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1.INTRODUÇÃO
Em ambientes estruturalmente complexos como as
florestas, formigas (Hymenoptera: Formicidae) são
consideradas um dos principais componentes biológicos
(Fittkau & Klinge, 1973). Apesar de constituírem apenas 1,5%
das espécies de insetos conhecidas, elas são responsáveis
por mais de 15% da biomassa total de animais de florestas
tropicais, savanas e campos (Fittkau & Klinge, 1973). Além
de sua dominância espacial e numérica, as formigas destacamse pela diversidade de papéis ecológicos desempenhados.
São, juntamente com os cupins, os principais animais a tornar
o nitrogênio disponível para as plantas (Hölldobler & Wilson, 1990), influenciando de forma indireta todos os outros
componentes do sistema. Além de seu papel na ciclagem de
nutrientes, são conhecidas várias interações entre elas e
muitas espécies de animais, plantas e, até, fungos (Schultz &
McGlynn, 2000).
Embora sejam consideradas essencialmente predadoras,
muitas formigas podem obter uma parcela considerável de
seu suprimento energético a partir da matéria vegetal (Tobin
1991, 1994 apud Blüthgen et al. 2000). Dentre as várias formas
com que o alimento vegetal pode ser disponibilizado para as
formigas, as mais importantes são provavelmente nectários
extra-florais (NEFs) e secreções de homópteros sugadores
de floema (comumente membracídeos e coccídeos) (Blüthgen
et al., 2000). Ao permanecerem mais tempo sobre a planta
explorando os NEFs e ao protegerem os homópteros de
possíveis predadores, as formigas estariam também defendendo as plantas que abrigam estes recursos. Muitos trabalhos
têm verificado relações mutualistas entre espécies de plantas
com NEFs e formigas (Del-Claro & Santos, 2000), assim como
interações tri-tróficas entre plantas-homópteros-formigas
(Del-Claro & Oliveira, 1999; Del-Claro & Oliveira, 2000). Na
maioria desses estudos, o assunto freqüentemente
investigado é como essa associação estaria beneficiando o
sucesso reprodutivo e o crescimento da planta ao diminuir o
ataque por herbívoros (Del-Claro & Oliveira, 2000; Del-Claro
& Santos, 2000; Campos, 2003). Assim, a ênfase está sempre
no comportamento agressivo das formigas frente aos
herbívoros ou a predadores de homópteros.
Por ser bastante grande (perto de 10.000 espécies
descritas até o momento; Bolton, 1994), a família Formicidae
abriga entre seus componentes espécies com
comportamentos totalmente distintos (Hölldobler & Wilson,
1990). Diferenças marcantes no tamanho, no modo de
forrageio, agilidade e agressividade das espécies, já são bem
documentadas na literatura (para detalhes ver Hölldobler &
Wilson, 1990) e, certamente, influenciarão a capacidade

dessas formigas de localizar e defender seus recursos. As
subfamílias Ponerinae e Pseudomyrmicinae possuem
espécies relativamente grandes e agressivas, que costumam
forragear sozinhas ou em pequenos grupos (Hölldobler &
Wilson, 1990). Por outro lado, espécies das subfamílias
Myrmicinae e Formicinae são menores e possuem uma alta
capacidade de recrutar companheiras para mobilizar alguma
recurso (Hölldobler & Wilson, 1990).
No presente estudo, o enfoque utilizado diferiu da
tendência comumente observada; interações com herbívoros
foram totalmente negligenciadas para ressaltar-se como as
diferentes espécies de formigas interagem entre si para
usufruir dos recursos oferecidos pelas plantas. O objetivo
foi verificar o padrão de ocupação pelas formigas de plantas
com NEFs e plantas com homópteros, na borda de uma
floresta de terra-firme na Amazônia Central. As hipóteses
testadas aqui foram: i) iscas artificiais que simulam
homópteros são mais facilmente dominadas do que iscas
que simulam NEFs; ii) há uma maior co-ocorrência de espécies
de formigas em iscas que simulam NEFs do que em iscas que
simulam homópteros; e iii) os padrões observados nos
experimentos também são observados em situação natural.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDO
Esse estudo foi realizado entre os dias 26 e 28 de julho de
2004 na Reserva #1501, pertencente ao Projeto Dinâmica
Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) e localizada no
km 41 da estrada vicinal ZF-3, a 80 km de Manaus, AM. A
reserva encontra-se em uma área de floresta de terra firme. O
trabalho foi realizado em áreas de borda de floresta que
margeiam os dois lados da ZF-3. Ao longo de 10 km desta
estrada, Campos (2003) encontrou 61 plantas que possuíam
homópteros ou NEFs, pertencentes a 26 espécies. Associadas
a elas foram registradas 24 espécies de formigas (Campos,
2003).
2.2. MANIPULAÇÃO EXPERIMENTAL
Um transecto de 150 m, ao longo da estrada ZF-3, foi
demarcado para a realização dos experimentos com nectários
extra-florais (NEFs) e homópteros artificiais. Como suporte
desses recursos artificiais foram escolhidos indivíduos de
uma espécie de planta, Miconia sp. (Melastomataceae), que,
além de ser muito freqüente na borda da estrada, não possui
NEFs e raramente possui homópteros associados. Foram
marcadas 30 plantas dos dois lados da estrada, que distavam
aproximadamente 10 m entre si, nos quais foram posicionados
nectários ou homópteros artificiais. O tratamento “NEFs”
consistiu em quatro círculos de mesmo tamanho de papel

absorvente (6 mm de diâmetro) posicionados na base de
quatro folhas diferentes de um mesmo ramo. O tratamento
“homópteros” também consistiu em quatro círculos de papel
absorvente, porém estes eram agrupados na base de uma
mesma folha. Estes círculos de papel foram impregnados com
uma solução de água, açúcar cristal e suco de laranja. A
solução foi reposta nos círculos de papel a cada hora para
que os tratamentos nunca ficassem secos. Os 30 indivíduos
de Miconia sp. foram monitorados em intervalos de 30 min
para verificar quais espécies de formigas estavam ocorrendo
nos ramos do experimento. Ao todo foram realizados 15 ciclos
de observações, sendo cinco em cada turno do dia (manhã,
tarde e noite).
2.3. INTERAÇÕES NATURAIS
Além desse experimento, 29 plantas que ocorriam nos dois
lados de um transecto de 200 m, ao longo da borda, e
apresentando NEFs ou homópteros em seus ramos, foram
monitoradas ao longo de um dia para verificação das espécies
de formigas que ocorriam nelas. As plantas escolhidas tinham
no máximo 2,5 m de altura e distavam mais de 5 m entre si. As
observações foram feitas em intervalos de 2 h, começando
às 6:30 h e terminando às 18:30 h, o que totalizou sete
observações.
As formigas foram identificadas em campo, gerando uma
classificação em morfo-espécies bastante superficial. A
determinação de gêneros das formigas maiores pôde ser feita
a olho nu sem maiores problemas e as morfo-espécies foram
distinguidas apenas quando diferenças morfológicas eram
claramente visíveis. As espécies menores, principalmente
aquelas da subfamília Myrmicinae, não puderam ser
distinguidas a olho desarmado e, assim, foram agrupadas em
uma única categoria denominada “Myrmicinae pequenas”.
Posteriormente, as morfoespécies foram agrupadas em duas
categorias funcionais de acordo com seu comportamento
durante o forrageio: formigas recrutadoras e nãorecrutadoras.
2.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Para testar a hipótese de que iscas artificiais de homópteros
seriam mais facilmente dominadas por uma única espécie de
formiga do que iscas de NEFs, o número de iscas de cada
tratamento dominadas (ocupadas por uma única espécie) a
cada horário foi considerado um par. NEFs eram considerados
dominados apenas quando uma única espécie estava
presente e em pelo menos dois círculos de papel. O teste
utilizado foi o teste de Wilcoxon (Zar, 1996), e os diferentes
horários de observação funcionaram como réplicas. A
hipótese de uma maior co-ocorrência de espécies de formigas
em NEFs artificiais do que em homópteros artificiais foi
testada também através do teste de Wilcoxon. Novamente,
os diferentes horários de observações funcionaram como
réplicas. A co-ocorrência de formigas nas interações naturais
foi testada do mesmo modo. Porém, como o número total de
plantas monitoradas com cada um dos dois tipos de recurso
não foi igual, então o que foi comparado foi a razão entre o

número de plantas em que foi observada a co-ocorrência e o
número total de plantas com aquele tipo de recurso.
Todos os testes estatísticos foram realizados no programa
BioEstat 2.0 (Ayres et al., 2000).
3. RESULTADOS
Foram observadas 11 morfoespécies de formigas nos
nectários e homópteros artificiais, sendo Crematogaster sp.
1 e duas morfoespécies de Camponotus, as mais comuns.
As formigas recrutadoras foram: três espécies de
Camponotus, uma de Crematogaster, uma de Azteca e as
formigas agrupadas na categoria “Myrmicinae pequenas”.
Duas espécies de Ectatomma e três de Pseudomyrmex foram consideradas formigas não-recrutadoras.
Em relação às observações experimentais, houve uma
grande troca de espécies em um mesmo ramo ao longo do dia
de observação, apenas 10 ramos foram dominados por uma
mesma espécie durante todo o dia. Esses 10 ramos foram
dominados por formigas recrutadoras, sendo que sete deles
possuíam homópteros artificiais e três possuíam NEFs (Tabela
1). Assim, a dominância de uma espécie de formiga foi maior
sobre homópteros artificiais do que sobre NEFs (Tabela 2).
Nos outros 20 ramos do experimento, o número de espécies
que visitaram o recurso oferecido variou de duas a quatro,
indo da simples co-ocorrência até o deslocamento de alguma
espécie. As interações ocorriam tanto entre duas espécies
recrutadoras quanto entre uma espécie recrutadora e uma
espécie não-recrutadora. NEFs artificiais apresentaram uma
maior co-ocorrência de diferentes espécies de formigas do
que homópteros artificiais (Tabela 2).
As 29 plantas monitoradas para observação das interações
naturais pertenciam a 17 espécies diferentes, sendo que oito
destas possuíam NEFs e nove apresentavam homópteros
(Tabela 3). Plantas com NEFs ou homópteros não ocorreram
em proporções iguais; das plantas estudadas, 13 indivíduos
possuíam NEFs e 16, homópteros. Nessas plantas, ocorreram,
ao todo, nove morfo-espécies de formigas (Tabela 3), sendo
Crematogaster sp.1 e Camponotus sp.2, as espécies mais
abundantes. A dominância de uma única espécie de formiga
sobre toda a planta ocorreu em 12 casos e foi mais comum do
que o observado no experimento. Inclusive, foi observada
dominância de toda uma planta por espécies nãorecrutadoras, o que não ocorreu nas plantas do experimento
(Tabela 1). Novamente, a co-ocorrência de espécies de
formigas em plantas com NEFs foi maior quando comparada
a plantas com homópteros (Tabela 2).
Tanto no experimento quanto nas observações com NEFs
e homópteros verdadeiros, a morfo-espécie que mais foi capaz
de dominar os recursos foi Crematogaster sp.1. Esta morfoespécie foi, juntamente com as duas morfo-espécies de
Ectatomma, a mais agressiva; sendo freqüentes observações
de formigas como as do gênero Camponotus e
Pseudomyrmex evitando recursos dominados por estas
formigas. Na única vez em que foi observada uma disputa
entre Crematogaster sp.1 e Ectatomma sp.2, esta última
chegou depois no recurso, um homóptero artificial, e, depois

de pouco mais de uma hora, expulsou todos os indivíduos
de Crematogaster sp.1. Em plantas das espécies Vismia
cayennensis e Byrsonima chrysophylla, que apresentavam

associadas a NEFs de uma mesma planta (Blüthgen et al.,
2000). Os autores do trabalho sugerem três hipóteses para
tentar explicar a maior dominância de homópteros que de

Tabela 1: Categorização das plantas monitoradas nas observações experimentais (instalação de NEFs e homópteros
artificiais) e não-experimentais quanto à ocorrência de dominância por alguma espécie de formiga, seu comportamento
de forrageio e o tipo de recurso utilizado.
Caráter da observação

Domínio ao longo do dia

Característica da formiga

Experimental

Sim

Recrutadora

Natural

Sim

7

NEF

3

Homóptero

0

NEF

0

____

Homóptero

7

____

NEF

12

Homóptero

7

NEF

2

Homóptero

2

NEF

1

Homóptero

7

Recrutadora

Não-recrutadora

Não

Número de ocorrências

Homóptero

Não-recrutadora

Não

Tipo do recurso

____

Tabela 2: Mediana (mínimos - máximos) do número de plantas em que foram observados eventos de dominância e coocorrência de espécies de formigas tanto nas observações de interações naturais quanto experimentais (instalação de
NEFs e homópteros artificiais). Para as análises estatísticas foi usado o teste de Wilcoxon.
Dominância experimento (n=15) Co-ocorrência experimento (n=15)

Co-ocorrência natural (n=7)

Homópteros

8 (3-10)

1(0-3)

1 (0-4)

NEFs

7 (2-9)

2 (1-4)

4 (2-7)

Resultado do teste

Z=-2,306; p=0,021

Z=-1,956; p=0,051

Z=-2,366; p=0,018

interações entre homópteros e formigas, foram observadas
Crematogaster sp.1 construindo abrigos de cartão em
bifurcações para seus coccídeos associados.

4. DISCUSSÃO
O número de morfo-espécies de formigas encontradas
associadas a plantas com NEFs ou homópteros foi bastante
baixo em comparação a outros trabalhos. Del-Claro & Oliveira
(2000), por exemplo, encontraram 21 espécies de formigas
associadas ao homóptero Guayaquila xiphias ocorrente em
plantas de Didymopanax vinosum no Cerrado. Esse baixo
número pode estar relacionado ao curto período da
observação (apenas um dia) assim como ao fato das formigas
terem sido classificadas em morfo-espécies, o que pode ter
agrupado mais de uma espécie em uma mesma morfo-espécie.
Os resultados obtidos neste estudo sugerem uma maior
capacidade de algumas formigas em dominar homópteros que
em dominar NEFs. Um resultado similar foi observado para
plantas do dossel de uma floresta úmida na Venezuela, nas
quais o número de formigas associadas a homópteros e que
co-ocorriam era bem menor do que o número de formigas

NEFs por espécies de formigas: 1) secreções de homópteros
seriam recursos mais apreciados, pois o total de recurso
oferecido seria maior, além de sua produção poder ser
diretamente influenciada pelas formigas; 2) secreções de
homópteros seriam recursos mais constantes ao longo do
tempo do que exudatos de NEFs e, principalmente, 3) a
qualidade do recurso oferecido por homópteros seria maior
pois as secreções destes animais seriam ricas em aminoácidos
e o próprio animal poderia ser usado como fonte de proteínas
(Blüthgen et al., 2000).
A maior dominância de homópteros também foi
encontrada usando iscas artificiais, que tentaram simular a
distribuição espacial de homópteros (mais agregada) e de
NEFs (mais espaçada) verdadeiros. Esses dados podem então
ser usados para tentar responder às hipóteses levantadas
por Blüthgen et al. (2000). Como a quantidade inicial de
recurso oferecido, a reposição do mesmo e sua qualidade
foram iguais para os dois tratamentos, as três hipóteses
seriam então negadas. O que diferencia estes tratamentos é
apenas a distribuição espacial dos mesmos. Dessa forma,
recursos mais agregados são mais facilmente dominados

Tabela 3: Espécies de plantas em que foram encontrados homópteros ou NEFs, com número de indivíduos monitorados
e espécies de formigas encontradas. Nomes dos gêneros de formigas foram abreviados: Pse=Pseudomyrmex, Ect=Ectatomma,
Cam=Camponotus, Cre=Crematogaster, Dac=Daceton, Gig=Gigantiops e Myr=Myrmicinae pequenas. Os números após as
abreviações indicam diferentes morfo-espécies.
Espécie

Homóptera

NEFs

Formigas associadas

Annonaceae
Annonaceae sp.

1

Pse 1, Cam 2

Vismia cayennensis

9

Cre 1, Cam 4, Ect 2

Vismia guianensis

1

Cre 1

1

Dac 1

Clusiaceae

Connaraceae
Connaraceae sp.
Euphorbiaceae
Croton sp.

1

Pse 1, Ect 2, Cam 2

Dilleniaceae
Dilleniaceae sp.

1

Cre 1, Ect 1

Leguminosae
Inga sp.

2

Cre 1, Pse 1, Ect 1, Ect 2, Cam 2, Cam 4

Leguminosae 1

3

Cre 1, Pse 1, Ect 2, Cam 2, Myr

Mimosa guilandinae

1

Ect 1, Pse 1

Mimosoidae sp.1

1

Cre 1, Cam 4

Mimosoidae sp.2

2

Ect 2, Pse 1, Cre 1, Cam 4, Myr

Parkia pendula

1

Pse 1, Ect 2, Cam 2

Malpighiaceae
Byrsonima chrysophylla

1

Cre 1, Pse 1

Miconia sp.

1

Ect 2

Melastomataceae sp.

1

Ect 2, Gig 1

Melastomataceae

Passifloraceae
Passiflora sp.
Total

2
16

Cre 1, Ect 2

13

por uma única colônia de formigas do que recursos dispersos,
mesmo que sejam igualmente abundantes. Além disso, a
partição de uma determinada área em n áreas menores faz
com que aumente a superfície de contato com o meio externo.
Essa idéia segue a mesma lógica aplicada em trabalhos atuais
sobre a fragmentação de habitats (Primack & Rodrigues,
2001). No caso dos NEFS, um maior contato com o meio
externo significa maior superfície para ser defendida pelas
formigas contra outras espécies de formigas e maior chance
de perder a dominância caso a defesa não seja eficiente.
O presente estudo, entretanto, não testou os possíveis
efeitos de uma maior palatabilidade e previsibilidade do
alimento fornecido por homópteros do que do alimento
fornecido por NEFs. A maior importância que homópteros
têm para a dieta das formigas pode ser inferida pelo fato de
terem sido observadas formigas (Crematogaster sp.1)
construindo abrigos por sobre coccídeos. O gasto de energia
para a construção de um abrigo para protegê-las a longo

prazo indica uma forte dependência dessas formigas pelo
recurso em questão. Esse investimento na construção de
abrigos por Crematogaster e outras espécies já foi mostrado
por Blüthgen et al. (2000), que o interpretaram como proteção
para os homópteros assim como uma defesa do recurso contra possíveis competidores das formigas monopolizadoras.
Contudo, os homópteros, além de mais agrupados, são
recursos que podem ser translocados facilmente e cuja
produção de exudatos seria mais facilmente influenciada pelas
formigas (Hölldobler & Wilson, 1990; Blüthgen et al., 2000).
Talvez apenas esse fato já explique a construção dos abrigos.
Neste caso, a hipótese de maior facilidade de domínio do
recurso devida apenas à maior agregação espacial do mesmo
continuaria a fazer sentido.
Formigas que têm comportamento de recrutamento foram
mais capazes de dominar os recursos energéticos do que
formigas das subfamílias Ponerinae e Pseudomyrmicinae,
cujas operárias forrageiam solitariamente. A capacidade de

recrutamento implica em uma maior eficiência das espécies
que o utilizam como estratégia de forrageamento (Hölldobler
& Wilson, 1990). Por isso, apesar de terem sido observados
comportamentos agressivos em relação a outras formigas,
tanto por parte de Crematogaster sp. quanto por parte de
Ectatomma sp., a primeira apresentou uma eficiência maior
na dominância do recurso. Há ainda um outro fator que pode
estar diminuindo a eficiência de Ectatomma sp.: estas
formigas transportam gotículas das excreções de homópteros
e NEFs entre suas mandíbulas até o ninho para dividir com
as companheiras (Hölldobler & Wilson, 1990). Ao ocupar
suas mandíbulas com o transporte da secreção, operárias de
Ectatomma sp. tornariam-se inaptas a defender homópteros
de seus predadores (Del-Claro & Oliveira, 2000). O mesmo
raciocínio utilizado por Del-Claro & Oliveira (2000) para
explicar a menor eficácia de Ectatomma sp. contra predadores
de homópteros pode ser aqui utilizado para explicar a baixa
eficiência na defesa do recurso contra outras formigas.
A partir dos dados obtidos por este estudo, pode-se então
concluir que a distribuição mais agregada de homópteros em
relação à distribuição dos NEFs seria um dos principais
fatores a permitir uma maior facilidade de dominância deste
primeiro tipo de recurso por parte das formigas. Além disso,
foi possível verificar que é mais fácil para formigas que
possuem comportamento de recrutamento dominar um
recurso, esteja ele disperso ou não.
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