 
fêmea da espécie Perilampus aeneus (Rossius) foi 
observada perfurando a epiderme de uma folha 
para se alimentar de exsudato (HERATY; DAR-
LING, 1984). 

FIGURA 27-5 – Representante da família Perilampidae. Espécime coletado em 
Conceição da Barra, Espírito Santo, Brasil
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TABELA 27-2 – Himenópteros parasitoides registrados em parasitoidismo direto com formigas poneromorfas 

Formiga hospedeira Himenoptero parasitoide Referência

Subfamília Espécies Família Espécie  

Ponerinae  Encyrtidae 

Neoponera goeldii (Forel) Blanchardiscus sp. ? pollux Noyes Pérez-Lachaud et al., 2012

         

Ectatomminae    Eucharitidae  

Ectatomma brunneum F. Smith  Dicoelothorax platycerus Ashmead Torréns; Heraty, 2012

Ectatomma brunneum F. Smith Galearia latreillei (Guérin-Méneville) Torréns, 2013

Ectatomma brunneum F. Smith Kapala sp. Lachaud et al., 2012

Ectatomma ruidum Roger Kapala iridicolor (Cameron) Howard et al., 2001; Pérez-Lachaud et 
al., 2006a

Ectatomma ruidum Roger Kapala izapa Carmichael Pérez-Lachaud et al., 2006a

Ectatomma tuberculatum (Olivier) Dilocantha lachaudii Heraty Lachaud et al., 1998; Heraty, 1998

Ectatomma tuberculatum (Olivier) Isomerala coronata (Westwood) Cook, 1905

Ectatomma tuberculatum (Olivier) Kapala sp. Pérez-Lachaud et al., 2006b

Gnamptogenys menadensis (Mayr) Pogonocharis browni Heraty Heraty, 2002

Gnamptogenys regularis Mayr Kapala iridicolor (Cameron) Pérez-Lachaud et al., 2006a

Gnamptogenys striatula Mayr Kapala iridicolor (Cameron) Pérez-Lachaud et al., 2006a

Gnamptogenys sulcata (F. Smith) Kapala iridicolor (Cameron) Pérez-Lachaud et al., 2006a

Gnamptogenys sulcata (F. Smith) Kapala sp. Lachaud; Perez-Lachaud, 2001

Gnamptogenys tortuolosa (F. Smith) Kapala sp. Lachaud et al., 2012

Rhytidoponera chalybaea Emery  Chalcura sp. nr. Polita (Girault) Heraty, 2002

Rhytidoponera metallica (F. Smith) Tricoryna minor (Girault) Heraty, 2002

Rhytidoponera metallica (F. Smith) Chalcura nigricyanea (Girault) Heraty, 2002

Rhytidoponera metallica (F. Smith) Chalcura polita (Girault) Heraty, 2002

Rhytidoponera sp. Tricoryna ectatommae Girault Girault, 1915

Rhytidoponera sp. Tricoryna iello (Walker) Heraty, 2002

Rhytidoponera victoriae (André) Tricoryna minor (Girault) Heraty, 2002

Rhytidoponera violacea (Forel) Tricoryna sp. nr. alcicornis (Boucek) Heraty, 2002
Rhytidoponera metallica var. 
critulata (Smith, 1858) Tricoryna chalcoponerae Brues Brues, 1934

Ponerinae Diacamma scalpratum (F. Smith) Schizaspidia diacammae Heraty et al. Peeters et al. 2015

Dinoponera lucida Emery Kapala sp. Buys, 2010

Hypoponera nitidula (Emery) Kapala sp. Mora; Philpott, 2010

Hypoponera sp. Neolosbanus gemma (Girault) Heraty, 1994

Hypoponera sp. Neolosbanus palgravei (Girault) Heraty, 1994

Neoponera apicalis (Latr.) Kapala sp. Lachaud; Perez-Lachaud, 2001

Odontomachus bauri Emery Kapala sp. Heraty, 2002

Odontomachus brunneus (Patton) Kapala sp. Lachaud; Perez-Lachaud, 2001

Odontomachus chelifer (Latreille) Latina rugosa (Torréns et al.) Torréns, 2013

Odontomachus haematodus (L.) Chalcura deprivata (Walker) Gahan, 1940

Odontomachus haematodus (L.) Schizaspidia convergens (Walker) Gahan, 1940

Odontomachus hastatus (Fabr.) Kapala sp. Heraty, 2002

Odontomachus insularis  Guérin-Méneville Kapala terminalis Ashmead Clausen, 1941

Odontomachus insularis Guérin-Méneville Kapala sp. Clausen, 1941

Odontomachus laticeps Roger Kapala sp. Lachaud; Perez-Lachaud, 2001

Odontomachus mayi Mann Kapala sp. Lachaud et al., 2012

Odontomachus meinerti Forel Kapala sp. Mora; Philpott, 2010

Odontomachus opaciventris Forel Kapala sp. Lachaud; Perez-Lachaud, 2001

Odontomachus rixosus F. Smith Schizaspidia nasua (Walker) Heraty, 2002

Odontomachus rufi ceps F. Smith Chalcura affi  nis (Bingham) Dodd, 1906

Odontomachus sp. Chalcuroides versicolor Girault Girault, 1913; Boucek, 1988

Odontomachus troglodytes Santschi Ancylotropus sp. Heraty, 2002

Pachycondyla crassinoda (Latr.) Kapala cuprea Cameron Myers, 1931

Pachycondyla harpax (Fabr.) Kapala atrata (Walker) Heraty, 2002

Pachycondyla harpax (Fabr.) Kapala sp. Mora; Philpott, 2010

Pseudoponera stigma (Fabr.) Kapala iridicolor (Cameron) Pérez-Lachaud et al., 2006a

Pseudoponera stigma (Fabr.) Kapala sp. Mora; Philpott, 2010

Neoponera verenae (Forel) Kapala sp. Lachaud et al., 2012

         

Ponerinae  Perilampidae 

Neoponera luteola (Roger)   Unidentifi ed sp. Davidson; Fisher, 1991
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Parasitas sociais de formigas

Apesar da grande capacidade de organiza-
ção social de todas as espécies de formigas, mui-
tas vezes elas podem comportar-se como parasi-
tas sociais. Este comportamento é descrito como 
casos onde espécies sociais se desenvolvem à cus-
ta de outra espécie social e de vida livre (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990; TINAUT; RUANO, 
1999; BUSCHINGER, 2009). 

O parasitismo social tem sido relatado em 
pelo menos quatro subfamílias: Dolichoderinae, 
Myrmicinae, Formicinae e Pseudomyrmecinae 
(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990); e no ano de 
2005, Hora et al. observaram esse comportamento 
em uma quinta subfamília, as Ectatomminae, sen-
do este o primeiro caso registrado de uma ponero-
morfa parasita sociai. 

Entre essas subfamílias existem várias mo-
dalidades conhecidas de parasitismo social, mas 
como as espécies nunca vão se comportar exata-
mente da mesma maneira, torna-se difícil sinte-
tizar todas as modalidades conhecidas (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990; TINAUT; RUANO, 
1999;). No entanto, é possível distinguir dois com-
portamentos principais entre as formigas: socieda-
des compostas e sociedades mistas (sensu TINAUT; 
RUANO, 1999).

Nas sociedades compostas, duas ou mais es-
pécies vivem muito próximas uma da outra, em 
alguns casos, usando juntas as mesmas galerias 
de um ninho (WASMANN, 1891 apud HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990). Este tipo de relação 
ecológica abrange diferentes tipos de parasitismo, 
ocasional ou regular, onde as duas espécies podem 
roubar recursos alimentares (cleptobiose), predar 
larvas/pupas (lestobiose) e compartilhar ninhos, 
mas mantendo ninhadas separadas (parabiose) 
(BUSCHINGER, 2009). Existem alguns estudos 
que relatam formicídeos que mantêm este tipo de 
associação com poneromorfas. Polyrhachis loweryi 
Kohout, por exemplo, foi observada no ninho 
de Rhytidoponera sp. em Queensland, Austrália 
(MASCHWITZ et al., 2003). Esta associação não 
parece ser obrigatória, pois em situação experi-
mental, operárias de P. loweryi foram capazes de 
coletar alimentos e distribuí-los entre indivíduos 
coespecífi cos via trofalaxia (MASCHWITZ et al., 
2003). Outros exemplos de trabalhos que rela-
tam comportamentos desse tipo são Richard et al. 
(2004) e Wheeler (1986), que documentam asso-
ciações entre Crematogaster spp. e Ectatomma spp.; 

e Kaufmann et al. (2003), que registram Strumi-
genys sp. habitando ninhos de Diacamma sp. 

As sociedades mistas tratam de associações 
onde a prole de duas ou mais espécies está junta e 
as operárias da espécie hospedeiras tomam conta, 
pelo menos temporariamente, da prole da espécie 
parasita (WASMANN, 1891 apud HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990). Compreende os parasitas tempo-
rários, os tomadores de escravos e os inquilinos, 
o que parece ser o caso da espécie Ectatomma 
parasiticum Feitosa & Fresnau, 2008 (FEITOSA et 
al., 2008). Esta espécie foi encontrada em colônias 
de Ectatomma tuberculatum (Olivier), em Apa-
zapan, estado de Veracruz, México. Inicialmente,as 
observações de Hora et al. (2001; 2005a; 2005b) 
sugeriram que certas microginas presentes nas co-
lônias de E. tuberculatum representavam rainhas 
de uma outra espécie que seria um parasita social. 
Estudos taxonômicos, comportamentais e gené-
ticos confi rmaram essa hipótese (HORA et al., 
2005a; FEITOSA et al., 2008). Tais parasitas sociais 
parecem desestabilizar a colônia, mas não matam 
a rainha da colônia hospedeira. 

Por outro lado, as formigas poneromorfas 
também podem travar este tipo de sociedade mista 
com outras subfamílias não proximamente apa-
rentadas. Maschwitz et al. (2000; 2003) documen-
taram o parasitismo de Polyrhachis lama Kohout 
em colônias de Diacamma sp. Tal observação foi 
feita em Java (Indonésia) e os autores notaram que 
eram as operárias da colônia hospedeira que as-
sumiam, pelo menos em parte, o cuidado com a 
prole do parasita. Os dados levantados neste tra-
balho não revelam qualquer prejuízo das colônias 
hospedeiras de Diacamma e embora não tenha 
sido testada a habilidade de P. lama em sobreviver 
e cuidar de sua prole por conta própria, os autores 
concluem que esta espécie é um parasita obrigató-
rio e permanente de outras espécies de formigas 
(MASCHWITZ et al., 2000).

Ainda não está claro como as espécies pa-
rasitas conseguem burlar a segurança das colônias 
para roubar recursos ou se integrar às colônias 
hospedeiras, mas algumas hipóteses são levanta-
das pelos especialistas que têm analisado esta face 
do comportamento dos formicídeos. No caso das 
colônias de E. tuberculatum, talvez o fato de as co-
lônias serem relativamente abertas e com um siste-
ma de reconhecimento relativamente fraco favore-
ça a intrusão de parasitas sociais (HÖLLDOBLER; 
WILSON 1990; FÉNÉRON et al., 1999; HORA et 
al., 2005b). O mimetismo químico também pode 
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ocorrer: a autolimpeza das parasitas foi um com-
portamento frequentemente observado por Hora 
et al. (2005a), favorecendo a mistura de hidrocar-
bonetos de parasitas e hospedeiros (D’ETTORRE 
et al., 2002 apud HORA et al., 2005a). 

No entanto,  foi notado que as parasitas fo-
ram atacadas ocasionalmente por operárias, su-
gerindo que estas são capazes de discriminar as 
rainhas parasitas e as de E. tuberculatum (HORA 
et al., 2005a). Esse comportamento também foi ob-
servado entre as Ectatomminae Rhytidoponera sp., 
onde ataques “brandos” às hospedeiras P. loweryi 
demonstram que o mimetismo químico pode não 
ser tão efi ciente nessa espécie (MASCHWITZ et 
al., 2003). Esta baixa agressividade ou a difi culda-
de em reconhecer os intrusos no ninho são vistas 
como os mais importantes pré-requisitos para a 
eventual formação deste tipo de associação. Se isso 
é uma questão de mimetismo químico dos para-
sitas, ou se as espécies hospedeiras em geral são 
tolerantes aos intrusos, permanecem uma questão 
aberta (MASCHWITZ et al., 2000; 2003).

Diversidade e biologia dos outros inimigos 
naturais de formigas poneromorfas

Fungos
São conhecidas aproximadamente 99 mil 

espécies de fungos (KIRK et al., 2008) e entre eles 
estão os fungos entomopatogênicos que infectam 
os insetos: são cerca de 700 espécies distribuídas 
em 90 gêneros (ROBERTS; HUMBER, 1981). Em 
relação aos insetos sociais, os estudos publicados 
até o momento relatam cerca de 60 gêneros que 
os atacam e destes 25 são patógenos de formi-
gas. Para as formigas poneromorfas, os gêneros 
Beauveria (Bals.) Vuill, Cordyceps L., Hirsutella Pat. 
e Laboulbenia Mont.; C.P. Robin são conhecidos 
como seus parasitas (SCHMID-HEMPEL, 1998). 

Platyhelminthes
Os platelmintos mais derivados são os Neo-

dermata. Estes apresentam a faringe bulbosa e suga-
dora do ancestral turbelário de vida livre, mas tam-
bém característica que os permitem a vida parasíti-
ca, como a capacidade de reposição parcial ou com-
pleta da epiderme celular por uma nova camada 
sincicial não celular, chamada de neoderme. 

Dentre os Neodermata, estão os Cestoda, 
que possuem 3.400 espécies, sendo todos parasit-
os fi nais no trato digestivo de vertebrados (RU-
PERT et al. 2005). As formigas são hospedeiros 

intermediários desses parasitos, sendo o cisticer-
co estágio de desenvolvimento encontrado nelas. 
Infectadas por esses parasitos, as formigas fi cam 
insaciáveis e com isso sofrem modifi cação mor-
fológica de extensão do gáster, e mudança de cor 
(geralmente fi cando de marrom escuro à tons 
amarelados). Por fi m, fi cam mais lentas e visíveis 
para os hospedeiros fi nais, que são algumas aves da 
família Phasianidae, como pavões, faisões (gêneros 
Pavo L. e Afropavo L.) e perus (gênero Meleagris 
L.) (SCHMID-HEMPEL, 1998).

São conhecidos sete gêneros e cerca de 20 es-
pécies de Cestoda que parasitam formigas. Raillie-
tina tetragona Molin já foi encontrada parasitando 
32 espécies de Formicidae, com cerca de 1-20 cis-
ticercos por formiga. Essa mesma espécie foi re-
portada parasitando os gêneros Euponera Forel e 
Brachyponera Emery (SCHMID-HEMPEL, 1998).

Nemata
O Filo Nemata ou Nematoda compreen-

de seres blastocelomados, sem segmentação, que 
são geralmente circulares em seção transversal, 
com corpos delgados. Existem aproximadamente 
25 mil espécies descritas, mas estima-se que exis-
tam muito mais (RUPERT et al., 2005; BRUSCA; 
BRUSCA, 2007). Apesar de serem encontrados em 
diversos nichos, como generalistas de vida livre, 
existem aqueles que são parasitas, ocorrendo desta 
última forma em quase todos os grupos de plantas 
e animais (BRUSCA; BRUSCA, 2007).

Como parasitas de artrópodes estão, entre 
outros, os nematódeos da família Mermithidae. Os 
indivíduos dessa família atacam variadas espécies de 
aranhas, crustáceos e insetos – destes últimos são ca-
pazes de parasitar pelo menos 15 ordens diferentes. 

O parasitismo dessa família de nematódeos 
é geralmente fatal ao hospedeiro. Eles entram em 
seus corpos em forma de larva e se alimentam de 
hemolinfa em suas cavidades corporais, passando 
por várias ecdises, crescendo e atingindo tamanhos 
que normalmente vão de 0,5 mm a 10 mm (no en-
tanto, já foram encontrados mermitídeos de 20 a 50 
cm de comprimento em insetos) (NICKLE, 1972).

Ao serem parasitadas pelos nematoides, 
as formigas mudam seu comportamento, 
apresentando fototropismo negativo e um 
permanente estágio de apetência (BEDDING, 
1985). Os mermitídios já foram reportados 
parasitando as formigas poneromorfas das espécies: 
Ectatomma tuberculatum (Olivier), Odontomachus 
chelifer (Latr.), Odontomachus haematodus (L.) 
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Paraponera clavata (Fab.), Pachycondyla fuscoatra 
(Roger), Neoponera inversa (F. Smith), Pachycondyla 
striata (F. Smith), Ectatomma ruidum Roger e 
Odontomachus hastatus (Fab.) (POINAR et al. 
2006). Por seu difícil reconhecimento taxonômico, 
apenas os parasitas de E. ruidum e O. hastatus 
foram identifi cados, respectivamente Meximermis 
ectatommi Poinar e Agamomermis costaricensis 
Poinar (POINAR et al. 2006)

Considerações fi nais

Através de uma série de comportamentos 
complexos e adaptações morfológicas e quími-
cas, os inimigos naturais das formigas conseguem 
contornar os mecanismos de defesa das colônias 
e atacar as larvas, pupas e adultos. Esses compor-
tamentos e adaptações são muito complexos e até 
o momento, ainda não foram completamente elu-
cidados. Sendo assim, percebe-se a necessidade 
de estudos no que tange à biologia das interações 
entre os organismos e as formigas poneromorfas. 
Essas associações reúnem e incrementam grande 
parte do conhecimento acerca de quais são os me-
canismos que possibilitam que elas ocorram, po-
dendo levantar questões sobre a evolução conjunta 
desses seres e seus aspectos biológicos e comporta-
mentais. Em alguns casos, tais conhecimentos po-
dem ser aplicados, por exemplo, em programas de 
controle biológico, medida muito usada atualmen-
te, ocupando posição de destaque em programas 
de Manejo Integrado de Pragas (MIP), seja como 
responsável pela manutenção do nível de equilí-
brio de insetos vistos como pragas, seja como im-
portante medida de controle. 
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