Tempo de detecção e defesa das formigas Azteca sp. (Formicidae:
Dolichoderinae) contra invasores em diferentes partes da mirmecófita
Tococa bulifera (Melastomataceae)
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Introdução

planta e secretam açúcares que são utilizados

Formigas são insetos dominantes em

pelas formigas como fonte de alimento

terrestres,

(Benson 1985). Devido à oferta de alimento, as

representando 10% ou mais da biomassa

formigas passam grande parte do tempo sobre

animal total (Wilson 2000). Muitas espécies de

a planta, defendem seu abrigo e recurso

Formicidae são generalistas e possuem uma

alimentar, podendo conferir proteção para a

grande variedade de dietas e sítios de

planta

nidificação, se associando com diferentes

Oliveira et al. 1987; Del-Claro & Santos 2000).

quase

todos

os

ambientes

contra

herbívoros

(Janzen

1966;

Dentre as mirmecófitas encontradas na

espécies de animais e plantas (Hölldobler &
Wilson 1990). Relações mutualísticas entre

Amazônia

formigas

(Melastomataceae) é uma das espécies mais

e

plantas

são

particularmente

Central,

comuns em florestas tropicais (Pickett &

abundantes,

Conite

arredores

1985).

Algumas

dessas

relações

Tococa

comumente
de

bulifera

encontrada

Manaus,

aos

particularmente

ocorrem via nectários extraflorais (Bentley

freqüente em platôs, e geralmente encontrada

1977), que são atrativos para formigas por

associada

secretarem substâncias açucaradas (Davidson

(Fonseca 1991; Ribeiro et al. 1999). Tococa

& Mckey 1993), ou via homópteros (Buckley

bulifera é um arbusto que cresce no sub-bosque

1987; Moya-Raygoza e Nault 2000). Outras

da floresta, apresenta domáceas na base de

espécies

suas

de

mirmecófitas

plantas,

conhecidas

possuem

como

estruturas

a

folhas

geralmente

formigas

e

do

gênero

inflorescências

racemosas.

Suas

Azteca

terminais,
flores

são

que

monóicas, não contém néctar e são polinizadas

possibilitam a nidificação de colônias de

preferencialmente por insetos (Ribeiro et al.

formigas em seu interior (Benson 1985).

1999). A formiga Azteca sp. não realiza

Porém, mesmo em mirmecófitas, é comum o

castração (corte da flor), como descrito para

cultivo de homópteros nas domáceas e

outras espécies associadas a mirmecófitas

inflorescências, os quais sugam a seiva da

(Izzo 2002), e se alimenta de substâncias

especializadas

chamadas

domáceas

secretadas por homópteros que estão nas

41 (2°24’S; 59°44’O), pertencente ao Projeto

inflorescências de T. bulifera (Benson 1985).
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Dado que as formigas que habitam

(PDBFF), cerca de 80 km ao norte de Manaus

plantas mirmecófitas são geralmente muito

(Oliveira 1987). A vegetação na região é

agressivas e possuem um comportamento de

composta por floresta contínua de terra firme

recrutamento em massa muito efetivo contra

(Pires & Prance 1985). A temperatura média

herbívoros

anual é de 26,7°C, sendo a variação mensal em

(Hölldobler

&

Wilson

1990;

Morales 2002; Campos 2003; Montag et al.

torno

2003), o objetivo deste estudo foi testar: 1) se

(RADAMBRASIL 1978). A pluviosidade na

cupins (modelo de herbívoro) de tamanhos

região é 1.900 a 2.500 mm/ano, com uma

maiores são detectados e atacados mais rápido

estação seca compreendida entre os meses de

do que cupins de tamanhos menores e 2) se

julho e outubro (Rankin-de-Merona et al.

existe diferença no tempo até o primeiro

1992).

da

média

de,

no

máximo,

2°C

ataque das formigas, dependendo se o cupim
é

colocado

na

folha

inflorescência,

folha

inflorescência

ou

de

com

Delineamento amostral

ramo

sem

Foram realizadas amostragens em 12

diretamente

na

indivíduos de Tococa bulifera, sendo utilizados

inflorescência. Era esperado que, em época de

todos os indivíduos com pelo menos duas

floração,

na

inflorescência, localizados na sombra, ao longo

inflorescência protegendo os agrupamentos de

de 5 km de trilha. Em cada planta foi realizado

homópteros, que em outras partes da planta.

um

Ainda, era esperado que cupins maiores

diferentes

fossem

e

representados por soldados de Cornitermes sp.

atacados do que herbívoros menores porque,

com cerca de 0,85 mm de comprimento total e

ao se locomoverem sobre a planta, gerariam

(b) pequenos, representados por soldados de

mais vibrações e seriam mais rapidamente

Nasutitermes sp. com cerca de 0,36 mm de

percebidos pelas formigas.

comprimento

Material & métodos

escolhidos por serem abundantes no local de

houvesse

mais

de

ramo

mais

rapidamente

formigas

detectados

Área de estudo
O estudo foi desenvolvido em áreas de
platô e bordas de floresta na Reserva do Km

experimento

com

cupins

tamanhos:

total.

Esses

(a)

vivos

de

grandes,

gêneros

foram

estudo.
Em cada planta, foram tomados dois
ramos (blocos) apresentando inflorescências,
onde foram colocados, em cada um destes

pequenos

determinar em que lugar na planta o ataque

separadamente. Em cada ramo, foi colocado

foi mais rápido, independente do tamanho do

um cupim ao centro de uma folha com

cupim. Nesse caso, a correção de Bonferroni

inflorescência, um cupim em folha de ramo

foi empregada para minimizar o efeito de

sem inflorescência e um diretamente na

múltiplos testes utilizando o mesmo conjunto

inflorescência. A seqüência de colocação dos

de dados.

ramos,

os

cupins

grandes

e

cupins foi sorteada. Procurou-se utilizar folhas
jovens, de tamanhos similares e sem marcas

Resultados

de herbivoria. Foi cronometrado o tempo até o

O tamanho dos cupins não influenciou

primeiro ataque das formigas Azteca sp. ao

o tempo para o ataque das formigas (F=2,133;

cupim, sendo que o tempo máximo de

g.l.=1,11; p=0,172; Figura 1). Por outro lado,

observação por tratamento foi de 5 min.

houve diferença significativa quanto ao local
na planta onde o cupim foi colocado (F=3,477;

Análise dos dados

g.l.=2,22; p=0,04; Figura 1). As formigas

Os dados foram transformados em log

atacaram mais rápido cupins colocados nas

(10) para atender a premissa de normalidade

inflorescências do que nas folhas de ramos

de testes paramétricos e, em seguida, foi

com

utilizada uma ANOVA em blocos com

p=0,043). O tempo até o primeiro ataque das

medidas repetidas usando como variável

formigas não diferiu entre folhas de ramos

resposta o tempo de ataque e as plantas como

com inflorescência e folhas de ramo sem

blocos. O fator preditor foi o tamanho do

inflorescência (t=1,518; g.l.=1,23; p=0,428), e

cupim e o fator repetição foi a parte da planta

entre folhas de ramos sem inflorescência e

onde o cupim foi colocado. Posteriormente,

inflorescência (t= -0,981; g.l.=1,23; p=1) (Figura

foram utilizados três testes t pareados para

1).

inflorescência

(t=

-2,654;

g.l.=1,23;

Log tempo de ataque (s)

6
5
4
3
2
1
0
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Folha em ramo com Folha em ramo sem
inflorescência
inflorescência
Posição do cupim na planta

Figura 1. Média do tempo decorrido (+ amplitude) até o primeiro ataque por formigas Azteca sp. em cupins grandes (barras brancas)
e pequenos (barras pretas) colocados diretamente na inflorescência, em folhas de ramos com inflorescência e folhas de ramos sem
inflorescência em indivíduos de Tococa bulifera, encontradas na Reserva do km 41, Manaus, AM.

Discussão

cultivam coccídeos dentro das domáceas de
abordam

Tococa bulifera ou, em época de floração,

comportamento de formigas que exercem

associados à inflorescência (Buckley 1987;

relação mutualística com plantas. Izzo (2002),

Moya-Raygoza & Nault 2000). Esses coccídeos

por exemplo, observou que as formigas da

sugam a seiva da planta e secretam açúcar,

espécie

predam

que será utilizado como alimento pelas

insetos herbívoros ativamente nos ramos da

formigas. Nesse sentido, as operárias de Azteca

planta

sp.

Muitos

Allomerus

hospedeira

estudos

octoarticulatus

Hirtella

myrmecophila

protegem

mais

efetivamente

as

(Chrysobalanaceae), o que aparentemente é a

inflorescências de T. bulifera, provavelmente

principal fonte de alimento da colônia. Isso

porque esta parte da planta contém um

ocorre, pois ao contrário da maioria das outras

recurso alimentar previsível, i.e., a secreção

espécies de mirmecófitas (Janzen 1969; Benson

dos homópteros.

1985), H. myrmecophila não possui nectários

O tempo ataque aos cupins em folhas

extraflorais ou homópteros no interior das

de ramos com e sem inflorescência não

domáceas. Operárias de Azteca sp., entretanto,

diferiram, provavelmente porque as formigas

estão patrulhando da mesma forma as folhas,
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