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Além

INTRODUÇÃO

das formigas, existem

vários outros artrópodes associados a
Plantas
aquelas

mirmecófitas

que

chamadas

possuem
de

são

estruturas,

que

podem

manter

relações específicas ou não com a

que

planta (Venticinque & Fowler, 1996).

possibilitam a nidificação de colônias de

Dentre esses artrópodes, as aranhas

formigas em seu interior (Benson,

são

1985). Em troca de abrigo, as formigas

encontradas (Letourneau & Dyer, 1998;

protegem a planta contra herbívoros

Rosado et al., 2004; Kasper, 2006).

(Janzen, 1966; McKey, 1984), contra

Algumas das espécies de aranhas

plantas parasitas (Frederickson et al.,

associadas

2005) ou ainda fornecem nutrientes

mirmecófagas e, aparentemente, se

para as plantas a partir de detritos que

alimentam

depositam

domáceas

formigas que habitam a planta (e.g.

(Janzen, 1966; Treseder et al., 1995).

Price et al., 1986; Letourneau & Dyer,

Interações

e

1998). O efeito da presença de um

mirmecófitas são comuns em biomas

predador de topo para a interação

tropicais (Hölldobler & Wilson, 1990) e,

mutualística

na região amazônica, são conhecidas

mirmecófitas ainda é pouco conhecido,

cerca de 230 espécies de mirmecófitas

com exceção de alguns estudos com

(Benson, 1985).

aranhas do gênero Diopoena (Araneae:

dentro

entre

domáceas,

mirmecófitas,

das

formigas

as

mais

às

freqüentemente

mirmecófitas

exclusivamente

entre

formigas

são

das

e

Theridiidae) (Letourneau & Dyer, 1998;

Gastreich, 1999). Os representantes de

entre formiga‐mirmecófita (Rosado et

Dipoena são aranhas diminutas, com

al., 2004).
Com

cerca de 3 mm de comprimento, que

o

presente

saber

se

trabalho

normalmente tecem suas teias na parte

pretendo

abaxial

mirmecófaga D. bryantae altera o

da

folha

de

algumas

mirmecófitas e, aparentemente, são

comportamento

predadoras especialistas das formigas

octoarticulatus,

associadas (Letourneau & Dyer, 1998;

eficiência

Gastreich, 1999; Izzo & Vasconcelos,

mirmecófita

2005).

conseqüentemente,
A mirmecófita amazônica Hirtella

a

das

aranha

formigas

diminuindo
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defesa
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A.
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sobre

a

myrmecophila

e,

aumentando

a

herbivoria na planta. Minhas hipóteses

(Chrysobalanaceae)

são que: (1) o tempo de resposta das

possui domáceas na base das folhas,

operárias de A. octoarticulatus em

que

folhas abrigando D. bryantae será maior

myrmecophila

são

Allomerus

ocupadas

pela

octoarticulatus

formiga
&

que folhas onde a aranha não esteja

Vasconcelos, 2002). As operárias de A.

presente, pois a presença do predador

octoarticulatus nunca forrageiam fora

pode

da planta hospedeira e, por meio da

forrageamento das formigas; (2) em

predação de herbívoros que visitam a

virtude dessa diminuição de atividade

planta, conferem proteção contra a

das formigas a planta estará mais

herbivoria (Fonseca, 1999; Izzo &

suscetível ao ataque de herbívoros, e

Vasconcelos,

a

folhas com a aranha terão maior

presença da aranha Dipoena bryantae,

herbivoria que folhas sem a aranha; (3)

que é frequentemente, encontrada na

domáceas de folhas com a aranha terão

face

maior

abaxial

2002).

de

(Izzo

Entretanto,

folhas

de

H.

inibir

número

a

de

atividade

formigas

de

que

myrmecophila e é uma predadora

domáceas de folhas sem a aranha, pois

especialista de A. octoarticulatus (Izzo &

as formigas deixariam de utilizar as

Vasconcelos,

domácea das folhas onde a aranha está

2005),

parece

desestabilizar o sistema mutualista

presente.

experimentais
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digitais das folhas e calculei a área total
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do limbo e a área consumida com o
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programa

contínua de terra firme. O clima da

Considerei área consumida toda a área

região é definido como quente e úmido,

foliar removida ou as porções da folha

com temperatura anual média de 26 ˚C

com sinais de necrose. Duas das 22

e precipitação em torno de 2.100

plantas não possuíam formigas nas

mm/ano (RADAMBRASIL,1978).

domáceas

Dinâmica
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Biológica

Florestais

(PDBFF).

contei

o

número

Image

e

foram

de

Tool

formigas

(2002).

excluídas

das

Amostrei 22 indivíduos de H.

análises referentes à hipótese 3. Para

myrmecophila com altura entre 0,2 e 2,5

testar minhas hipóteses utilizei testes t

m. Em cada indivíduo, registrei se a

pareados entre folhas com e sem a

aranha D. bryantae estava presente sob

aranha de um mesmo ramo das plantas.

as folhas. Em seguida, coloquei um
operário vivo do cupim Nasutitermes sp.

RESULTADOS

(Termitidae: Nasutinermitinae) na parte
adaxial da folha com a aranha e outro

Em apenas nove das 22 plantas

na folha alterna mais próxima sem

amostradas, as formigas saíram da

aranha. Marquei o tempo que a

domácea das folhas com e sem a

primeira formiga demorou para chegar

aranha e tocaram o cupim. Nos casos

até o cupim e tocá‐lo com as pernas

em que as formigas tocaram os cupins

e/ou antenas. O tempo máximo de

nas folhas experimentais o tempo de

espera

o

resposta foi maior nas folhas onde a

folhas

aranha D. bryantae estava presente do

foi

experimento,

de

5
retirei

min.
as

Após

que nas folhas onde a aranha não

2,056; g.l. = 21; p = 0,026; Figura 2). No

estava presente (t = ‐2,204; g.l. = 8; p =

entanto, não

0,029; Figura 1). Quanto à herbivoria em

número de operárias em domáceas das

H. myrmecophila, folhas onde a aranha

folhas com (22,5 ± 23,94) e sem (16,05 ±

estava presente possuíram uma área

15,1) a aranha (t = ‐0,717; g.l. = 19; p =

foliar consumida maior que folhas onde

0,241).

houve

diferença

no

a aranha não estava presente (t = ‐

Figura 1. Tempo gasto (em segundos) para que a primeira operária da formiga Allomerus octoarticulatus tocasse um
cupim (Nasutitermes sp.) colocado sobre folhas de Hirtella myrmecophila com e sem a aranha D. bryantae. As retas ligam pontos
que representam folhas de uma mesma planta e mostram a tendência em cada planta.

Figura 2. Porcentagem da área foliar consumida em folhas de Hirtella myrmecophila com sem a aranha D. bryantae. As retas ligam
pontos que representam folhas de uma mesma planta e mostram a tendência em cada planta.

realmente expressivas entre o tempo

DISCUSSÃO

para encontrar o cupim em folhas com
Os

resultados

deste

estudo

e sem a aranha. Considerando que

indicam que a presença da aranha

mesmo pequenas diferenças no tempo

Dipoena bryantae na folha de Hirtella

de resposta sejam suficientes para

myrmecophila aumenta o tempo de

aumento da herbivoria, folhas nas quais

resposta das operárias da formiga

a aranha está ausente provavelmente

Allomerus octoarticulatus à presença de

estão mais bem protegidas contra

um intruso. Vale destacar, entretanto,

herbívoros. De fato, a área foliar

que em apenas duas em plantas as

consumida foi consistentemente menor

formigas

nas folhas de H. myrmecophila nas quais

apresentaram

diferenças

a aranha D. bryantae estava ausente.

formiga a cada três dias. Caso a taxa de

Em um estudo similar ao conduzido

captura de D. bryantae seja similar à de

aqui, Gastreich (1999) mostrou que a

D. banksii, a taxa de reposição de

presença D. banksii provoca mudanças

operárias

comportamentais

contrabalancear a perda de indivíduos

em

operárias

da

formiga Pheidole bicornis associada a
indivíduos

de

Piper

pela

colônia

consegue

por predação (Rosado et al., 2004).

obliquum

Como

D.

bryantae

é

uma

(Piperaceae), o que promove um

predadora especializada em formigas

aumento da herbivoria. Portanto, os

associadas a mirmecófitas (Letourneau

resultados obtidos com dois sistemas

& Dyer, 1998; Gastreich, 1999; Izzo &

mutualistas distintos indicam que a

Vasconcelos, 2005) e A. octoarticulatus

presença de um predador de topo pode

impede a floração em ramos onde a

afetar

o

colônia habita (Izzo & Vasconcelos,

e

2002), a presença da aranha em ramos

negativamente

comportamento

das

formigas

aumentar os danos promovidos pelos

jovens

herbívoros

reprodutivo

na

planta‐hospedeira

(Letourneau & Dyer, 1998).

pode

aumentar
de

H.

o

sucesso

myrmecophila

permitindo a formação de frutos. Com

O número de formigas nas

isso, estudos futuros que avaliem os

domáceas não variou entre folhas com

benefícios da presença de D. bryantae

e sem D. bryantae, o que indica que a

para H. myrmecophila podem elucidar o

presença dessa aranha não diminui o

saldo da associação com uma aranha

uso da domácea pelas operárias de A.

mirmecófaga para a planta‐hospedeira.

octorticulatus. Assim, o tamanho da
colônia de A. octoarticulatus associada a
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