Investimento em defesa estrutural e em defesa de Pheidole minutula
(Hymenoptera: Formicidae) diminuem a ação de herbívoros em Maieta
spp. (Melastomataceae)?
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estruturas especializadas, chamadas de

Introdução
Em florestas tropicais a relação

domáceas, em troca de proteção contra

entre insetos herbívoros e plantas pode

herbívoros e patógenos (Holldobler &

afetar

ciclos de

Wilson 1990). Isso gera um benefício

nutrientes e padrões de diversidade

indireto a planta, gerando aumento da

(Coley & Barone 1996). É sabido que a

taxa de crescimento, sobrevivência e

herbivoria afeta a aptidão da planta,

produção de sementes (Gaume et al.

ocasionando a diminuição das suas

2005, Heil & Mckey 2003). No entanto,

taxas de crescimento e reprodução

a associação com formigas também gera

(Coley & Barone 1996). Em resposta a

um custo para a planta devido à

essa

produção de domáceas para manter as

teias alimentares,

pressão,

algumas

plantas

desenvolveram adaptações de defesa

colônias (Heil & McKey 2003).

contra herbívoros. Tais defesas podem

Entre as defesas diretas estão as

ser indiretas ou diretas (Schaler 2008).

características estruturais das folhas.

As defesas indiretas envolvem relações

Em particular, a dureza da folha pode

entre a planta e os predadores de

impedir a penetração ou ruptura dos

herbívoros, que irão protegê-la ao

tecidos da planta pelo aparelho bucal

consumir os herbívoros. As defesas

dos insetos (Sagers & Coley 1995). Isso

diretas incluem fatores morfológicos

se deve ao reforço da parede das células

para proteção física e/ou componentes

das folhas por moléculas como lignina,

para defesa química.

que são mais resistentes do que a

O mutualismo entre formigas e

celulose. Portanto, a dureza da folha

plantas mirmercófitas é um exemplo de

está frequentemente relacionada com

defesa indireta comum em florestas

resistência a herbivoria (Coley &

tropicais (Benson 1985). Nessa relação,

Barone 1996).

que é obrigatória e específica, a planta

Apesar do conhecido efeito da

oferece abrigo para as formigas, em

presença de formigas sobre a defesa das
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plantas mirmercófitas, pouco se sabe

caracterizada como uma área que não

sobre o papel de defesas diretas nessa

está sobre influência de pulsos de

relação. Eventualmente, plantas com

inundação durante a cheia sazonal dos

defesa

grandes rios da região. O relevo local é

física

eficiente

podem

ter

redução da herbivoria e, devido à

acidentado,

melhora em sua condição, sustentar

vertentes e baixios. As áreas de platô

maiores colônias de formigas. Portanto,

são altas com solos argilosos e bem

é possível que esse tipo de defesa

drenados.

determine

inclinadas, na transição entre platôs e

parte

da

variação

da

herbivoria observada nas plantas.

dividido

As

em

vertentes

platôs,

são

áreas

baixios, formadas por solos argilosos

Com esse estudo procura-se

nas partes altas e arenosos nas partes

responder qual a relação entre a

baixas. Os baixios são planícies aluviais

condição da planta e seu investimento

ao longo de igarapés (Ribeiro et al.

em

1999).

defesa

física

e

proteção

por

formigas. A hipótese é que tanto a
defesa física quanto a proteção por

Espécies estudadas

formigas proporcionam redução da
herbivoria nas plantas.

As espécies de plantas estudadas
foram Maieta guianensis e Maieta
poeppigii

(Melastomataceae).

Essas

Métodos

espécies são conhecidas pela relação

Área de estudo

mutualística com formigas da espécie

Realizou-se este estudo na ARIE
do

Km

(2°24’

(Hymenoptera:

Formicidae). Essas espécies de Maieta

Dinâmica

possuem domáceas na base da lâmina

Biológica de Fragmentos Florestais

foliar que conferem abrigo e proteção

(PDBFF-INPA) e localizada a cerca de

para a formiga. As formigas, por sua

70 km ao norte de Manaus, Amazonas,

vez,

Brasil. A precipitação anual na região é

herbívoros (Ribeiro et al. 1999). Nessa

de 2.100 mm, com a estação chuvosa

espécie de formiga existe uma variação

entre março e maio e os meses mais

de tamanho entre as operárias, que são

secos de julho a outubro (RADAM

classificadas

BRASIL, 1978). A vegetação é formada

(Holldöbler & Wilson 1990): operárias

por

grandes e pequenas. No entanto, ainda

ao

florestas

S-59°44’

minutula

O)

pertencente

41

Pheidole

Projeto

de

terra

firme,

protegem

em

a

planta

duas

contra

categorias
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não se sabe se as formigas grandes

de formigas na folha pelo número de

desempenham um papel diferente das

formigas que estavam patrulhando a

pequenas na colônia.

folha antes do estímulo.
Ainda em campo, estimou-se

Amostragem e análise dos dados

visualmente o índice de herbivoria de

Trinta e cinco indivíduos de

cada folha para posterior cálculo da

Maieta spp. foram amostrados nas

média de herbivoria da planta (Dirzo &

vertentes e baixios. Para avaliar a

Domingues 1995). Este índice atribui

eficiência de proteção pelas colônias de

uma categoria de herbivoria para cada

P. minutula, contou-se inicialmente o

uma das folhas de acordo com a

número de formigas que estavam

porcentagem de área foliar removida:

patrulhando a planta. Em seguida,

0% (categoria 0); 1-5% (categoria 1); 6-

estimulou-se a resposta de defesa das

12% (categoria 2); 13- 24% (categoria

formigas pela inserção de dois pedaços

3); 25-50% (categoria 4) e 51-99%

de folha de área média de 1cm2 na face

(categoria 5). Por fim, coletou-se três

adaxial de uma folha apical. Esse

folhas de cada indivíduo de Maieta spp.,

procedimento simula um dano foliar,

sendo uma delas a folha que recebeu o

pois libera compostos voláteis que são

estímulo.

facilmente percebidos pelas formigas

Usando

as

folhas

coletadas

(Christianini & Machado 2004), que

calculou-se a massa foliar específica

serão assim atraídas para o local onde

(MFA) que é uma medida indireta de

foram posicionados os pedaços foliares.

quanto a planta está investindo em

O pedaço de folha foi retirado de outro

defesa estrutural da folha. Calculou-se a

indivíduo de Maieta spp.

MFA pela razão entre a massa seca e a

Após colocar o pedaço de folha,

área da folha. Para isso, recortou-se uma

anotou-se o intervalo de tempo até a

área conhecida da folha que foi pesada

detecção do estímulo pela formiga

após secagem. Plantas com maior MFA

(determinado quando ela tocava no

são menos consumidas por herbívoros

pedaço de folha) e o número de

devido a um maior investimento em

formigas grandes e pequenas que foram

estrutura foliar, tornando suas folhas

recrutadas após 5 min. Para saber

mais rígidas (Coley 1983). Para avaliar

quantas formigas foram recrutadas com

a relação entre os níveis de herbivoria, a

o estímulo, subtraiu-se o número final

resposta das formigas e o investimento
3

em estrutura foliar, realizou-se uma

O tempo de resposta da primeira

regressão linear múltipla. Considerou-se

formiga foi de 29±46 (média±desvio

como variável resposta o índice médio

padrão, Figura 1). Após 5 min o número

de herbivoria das folhas e como

de

variáveis preditoras o tempo de resposta

recrutadas foi 15±11 e o número de

da primeira formiga, o número de

operárias grandes foi de 1,74±2,10

formigas

de

(Figuras 2 e 3). A massa foliar

formigas grandes e o MFA de cada

específica das Maieta spp. foi de

planta. Espero que plantas que possuem

0,003±0,0009 (Figura 4) e o índice de

um menor tempo de resposta, mais

herbivoria apresentou valores médios de

formigas recrutadas e/ou maior MFA

2,2±0,6. A MFA das Maieta spp. e os

apresentarão menor índice médio de

parâmetros utilizados para inferir a

herbivoria.

eficiência de resposta das formigas não

pequenas,

o

número

formigas

grandes

e

pequenas

apresentaram relação com o índice de
herbivoria

Resultados

da

planta

(r2=0,05;

F(4,30)=0,409; p=0,80).
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Figura 1. Relação entre o índice médio de herbivoria em Maieta spp. e o tempo de resposta da primeira
formiga da espécie Pheidole minutula, ao estímulo do pedaço foliar, na ARIE do Km 41.
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Figura 2. Relação entre o índice médio de herbivoria de Maieta spp. e o recrutamento de formigas da
espécie Pheidole minutula, na ARIE do Km 41.
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Figura 3. Relação entre o índice médio de herbivoria de Maieta spp. e o número de operárias grandes da
espécie Pheidole minutula, na ARIE do Km 41.
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Figura 4. Relação entre o índice médio de herbivoria e a massa foliar específica de Maieta spp., na ARIE do
Km 41.

formigas na planta seja suficiente para

Discussão
A ausência de relação entre o

protegê-la da ação de herbívoros,

índice de herbivoria, os parâmetros

independente da eficiência de resposta

usados para inferir a proteção de

da colônia.

formigas e a massa foliar específica

Uma vez que a presença das

indica que a herbivoria da planta não é

formigas já pode ser suficiente para

determinada

investimento

conferir proteção, resta entender porque

diferencial das formigas em defesa e

variações no tempo de resposta e no

nem por variações na estrutura física

número de formigas recrutadas não

das folhas. No entanto, sabe-se que a

afetaram a quantidade de área foliar

presença das formigas confere defesa

consumida. Folhas de Maieta spp.

contra

possuem

pelo

herbivoria

(Fonseca

1994).

tricomas,

que

é

uma

rara

em

Devido à baixa herbivoria média sofrida

característica

pelas duas espécies de Maieta, pode-se

plantas amazônicas (Ribeiro et al.1999).

inferir então que a presença das

Tricomas

morfológica

agem

como

fator

de
6

resistência estrutural, impedindo que
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