
 
 

 
 

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
 

 

 

Lívia Pires do Prado 
 

 

 

Revisão taxonômica de Octostruma Forel, 1912  

(Formicidae, Myrmicinae) 
 

 
 

 

São Paulo 

2015  



ii 
 

 

 

Lívia Pires do Prado 

 

 

 

 

 

Revisão taxonômica de Octostruma Forel, 1912 

(Formicidae, Myrmicinae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2015 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós 

Graduação em Sistemática, Taxonomia 

Animal e Biodiversidade do Museu de 

Zoologia da Universidade de São Paulo para 

a obtenção do título de Mestre. 

 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Roberto 

Ferreira Brandão. 

 



iii 
 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

  

Prado, Lívia Pires do 

Revisão taxonômica de Octostruma Forel, 1912 

(Formicidae, Myrmicinae) / Lívia Pires do Prado; 

orientador Carlos Roberto Ferreira Brandão. – São 

Paulo, SP: 2015. 

222 fl. 

Dissertação de Mestrado – Programa de Pós 

Graduação em Sistemática, Taxonomia Animal e 

Biodiversidade do Museu de Zoologia da Universidade 

de São Paulo. 

 

1.Octostruma Forel, 1916. 2. Formicidae, Myrmicinae. 

I. Brandão, Carlos Roberto Ferreira, orient. II. Título. 

 

 

 



iv 
 

Banca Examinadora 

 

Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão (Orientador)  

Julgamento ________________________ Assinatura ______________________  

Prof. Dr. _________________________ Instituição ________________________  

 

Julgamento ________________________ Assinatura ______________________  

Prof. Dr. _________________________ Instituição ________________________  

 

Julgamento ________________________ Assinatura ______________________ 

Prof. Dr. _________________________ Instituição ________________________  

  



v 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 Ao Prof. Dr. Carlos Roberto Ferreira Brandão, pela orientação e 

oportunidade, por fornecer toda infraestrutura necessária e um ambiente tão agradável para o 

desenvolvimento deste trabalho. 

 À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

pela bolsa concedida para a realização desta dissertação. 

 Aos curadores e alunos das coleções mencionadas neste trabalho pela 

paciência e pelo empréstimo de material. Agradeço em especial ao Diego dos Anjos (UFOP) 

pelo envio do material de seu trabalho e ao Júlio Chaul (UFV) pelo envio de material de suas 

coletas e por sempre ser tão solícito em ajudar no que fosse preciso.  

 Aos Drs Bodo Dietz e John Longino por suas valiosas contribuições no 

estudo do gênero e ao Dr. Brian Fisher e toda equipe do AntWeb pela disponibilização das 

imagens das espécies de Octostruma. 

 Aos meus queridos amigos Rodolfo Probst e Camila Pereira... Por tudo que 

passamos juntos! 

 À minha querida amiga e parceira Mônica Ulysséa, pelos conselhos, 

ensinamentos no campo e pelas valiosas discussões em todas as etapas deste trabalho. 

 Às Dras Helena Onody e Kelli Ramos, pelo carinho e conselhos que foram 

sempre fundamentais em todos os momentos da minha formação.´ 

 À minha amiga Helen Ferreira pelas importantes dicas sobre processamento 

de material e ao meu amigo Alvaro Santos pela amizade e pelas dicas nas edições das 

imagens. 

 Aos meus queridos amigos: Ricardo Eduardo Vicente pela fantástica 

parceria, conversas e incentivo nos momentos mais críticos; Alexandre Ferreira pelo carinho e 

consideração de sempre; Antônio Queiroz pelas conversas e piadas que certamente tornaram 

os dias mais leves; Roberto Padilha pelo incentivo e pela troca de ideias e à Fernanda Araújo 

que mesmo tão longe se faz tão presente em todos os momentos. 

 À minha talentosa amiga Daniela Bená por ter me presenteado com o lindo 

desenho da capa deste trabalho. 

 Ao maior coletor de Octostruma que este mundo já conheceu: Dr. Rogério 

Rosa da Silva!  



vi 
 

 Ao Dr. Ricardo Kawada pelas conversas sobre morfologia e pelo incentivo 

no uso de outras técnicas. 

 Ao Fabiano Albertoni pelas lindas imagens de Octostruma em campo 

presentes neste trabalho. 

 Aos funcionários do MZSP, em especial ao pessoal da portaria por sempre 

me receber tão bem; à Dione Siripierre, pelas histórias, carinho e dedicação em ajudar no que 

fosse preciso; à Lara Guimarães pelo auxílio na obtenção das imagens de microscopia 

eletrônica e à Marta Maria, Omair Tizzot e Sonia Favaro por resolverem todos os problemas 

relacionados à pós-graduação. 

 Aos diversos amigos, de profissão ou não, que fizeram com que cada dia 

fosse melhor e mais divertido: Alex Quadros, Augusta Ribeiro, Bruna Barboza, Carolina 

Cuezzo, Débora Oliveira, Emília Albuquerque, Felipe Bueno, Gabriela Camacho, Hingrid 

Yara, Hosana Zotelli, Jader Oliveira, Joice Constantino, Lucimara Varejano, Luísa Santiago, 

Lyncoln Ferreira, Olívia Evangelista, Thalles Pereira, Thiago Silva, Tiago Carrijo, Victor 

Alarcon e Vinícius Ferreira. 

 E agradeço principalmente aos meus pais, Lailton e Maria Clara, por toda 

dedicação e por abrirem mão de muita coisa para que eu pudesse completar mais esta etapa e 

aos meus irmãos e exemplos, Guilherme e Paula por estarem sempre comigo e me ajudarem 

de tantas formas em todos os momentos que precisei. 

 

  



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Aos meus pais e meus irmãos, com amor. 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“O bom cientista se revela e se realiza em seu 

laboratório, isso é lógico e ninguém escapa, 

mas o cientista feliz é aquele que se integra na 

mata virgem. A mata é uma dessas coisas em 

que o todo é mais do que a soma das partes. 

Não é só a luz, as plantas, os bichos, as vozes, 

mas é o todo que penetra na gente e que dá 
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RESUMO 

O gênero de formigas Octostruma Forel 1912 (Formicidae: Myrmicinae) está restrito à região 

Neotropical; suas espécies ocorrem do México até a Argentina, são predadoras de pequenos 

artrópodes e podem nidificar no solo, serapilheira e em epífitas. No presente trabalho, a 

taxonomia do gênero é revista com base no exame de cerca de 4.000 exemplares. Reconheço 

43 espécies de Octostruma, 34 espécies previamente conhecidas são consideradas válidas e 

redescritas e, portanto, nove são reconhecidas como novas. Além disso, indivíduos de castas e 

sexos ainda não registrados (machos, gines e ergatóides) são aqui descritos pela primeira vez 

para diferentes espécies. Novos registros de localidades expandem a distribuição geográfica 

conhecida para parte das espécies e informações sobre a biologia das espécies a partir de 

dados de rótulo e observações de campo, somados às poucas informações encontradas na 

literatura são compiladas neste trabalho. Uma chave de identificação para as operárias de 

todas as espécies do gênero é fornecida. 

Palavras-chave: Formigas, Myrmicinae, Octostruma, revisão taxonômica, região 

Neotropical. 
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ABSTRACT 

The ant genus Octostruma Forel 1912 (Myrmicinae: Attini) is restricted to the Neotropics; 

their species occur from Mexico to Argentina, are predators of small arthropods and may nest 

in the soil, leaf litter and epiphytes. In the present work, the taxonomy of the genus is 

reviewed based in the examination of about 4.000 specimens. Recognize 43 Octostruma 

species, 34 species previously known are considered valid and redescribed and nine are 

recognized as new. Moreover, castes and sex of individuals not yet recorded (males, gynes 

and ergatoids) are described here for the first time for different species. New records expand 

the distribution known for most species and information about the biology of the species from 

label data and field observations, added to the little information in the literature are compiled 

in this work. A key to the worker of all species of the genus is provided.  

Keywords: Ants, Myrmicinae, Octostruma, taxonomic revision, Neotropical region. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a resolução de qualquer questão biológica é fundamental a classificação das espécies em 

um sistema ordenado (Mayr et al., 1953). Ao longo de 280 anos de classificação taxonômica, 

foram catalogadas aproximadamente 1,2 milhões de espécies e, segundo uma estimativa 

realizada por Mora et al. (2011), 86% das espécies terrestres e 91% das espécies oceânicas 

ainda aguardam descrição. 

 Apesar de considerado um grupo relativamente bem estudado em relação 

aos outros insetos, as formigas não são exceção e novas espécies continuam sendo 

descobertas (Ward, 2007; Sosa-Calvo et al., 2013). Até o momento, Formicidae Latreille 

(1809) reúne 20 subfamílias (16 atuais e quatro extintas) e cerca de 15.000 espécies descritas 

(Bolton, 2014), sendo os insetos eussociais com maior riqueza de espécies e dominantes 

ecologicamente (Johnson et al., 2013). Estimativas sugerem que exista o dobro de espécies 

(Hölldobler & Wilson, 1990; Ward, 2010). Nos últimos anos, espécies (e.g. Brandão et al., 

2014; Fernandes et al., 2014) gêneros (e.g. Sosa-Calvo et al., 2013; Fernández et al., 2014) e 

uma subfamília (e.g. Rabeling & Verhaagh, 2008) foram reconhecidos (Dlussky et al., 2004; 

Barden & Grimaldi, 2013). 

 De todas as regiões biogeográficas do planeta, a região Neotropical é a que 

possui a maior diversidade e nível de endemismo de formigas (Fernández & Sendoya 2004; 

Fisher 2010); grande parte do que ainda permanece desconhecido está concentrado nas 

florestas tropicais (Fernandéz & Ospina, 2003) e acredita-se que cerca de 50% da 

mirmecofauna esteja associada à serapilheira nessas regiões (Delabie & Fowler, 1995). O 

estudo da taxonomia de formigas de serapilheira tem sido crucial para o avanço da sistemática 

de formigas em geral (Longino, 2013).  

 A serapilheira é o hábitat de uma diversificada comunidade de pequenas 

formigas que, pelo seu tamanho relativamente pequeno e biologia ainda muitas vezes 

enigmática eram relativamente raras em coleções mirmecológicas até metade do século XX. 

Com o aperfeiçoamento das técnicas de coletas de formigas de serapilheira, os representantes 

de alguns gêneros (e.g. Basiceros Schulz 1906, Hylomyrma Forel 1912, Octostruma Forel 

1912, Rogeria Emery, 1894 e Strumigenys Smith, 1860) passaram a ser coletados com 

frequência relativa muito maior. Aliado à isto, levantamentos de fauna de formigas estão 

sendo realizados pelo mundo inteiro, privilegiando ambientes até então pouco explorados, 

como por exemplo Caatingas (Brasil) (Neves et al. 2013; Ulysséa & Brandão, 2013) e Florida 

Keys (Estados Unidos) (Moreau et al., 2014), o que tem contribuído para descrever
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 comunidades de uma série de táxons até agora tido como raros, além de muitas espécies 

novas.  

 Neste ambiente de pequenas formigas comumente encontradas na 

serapilheira, está Octostruma Forel 1912, um gênero de formigas relativamente pequenas, 

predadoras de pequenos artrópodes, com a maior parte de suas espécies apresentando hábitos 

criptobióticos; que distribuem-se ao longo da região Neotropical, do México até a Argentina 

(Brown & Kempf 1960, Wilson 1956, Wilson & Brown, 1985). 

 As primeiras espécies conhecidas de Octostruma foram inicialmente 

descritas no gênero Rhopalothrix Mayr 1870. Em seu trabalho sobre as formigas da América 

do Sul, Mayr (1887) descreve duas espécies: R. petiolata, baseada em uma rainha e R. rugifer, 

baseada em uma operária, ambas coletadas em Santa Catarina, Brasil. 

 Em seguida, Emery (1888) descreve R. iheringi baseado em uma gine 

coletada no Brasil, e pela primeira vez menciona a presença de oito segmentos antenais. 

 Emery (1890) descreve R. simoni com base em operárias coletadas na 

Venezuela. Menciona a semelhança morfológica com o R. rugifer no que diz respeito ao 

formato da cabeça, das mandíbulas e a presença de oito segmentos antenais.  

 Emery (1894) em seu trabalho sobre a fauna Neotropical, descreve pela 

primeira vez a operária de R. petiolata com base em exemplares coletados em São Paulo 

(Brasil) e mais duas espécies, R. balzani com base em uma operária e uma gine coletada na 

Bolívia e R. batesi, com base em uma operária coletada no Amazonas (Brasil). Além disso, 

apresenta uma chave para as espécies de Rhopalothrix (incluindo as espécies com oito e nove 

segmentos antenais). 

 Forel (1899) descreve R. godmani com base em uma gine coletada no 

Panamá. Wheeler (1908) apresenta a lista de espécies coletadas por Alexande E. Weight em 

sua viagem à Jamaica e faz o primeiro registro de Rhopalothrix para a ilha descrevendo R. 

simoni var. wighti Wheeler. Wheeler atribui o status de variedade pelo tamanho relativamente 

maior em comparação aos exemplares descritos por Emery (1890). 

 O nome Octostruma aparece pela primeira vez na literatura no trabalho de 

Forel (1912) sobre as formigas mirmicíneas coletadas na região Neotropical. Forel propõe um 

novo subgênero para Rhopalothrix, reunindo as espécies com oito segmentos antenais e 

descreve ainda R. (O.) simoni r. spei, com base em operárias coletadas na Colômbia, 

atribuindo o status de raça por tratar-se de um indivíduo relativamente menor e a distingue de 

R. simoni var. weighti pelo tamanho relativamente menor, coloração escurecida e diferenças 
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no formato da cabeça. Além disso, descreve R. (O.) truncata com base em uma gine coletada 

no Rio de Janeiro.  

 O subgênero Octostruma passa a incluir a seguinte configuração: 

(Rhopalothrix (Octostruma) balzani, R. (O.) batesi, R. (O.) iheringi, R. (O.) godmani, R. (O.) 

petiolata, R. (O.) rugifera, R. (O.) simoni, , R. (O.) simoni r. spei, R. (O.) simoni var. wighti e 

R. (O.) truncata).  

 Wheeler (1913) descreve R. (O.) lutzi com base em diversas operárias e uma 

gine coletadas na Dominica e a distingue de R. (O.) balzani pelo formato dos escapos antenais 

e das mandíbulas e de R. (O.) batesi pelas mesmas características e pelo tamanho 

relativamente menor. 

 Emery (1922) lista as espécies do subgênero Octostruma, sua distribuição e 

fornece uma diagnose, definindo o subgênero com mandíbulas com formato triangulares e 

antenas com oito segmentos.  

 No mesmo ano, Mann (1922), descreveu R. (O.) barberi e R. (O.) wheeleri, 

com base em operárias coletadas na Guatemala e comenta que R. (O.) barberi provavelmente 

pertenceria ao mesmo grupo com R. (O.) balzani e R. (O.) batesi e que R. (O.) wheeleri teria 

semelhanças com R. (O.) petiolata, introduzindo assim a primeira ideia de grupos para o então 

subgênero. 

 Weber (1934) em seu trabalho sobre as formigas Neotropicais descreve R. 

(O.) equilatera, com base em operárias coletadas na Nicarágua e inclui no mesmo grupo de R. 

(O.)balzani R. (O.) barberi e R. (O.) batesi. 

 Santschi (1936) descreve R. (O.) simoni spei var. sulcata, com base em uma 

operária do Panamá e a distingue de R. (O.) simoni por diferenças na coloração e na 

esculturação da superfície da cabeça.  

 O nome Octostruma como gênero é citado pela primeira vez na literatura no 

trabalho de Brown (1948), em uma lista de gêneros e subgêneros de Dacetonini, mas sem 

adicionar nenhum comentário sobre a mudança. Em seguida, o mesmo autor (1949) faz uma 

revisão de Dacetonini, excluindo alguns gêneros desta tribo, transferindo-os para a nova tribo, 

Basicerotini. Eleva formalmente Octostruma ao status de gênero, e utiliza como justificativa a 

presença dos oito segmentos antenais.  

 Brown & Butting (1950) descrevem a venação de asas de vários gêneros de 

formigas para avaliar o potencial deste caráter no estabelecimento de uma filogenia de 
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Formicidae; apresentam uma figura da asa anterior de uma gine de Octostruma, que 

posteriormente Brown & Kempf (1960) afirmam pertencer à O. inca. 

 Brown & Kempf (1960) apresentam a revisão mundial da tribo Basicerotini 

e a primeira revisão taxonômica para Octostruma, fornecendo uma diagnose para o gênero, 

redescrição das espécies conhecidas, sinonimizando O. godmani, O. simoni e suas variedades 

em O. iheringi e descrevendo três espécies (O. inca, O. stenognatha e O. rugiferoides.) Além 

disso, fazem a divisão em dois grupos de espécies (petiolata e balzani), propõem chave de 

identificação para todas as operárias das espécies e apresentam informações sobre a biologia 

das espécies com base nos dados de rótulo e a partir de inferências baseadas na morfologia 

das espécies. 

 Wheeler & Wheeler (1977) descreveram a larva de O. inca, sugerindo uma 

diagnose para as larvas do gênero e Kluger (1978) estuda o aparelho de ferrão de O. balzani. 

 Wilson (1985) faz o registro de um fóssil de Octostruma, do âmbar da 

República Dominicana, que se encontra depositado na coleção do MCZC. Hölldobler & 

Wilson (1986) apresentam um estudo detalhado dos pelos especiais de Basicerotini, 

concluindo que esses pelos auxiliam na camuflagem.  

 Perrault (1988) descreveu a espécie de O. betschi, com base em uma gine e 

uma operária coletadas na Guiana Francesa. 

 Baroni Urbani & De Andrade (1994) consideram Basicerotini como 

sinônimo júnior de Dacetini. Em seguida, Bolton (1995) revive Basicerotini da sinonímia.  

 Em 1997, Palacio fez um levantamento das espécies de Octostruma da 

Colômbia e lista ao todo seis espécies, registrando novas ocorrências e descrevendo duas 

espécies (O. impressa e O. stenoscapa). Também forneceu informações sobre o hábito de 

forrageamento de O. impressa e uma chave para as espécies de Octostruma conhecidas da 

Colômbia. 

 Bolton (1998) comentou as apomorfias de Basicerotini, justificando sua 

aceitação como agrupamento monofilético. Ainda em 1998, Dietz apresentou sua dissertação 

de mestrado sobre a biologia e taxonomia de Octostruma, indicando a existência de oito 

espécies novas, esse estudo, porém, jamais foi publicado.  

 Em 2003, Bolton manteve sua proposta de Basicerotini como tribo, no que 

foi seguido por Dietz (2004) em sua tese de doutorado sobre uma revisão de Basicerotini. 

 Baroni Urbani & De Andrade (2007), utilizando dados morfológicos, 

sinonimizam Basicerotini sob Dacetini, e todos os gêneros incluídos em Basicerotini sob 
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Basiceros. Esta proposta não foi adotada por grande parte dos sistematas mirmecólogos, que 

alegaram necessidade de estudos mais aprofundados dos limites genéricos do grupo. Ainda 

neste trabalho, os autores descreveram uma espécie de Octostruma (O. onorei). 

 Makhan (2007), em um trabalho polêmico, descreveu Pyramica amrishi, 

que na verdade trata-se de uma Octostruma. Imediatamente, Bolton et al. (2008), com base 

nos poucos detalhes das imagens publicadas por Makhan (2007), transferiram a espécie de 

gênero e a sinonimizaram sob O. balzani com base no formato da cabeça e no padrão da 

pilosidade, tecendo diversas críticas severas ao trabalho.  

 Posteriormente, Longino (2013) apresentou uma revisão do gênero focando 

no material coletado na América Central, quando descreveu 19 espécies e elevou O. amrishi e 

O. lutzi à espécie. 

 Ward et al. (2015), utilizando dados moleculares, investigaram as relações 

evolutivas de Myrmicinae, reconhecendo seis das 25 tribos aceitas anteriormente e 

Basicerotini foi sinonimizada sob Attini.  

 Atualmente o grupo liderado pelo Dr. John Longino (University of Utah) 

está estudando as relações filogenéticas dos gêneros de Basicerotini (sensu Bolton, 2003) 

utilizando dados moleculares conforme discutido mais adiante neste trabalho.  

 Embora o gênero tenha sido alvo de uma revisão taxonômica recente ainda 

que parcial por Longino (2013) e os gêneros desta tribo estejam sendo estudado pelo grupo 

daquele especialista, o foco de seu trabalho foi a fauna da América Central. Assim, o material 

proveniente de coletas realizadas na América do Sul tem sido negligenciado e certas espécies 

carecem ser reestudadas. O fato da coleção de formigas do Museu de Zoologia da 

Universidade de São Paulo (MZSP) abrigar parte do material dos principais estudos do gênero 

(Kempf & Brown, 1960; Dietz, 1998; 2004; Longino, 2013), integrando uma das coleções 

mais importantes para a região Neotropical (Brandão, 2000) contendo material de importantes 

coleções e de inúmeros projetos (concluídos e ainda em andamento) eu e meu orientador 

verificamos que existiam espécimes na coleção do MZSP provenientes de áreas jamais 

estudadas pelos autores de trabalhos anteriores, e que este acervo incluía táxons ainda não 

descritos, o que sugeria que o estudo das Octostruma sul-americanas poderia complementar o 

estudo de Longino (2013).   
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CONCLUSÃO 

Reconheço 43 espécies de Octostruma. Neste trabalho as 34 espécies previamente conhecidas 

são consideradas válidas e nove são reconhecidas como novas. 

Os caracteres que melhor distinguem morfologicamente as operárias das 

espécies dentro do gênero são: dentição, formato da cabeça, quantidade e disposição dos pelos 

especializados, padrão de esculturação da superfície do dorso cefálico e do mesossoma e 

formato dos escapos antenais. 

 O conhecimento sobre gines e machos ainda permanece escasso e para 

maioria das espécies só é possível a identificação quando associadas às operárias. 

 A distribuição de Octostruma está restrita à região Neotropical, sendo que 

as espécies do gênero habitam ambientes mais conservados e contendo considerável acúmulo 

de serapilheira, as colônias são pequenas e formadas por algumas dezenas de operárias. Com 

base na literatura e na morfologia, a maior parte das espécies parece apresentar hábitos 

predadores generalistas. 
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