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Das 8 subfamilias de Formicidae que ocorrem na região neotropical, 
Leptanílloidinae ~a única cujos hábitos são quase desconhecidos. Lep
tanílloidinae era conhecida até recentemente por apenas uma amostra 
de operárias coletadas sob pedras em Tumupasa (Rio Beni), Yungas, 
Bolívia, a localidade-tipo de Leptanilloides biconstricta.6 Bolton2.3 apre
sentou figura de operária de espécie então não-descrita de Leptanilloi
des da Colômbia, sem comentários sobre sua biologia. 

Recentemente, Brandão et al.5 revisaram a subfamília, redescre
vendo L. biconstricta, descrevendo 3 espécies de Leptanilloides, além de 
um gênero, Asphinctanilloides, com 3 espécies brasileiras. Leptanilloidi
nae pertence a um grupo de subfamilias claramente monofilético, que 
inclui Cerapachyinae, Ecitoninae, Dorylinae, Aenictinae e Aenictogito
ninae, chamado informalmente de seção "doryline" ,1·3 que compartilha, 
entre outros caracteres. hábitos nômades. 
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A primeira indicação de que Leptanilloidinae realmente deve ter 
hábitos semelhantes aos das formigas de correição veio do estudo das 
larvas.5 Da série típica de L.legionaria (das quais uma operária foi ilus
trada por Bolton, como citado) depositada na coleção do Museum of 
Comparative Zoology de Harvard, foram montadas as operárias e man
tidas em álcool cerca de 40 larvas. Uma das operárias foi montada car
regando uma larva (Brandão et al., Fig. 5-65) na maneira que as correi
ções adotam. As 40 larvas dessa amostra têm o mesmo tamanho, 
sugerindo sincronia na produção de imaturos, característica· associada 
ao nomadismo. A morfologia das larvas (Fig. 48-525), em especial da 

• região cefálica e mais ainda das mandíbulas, indica semelhanças com 
larvas de Leptanillinae e sugere uma dieta carnívora. Apesar de ser a 
única amostra de imat~ros conhecida para essa subfamília, pode-se 
supor que as larvas são carregadas pelas operárias por meio de uma 
constrição entre a região do labro e do clípeo (extremamente modifica
dos na forma de uma ventosa) e a região das antenas. As operárias 
devem levar as larvas·até a presa, as quais se fixam pelas ventosas. As 
mandíbulas possuem dentes pontiagudos na face externa, o que 
parece permitir às larvas rasgar o tegumento das presas para obtenção 
de hemolinfa. ,-,J 

- ··nas outras espécies des~r1tas de Leptanilloides conhecemos ape
nas os exemplares-tipo, inclusive de uma nova espécie recém-coletada 
por M. Ospina em Tena (Lag. Pedro Palo, Cerro San Isidro, 2.110 m), 
Cundinamarca, Colômbia, de amostras de serapilheira submetidas a 
extrator de Wi.hkler. Vale lembrar que todas as amostras de Leptanilloides 
são provenientes de localidades nos Andes e seus sopés, entre 440 m a 
3.000 m de altitude. 

O aparelho de ferrão de Leptanilloidinae possui alguns caracteres 
em estado apomórfico em relação às outras formigas, mas, nesse caso, o 
importante é que são funcionais e, portanto, as presas devem ser parali
sadas antes da implantação das larvas. 

A única observação direta de alimentação por um Leptanilloidinae 
foi realizada por Jorge L. M. Diniz em Mirassol, SP,2 quando coletou a 
série típica de Asphinctanilloides anae (espécie-tipo de gênero) em uma 
manhã com nuvens em uma plantação de Eucalyptus próxima a um ria
cho, sob fezes de vaca; as operárias estavam predando um artrópodo já 
parcialmente desmembrado e que, portanto, não permitiu melhor identi
ficação; dele partiam em coluna, de modo semelhante ao adotado por 
Neivamyrmex (Ecitoninae). Ao voltar ao mesmo local no dia seguinte e 
escavar o orifício no qual entraram, Diniz nada encontrou. 
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As outras 2 espécies descritas de Asphinctanilloides foram coleta
das em amostras de solo (30 cm de profundidade) submetidas ao extra
tor de Winkler. obtidas na Fazenda Esteio, a cerca de 70 km ao norte de 
Manaus, AM (Km 28 ZF 23), a única localidade onde esse tipo de amos
tragem foi realizado de forma sistemática. Como essas espécies jamais 
foram coletadas em amostras de serapilheira, podemos supor que apre-
sentem hábitos fossoriais. ·· 

No resgate de fauna durante o enchimento do lago que alimenta o 
AHE Serra da Mesa em Goiás, foram coletados cerca de 400 exémplares 
de Amphisb,aena, répteis fossoriais, o que constitui seguramente a 
maior amostra de uma localidade até hoje coletada. A análise do conteúdo 
estomacal de um exempl~r de Amphisbaena fuliginosa (MZUSP # 

22.173) revelou a presença de 3 operárias de uma espécie não descrita 
de Asphinctanilloides, indicando mais uma vez o hábito fossorial e 
nômade dessas formigas, como se observa em alguns Cerapachyinae e Eci
toninae e outras subfamilias não-neotropicais de forrriigas legionárias. 
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