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Resumo
Ectatomminae é formada por quatro
gêneros: Ectatomma Fr. Smith e Typhlomyrmex
Mayr, exclusivos da região Neotropical;
Rhytidoponera Mayr, que ocorre apenas na Região
Australiana; e Gnamptogenys Roger, presente
nas regiões Neotropical, Neártica, Indo-malaia
e Australiana. Em termos de diversidade, a
subfamília é composta por 266 espécies no mundo
todo, com 112 ocorrendo na Região Neotropical,
e 50 presentes no Brasil. Pouco se sabe sobre as
relações filogenéticas internas em Ectatomminae,
mas muitos estudos têm sido feitos na tentativa
de se compreender a taxonomia e a biologia dos

gêneros, especialmente daqueles que ocorrem no
Brasil. Atualmente, a identificação das espécies de
Ectatomminae é relativamente fácil, contando com
chaves dicotômicas eficientes para os três gêneros.
Quanto à sua biologia, a subfamília apresenta
espécies nidificando no solo, na serapilheira, em
troncos em decomposição ou mesmo no estrato
arbóreo e arbustivo de florestas, incluindo o
dossel. São na maioria predadoras generalistas,
com algumas espécies que coletam honeydew
de hemípteros e néctar-extrafloral de plantas.
Há ainda o registro de pelo menos um caso de
parasitismo social nesta subfamília.
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Abstract
State of the art of the taxonomy and
phylogeny of the subfamily Ectatomminae Ectatomminae consists of four genera: Ectatomma
Fr. Smith and Typhlomyrmex Mayr, exclusive
from the Neotropical region; Rhytidoponera Mayr,
which occurs only in the Australian region; and
Gnamptogenys Roger, present in Neotropical,
Nearctic, Indo-Malayan and Australian regions.
In terms of diversity, the subfamily is composed
of 266 species worldwide, with 112 representatives
occurring in the Neotropics, 50 of them in Brazil.
Little is known about the phylogenetic relationships
within the Ectatomminae, but many studies have

been conducted in an attempt to understand the
taxonomy and biology of the ectatommine genera,
especially in Brazil. Currently, the identification
of Ectatomminae species is a relatively easy task,
with efficient dichotomous keys available for the
three genera in Brazil. In regards to their biology,
the subfamily has species nesting in soil, leaf litter,
rotten logs and even in the tree and shrub layer
of forests, including the canopy. The species are
usually generalist predators, with some collecting
honeydew from Hemiptera and extrafloral nectar
from plants. In addition, there is at least one record
of social parasitism in ectatommines.

Sistemática de Ectatomminae

filogenética para a tribo, demonstrando a polifilia de Ectatommini. De acordo com a nova classificação, Ectatommini passou a ser formada por
dois grupos: o clado Heteroponera, formado por
Acanthoponera e Heteroponera, e o clado Ectatomma,
com Gnamptogenys, Ectatomma e Rhytidoponera
(Figura 3.1A). Mais tarde, através da ampliação da
matriz de caracteres e da inclusão de novos táxons,
Keller (2000) desenvolveu uma nova análise filogenética para o grupo (Figura 3.1B). Seus resultados
confirmaram a polifilia da tribo, apontando a monofilia dos grupos Heteroponera e Ectatomma, com
Typhlomyrmex apresentando uma grande distância
filogenética destes grupos.
Dadas tais instabilidades nas classificações
de Ectatommini e demais tribos de Ponerinae, Bolton (2003) desenvolveu um estudo morfológico
abrangente e a dividiu em seis subfamílias, sendo
uma delas a nova subfamília Ectatomminae, composta pelos gêneros Ectatomma, Gnamptogenys,
Rhytidoponera e Typhlomyrmex. Os demais gêneros que compunham a tribo Ectatommini foram
classificados nas subfamílias Heteroponerinae
(Acanthoponera, Aulacopone e Heteroponera) e
Proceratiinae (Discothyrea, Probolomyrmex e
Proceratium). As subfamílias originadas do trabalho
de Bolton (2003) foram por muito tempo chamadas
de poneromorfas, devido a inferências sobre as relações entre elas com base na morfologia externa.
Apenas recentemente, com a ampliação das
filogenias utilizando dados moleculares, as relações entre as subfamílias até então consideradas

A subfamília Ectatomminae abriga formigas pequenas a médias, monomórficas e amplamente distribuídas, sendo formada por quatro gêneros: Ectatomma Fr. Smith e Typhlomyrmex Mayr,
exclusivos da Região Neotropical; Rhytidoponera
Mayr, que ocorre apenas na Região Australiana; e
Gnamptogenys Roger, presente nas regiões Neotropical, Neártica, Indo-malaia e Australiana. Apesar
de sua abundância, ainda há muito a se conhecer
sobre as relações filogenéticas entre estes gêneros.
Os gêneros ectatommíneos foram primeiramente posicionados na subfamília Ponerinae,
mais precisamente na tribo Ectatommini (com exceção de Typhlomyrmex), por Brown (1954) e por
vários autores subsequentemente (BOLTON, 1994;
1995). A primeira revisão para a tribo classificou
como pertencentes à Ectatommini Acanthoponera,
Aulacopone, Discothyrea, Ectatomma, Gnamptogenys,
Heteroponera,
Paraponera,
Proceratium
e
Rhytidoponera (BROWN, 1958). Neste trabalho, através de análises morfológicas, Brown estabelece uma
maior relação entre Gnamptogenys e Rhytidoponera
e os gêneros Acanthoponera e Heteroponera, e propõe Ectatomma como uma linhagem basal dentro
da tribo, juntamente com Paraponera. O gênero
Typhlomyrmex, até então, era considerado como
pertencente à subtribo Typhlomyrmecini, posteriormente elevada à tribo (BROWN, 1965).
Utilizando-se de caracteres morfológicos, Lattke (1994) apresenta a primeira análise
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Figura 3.1 – Relações entre os gêneros de Ectatommini com as propostas para a reclassificação da
tribo segundo (A) Lattke (1994) e (B) Keller (2000). As barras azuis mostram a posição dos gêneros
ectatommíneos incluídos nas análises (Modificado de FEITOSA, 2011).

poneromorfas foram devidamente estudadas. Diversos trabalhos demonstraram que, na verdade,
as subfamílias Ectatomminae e Heteroponerinae
formam juntas o complexo ectaheteromorfo e, ao
lado de Formicinae e Myrmicinae, compõem o
atual clado formicoide (Brady et al., 2006; Moreau
et al., 2006; Ouellette et al., 2006; Rabeling et al.,
2008) (Figura 3.2). Em adição Keller (2011), utilizando exclusivamente caracteres morfológicos,
comprova a parafilia do complexo poneromorfo
e a relação de grupo-irmão entre Ectatomminae e
Heteroponerinae (grupo ectaheteromorfo).
A taxonomia global e as relações filogenéticas internas em Ectatomminae ainda não foram
estudadas profundamente, embora revisões taxonômicas dos gêneros que a compõem estejam sendo

conduzidas. O gênero Gnamptogenys é, certamente,
o mais estudado de Ectatomminae. A primeira revisão do gênero foi feita por Brown (1958), com estudos posteriores conduzidos por Brandão e Lattke
(1990) e Lattke (1992), com ênfase no grupo minuta. Além disso, Lattke (1995) apresenta uma revisão
para as espécies neotropicais e Lattke (2004), para
as espécies do Velho Mundo. Além destes trabalhos,
Lattke (1990), Fernández (1991), Fernández et al.,
(1996) e Lattke et al. (2008) estudaram as espécies
que ocorrem na Venezuela e na Colômbia, Wu;
Wang (1995), Xu; Zhang (1996), Zhou (2001) forneceram chaves para as espécies da China e Shattuck
(2000) fez a sinopse das espécies australianas. Desde então, espécies novas encontradas para o grupo
têm sido descritas (LATTKE, 2002; LATTKE et al.,
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Figura 3.2 – Sumário das relações filogenéticas entre subfamílias de formigas reconstruídas com base em dados
moleculares. Os triângulos representam a diversidade de cada subfamília (Modificado de Keller, 2011).

2004; LATTKE et al., 2007; PACHECO et al., 2004),
mas sabe-se que muitas ainda estão por descrever.
Mais recentemente, Camacho (2013) apresentou
uma revisão taxonômica para as espécies do grupo
striatula que ocorrem no Brasil, redescrevendo seis
espécies e descrevendo quatro espécies novas.
Quanto aos demais gêneros, poucos estudos
foram conduzidos nos últimos anos. Desde a revisão de Ectatomma por Brown (1958), chaves de
identificação para a maior parte das espécies foram
oferecidas por Kugler; Brown (1982), Fernández
(1992) (para as espécies da Colômbia) e Arias-Penna (2008). O gênero Rhytidoponera foi revisado
por Brown (1958). Desde então, foram produzidas
chaves de identificação para as espécies do grupo
impressa na Austrália e Nova Guiné e para as espécies da Nova Caledônia, Austrália e Nova Zelândia
(HETERICK, 2009; TAYLOR, 1987; WARD, 1980;
1984), além da sinopse taxonômica para as espécies
australianas (SHATTUCK, 2000). Por fim, o gênero
Typhlomyrmex foi revisado por Brown (1965), que
fornece ainda uma chave de identificação para as
espécies conhecidas até então. Mais recentemente,
uma nova espécie foi descrita (Lacau et al., 2004)
e uma chave para as espécies de Typhlomyrmex da
Colômbia foi produzida (Lacau et al., 2008).
Representantes de Ectatomminae no Brasil
Ectatomma Smith, 1858
Ectatomma pode ser considerado o gênero
mais comumente coletado da subfamília na Região
Neotropical, sendo endêmico desta região (Kugler;
Brown, 1982), com 15 espécies conhecidas até o
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momento. No Brasil, são conhecidas 11 espécies,
caracterizadas por serem formigas grandes, abundantes e conspícuas e com uma clara preferência
por hábitats quentes.
As espécies do gênero são caracterizadas
pela presença de tubérculos no dorso do pronoto,
pelo mesonoto e propódeo formando duas convexidades distintas em vista lateral e pelo espiráculo propodeal alongado, elíptico ou em forma de
fenda, porém nunca arredondado (ARIAS-PENNA, 2008) (Figura 3.3). A identificação das espécies de Ectatomma é relativamente simples, baseada principalmente no número, forma e posição
dos tubérculos pronotais e esculturação do corpo
e conta com uma chave amigável (ARIAS-PENNA, 2008).
Ectatomma tem hábitos generalistas e oportunistas (BROWN, 1958). São predadoras generalistas de diversos artrópodes e anelídeos, além
de coletarem secreções açucaradas de hemípteros
e néctar extrafloral de algumas plantas (ARIAS
-PENNA, 2008). Algumas espécies de Ectatomma
também tem sido consideradas importantes predadoras de insetos pragas em diversos agroecossistemas (PÉREZ-LACHAUD et al., 2006). O forrageio é solitário em sua maioria, mas pode também
se dar em pares ou em grupo. Também é conhecido o comportamento de cleptobiose intraespecífica para o gênero, em que operárias especializadas
adentram colônias vizinhas e roubam alimentos
coletados por elas, como resposta à limitação de
recursos (GUENARD; MCGLYNN, 2013). Também como resposta à escassez de alimentos, pode
haver predação de outras espécies de formigas
(LIMA; ANTONIALLI-JÚNIOR, 2013).

Figura 3.3 – Ectatomma tuberculatum, operária em (a) vista frontal e (b) vista lateral. Foto: April Nobile (Antweb, CASENT0173380).
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Os ninhos, em geral, são simples, construídos sob o solo e em alguns casos em plantas, inclusive em ambientes urbanos. Em algumas espécies,
os ninhos podem alcançar até 3,6 m de profundidade e apresentar de três a dez câmaras (Vieira et
al., 2007). As operárias podem apresentar divisão
de tarefas ao longo da vida, com operárias jovens
realizando tarefas internas à colônia e as mais velhas desempenhando papéis externos (Vieira et al.,
2010). As colônias podem ser mono ou poligínicas, apresentando também poliginia facultativa,
microginia e parasitismo social (FEITOSA et al.,
2008; HORA et al. 2005; LENOIR et al., 2011).
Gnamptogenys Roger, 1863
Gnamptogenys é o único gênero de
Ectatomminae que não está restrito a uma única
região biogeográfica, ocorrendo na Região Neotropical e Neártica, do sul dos Estados Unidos ao
centro da Argentina, além das regiões Indo-malaia
e Australiana, do sul e sudeste da Ásia à Oceania.
A maior diversidade do gênero, no entanto, encontra-se nos Neotrópicos, onde 90 espécies são reconhecidas até o momento, mais da metade do total.
O gênero Gnamptogenys compreende 140 espécies
descritas para o mundo todo e, no Brasil, 33 espécies são conhecidas até o momento.
Segundo Lattke (1995), as características que
podem ser consideradas sinapomórficas para o gênero são a presença de uma seta única, ereta e móvel no ápice da protíbia e um espinho ou tubérculo
no dorso da metacoxa (Figura 3.4), além da maioria das espécies apresentar o corpo coberto por
cóstulas regulares e paralelas. No entanto, as duas

últimas características estão ausentes em algumas
espécies. Os caracteres geralmente usados para diagnosticar o gênero são relativamente complexos dadas
as convergências e perdas secundárias recorrentes no
grupo (LATTKE, 1995). Além dos caracteres acima
mencionados, é possível identificar o gênero pelas antenas com funículos filiformes, nunca formando uma
clava antenal; borda anterior do clípeo com uma lamela estreita de tamanho variável; borda anterior do
mesepisterno formando uma lamela estreita; pronoto sempre desarmado, sem espinhos ou tubérculos;
espiráculo propodeal arredondado, nunca em forma
de fenda; mesonoto nunca convexo e proeminente.
As espécies que compõem Gnamptogenys podem
ser facilmente diferenciadas das espécies do gênero
próximo Ectatomma, por apresentarem o pronoto e
mesonoto sem espinhos ou tubérculos (armados em
Ectatomma) e pelo mesonoto não proeminente em
perfil formando, juntamente com o propódeo, uma
superfície contínua ou semicontínua.
Pouco se sabe sobre a biologia das espécies
que compõem o gênero, mas a maioria é habitante de florestas úmidas, onde nificam em madeira
decomposta, na serapilheira e, por vezes, embaixo
de pedras, no solo e, raramente, na vegetação. A
maioria das espécies é predadora generalista, porém há espécies especializadas em certos diplópodos (grupo rastrata), coleópteros e outras formigas
(G. hartmanni e G. horni) (LATTKE, 1995). O forrageamento é feito ao nível do solo, embaixo da serapilheira, abaixo do solo e na vegetação herbácea.
Operárias forrageiam solitariamente, porém pode
haver recrutamento no caso de presas grandes. Os
ninhos maduros são pequenos, raramente excedendo 500 adultos (LATTKE, 1995).
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Figura 3.4 – Gnamptogenys striatula, operária em (a) vista frontal e (b) vista lateral. Foto: April Nobile (Antweb, JTLC000010271).
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A reprodução ocorre no princípio da estação das chuvas, como na maioria das espécies de
formigas neotropicais. Algumas espécies são monogínicas, podendo haver poliginia e até reprodução por gamergates em alguns casos. A reprodução
pode ocorrer pela produção de gines ou pela fissão de ninhos maduros, de acordo com a espécie
(LATTKE, 1990). O gênero é amplamente coletado
dado à sua abundância e diversidade, sendo apontado como um importante indicador de qualidade
do hábitat (Pacheco et al., 2013). Sua aparentemente longa história evolutiva, sua diversidade de sistemas de reprodução e sua ampla dieta torna o gênero alvo de vários estudos (BLATRIX; JAISSON,
2000; COGNI; OLIVEIRA, 2004; FOWLER, 1993).
A identificação das espécies do gênero
Gnamptogenys no Brasil tem como principal referência o trabalho de Lattke et al. (2007), que apresenta uma chave para as espécies neotropicais. A
identificação é baseada principalmente no padrão
de esculturação e formato da cabeça, mesossoma e
pecíolo. Recentemente, os grupos striatula e rastrata foram revisados para o Brasil. Nestes trabalhos,
as espécies conhecidas foram redescritas e seis novas espécies foram descritas (CAMACHO, 2013;
GUALBERTO, 2013).
Typhlomyrmex Mayr, 1862
Typhlomyrmex são formigas endêmicas
da Região Neotropical, sendo encontradas do
México ao noroeste da Argentina. Das sete espécies
conhecidas, seis ocorrem no Brasil: T. clavicornis
Emery; T. foreli Santschi; T. major Santschi; T. meire
Lacau, Villemant e Delabie; T. pusillus Emery e T.
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rogenhoferi Mayr. As características diagnósticas
para o gênero são os olhos compostos atrofiados e o
pecíolo pedunculado e amplamente inserido na face
anterior do gáster (LATTKE, 2003) (Figura 3.5).
A identificação das espécies deste gênero
pode ser feita através do trabalho de Lacau et al.,
(2008), que apresenta uma chave para as espécies
que ocorrem na Colômbia. A chave compreende
cinco espécies, das quais três já são conhecidas (T.
major, T. pusillus e T. rogenhoferi) e duas são morfotipos que potencialmente representam espécies
novas para a ciência, ainda não formalmente descritas.
O gênero Typhlomyrmex é composto por
espécies de tamanho pequeno, crípticas e predadoras, que nidificam em troncos em decomposição
ou no solo de florestas úmidas (LATTKE, 2003).
Nada ainda se conhece sobre seus hábitos de forrageamento e dieta.
Perspectivas
Apesar de relativamente comuns e conspícuos, os gêneros que compõem a subfamília
Ectatomminae ainda carecem de estudos. Apesar
de Ectatomma ser um gênero de taxonomia amigável, pouco se sabe sobre as relações evolutivas
entre as espécies que o compõem. No momento,
pesquisadores colombianos e franceses estão trabalhando em colaboração para elucidar tais relações e rever os limites entre as espécies conhecidas
(POTEAUX et al., dados não publicados; POTEAUX et al., este volume).
Mesmo sendo um gênero composto por
apenas sete espécies, o gênero Typhlomyrmex é o

Figura 3.5 – Typhlomyrmex rogenhoferi, operária em (a) vista frontal e (b) vista lateral.
Foto: Fotógrafo desconhecido (Antweb, CASENT0004700).
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que mais carece de estudos, tanto a respeito de sua
taxonomia, quanto da sua biologia e evolução. Nos
últimos anos, uma nova espécie foi descrita (LACAU et al., 2004), contribuindo para a taxonomia
do grupo, mas trabalhos mais amplos, de revisão e
filogenia, devem ser considerados.
O gênero Gnamptogenys, por sua vez, também não conta com nenhum estudo que abranja as relações entre as espécies e a irradiação que
ocorreu no grupo. No entanto, esforços consideráveis têm sido feitos nos últimos anos no estudo
do gênero. Duas dissertações de mestrado (CAMACHO, 2013; GUALBERTO, 2013) revisaram
taxonomicamente os grupos striatula e rastrata,
respectivamente, oferecendo redescrições para
onze espécies e descrevendo seis novas espécies
para o Brasil. Além disso, está em desenvolvimento um trabalho dos autores deste capítulo que visa
entender as relações evolutivas do grupo striatula
de Gnamptogenys em toda a Região Neotropical,
através do uso de ferramentas morfológicas e, pela
primeira vez, moleculares. No entanto, devido ao
grande número de espécies e à sua distribuição
disjunta, muito ainda resta ser estudado em relação ao gênero.
Recentemente, Feitosa (2011) apresenta um
estudo extremamente amplo sobre Heteroponerinae,
abrangendo análises filogenéticas morfológicas. O
autor evidencia os limites morfológicos frágeis que
separam Ectatomminae e Heteroponerinae e sugere a sinonímia de Heteroponerinae, o que agregaria
mais três gêneros à Ectatomminae. A publicação
deste estudo em breve terá forte impacto sobre a taxonomia de Ectatomminae.
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