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RESUMO 
 
VITTORI, K. (2005). Estudo Experimental, Modelagem e Implementação do Comportamento 

de Colônias de Formigas em um Ambiente Dinâmico. Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia 

de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 
 

O comportamento de insetos sociais, em especial de formigas, tem sido muito estudado nos 

últimos tempos, devido à capacidade destes insetos realizarem tarefas complexas a partir de 

interações entre indivíduos simples. Ao se moverem sobre um ambiente na busca de alimento, 

as formigas depositam no solo uma substância química, denominada feromônio, que atrai as 

formigas que se encontram no ninho e as guia em direção ao alimento encontrado. O processo 

de construção e seguimento destas trilhas permite que as formigas descubram os menores 

caminhos e as melhores fontes de alimento no ambiente. Com o objetivo de estudar as 

características das formigas que contribuem para a sua adaptação a diferentes condições do 

meio, diversos experimentos vêm sendo realizados com estes insetos. Dentro deste contexto, 

esta tese apresenta experimentos inéditos realizados com formigas em laboratório, sobre uma 

rede artificial de túneis, onde diversos caminhos interconectados conduzem a uma fonte de 

alimento. As decisões das formigas foram analisadas nos níveis individual e coletivo, sob 

mudanças no meio, compreendendo o bloqueio/desbloqueio de ramos. A medição de diversas 

características individuais das formigas permitiu desenvolver dois modelos matemáticos sobre o 

seu comportamento, que foram aplicados à situação em que não se alterou a condição do 

ambiente com relação ao acesso aos ramos (estática), como também a mudanças no meio 

(dinâmica). A análise realizada do comportamento coletivo foi utilizada na comparação dos 

resultados obtidos pelas simulações dos modelos. De forma geral, o segundo modelo proposto 

foi mais eficiente que o primeiro na situação estática, porém ele ainda necessita de ajustes nas 

demais situações. O bom desempenho do segundo modelo proposto levou a aplicação de sua 

principal característica, a função de escolha que considera a concentração de feromônio sobre os 

ramos do meio e a capacidade de orientação das formigas, a um problema de otimização 

combinatorial, o roteamento em redes de telecomunicações. O algoritmo de roteamento 

proposto foi avaliado sob variações no nível de tráfego e topologia da rede, e seu desempenho 

foi comparado ao de dois algoritmos usados por concessionárias de telecomunicações, 

considerando diversas medidas de desempenho. O algoritmo desenvolvido obteve resultados 

encorajadores, sugerindo a aplicabilidade da estrutura do modelo proposto a outros problemas 

complexos de otimização. 

 

Palavras-chave: Comportamento de formigas, busca de alimento, sistemas adaptativos, 

roteamento, redes de telecomunicações. 
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ABSTRACT 
 

VITTORI, K. (2005). Experimental Study, Modeling and Implementation of Ant Colony 

Behavior in a Dynamic Environment. Thesis – Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2005. 

 

The behavior of social insects, particularly of ants, has been intensively studied in the last years, 

due to their capacity to perform complex tasks through interactions among simple individuals. 

When moving in the environment searching for food, ants deposit on the ground a chemical 

substance, called pheromone, to attract ants in the nest and guide them towards the source of 

food that was found. The process of laying/following the pheromone trails allows ants to find 

the shortest paths and best sources of food of the environment. With the aim to study the 

characteristics of the ants that contribute to their adaptation to different environment conditions, 

several experiments with ants have been performed and reported in this research. In this context, 

this thesis presents novel experiments with ants in the laboratory, in an artificial network of 

tunnels, where several interconnected paths lead the insects from the nest to the food source. 

Ants’ decisions were analyzed according to the individual and collective levels, under changes 

in the environment, comprising the blockage/release of branches. The measure of several 

individual characteristics of ants allowed the development of two mathematical models of their 

behavior, which were applied to the non-changing (static) environment access to all branches 

and to changing (dynamic) access.  The analysis of the collective behavior of ants in the 

experiments was used to compare the results derived from the simulations of the models. In 

general, the second proposed model was more accurate than the first one in simulating ants 

behavior for the static situation, however, it needs some improvements for the other situations. 

The satisfactory behavior of the second model led to apply its main feature, the choice taking 

into consideration the pheromone concentration over the branches and the ants ability to orient 

themselves, to solve an optimization problem, the routing in telecommunications networks. The 

proposed routing algorithm was evaluated under variations on the traffic level and topology of 

the network, and its performance was compared with two routing algorithms used by 

telecommunications companies, considering several performance measures. The developed 

algorithm produced encouraging results, suggesting the possibility to apply the framework of 

the proposed model to other optimization problems. 

 

Keywords: Ants’ behavior, foraging behavior, adaptive systems, routing, telecommunications 

networks. 
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1 – Introdução 
 

A motivação para a realização desta tese está no seguimento de duas tendências fortes da 

comunidade científica nos últimos anos: (i) a primeira delas se encontra na área de etologia, 

onde o comportamento das formigas na busca de alimento tem sido estudado com interesse 

crescente e (ii) a segunda tendência se encontra na área de computação, onde têm sido 

desenvolvidos métodos computacionais baseados em sistemas biológicos para a resolução de 

problemas de otimização. 

O comportamento de insetos sociais, os quais vivem em colônias organizadas, tem atraído 

pesquisadores tanto da área de biologia como de áreas diversas desta nos últimos anos. Isso se 

deve ao fato de que as colônias de insetos são capazes de solucionar problemas complexos por 

meio da interação de indivíduos simples, de forma descentralizada, sem a necessidade de um 

controlador (BONABEAU et al., 1997, 1999; CAMAZINE et al., 2001). 

Os insetos sociais conseguem atingir coletivamente padrões complexos de 

comportamento devido à combinação de dois processos: (i) auto-organização e (ii) comunicação 

indireta. O primeiro deles é um conceito que foi inicialmente introduzido nas áreas de Física e 

Química para descrever como processos microscópicos originavam estruturas macroscópicas 

em sistemas fora de seu estado de equilíbrio (HAKEN, 1977; NICOLIS e PRIGOGINE, 1977). 

Em um processo de auto-organização, a formação de padrões ocorre pela interação entre 

elementos internos do sistema, utilizando informação local, sem intervenção externa. 

No processo de comunicação indireta, a resposta dos membros de uma colônia a um dado 

estímulo ativa uma reação de outros indivíduos, a qual atua como novo estímulo para os demais 

indivíduos da colônia. Este processo de comunicação indireta foi denominado estigmergia 

(GRASSÉ, 1959). 

Dentre os diversos estudos efetuados sobre o comportamento de insetos sociais em 

diferentes atividades da colônia, a busca de alimento por formigas tem sido particularmente 

analisada. Tal busca está relacionada com a capacidade das formigas de escolherem a fonte mais 

profícua para a colônia (BECKERS et al., 1993), a fonte que possui o tipo de alimento mais 

requerido pela colônia, dentre várias (PORTHA et al., 2002), ou o menor caminho para atingir 

uma dada fonte, dentre diversos disponíveis (ARON et al., 1990; GOSS et al., 1989). 

A maior parte das espécies de formigas não explora o ambiente de forma solitária, mas 
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recruta companheiras para as fontes de alimento descobertas, a fim de recolherem coletivamente 

o alimento para a colônia e, ao mesmo tempo, protegerem os recursos obtidos dos competidores 

(HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). 

Dentre as diferentes formas de recrutamento usadas pelas formigas (BECKERS, 1992), o 

recrutamento em massa é certamente um dos mais eficientes, pois permite o acúmulo de 

formigas sobre uma fonte de alimento e, conseqüentemente, a coleta de grande quantidade de 

alimento. Quando uma formiga descobre uma fonte de alimento, ela retorna ao ninho liberando 

uma substância química volátil, denominada feromônio (KARLSON e LÜSCHER, 1959), que 

estimula novas formigas a partirem do ninho e as orienta na localização do alimento. Após 

terem encontrado o alimento, essas formigas voltam ao ninho, reforçando a trilha de feromônio 

inicialmente construída. As formigas tomam suas decisões de forma probabilística, baseadas na 

concentração de feromônio sobre as possíveis alternativas. 

Assim, um caminho menor é percorrido antes de um caminho maior, aumentando a 

concentração de feromônio sobre a trilha que conduz à rota mais curta. Da mesma forma, as 

formigas que retornam da fonte de alimento mais abundante depositam maior quantidade de 

feromônio que as formigas que se alimentam de outra fonte, o que torna a concentração de 

feromônio sobre a trilha para a fonte mais abundante superior à concentração nas demais trilhas. 

As dinâmicas de recrutamento podem ser descritas pela interação entre uma realimentação 

positiva, o reforço da trilha pelas formigas recrutadas, e uma realimentação negativa, 

representada pela evaporação do feromônio e pelo decréscimo da freqüência de construção da 

trilha, devido à exaustão desta substância (CAMAZINE et al., 2001). Assim, verifica-se que o 

processo de decisão das formigas sobre explorar uma ou outra fonte de alimento, ou escolher 

um ou outro caminho, não se baseia em uma comparação direta entre as diferentes alternativas 

utilizadas pelos indivíduos. A decisão coletiva das formigas ocorre por meio de um processo de 

auto-organização, baseado na construção das trilhas de feromônio e movimentação através 

delas. 

Diversos experimentos têm sido realizados com colônias de formigas, com o objetivo de 

estudar os diferentes aspectos envolvidos em suas decisões na busca de alimento, como: (i) o 

efeito da distribuição e do tamanho do alimento sobre o ambiente (ROULSTON e 

SILVERMAN, 2002); (ii) a influência da temperatura e estação do ano (VOGT et al., 2003); 

(iii) o efeito de um distúrbio no ambiente (HALLEY e ELGAR, 2001); (iv) a habilidade de 

encontrar novas fontes de alimento (NONACS e SORIANO, 1998) e (v) a fidelidade a uma 

dada fonte de alimento (FERNANDES e RUST, 2003). 

O estudo do processo de decisão descentralizado e altamente eficiente empregado pelas 

formigas mostrou-se muito interessante para os pesquisadores da área de Ciência da 

Computação, que o visualizaram como uma forma de desenvolver algoritmos de controle e 

otimização, capazes de resolver problemas complexos, a partir de agentes simples 
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(BONABEAU et al., 2000; DORIGO e STÜZTLE, 2004; DORIGO et al., 1999). Desta forma, 

foi desenvolvido o método denominado Otimização Baseada em Colônias de Formigas (Ant 

Colony Optimization – ACO), que aplica aspectos do comportamento das formigas na busca de 

alimento, como a escolha probabilística, o acesso à informação local e a comunicação indireta, 

na resolução de problemas de otimização (DORIGO, 1992; DORIGO et al., 1991). 

Os sistemas computacionais baseados neste método foram denominados algoritmos 

baseados em formigas (ant algorithms), enquanto o processo de auto-organização empregado 

pelos insetos foi denominado inteligência de enxame (swarm intelligence) (BONABEAU et al., 

1999). Estas técnicas aliaram-se, então, a outras estratégias baseadas em processos biológicos, 

como redes neurais e algoritmos genéticos, na resolução de diversos problemas de otimização 

combinatorial. 

Os algoritmos baseados em formigas foram inicialmente aplicados ao problema do 

caixeiro viajante (DORIGO e GAMBARDELLA, 1997; DORIGO et al., 1991). Resultados 

encorajadores obtidos na resolução deste problema promoveram a aplicação desses algoritmos a 

diferentes problemas, como: (i) coloração de grafos (graph coloring) (WAGNER et al., 2000); 

(ii) roteamento de veículos (DORIGO et al., 1999); (iii) roteamento em redes de 

telecomunicações (BONABEAU et al., 1998; DI CARO e DORIGO, 1998; 

SCHOONDERWOERD et al., 1996, 1997; SIM e SUN, 2003); (iv) data mining (PARPINELLI 

et al., 2002) e (v) reconstrução filogenética (PERRETTO e LOPES, 2004). 

Acompanhando as tendências da comunidade científica de estudar o comportamento de 

insetos sociais e aplicá-lo a problemas de otimização, esta tese possui os seguintes objetivos: (i) 

analisar o comportamento de colônias de formigas em um ambiente relativamente complexo, 

sob situações dinâmicas e (ii) utilizar o comportamento dos insetos considerados na resolução 

de um problema de otimização complexo.  

Deste modo, foram realizadas as seguintes atividades nesta tese: (i) o estudo experimental 

sobre o comportamento de formigas em um ambiente relativamente complexo e dinâmico; (ii) a 

modelagem matemática do comportamento das formigas no ambiente considerado; (iii) a 

implementação do modelo desenvolvido e (iv) a aplicação de características do modelo proposto 

a um problema de otimização, o roteamento em redes de telecomunicações, gerando um 

algoritmo ainda em versão simplificada. 

O ambiente projetado e construído para os experimentos realizados ao longo deste 

doutorado é formado por uma rede artificial de túneis, onde diversos caminhos interconectados 

conduzem as formigas do ninho a uma fonte de alimento. As formigas foram forçadas, então, a 

realizar diversas escolhas binárias em seu movimento do ninho em direção à fonte de alimento e 

em seu retorno ao ninho. No trajeto em direção ao alimento e ao ninho, as formigas possuíam 

quatorze possibilidades de caminhos, divididos em quatro classes de comprimento. É relevante 

mencionar que a análise do comportamento coletivo das formigas nas duas direções do 
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movimento consideradas constitui uma das tarefas inéditas realizadas nesta tese. 

Os experimentos realizados com as formigas Argentinas (Iridomyrmex humilis) 

objetivaram monitorar e interpretar o comportamento das formigas em um ambiente complexo e 

variável, de forma a compreender e replicar artificialmente as características destes insetos e/ou 

do ambiente que os permitem adaptar-se a diversas situações. 

Os experimentos com insetos foram executados no Centro de Pesquisas sobre a Cognição 

Animal, (Centre de Recherches sur la Cognition Animale - CRCA), vinculado a Universidade 

Paul Sabatier, localizada em Toulouse, França, durante um estágio realizado pela doutoranda 

Karla Vittori, no período de setembro de 2002 a março de 2003, sob a orientação local do Prof. 

Dr. Guy Theraulaz. 

Os experimentos realizados compreenderam as seguintes situações: (i) não foi realizada 

nenhuma mudança nas condições do ambiente; (ii) o acesso a um ramo próximo da fonte de 

alimento foi impedido, após um determinado período de tempo; (iii) as formigas foram forçadas 

a percorrer somente um caminho longo para atingir a fonte de alimento durante um período de 

tempo, em que o acesso a diversos ramos não foi permitido, e posteriormente as formigas 

puderam se movimentar sobre todos os ramos do meio; (iv) o acesso a um ramo próximo da 

fonte de alimento foi reduzido, após um dado intervalo e (v) uma nova colônia de formigas foi 

introduzida sobre o ambiente, após um período de tempo. Nas duas últimas situações, da forma 

como elas foram realizadas, as formigas não modificaram suas escolhas sobre o caminho 

percorrido para atingir a fonte de alimento e retornar ao ninho. Como um dos objetivos desta 

tese é analisar o comportamento das colônias de formigas que permite a sua adaptação a 

mudanças no ambiente, estas duas últimas situações não foram consideradas nesta tese. 

O comportamento das formigas foi analisado em dois níveis diferentes: (i) no nível 

coletivo, foi verificado se as colônias escolheram ou não um caminho para atingir o alimento e 

retornar ao ninho, e analisado o comprimento do caminho percorrido e (ii) no nível individual, 

quantificou-se vários parâmetros comportamentais das formigas, tais como velocidade de 

deslocamento, número de contatos entre os insetos, duração destes contatos, tempo de 

permanência sobre a fonte de alimento e incidência de meia-volta1 sobre um dado ramo.  

A partir das análises do comportamento nos níveis coletivo e individual, desenvolveu-se 

inicialmente um modelo matemático sobre o comportamento das formigas no ambiente 

considerado, em conformidade com as alterações deste ambiente. Este modelo caracteriza-se 

por: (i) geração probabilística de formigas sobre o meio; (ii) velocidade de deslocamento das 

formigas; (iii) escolha probabilística das formigas baseada na concentração de feromônio sobre 

os ramos e no ângulo formado por cada ramo da bifurcação com o eixo x; (iv) probabilidade das 

formigas realizarem meia-volta; (v) evaporação do feromônio e (vi) período de tempo em que as 

                                                 
1 Meia-volta se caracteriza como a mudança de direção do movimento de uma formiga sobre um ramo do 
ambiente, que resulta na desistência de um ramo que havia sido selecionado. 
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formigas permanecem imóveis sobre a fonte de alimento. 

Para simulação da dinâmica das formigas, este modelo inicial mostrou-se de difícil ajuste, 

devido ao grande número de parâmetros. Além disso, algumas simulações do modelo estiveram 

relacionadas com categorias de caminhos (incluindo loops) que não foram evidenciadas nos 

experimentos ou ocorreram em menor número que nas simulações. A conseqüência é que este 

primeiro modelo apresentou dificuldades em reproduzir artificialmente o comportamento das 

formigas observado em laboratório. 

Por estas razões, um novo modelo sobre o comportamento das formigas foi proposto. Para 

isso, algumas medidas sobre o comportamento individual das formigas foram novamente 

realizadas, como a velocidade de deslocamento e a permanência das formigas sobre a fonte de 

alimento, envolvendo desta vez um número maior de indivíduos. Outras medidas foram 

efetuadas pela primeira vez, como a contribuição isolada da concentração de feromônio e da 

geometria da bifurcação para as escolhas das formigas. 

Novas medidas também foram realizadas sobre o comportamento coletivo das formigas, 

compreendendo o recrutamento de companheiras presentes no ninho para a fonte de alimento 

descoberta. Além disto, a escolha coletiva das formigas foi avaliada de forma diferente do 

primeiro modelo. Para o segundo modelo, foi analisada a probabilidade dos insetos 

selecionarem cada tipo de caminho do meio, bem como a probabilidade das formigas 

escolherem um caminho diferente daqueles considerados, que foi rotulada como ausência de 

escolha. Isso se deve ao uso de um dado ramo por uma formiga diversas vezes em seu trajeto, 

ou ainda à ocorrência de loops.  

Desta forma, foi possível quantificar o nível de comportamento aleatório apresentado 

pelas formigas quando nenhuma mudança foi realizada no ambiente, caracterizado pela ausência 

de escolha. Nos casos em que foram realizadas mudanças no ambiente, relativas ao 

bloqueio/desbloqueio de ramos, não foi possível medir estas probabilidades, uma vez que o 

acúmulo de insetos sobre determinadas regiões do ambiente tornou impossível a medição do 

fluxo de formigas sobre estes locais.  

Todas as análises do comportamento individual realizadas permitiram gerar funções mais 

condizentes com as ações das formigas nos experimentos e determinar quais as características 

das formigas, dentre aquelas consideradas no primeiro modelo, que seriam realmente relevantes 

para o desempenho do novo modelo proposto. Como conseqüência, algumas funções usadas no 

primeiro modelo foram desconsideradas no novo modelo proposto, enquanto outras foram 

modificadas. 

Um aspecto extremamente importante do comportamento das formigas observado nos 

experimentos e anexado aos dois modelos propostos, de forma menos complexa no segundo 

modelo, foi a capacidade de orientação das formigas em seu movimento sobre o meio. No caso 

do ambiente considerado, esta orientação baseou-se no ângulo formado entre cada ramo 
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candidato de uma bifurcação e o ramo onde a formiga encontrava-se no momento de uma 

escolha.  

Entretanto, as características das formigas medidas nos experimentos e anexadas ao 

segundo modelo proposto não se mostraram suficientes para que os resultados das simulações  

representassem a probabilidade considerável das formigas selecionarem um caminho diferente 

dos quatorze definidos, a qual foi evidenciada nos experimentos em que não foi realizada 

nenhuma modificação no ambiente. Isto indica que o segundo modelo proposto ainda era muito 

determinístico em relação ao comportamento das formigas observado nos experimentos. 

Deste modo, decidiu-se inserir no modelo uma estratégia extra ao comportamento das 

formigas medido nos experimentos, com o intuito de gerar escolhas aleatórias e, 

conseqüentemente, aumentar as probabilidades das formigas escolherem um caminho diferente 

daqueles considerados, nas duas direções do movimento. A estratégia considerada foi o critério 

Metropolis (METROPOLIS et al., 1953), que constitui a base da técnica heurística denominada 

recozimento simulado (simulated annealing - SA), (KIRKPATRICK et al., 1983).  

É importante mencionar que esta técnica foi inserida no modelo porque, até a finalização 

desta tese, outros mecanismos do comportamento das formigas que possam contribuir para suas 

decisões sobre o caminho a seguir, sob mudanças no ambiente, ainda não haviam sido medidos 

nos experimentos realizados. 

Como dito anteriormente, na segunda e terceira situações experimentais consideradas, 

onde foi realizado o bloqueio/desbloqueio de ramos do ambiente, não foi possível medir as 

probabilidades de escolha das formigas. A equipe de pesquisa francesa, que contribuiu para a 

realização desta tese, encontra-se efetuando estas medições neste momento. Deste modo, a 

análise dos resultados experimentais e das simulações do modelo, sob mudanças no ambiente, 

estiveram relacionadas com a freqüência de uso de cada categoria de caminho considerada, bem 

como com a freqüência de loops, como na avaliação do primeiro modelo proposto, e não com 

probabilidades de escolha. 

Nas três situações experimentais consideradas nesta tese, as formigas apresentaram a 

tendência de usar os menores caminhos disponíveis do ambiente, de forma mais intensa no 

movimento de volta ao ninho. As simulações do modelo, por sua vez, foram capazes de replicar 

o comportamento das formigas em laboratório na primeira situação considerada, onde não se 

realizou nenhuma mudança no ambiente. Sob modificações nas condições do ambiente, o 

segundo modelo proposto apresentou uma certa dificuldade em simular de forma eficiente as 

decisões das formigas em laboratório.  

Acredita-se que a melhoria do desempenho do modelo proposto seja obtida através da 

inserção de novos mecanismos do comportamento das formigas à sua estrutura, que deverão ser 

medidos nos experimentos realizados nesta tese, os quais necessitariam ser novamente 

realizados para este fim.  
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Finalmente, desenvolveu-se um algoritmo de roteamento para redes de telecomunicações, 

baseado em aspectos comuns do método ACO e da aprendizagem por reforço (KAELBLING et 

al., 1996; SUTTON e BARTO, 1998), que utiliza o principal aspecto do novo modelo proposto, 

que consiste na influência de uma característica do ambiente na decisão sobre o caminho a ser 

seguido. O algoritmo proposto, denominado Roteamento Alternativo Baseado no Modelo de 

Formigas (RAMF), constitui um sistema distribuído e dinâmico. O algoritmo RAMF foi 

aplicado a uma rede totalmente conectada, comutada por circuitos. Os testes realizados 

envolveram mudanças no nível de tráfego e topologia da rede, de forma isolada e conjunta. O 

desempenho do algoritmo desenvolvido foi avaliado sob diversos aspectos e comparado ao de 

dois algoritmos utilizados por concessionárias de telefonia. Os resultados foram encorajadores. 

É importante enfatizar as contribuições desta tese para a comunidade científica, quais 

sejam: (i) a elaboração e realização de experimentos com formigas em laboratório, considerando 

como ambiente uma rede com caminhos interconectados e mudanças no meio; (ii) a construção 

de um modelo matemático sobre o comportamento das formigas evidenciado nos experimentos, 

considerando diferentes situações; (iii) a implementação deste modelo e (iv) a aplicação de 

características do modelo proposto a um problema de otimização, o roteamento em redes de 

telecomunicações. Desta forma, adicionou-se informação ao conhecimento sobre o 

planejamento de experimentos com formigas em laboratório, a modelagem deste 

comportamento e a aplicação de aspectos desta modelagem a problemas de otimização de áreas 

diversas da biologia, e que sejam de difícil resolução. 

Dentro deste contexto, este documento é organizado como segue. No Capítulo 2, são 

apresentadas as principais características do comportamento das formigas em busca de alimento 

na natureza. No Capítulo 3, são descritos os principais modelos sobre o comportamento de 

formigas presentes na literatura. No Capítulo 4, são apresentados os experimentos realizados 

com formigas nesta tese, seguidos no Capítulo 5, pela descrição do primeiro modelo sobre o 

comportamento de formigas desenvolvido nesta tese. No Capítulo 6, é descrito o novo modelo 

sobre o comportamento de formigas proposto e no Capítulo 7, é apresentado o algoritmo de 

roteamento para redes de telecomunicações desenvolvido, baseado neste novo modelo. 

Finalmente, no Capítulo 8, são mostradas as conclusões obtidas ao longo desta tese e as 

perspectivas de pesquisa futura. 
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2 – Comportamento de Colônias de Formigas em Busca 

de Alimento 
 

Este capítulo descreve os principais aspectos do comportamento de colônias de formigas 

em busca de alimento. Inicialmente, é discutido o principal sistema de comunicação utilizado 

pelas formigas, seguido pela capacidade de aprendizado destes insetos. Posteriormente, são 

apresentadas as características fundamentais da teoria de busca de alimento e das estratégias 

territoriais empregadas pelas colônias, seguidas pelos principais aspectos da competição entre 

colônias. Finalmente, é discutida a capacidade de orientação destes insetos sobre o ambiente.  

 

2.1 – Comunicação química 

 

A comunicação entre as formigas ocorre de diversas formas, quais sejam: acústica, táctil, 

visual e química (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). Cada uma destas categorias pode gerar 

diferentes sinais de resposta, desde a simples atração entre as companheiras de uma colônia até 

um estado de alarme, o recrutamento para uma nova fonte de alimento ou para o ninho, entre 

outros. A principal forma de comunicação entre formigas ocorre através da produção e liberação 

de substâncias químicas, denominadas semioquímicos (LAW e REGNIER, 1971), que 

produzem respostas específicas dos outros membros de uma mesma espécie ou de espécies 

diferentes. Os feromônios são semioquímicos depositados pelas formigas no ambiente quando 

elas se movimentam sobre o mesmo, através do contato do seu abdômen com o solo, sendo 

sentidos pelos demais indivíduos da colônia pelo olfato ou paladar (KARLSON e LÜSCHER, 

1959). 

Estudos realizados sobre o comportamento das colônias de formigas indicam que os 

feromônios desempenham papel fundamental na organização destas sociedades, mediando a 

maioria das atividades realizadas. Deste modo, existem vários tipos de feromônio, obtidos 

através de diferentes combinações de seus componentes e utilizados para diversos fins, como: 

recrutamento para uma fonte de alimento ou para o ninho, sinal de alarme, atividade sexual, 

defesa do ninho e do alimento (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). Além disso, cada espécie e 

cada colônia de formigas produz um feromônio específico, de forma que indivíduos 
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pertencentes a outras colônias ou espécies possam reconhecer companheiros ou competidores. 

Quando uma formiga movimenta-se sobre o meio e descobre uma fonte de alimento, esta 

atrai outras formigas da colônia para o local encontrado, para realizarem a coleta do mesmo e 

seu transporte ao ninho, o que constitui o recrutamento (WILSON, 1971). Esta atividade pode 

ser classificada de diferentes formas, de acordo com o autor considerado (LENOIR e JAISSON, 

1982; TRANIELLO, 1989; WILSON, 1971). A classificação apresentada é a proposta por 

Beckers (1992): 

 

♦ Recrutamento tandem: Uma formiga conduz somente uma companheira à fonte de 

alimento, através do contato entre suas antenas. Caso os indivíduos percam este 

contato, a líder interrompe seu movimento sobre o meio e dispõe feromônio sobre o 

solo, a fim de retomar a relação de proximidade com sua companheira 

(HÖLLDOBLER et al., 1974). 

♦ Recrutamento em grupo: Uma formiga forma uma trilha de feromônio entre a fonte 

descoberta e o ninho, quando retorna da mesma; também neste caso, é necessário que 

ela conduza um grupo de companheiras através desta trilha em direção à fonte. 

Porém, a líder não interrompe seu movimento sobre o meio quando um dos 

indivíduos perde o sinal químico por ele emitido (VERHAEGHE, 1982). 

♦ Recrutamento em massa: A formiga que descobre o alimento produz uma trilha de 

feromônio na volta ao ninho, como na situação anterior, porém não é necessária a sua 

presença sobre a trilha para conduzir outras formigas à fonte. Entretanto, este 

fenômeno pode ocorrer enquanto outros indivíduos buscam alimento de forma 

independente. As outras formigas que atingem a fonte de alimento comportam-se 

como as primeiras, construindo a trilha no retorno ao ninho (VERHAEGHE et al., 

1980). 

 

O tipo de recrutamento utilizado por cada espécie de formiga constitui uma adaptação da 

mesma às condições do ambiente em que se encontra. O recrutamento em massa constitui a 

forma de comunicação mais avançada e mais utilizada pelas formigas na captura de alimento. 

O recrutamento e a formação das trilhas de feromônio são influenciados por diversos 

parâmetros, como (i) o tamanho da colônia (DETRAIN et al., 1991; MAILLEUX et al., 2003); 

(ii) o tipo de alimento (DETRAIN et al., 2001; PORTHA et al., 2002, 2004); (iii) a abundância 

de fontes de alimento (HAHN e MASCHWITZ, 1985 ; MAILLEUX et al., 2000) e (iv) a 

presença de competidores (GORDON e KULIG, 1996), (Figura 1). Além disto, o recrutamento 

alimentar pode estar relacionado ou associado com outros tipos de recrutamento, como o 

envolvido na exploração do meio (FOURCASSIÉ e DENEUBOURG, 1994) e  na defesa do 
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ninho (DETRAIN e PASTEELS, 1992). 

 

Figura 1 – Sistema de recrutamento da formiga Myrmica sabuleti, espécie que habita florestas da 

Europa (modificado de HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). 

 

Wilson (1962) verificou que na espécie Solenopsis invicta, o número de trabalhadoras que 

deixam o ninho para a captura de alimento é controlado pela quantidade de feromônio 

depositada anteriormente pelas demais formigas envolvidas nesta tarefa, sendo uma função 

linear desta variável. Sob condições naturais do ambiente, esta relação quantitativa possibilita o 

ajuste do fluxo de indivíduos, em direção à fonte descoberta, necessário à exploração adequada 

da mesma.  

O equilíbrio é atingido da seguinte forma: o número de formigas que se movimenta 

inicialmente em direção a uma fonte recém descoberta aumenta exponencialmente, decrescendo 

após um período de tempo até atingir um dado nível. Isto acontece porque, quando o número de 

formigas explorando a fonte se torna muito elevado, os próximos indivíduos que alcançarem 
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este local não conseguirão obter alimento e retornarão ao ninho sem reforçar a trilha de 

feromônio depositada inicialmente por seus companheiros. Como o feromônio presente no solo 

sofre um processo de evaporação com o passar do tempo, esta trilha perderá intensidade de 

forma gradativa e o número de indivíduos presentes na fonte se estabilizará em um dado nível, 

que é proporcional a área onde se concentra o alimento.  

Em algumas situações, em que a fonte de alimento encontrada é de baixa qualidade ou se 

encontra distante do ninho ou ainda, quando a colônia já obteve uma quantidade suficiente de 

alimento, a área descoberta não é totalmente explorada pelas formigas, que se estabilizam em 

um número reduzido de indivíduos. Este sistema de comunicação sobre a qualidade do alimento 

permite que as formigas decidam construir ou não a trilha de feromônio após a inspeção da área 

encontrada. 

O feromônio é detectado por outras formigas da colônia quando sua concentração se 

encontra igual ou acima de um dado limiar e o local onde existe esta concentração é 

denominado espaço ativo (BOSSERT e WILSON, 1963). As necessidades da colônia são 

responsáveis pelo tamanho deste espaço, a velocidade com que ele é coberto e a sua duração. 

O sistema de comunicação utilizado pelas formigas foi caracterizado por Grassé (1959) 

como a resposta dos membros da colônia a um dado estímulo, representado pela trilha de 

feromônio, o qual ativa uma reação geneticamente codificada. O efeito desta reação, que 

constitui o seguimento da trilha que conduz ao alimento e o depósito de feromônio sobre a 

mesma, após a descoberta do alimento, atua como um novo estímulo, tanto para o inseto que o 

produziu como para outros indivíduos da colônia.  

Este fenômeno constitui uma forma de coordenação das atividades das formigas 

envolvidas na captura de alimento, podendo ser interpretado como um sistema de comunicação 

indireta. Este processo foi denominado estigmergia por Grassé (1959; THERAULAZ e 

BONABEAU, 1999) e se diferencia de outras formas de comunicação em dois aspectos 

(DORIGO et al., 1999): (i) o primeiro deles está relacionado com a natureza física da 

informação transmitida pelas formigas, através da trilha de feromônio construída, uma vez que a 

construção da trilha corresponde a uma mudança nos locais visitados no ambiente e (ii) o 

segundo se refere à natureza local desta informação, a qual só pode ser adquirida pelos 

indivíduos que percorrem os locais do ambiente nos quais ela foi armazenada (ou na vizinhança 

destes), através do depósito de feromônio. 

O mecanismo de estigmergia é geralmente combinado com o processo de auto-

organização na comunicação entre as formigas. As teorias de auto-organização foram 

inicialmente desenvolvidas no contexto das áreas de Física e Química para descrever a 

emergência de padrões macroscópicos a partir de interações definidas a nível microscópico 

(HAKEN, 1977; NICOLIS e PRIGOGINE, 1977). Estudos revelaram que este conceito pode ser 

aplicado à etologia, para descrever diversos fenômenos coletivos em animais, em especial em 
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insetos sociais, como as formigas (BONABEAU et al., 1997). Esta descrição assume que as 

interações entre indivíduos simples podem produzir comportamentos coletivos altamente 

estruturados, ao invés de considerar que estruturas espaço-temporais complexas emergem a 

partir de um comportamento individual complexo. Como exemplo, tem-se a escolha dos 

menores caminhos e/ou das melhores fontes por uma colônia de formigas, que constitui um 

comportamento coletivo complexo, a partir de interações entre os seus indivíduos, que possuem 

capacidade caracterizadas pela construção e seguimento das trilhas de feromônio (GOSS e 

DENEUBOURG, 1989). 

O movimento de formigas em busca de alimento é probabilístico (WILSON, 1971), 

baseado na quantidade de feromônio presente nas diversas trilhas a partir do ninho, as quais 

podem conduzir a uma mesma fonte ou a fontes diferentes de alimento. Algumas espécies de 

formigas depositam o feromônio tanto quando se movimentam em direção à fonte como quando 

retornam ao ninho com alimento, como é o caso da espécie Iridomyrmex humilis ou 

Linepithema humile (VAN VORHIS KEY e BAKER, 1986), conhecida como formiga 

Argentina (NEWELL, 1909) e da espécie Lasius niger (BECKERS, 1992; BECKERS et al., 

1992a), que deposita feromônio em direção ao alimento após a sua descoberta.  

Quando vários caminhos conduzem a uma dada fonte, a formiga que utiliza o menor 

caminho consegue obter alimento e retornar ao ninho em um período de tempo menor que as 

formigas que utilizam caminhos maiores, tornando a concentração de feromônio nesta rota 

superior aos demais caminhos disponíveis. Assim também, elas apresentam a capacidade de 

variar a quantidade de feromônio depositada de acordo com o tipo, a quantidade e a qualidade 

do alimento descoberto (BREED et al., 1987; HANGARTNER, 1969).  

As trilhas de feromônio depositadas pelas formigas no solo quando se movimentam em 

direção a uma fonte de alimento apresentam tipicamente a forma de dendritos (HÖLLDOBLER 

e WILSON, 1990), (Figura 2). Cada um destes dendritos se inicia na vizinhança do ninho como 

um único caminho que se divide inicialmente em galhos, os quais posteriormente também se 

ramificam.  

Este padrão permite dividir rapidamente os indivíduos responsáveis pela busca de 

alimento sobre diversas áreas do ambiente. Em algumas espécies, certos indivíduos se 

dispersam do ramo inicial da trilha (tronco na Figura 2), porém a maioria deles não toma esta 

decisão de forma solitária até que alcancem os ramos terminais. 

Quando as formigas encontram pequenas quantidades de alimento, estes são levados ao 

ninho através dos ramos externos do sistema (galhos na Figura 2); por outro lado, quando uma 

grande quantidade de alimento é descoberta, as formigas produzem novas trilhas de feromônio. 

Assim, os ramos presentes no padrão das trilhas são modificados subitamente a cada dia, de 

acordo com a qualidade do alimento descoberto. 
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Figura 2 – Trilhas de feromônio construídas pelas formigas, em forma de dendritos (retirada de 

HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). 

 

2.2 – Aprendizado 

 

          As formigas apresentam comportamento individual flexível, devido em grande parte à sua 

capacidade de aprendizado (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). Não há, entretanto, um limite 

definido entre padrões de comportamento inatos aos indivíduos e o aprendizado. Algumas 

respostas das formigas, como regurgitar, aparentam ser totalmente pré-programadas, sendo 

executadas corretamente sem nenhuma experiência prévia, enquanto outras são modificadas de 

acordo com a experiência dos insetos.  

Porém, mesmo quando o aprendizado é requerido, ele é geneticamente preparado, ou seja, 

algumas respostas são aprendidas mais prontamente que outras. O nível de preparo para o 

aprendizado é dependente da categoria de comportamento envolvida. Algumas formas de 

comportamento são simples, como o ataque diferenciado a certos tipos de inimigos, 

representando pouco mais que mudanças na intensidade de respostas totalmente programadas 

(CARLIN e JOHNSTON, 1984).  

Existem ainda categorias de comportamento que requerem a integração de informação 

sobre o estado nutricional da colônia e a disponibilidade de alimento no ambiente 

(DENEUBOURG et al., 1987; TRANIELLO, 1988).  

A forma mais simples de aprendizado empregada pelas formigas é a habituação, que 

consiste na diminuição da intensidade de resposta a um acontecimento como resultado da 

experiência (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). Por exemplo, quando uma colônia é 
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perturbada pela introdução de um bastão no ninho, as formigas atacam o objeto estranho. 

Porém, se esta perturbação se repete em intervalos definidos e que não sejam muito longos, 

como a cada hora, as formigas respondem à introdução do objeto de forma menos agressiva a 

cada instante. Assim, a habituação é um processo adaptativo, no qual o indivíduo reconhece que 

um dado estímulo oferece menos perigo e se ajusta a ele de forma mais calma e eficiente. 

          As formigas também são capazes de exercer o aprendizado associativo, que constitui a 

maioria dos casos de aprendizado demonstrados (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). Nesta 

categoria, os indivíduos apresentam respostas condicionadas pela associação de recompensas, 

como a presença de alimento, a estímulos previamente sem significado. Este tipo de 

aprendizado requer somente que o indivíduo experimente um estímulo novo e incondicional, em 

conjunto com um estímulo inato que acarreta um reforço positivo ou negativo.  

Uma das formas de aprendizado associativo é denominada condicionamento operante. 

Este processo consiste na realização de uma nova ação, proveniente de um movimento 

exploratório ou um acidente, a qual resulta em um sinal de reforço do ambiente. A partir deste 

sinal, o inseto realiza novamente a ação ou evita sua repetição, caso ele tenha sido 

recompensado ou punido, respectivamente, na primeira vez que executou a mesma. 

Indivíduos pertencentes à mesma colônia utilizam um grau de especialização 

surpreendente na atividade de busca de alimento. Esta especialização pode ocorrer de duas 

formas: na primeira delas os indivíduos persistem em visitar uma determinada região do 

ambiente, como ocorre em algumas espécies de formigas solitárias (FRESNEAU, 1985).  

A segunda forma de especialização utilizada por membros de uma mesma colônia 

consiste na preferência por um dado tipo de alimento. Experimentos realizados por Rissing 

(1981) demonstraram que formigas das espécies Messor pergandei e Pogonomyrmex rugosus 

continuam a capturar uma determinada semente de grama, mesmo que quantidades superiores 

de sementes de outro tipo estejam disponíveis e sejam coletadas por suas companheiras. Esta 

especialização algumas vezes persiste por vários dias, porém pode ser modificada rapidamente 

em algumas ocasiões.  

Os pesquisadores não possuem conhecimento sobre como a seleção inicial do tipo de 

semente a ser preferida é realizada, e nem porque as preferências são modificadas. Eles 

perceberam, entretanto, que as escolhas não são aleatórias, pois as formigas das espécies 

mencionadas examinam até 60 tipos de semente antes de decidir sobre qual delas transportar 

para o ninho. 

 

2.3 – Teoria de Busca de Alimento 

 

         A teoria de busca de alimento (EMLEN, 1966; OSTER e WILSON, 1978; SCHÖENER, 
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1971; STEPHENS e KREBS, 1986) é composta principalmente por modelos de otimização, 

onde a função objetivo é a energia da colônia, a qual deve ser maximizada. Cada indivíduo de 

uma colônia é considerado uma unidade de energia (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). 

Além dos cientistas anteriormente citados, outros pesquisadores (BOURKE e FRANKS, 

1995; REEVE e SHERMAN, 1993) acreditam que a evolução, através da seleção natural, foi 

responsável pela elaboração do comportamento das formigas com relação a: (i) escolha dos 

itens a serem capturados; (ii) seleção da área a ser explorada; (iii) alocação do tempo investido 

na investigação do meio e (iv) regulação do padrão e da velocidade do movimento sobre o 

ambiente. 

As atividades relativas à alimentação e criação da colônia, como o cuidado da ninhada e o 

sucesso na busca de alimento, representam um ganho de energia. Assim também, as ações 

relacionadas com a proteção da colônia, como a defesa do ninho e sua construção, podem ser 

convertidas em unidades de energia poupadas, pois reduzem a mortalidade dos indivíduos e 

evitam que as funções da colônia sejam prejudicadas. Além disto, o metabolismo e a 

mortalidade dos indivíduos são convertidos em perda de energia. 

Como todos os problemas de otimização, a busca de alimento realizada pelas formigas 

está sujeita a algumas restrições, ligadas ao que os insetos podem ou não fazer (CHEVERTON 

et al., 1985). As restrições de um modelo de otimização de busca de alimento podem ser obtidas 

pelo conhecimento detalhado de mecanismos comportamentais e fisiológicos dos insetos, como 

pistas para detectar as presas, nutrientes requeridos pela espécie e sua capacidade de memorizar 

experiências passadas. 

Os padrões de busca ótimos são geralmente limitados por duas forças, uma externa e outra 

interna ao organismo das formigas. A limitação externa é representada pela mortalidade dos 

indivíduos devido a acidentes, desorientação sobre o meio e ataques de predadores ou 

competidores.  

As restrições internas estão relacionadas com limitações fisiológicas e sensoriais dos 

organismos. As formigas raramente são capazes de maximizar a energia da colônia através do 

cálculo de custos, benefícios e riscos de mortalidade de cada nova situação vivenciada. Ao invés 

disto, elas aplicam algumas regras ("rules of thumb"), que constituem decisões rápidas baseadas 

em estímulos locais (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). A utilização individual destas regras 

permite a adequação dos membros da colônia à maioria das situações enfrentadas.  

Algumas regras utilizadas pelas formigas são: (i) "continue buscando um certo tipo de 

alimento se ele é aceito pelas companheiras do ninho, pois ele provavelmente irá satisfazer as 

necessidades da colônia" e (ii) "siga uma trilha se a quantidade de feromônio presente nesta é 

suficiente, pois ela irá provavelmente conduzir ao alimento".  

Cada uma destas regras é executada individualmente de forma probabilística, com 

precisão limitada. Porém, quando envolvem um grande número de operárias, como são 
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denominados os indivíduos responsáveis pela captura de alimento, o padrão de comportamento 

emergente é mais complexo e preciso que individualmente. 

O comportamento das formigas na busca por alimento possui dois componentes principais 

interligados, quais sejam: (i) a busca e captura de alimento, geralmente acompanhada pelo 

recrutamento de companheiras e (ii) a prevenção e derrota de inimigos. Na teoria de busca de 

alimento, estes componentes são equacionados em termos de custo e ganho de energia. 

As várias espécies de formigas conhecidas utilizam uma série de procedimentos diferentes 

para descoberta e captura de alimento. As formigas se dividem em dois extremos com relação à 

estratégia de busca utilizada: (i) em um ponto se encontram as formigas solitárias, que buscam e 

retêm o alimento de forma totalmente individual e (ii) no outro estão as formigas que atuam em 

grupos, as quais em geral capturam grandes itens de alimento e utilizam operárias como guardas 

especializados ao longo das trilhas por onde os mesmos são transportados (MOFFET, 1987). O 

interesse desta tese se encontra na segunda categoria mencionada.  

As formigas utilizam algumas estratégias que objetivam aumentar a quantidade de 

alimento coletada. Uma delas consiste na rotação constante da direção de busca de alimento 

(FRANKS e FLETCHER, 1983). Outra é o estabelecimento de grupos de operárias em locais 

diferentes ao longo do caminho percorrido entre o ninho e a fonte de alimento. A existência 

destas regiões de aglomerados, formando então um conjunto de ninhos, permite diminuir a 

distância percorrida pelas formigas para transportar o alimento capturado para a colônia, como 

também aumentar o território de busca. Nestes locais, os indivíduos armazenam os itens 

coletados e alimentam larvas que são levadas até este ponto. 

 

2.4 – Estratégias territoriais 

  
Um território é definido como uma área ocupada exclusivamente por um animal ou grupo 

de animais através da repulsão a outros indivíduos. Um determinado território pode ser absoluto 

(HÖLLDOBLER, 1986; MAEBELIS, 1979; WILSON, 1971), sendo defendido de invasores a 

todo instante de tempo, caso ele contenha alimento, ninho ou qualquer outro recurso. Um 

exemplo deste comportamento se encontra na espécie Oecophylla longinoda, a qual domina 

territórios africanos onde os recursos são uniformemente distribuídos e renováveis 

(HÖLLDOBLER, 1979). Estes insetos possuem diversos ninhos espalhados sob árvores e são 

fortes predadores, utilizando sua habilidade cooperativa para capturar uma grande quantidade de 

presas de tamanho elevado que se aventuram a cruzar seu território.  

Além disso, os membros da colônia desta espécie também buscam alimento no solo e na 

vegetação ao redor. Os indivíduos percorrem todo o território e permitem que apenas algumas 

espécies de formigas ocupem as árvores por eles habitadas. Ao empregar a descentralização dos 

ninhos, esta espécie consegue patrulhar e explorar a vasta área habitada e simultaneamente 
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reduzir os custos do transporte de presas sobre o ambiente. Uma outra vantagem deste método é 

que ele permite que as formigas detectem e ataquem rapidamente os possíveis invasores do seu 

território.  

Por outro lado, o território também pode ser espaço-temporal (HÖLLDOBLER, 1981; 

WILSON e HÖLLDOBLER, 1985), indicando que apenas alguns setores do terreno são 

defendidos a todo momento, uma vez que os recursos são encontrados temporariamente em 

determinados locais da região. Isto ocorre com as espécies Pogonomyrmex badius, P. barbatus e 

P.rugosus, que exploram fontes de alimento relativamente estáveis e distribuídas 

irregularmente, dividindo o espaço de busca entre suas colônias (BROWN et al., 1979; 

HARRISON e GENTRY, 1981; HÖLLDOBLER, 1976).  

O padrão de divisão do ambiente depende fortemente das estratégias de busca utilizadas 

por cada espécie em particular. Os indivíduos destas espécies percorrem inicialmente trilhas de 

feromônio produzidas para o recrutamento de companheiras para novas fontes de alimento 

descobertas, e depois se dispersam sobre a área de busca de forma individual. Após a captura do 

alimento, eles retornam ao ninho percorrendo as trilhas produzidas anteriormente, que persistem 

no solo por longos períodos de tempo. Como os recursos encontrados são praticamente estáveis, 

as formigas utilizam continuamente as trilhas previamente construídas.  

As trilhas pertencentes a colônias vizinhas são distribuídas sobre o ambiente e quase 

nunca se encontram, conduzindo os indivíduos em direções diferentes. Entretanto, ainda existe a 

possibilidade de que as áreas de busca de colônias vizinhas venham a se sobrepor. Caso isto 

aconteça, ocorre a agressão entre formigas na zona de sobreposição, porém ela se limita a 

confrontos apenas entre os indivíduos envolvidos. Quando duas trilhas de feromônio se 

encontram, ocorrem confrontos em massa entre as formigas pertencentes às duas colônias 

envolvidas e estes só finalizam quando as trilhas divergirem novamente. 

No caso da espécie Pogonomyrmex maricopa, as formigas deixam o ninho de modo 

individual e se dispersam em todas as direções. Este comportamento sugere que as sementes 

presentes no ambiente não se acumulam em regiões, mas são aleatoriamente distribuídas, o que 

significa que os setores são mais ou menos igualmente produtivos e freqüentados. Este sistema 

claramente não produz uma divisão da área de busca entre colônias vizinhas tão eficiente como 

o sistema de trilhas.  

Formigas da espécie Messor pergandei empregam uma estratégia de busca um pouco 

diferente daquelas utilizadas por insetos do gênero Pogonomyrmex. Indivíduos Messor 

exploram sucessivamente os diversos setores da área de busca existentes ao redor do ninho 

através de mudanças rotacionais de direção (RISSING e WHEELER, 1976). A direção do 

movimento é modificada ou uma nova rota é estabelecida quando o suprimento de alimento da 

área de busca inicialmente explorada decresce. Apesar do pouco conhecimento sobre o 

comportamento territorial desta espécie, sabe-se que elas apresentam limites territoriais menos 



18  

rígidos que as formigas Pogonomyrmex e que defendem somente as áreas freqüentemente 

utilizadas por seus indivíduos. 

 

2.5 – Competição 

 

          As formigas utilizam uma grande variedade de técnicas de defesa e ataque na busca de 

alimento e proteção do ninho. A competição entre colônias de formigas pode ser dividida em 

duas categorias: i) competição com interferência, na qual indivíduos excluem os competidores 

através de ameaças, lutas e venenos e ii) competição exploratória, onde os indivíduos utilizam 

as fontes de alimento e impossibilitam o acesso dos demais, porém sem agressão direta.  

A intensidade da competição tanto dentro como entre as espécies é dependente do 

ambiente em que elas se encontram e de sua posição na cadeia alimentar. Schöener (1986) 

verificou que espécies dentro de cada nível da cadeia possuem propriedades específicas que 

contribuem para o aumento do nível de competição por elas apresentado. Deste modo, animais 

de tamanho elevado realizam a competição de forma mais intensa, uma vez que se encontram 

próximos do topo da cadeia alimentar, são resistentes a ação de outros predadores e sobrevivem 

por um longo período de tempo.  

Estes dois últimos aspectos também caracterizam uma colônia de formigas, pois ao 

constituir um conjunto de unidades semelhantes, ela forma um grande organismo e seu período 

de sobrevivência é superior ao da maioria dos vertebrados. Além disso, a colônia é tipicamente 

protegida e defendida de predadores. Finalmente, as formigas percorrem intensamente os 

ambientes em que se encontram, possuindo assim todas as características necessárias para gerar 

competição tanto dentro como entre as espécies. 

O comportamento competitivo das formigas é complexo e multifacetado, podendo ser 

dividido nas categorias (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990): 

 

♦ As comunidades locais de formigas dispersam-se sobre o ambiente de acordo com seu 

tamanho, com o tipo ou o peso do alimento a ser transportado para o ninho; 

♦ Os ninhos e as trilhas usadas na busca de alimento da mesma espécie, ou de espécies 

estreitamente relacionadas, são distribuídos de modo uniforme ao longo do ambiente; 

♦ A remoção de algumas colônias pertencentes à mesma espécie ou a espécies 

diferentes produz um aumento no crescimento de outras colônias; 

♦ O deslocamento de indivíduos ou colônias em busca de alimento, devido à ação de 

outros indivíduos ou colônias, é comumente observado. 

 

A seguir são descritas as duas primeiras classes, que constituem as mais interessantes com 
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relação ao objetivo desta tese. O principal padrão de comportamento estudado por ecologistas é 

a diversificação de espécies na ocupação de um mesmo ambiente. Bernstein (1974) observou 

que a espécie Messor pergandei e duas espécies Pogonomyrmex realizam a busca de alimento 

em horas diversas do dia, baseadas na temperatura do meio. Por outro lado, formigas da espécie 

Messor capitatus e Messor structor ocupam diferentes regiões de um mesmo ambiente 

(DELAGE, 1968). Enquanto isto, algumas espécies de formigas que consomem um dado tipo de 

alimento e habitam o mesmo ambiente possuem indivíduos de tamanhos diferentes (CHEW e 

CHEW, 1980). Estas divergências das espécies que competem entre si pelo alimento permitem 

que elas coexistam em um dado meio. Entretanto, a existência destes padrões não constitui 

isoladamente prova suficiente de competição. Desta forma, se faz necessário explorar outras 

formas mais rigorosas de verificação deste fenômeno, que são apresentadas a seguir. 

          Levings e Franks (1982) verificaram que a aversão entre as colônias é mais forte quando 

elas pertencem à mesma espécie do que entre colônias de espécies diferentes. Outros 

pesquisadores (FRANKS e FLETCHER, 1983; SCHNEIRLA, 1933; WILLIS, 1967) 

verificaram que formigas Eciton burchelli não colidem com outras colônias da mesma espécie 

no seu movimento sobre o ambiente porque rejeitam locais em que existem trilhas de feromônio 

pertencentes à outras colônias desta espécie.  

As colônias também podem se excluir mutuamente, o que ocorre de diversos modos. Um 

deles é a aversão ativa, na qual as colônias emigram até que se encontrem espaçadas de seus 

competidores mais próximos por todos os lados que as circundam. Uma outra forma de exclusão 

é aquela em que duas colônias procuram se eliminar, até que somente uma permaneça no menor 

espaço que possa ser defendido.  

Finalmente, ela pode ocorrer através do direito de propriedade, no qual a primeira colônia 

a se estabelecer em um ambiente destrói as rainhas fundadoras que se aventuram no local, antes 

que elas possam construir uma nova colônia. A hipótese da competição através da dispersão 

uniforme das colônias obteve sucesso a partir das observações realizadas por Waloff e Blackith 

(1962) em formigas da espécie Lasius flavus, as quais se distribuem de forma aleatória sobre 

áreas com baixa densidade populacional e se dispersam uniformemente sobre locais de alta 

densidade. Outros pesquisadores observaram que colônias de tamanho elevado são separadas 

por distâncias superiores a colônias pequenas (RYTI e CASE, 1986), além de que a única causa 

da dispersão uniforme das colônias é a competição intra-específica.    

 

2.6 – Orientação e Memória 

 

Diversos estudos revelam que as formigas possuem as capacidades de orientação e 

memória, e que elas as utilizam em conjunto com as trilhas de feromônio para retornar ao ninho 

pelo caminho mais curto, após terem descoberto uma fonte de alimento, ou para manter a 
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exploração de uma fonte específica.  

Jander (1957) verificou o comportamento de indivíduos da espécie Formica rufa, que 

vivem em desertos, e observou que eles podem memorizar simultaneamente a posição de quatro 

pontos de referência separados e utilizá-los seguidamente para atingir uma dada fonte de 

alimento por até uma semana.  

Além disto, Jander (1957) observou que esta espécie é capaz de acompanhar o movimento 

do sol e ajustar o ângulo da sua trilha de retorno ao ninho comparando-o a este movimento. 

Assim, as formigas conseguem movimentar-se na direção do ninho por uma rota direta, 

enquanto percorreram um caminho tortuoso até encontrarem o alimento. O mesmo 

comportamento ocorre com formigas Aphaenogaster, Messor e Monomorium quando retornam 

ao ninho (SANTSCHI, 1911). Para formigas que buscam alimento à noite, o mesmo processo de 

orientação ocorre, com relação ao movimento da lua, para formigas Monomorium e Formica 

(JANDER, 1957; SANTSCHI, 1923). 

As formigas também se orientam através de uma luz polarizada (Lasius niger: VON 

FRISCH, 1950; Myrmica: VOWLES, 1954). Estudos demonstraram (BISCH-KNADEN e 

WEHNER, 2001; WEHNER et al., 1983, 1996) que as formigas Cataglyphis, que também 

vivem no deserto, realizam a integração do caminho para retornar ao ninho, cujo sistema de 

referência é o padrão da luz polarizada do céu. Estes insetos escolhem, nas bifurcações 

encontradas no retorno ao ninho, o ramo que possui o menor desvio da direção indicada pelo 

seu vetor de integração de caminho. Neste caso, o feromônio depositado pelas formigas que 

retornam ao ninho é usado para guiar as formigas que partem em direção à fonte de alimento. 

Shen et al. (1998) verificaram que formigas da espécie Tetramorium caespitum 

necessitam de luz para encontrarem uma rota direta no retorno ao ninho, enquanto percorrem 

um caminho tortuoso para atingir o alimento. Experimentos demonstraram que esta espécie é 

capaz de obter informação sobre o caminho que possui o menor desvio em relação ao ninho 

tanto sob a luz polarizada de um céu azul como sob a luz não-polarizada de um céu nublado. 

Nesta segunda situação, entretanto, as formigas necessitam de um período maior de tempo para 

voltarem ao ninho. 

Experimentos sugerem que a fidelidade destes insetos aos locais visitados está relacionada 

principalmente com sua memória visual. Em casos extremos, este aprendizado persiste por 

semanas ou meses. Quando uma modalidade sensorial sofre uma falha, as formigas empregam 

uma segunda modalidade, e assim sucessivamente. Deste modo, é possível esperar que a 

memória e fidelidade a regiões particulares do ambiente sejam aprimoradas, através da seleção 

natural, à medida que as fontes de alimento se tornam mais ricas e duradouras (GOSS et al., 

1989; PASTEELS et al., 1987). 

Recentemente, foi mostrado que as formigas Monomorium pharaonis são sensíveis aos 

ângulos formados pelas bifurcações encontradas em seu ambiente natural, os quais são 
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utilizados para determinar o caminho usado na volta dos insetos ao ninho ou na saída da área de 

busca de alimento (JACKSON et al., 2004). A partir da informação sobre os ângulos das 

bifurcações, as formigas são capazes de se reorientarem, caso estejam se movendo na direção 

errada. 

 

2.7 – Discussão 

 

Neste capítulo foram apresentados os principais aspectos do comportamento de colônias 

de formigas em busca de alimento. Verificou-se que as formigas conseguem trocar informação 

sobre todos os acontecimentos e necessidades da colônia através da emissão de uma substância 

química no solo, denominada feromônio, o que constitui uma forma de comunicação indireta. 

Isto permite que os indivíduos acompanhem as constantes mudanças do ambiente, otimizando 

suas ações sob diversas situações.  

As formigas podem realizar diversos tipos de recrutamento, necessitando da presença de 

um líder ou não. O recrutamento em massa, que se baseia em trilhas de feromônio, é a forma 

mais sofisticada de atrair e conduzir formigas a uma fonte de alimento.  

A quantidade de feromônio depositada no solo pelas formigas é dependente do tipo de 

alimento encontrado e do número de fontes no ambiente, como também do tamanho da colônia 

e da presença ou não de competidores, entre outros.  

Experimentos demonstraram que algumas espécies de formigas consideram aspectos do 

solo para se orientarem sobre o meio e retornarem ao ninho pelo caminho mais próximo, ou 

para encontrarem uma fonte de alimento. Outras espécies se orientam pelo movimento do sol ou 

da lua, no caso das espécies noturnas, enquanto outras se baseiam na luz do céu. 

As formigas apresentam algumas formas de aprendizado. Uma delas consiste na 

habituação dos insetos a um determinado acontecimento e a outra constitui a realização de ações 

a partir de determinados estímulos, que resultam em recompensa ou punição às formigas. 

Algumas espécies de formigas também se especializam em determinadas regiões do ambiente, 

ou em um dado tipo de alimento. 

A busca de alimento realizada pelas colônias de formigas constitui um problema de 

otimização, que visa maximizar a energia da colônia, onde cada indivíduo da mesma é 

considerado uma unidade de energia. Esta atividade também está sujeita a restrições, que 

compreendem a mortalidade dos indivíduos envolvidos na busca de alimento, como também 

aspectos comportamentais e fisiológicos dos insetos. 

As formigas utilizam estratégias diferentes de busca de alimento, de acordo com a 

distribuição e quantidade de fontes de alimento no ambiente em que vivem.  

A competição entre espécies e colônias pode ser agressiva, principalmente quando as 

formigas pertencem à mesma espécie. Em muitos casos, entretanto, as colônias coexistem sobre 
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um mesmo ambiente. Isto ocorre através da divisão do meio em regiões habitadas por diferentes 

colônias, como também através da busca de alimento em horários diferentes ao longo do dia. 

A partir do conhecimento sobre o comportamento das formigas em busca de alimento, o 

próximo capítulo apresenta alguns modelos desenvolvidos para simular as decisões destes 

insetos sob diferentes situações do ambiente.  
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3 – Revisão da Literatura sobre Modelos do 

Comportamento de Colônias de Formigas em Busca de 

Alimento 
 

Este capítulo descreve alguns modelos sobre o comportamento de colônias de formigas 

em busca de alimento presentes na literatura. Inicialmente, é descrito o primeiro modelo 

desenvolvido e suas variações, os quais consideram escolhas binárias dos insetos sobre o meio. 

A função de escolha das formigas proposta neste primeiro modelo é utilizada em grande parte 

dos demais modelos presentes na literatura. Posteriormente, é apresentado um modelo que 

considera várias fontes de alimento sobre o ambiente, seguido por um modelo que considera 

escolhas aleatórias das formigas. Finalmente, é descrita uma estrutura de modelagem que 

incorpora alguns modelos desenvolvidos anteriormente e que, deste modo, pode simular 

diferentes comportamentos de busca de alimento. Os modelos são apresentados em ordem 

crescente de complexidade do ambiente.  

 

3.1 – Escolhas Binárias 

 

A seguir são descritos alguns modelos matemáticos, obtidos a partir de experimentos, 

sobre o comportamento de formigas na busca de alimento, que objetivam relacionar as ações 

realizadas individualmente pelas formigas com o comportamento produzido coletivamente. 

Estes modelos consideram escolhas binárias, com relação aos caminhos e fontes de alimento 

sobre o ambiente. 

 

3.1.1 – Escolha entre dois caminhos iguais 

 

O primeiro experimento realizado por Deneubourg et al. (1990; GOSS et al., 1989, 1990) 

com colônias de formigas consistiu na introdução de uma ponte com dois caminhos de mesmo 

comprimento conectando o ninho da espécie Iridomyrmex humilis ou Linepithema humile, 
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denominada formiga Argentina, a uma dada fonte de alimento (Figura 3). Inicialmente, os dois 

caminhos foram igualmente usados pelas formigas. Porém, após um período de tempo, um deles 

foi selecionado de modo preferencial. Este constitui um sistema de realimentação positiva que, 

após um período de flutuação inicial, conduz rapidamente à preferência de um caminho. 

 

 
Figura 3 – Ponte sobre a qual realizou-se o experimento e porcentagem de formigas sobre os dois 

caminhos da ponte, a cada 3 min (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et al., 1990). 

 

A espécie de formiga considerada deposita feromônio no solo quando deixa o ninho e 

quando retorna ao mesmo, como também durante o recrutamento de companheiras para a 

captura de alimento (VAN VORHIS KEY e BAKER, 1986) e para a exploração do meio 

(ARON et al., 1989). A quantidade de feromônio em um caminho foi estimada como o número 

de formigas que o percorreram. Assim, a evaporação do feromônio foi ignorada e considerou-se 

que cada formiga depositou uma quantidade média de feromônio por onde se moveu. 

A partir do comportamento observado, Deneubourg et al. (1990; GOSS et al., 1989, 1990)  

desenvolveram o modelo descrito a seguir. Após um número i de formigas percorrerem a ponte, 

havia então i unidades de feromônio sobre a ponte. Dentre estas, Ai se encontravam no ramo A e 

Bi no ramo B. As próximas formigas a se moverem sobre a ponte selecionaram o ramo a ser 

percorrido de acordo com as probabilidades probA e probB, que dependem das variáveis Ai  e Bi: 
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na qual k é o grau de atração de um ramo sem feromônio e n é o grau de não-linearidade da 

escolha. 

 

A variável k determina a quantidade de feromônio necessária para que a escolha do ramo 

não seja aleatória. Um alto valor de n significa que, mesmo que um ramo apresente uma 

quantidade de feromônio levemente superior ao outro, este ramo possuirá uma chance 

significativamente maior de ser escolhido. Os valores destas variáveis foram obtidos 

empiricamente (k = 20 e n = 2), ajustando as escolhas das formigas experimentalmente com as 

simulações realizadas. Ao selecionar um dos ramos, a formiga adiciona feromônio a ele: 

 

                                                 δ+=+ ii AA 1                                                                    (3) 

 

                                              )1(1 δ−+=+ ii BB                                                                (4) 

 

                                                   iBA ii =+                                                                       (5) 

 

nas quais δ  é uma variável que recebe valor 1 ou 0 de acordo com as probabilidades probA e 

probB, respectivamente. Ai é incrementada em 1 quando o ramo A é escolhido, e Bi recebe 

incremento 1 quando o ramo B é escolhido. 

 

Os resultados obtidos nas simulações do modelo e nos experimentos estão na Figura 4.  

 

 
Figura 4 – Porcentagem de formigas sobre o ramo selecionado. Os pontos representam os valores 

medidos nos experimentos, a cada 3min para 30min. A curva sólida representa a média 

de S = 200 simulações de Monte Carlo e a curva pontilhada representa os valores 

médios de N = 20 experimentos (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et  al., 1990). 
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A curva pontilhada, que representa os resultados médios obtidos nos experimentos, 

mostra que a probabilidade de uma formiga selecionar o ramo recentemente utilizado por suas 

companheiras aumenta de forma rápida e não-linear, de acordo com o número de formigas que 

percorreram a ponte previamente. 

Goss et al. (1990) observaram que, se somente os indivíduos que retornavam ao ninho 

depositassem feromônio, um ramo ainda seria preferencialmente selecionado, mas somente 

como uma escolha acumulada destas formigas. Eles também concluíram que a evaporação do 

feromônio afetaria a realimentação positiva, principalmente se existissem poucos indivíduos se 

movendo sobre a ponte, e estatisticamente as formigas utilizariam os dois ramos de forma igual. 

 

3.1.2 – Escolha entre dois caminhos diferentes 

 

Uma série de experimentos idêntica à descrita anteriormente foi realizada, envolvendo 

uma ponte com dois módulos, onde cada um deles consistia em dois ramos de comprimentos 

diferentes: um ramo curto e um ramo longo (Figura 5). 

Os resultados obtidos demonstraram que as formigas são capazes de selecionar 

coletivamente o menor caminho entre o ninho e a fonte de alimento (Figura 6a-d). Quando os 

dois ramos possuíam mesmo comprimento (r = 1), não houve uma preferência significativa por 

um dos caminhos do ambiente (Figura 6a). Nesta situação, apenas em 46% dos testes, mais de 

80% das formigas escolheram um dos caminhos.  

 

 
Figura 5 – Seleção do menor ramo em cada módulo de uma ponte binária, após 4 min e 8 min 

(GOSS et al., 1989, 1990). 

 

Entretanto, quando os ramos possuíam comprimentos diferentes (r = 1,4 e r = 2), o ramo 
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curto foi selecionado de forma preferencial significativa e crescente pelas formigas (Figura 6b-

c). Porém, quando r = 2 e o ramo curto foi introduzido após a trilha de feromônio ter sido 

construída, as formigas não foram capazes de selecionar prioritariamente o menor caminho, que 

foi escolhido por mais de 40% dos indivíduos somente em 11,11% dos experimentos (Figura 

6d). 

 

 
            (a)                                       (b)                                     (c)                                     (d) 

Figura 6 – Distribuição do fluxo de formigas sobre o ramo curto nos experimentos, onde r = 

relação entre o comprimento do ramo longo e o do ramo curto e N = número de 

experimentos. (a) r = 1, N = 26; (b) r = 1,4, N = 18; (c) r = 2, N = 14 e (d) r = 2, N = 18, 

porém o ramo menor foi introduzido somente após 30min do início do experimento, o 

fluxo de formigas foi medido entre 20-30min após a introdução do ramo menor. Nas 

Figs. 6a-c, o fluxo de formigas foi medido entre 30-40min após a inserção da ponte 

(GOSS et al., 1989, 1990). 

 

O modelo desenvolvido anteriormente foi modificado para considerar o tempo 

despendido pelas formigas para percorrer cada um dos dois ramos do ambiente considerado. O 

número de indivíduos se movendo sobre a ponte a cada passo de tempo em cada direção foi 

representado pela variável φ. Neste modelo, os pontos de escolha da ponte foram representados 

por j (j = 1, 2). Cada formiga seleciona o ramo curto A ou o ramo longo B com probabilidade 

jAprob ,  ou jBprob , , de acordo com a concentração de feromônio sobre os ramos Aj e Bj de 

cada ponto de escolha j.  

Os indivíduos que selecionaram o ramo curto A em j = 1 (ou 2) alcançaram o próximo 

ponto de escolha j = 2 (ou 1) aproximadamente 20s depois, dado sua velocidade média e 

comprimento do ramo. Os indivíduos que escolheram o ramo longo B em j = 1 (ou 2) 

despenderam 20 vezes r segundos para atingir o ponto de escolha j = 2 (ou 1), onde r é a relação 

entre o comprimento do ramo longo e o do ramo curto. A cada passo de tempo t, as equações 

que regem este sistema são: 

 

               jAjA
j probtprob

dt

dA
,',

)20( φφ +−=  )1;2:2;1( '' ==== jjjj                    (6) 
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                                  jBjB
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)20( φφ +−=                                           (7) 
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                                           1,, =+ jBjA probprob                                                            (9) 

 

A adição de feromônio durante o movimento das formigas se manteve como descrito 

anteriormente (Eqs.3-5), enquanto as Eqs.(1-2) foram adaptadas ao novo ambiente considerado. 

As Eqs.(6-7) representam a variação da concentração de feromônio sobre os ramos A e B do 

ambiente ao longo do tempo. 

Os atrasos introduzidos nas Eqs.(6-7) são fundamentais na escolha do ramo a ser seguido. 

O ramo curto em cada módulo da ponte receberá feromônio das formigas que se movimentam 

tanto em direção à fonte como no sentido inverso, antes que isso ocorra com o ramo longo, que 

no mesmo período receberá feromônio somente dos indivíduos que se movem em uma destas 

direções. Isto permitirá que os ramos curtos, que constituem a melhor escolha, possuam maior 

concentração de feromônio que os longos, conduzindo um número superior de formigas a 

escolherem o menor caminho. 

Este processo é constantemente amplificado pela ação das demais formigas da colônia, a 

menos que elas realizem uma escolha aleatória, invertendo esta situação. Quanto maior é a 

vantagem inicial entre os caminhos, isto é, quanto maior φ e r, maior a probabilidade de que o 

ramo curto seja escolhido. 

As simulações deste modelo são apresentadas a seguir (Figura 7) e refletem os resultados 

experimentais obtidos. Primeiramente, a probabilidade da colônia selecionar o ramo curto 

aumenta de acordo com a diferença de comprimento entre os dois ramos existentes (Figura 7a-

c). Assim também, quando o ramo curto é apresentado à colônia após a seleção do ramo longo, 

as formigas não são capazes de selecioná-lo preferencialmente, devido à natureza irreversível do 

processo de realimentação positiva envolvido nesta escolha (Figura 7d). 

Se, como na maioria das espécies, os indivíduos depositam feromônio somente no retorno 

ao ninho, a colônia não é capaz de selecionar o ramo curto, uma vez que não existe um período 

inicial durante o qual o ramo curto recebe feromônio duas vezes mais que o ramo longo (GOSS 

et al., 1990). Em geral, quanto maior a diferença entre a trilha construída no solo pelas formigas 

que partem do ninho e aquelas que retornam a ele, mais aleatória é a sua escolha. Entretanto, os 

autores deste modelo não excluem a contribuição de outros mecanismos do comportamento das 

formigas nas suas decisões sobre o caminho a ser percorrido. 
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               (a)                                     (b)                                     (c)                                   (d) 

Figura 7 – Distribuição do fluxo de formigas sobre o ramo curto nas simulações do modelo 

descrito nas Eqs. (6-9), onde r = relação entre o comprimento do ramo longo e o do 

ramo curto, L = número de simulações e φ = tráfego de formigas sobre a ponte em cada 

direção, no período de 501-1.000s, por segundo. Para φ = 0,5/s e: (a) r = 1, L = 1.000; 

(b) r = 1,4, L = 1.000; (c) r = 2, L = 1.000 e (d) r = 2, L = 1.000, porém o ramo curto foi 

introduzido somente após 1.000s. (GOSS et al., 1989, 1990). O fluxo de formigas foi 

medido no período de 1.501-2.000s. 

 

É importante observar que a seleção do menor caminho não se deve à ação individual das 

formigas, resultante da comparação do comprimento de cada ramo da ponte. Na verdade, é 

conseqüência do processo contínuo de construção e seguimento das trilhas de feromônio e das 

limitações físicas do sistema.  

 

3.1.3 – Escolhas entre duas fontes  

 

Os mecanismos descritos anteriormente também podem conduzir a colônia a selecionar a 

melhor fonte de alimento dentre várias, envolvendo, porém, uma resposta individual das 

formigas um pouco mais flexível (PASTEELS et al., 1987). Isto se deve ao fato de que a 

quantidade de feromônio depositada por algumas espécies de formigas na volta ao ninho é 

proporcional à qualidade da fonte de alimento encontrada. 

Os experimentos realizados envolvendo fontes de alimento de qualidade diversa 

utilizaram a espécie Lasius niger. As formigas desta espécie depositam feromônio tanto no 

movimento em direção à fonte de alimento como quando retornam ao ninho, porém o depósito 

de feromônio ocorre somente após a descoberta do alimento.  

Duas fontes ilimitadas contendo 1M (M = molar) de sacarose foram posicionadas a 60 cm 

do ninho da colônia, que possuía as dimensões 80 x 80cm. O número de formigas em cada uma 

destas fontes de alimento foi verificado (Figura 8). Novamente, após um período inicial em que 

as formigas oscilaram em sua escolha, uma das fontes foi abruptamente mais explorada que a 

outra. 

 



30  

 
Figura 8 – Proporção de formigas em cada uma das duas fontes de igual qualidade (1M de 

sacarose), apresentadas simultaneamente, como uma função do tempo (GOSS et al., 

1990). 

 

O modelo utilizado nesta escolha é aquele apresentado anteriormente e representado pelas 

Eqs.(1-5). É importante notar que o comportamento de espécies com diferentes estilos de vida, 

Iridomyrmex humilis e Lasius niger, produziu resultados similares, uma vez que elas utilizam o 

mesmo mecanismo de comunicação, baseado nas trilhas de feromônio, e depositam esta 

substância nos dois sentidos do seu movimento. 

Quando as duas fontes de alimento apresentadas à colônia possuíram quantidades 

diferentes de alimento (1M e 0,1M de sacarose), tornando uma delas mais rica que a outra, as 

formigas foram capazes de escolher rapidamente a melhor delas (Figura 9a). Isto não ocorreu, 

entretanto, quando a fonte rica foi introduzida após o recrutamento para a pior fonte ter sido 

estabelecido (Figura 9b). Neste caso, a colônia manteve a exploração da fonte pobre, mesmo 

após a descoberta da melhor fonte. Para esta situação, as Eqs.(3-4) necessitaram ser modificadas 

da seguinte forma: 

 

                                                 δIAA ii +=+1                                                                 (10) 

                                     

                                          )1(1 δIBB ii −+=+                                                       (11) 
 

nas quais: I = relação entre o feromônio depositado em média pelas formigas que retornam da  

fonte rica em alimento (1M) com relação àquele depositado pelas formigas que 

retornam da fonte pobre em alimento (0,1M); 

      Ai = quantidade de feromônio depositada na fonte rica em alimento (1M); 

      Bi = quantidade de feromônio depositada na fonte pobre em alimento (0,1M). 
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                                             (a)                                                                                    (b) 

Figura 9 – Proporção de formigas sobre cada uma das duas fontes apresentadas. (a) Quando as 

fontes possuem quantidade de alimento diferente (1M e 0,1M) e (b) Quando além da 

situação (a), a fonte mais rica (1M) é apresentada posteriormente em relação a mais 

pobre (0,1M). (GOSS et al., 1990). 

 

A probabilidade das formigas selecionarem a melhor fonte é apresentada como uma 

função de I (Figura 10). Cada ponto representa o resultado de 500 simulações com 1.000 

formigas. É importante observar que pequenas diferenças na resposta individual das formigas 

são amplificadas pelo sistema de trilhas, produzindo grandes diferenças na resposta coletiva das 

mesmas. 

 
Figura 10 – Resultado das simulações do modelo envolvendo as Eqs. (1-2 e 5) e (10-11). A 

porcentagem de formigas que escolhem a melhor fonte é função de l. Cada ponto 

representa o resultado de L = 500 simulações com 1.000 indivíduos (GOSS et al., 

1990). 

 

Mais uma vez, a seleção da melhor fonte de alimento não foi resultante de comparações 
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diretas entre as fontes disponíveis, pelos indivíduos da colônia. Esta escolha decorreu do 

depósito individual dos insetos de uma maior quantidade de feromônio quando a fonte 

descoberta possuiu maior concentração de alimento. 

Finalmente, verificou-se que uma trilha com baixa concentração de feromônio não 

consegue atrair um número de formigas superior àquele que percorre uma trilha com alta 

concentração de feromônio, como descrito anteriormente pelas Eqs.(1-2). Uma trilha bem 

estabelecida que conduz à uma fonte com pouca quantidade de alimento é, portanto, preferida 

em relação a uma trilha com baixa concentração de feromônio, que conduz a uma fonte rica em 

alimento (GOSS et al., 1990). A colônia de formigas pode exibir, assim, um comportamento 

sub-ótimo do ponto de vista dos benefícios obtidos na busca de alimento. 

 

3.2 – Múltiplas Escolhas Entre Fontes Diferentes 

 
Considerou-se, até o momento, a escolha coletiva das formigas entre duas alternativas, 

relacionadas com os caminhos a serem percorridos para atingir uma dada fonte de alimento ou 

com a própria fonte de alimento a ser utilizada. Os experimentos descritos a seguir envolvem a 

utilização de várias fontes de alimento pequenas e limitadas.  

Os mecanismos empregados anteriormente pelas formigas produzem, neste caso, a 

utilização alternada das trilhas produzidas ao redor do ninho, a qual ocorre em um período 

regular de tempo (GOSS e DENEUBOURG, 1989; GOSS et al., 1990). Como estes testes 

envolveram uma escala de tempo superior às anteriores, a evaporação do feromônio foi levada 

em consideração no modelo proposto. 

O desenvolvimento do modelo se baseia nas observações realizadas (BERNSTEIN, 1975; 

RISSING e WHEELER, 1976) em formigas da espécie Messor pergandei, que modificam a 

direção da trilha utilizada a partir do ninho em períodos de busca seqüenciais (Figura 11). 

Apesar de apresentar um certo nível de irregularidade, as trilhas construídas por esta espécie 

podem ser consideradas como um giro completo sobre o ninho por um período que pode 

constituir em vários dias até três semanas. Quanto menor a quantidade de alimento na área de 

busca, mais rápida é a mudança de direção da busca de alimento realizada pelas formigas. 

O modelo utiliza a mesma lógica empregada nas Eqs.(1-5), considerando, porém, o 

surgimento e desaparecimento de fontes de alimento. A área de busca é circular, com o ninho 

localizado no centro, e dividida em um número s de setores. Uma quantidade γi de sementes 

surge em cada setor i a cada unidade de tempo, o qual contém Si sementes no total. Uma fração 

u destas sementes desaparece a cada unidade de tempo, devido à competição entre as espécies e 

deterioração do alimento. 
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Figura 11 – Apresentação das 16 colunas de busca utilizadas consecutivamente pelas formigas M. 

pergandei. Observe que duas colunas coexistem no tempo nos períodos de busca 1 e 

14 (GOSS et al., 1990, redesenhado de RISSING e WHEELER, 1976). 

 

Uma trilha conduz as formigas a um setor do ambiente, a qual possui Ci unidades de 

feromônio, cujo percentual e evapora a cada unidade de tempo. Um número D de formigas 

deixa o ninho a cada unidade de tempo e uma fração de insetos fi seleciona o setor i, de acordo 

com as Eqs.(1-2). Dentre estes indivíduos, uma pequena porção z se difunde sobre os dois 

setores adjacentes a  i, (i + 1) e (i – 1). 

A quantidade de sementes presentes em cada setor do ambiente é calculada como o 

produto entre uma constante g, o número de formigas envolvidas na busca Fi e uma função do 

número de sementes Si naquele setor, 
)( i

i
Sd

S
+

. Esta expressão aumenta de 0 a 1 de acordo com 

o valor de Si, onde o parâmetro d é uma constante.  

Ao final de cada passo de tempo, todos os indivíduos envolvidos na busca retornam ao 

ninho. Aqueles que encontraram uma semente, adicionam uma unidade de feromônio à trilha 

que conduz ao setor onde a mesma foi descoberta. Os indivíduos que não encontraram alimento, 

retornam ao ninho sem atualizar a trilha percorrida. Assim, tem-se: 

 

♦  Variação do número de sementes sobre o setor i: 

 

                                         i
i

i
ii

i uS
Sd

SgF
dt

dS
−

+
−=

)(
γ     ),,1( bi K=                                    (12) 

 

♦  Variação da concentração de feromônio sobre o setor i: 
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♦  Número de formigas envolvidas na busca no setor i: 

 

                                          ))21(( 11 −+ ++−= iiii fzfzfzDF                                                 (14) 

 

♦ Fração de formigas que selecionam o setor i do ambiente: 
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na qual  fi+1, fi-1 = fração de formigas que selecionam o setor (i + 1) e (i – 1), respectivamente. 

 

Os resultados das simulações realizadas envolveram a divisão do ambiente em 4 setores, 

porém eles se mantiveram quando a área de busca compreendeu um número maior de setores 

(Figura 12). Os parâmetros utilizados nas Eqs.(12-15) receberam os seguintes valores: D = 100; 

e = 0,03; g = 0.1; u = 0,001; z = 0,05; γi = 2 (i = 1,..,4); d = 1.000 e S0 = γ/u.  

 

 
Figura 12 – Resultados das simulações, apresentando a porcentagem de formigas em cada setor do 

ambiente como função do tempo (GOSS e DENEUBOURG, 1989; GOSS et al., 

1990). Os indivíduos formam uma trilha que se inicia no setor 2 e muda no sentido 

horário para os setores 3, 4, 1, 2, 3, etc., em um período de tempo regular. 

 

No instante de tempo t = 0, cada setor i continha γi/u sementes e não havia feromônio em 
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nenhum deles. Como ocorreu no experimento da ponte, um setor foi selecionado após um 

período inicial de flutuação, sendo neste caso o de no  2. 

À medida que as formigas utilizavam prioritariamente o setor 2, o número de sementes 

neste local foi decrescendo, enquanto ele se acumulava nos demais setores. Com o passar do 

tempo, tornou-se difícil encontrar sementes no setor 2 e a partir deste momento, a trilha que 

conduzia a este ponto não foi mais reforçada, o que, em conjunto com a evaporação do 

feromônio, provocou a diminuição desta substância sobre a mesma. Neste instante, as trilhas 

que conduziam aos setores 1 e 3, adjacentes ao 2, possuíam maior quantidade de feromônio que 

o caminho que levava ao setor 4, pois este foi explorado em uma proporção menor que os 

demais.  

Deste modo, ao invés de selecionar aleatoriamente qual dos (s-1) setores remanescentes 

seria visitado, as formigas escolheram coletivamente entre os setores 1 e 3, e neste caso o 

escolhido foi o de no 3. Quando a quantidade de sementes neste setor tornou-se muito pequena, 

havia novamente trilhas com uma pequena concentração de feromônio que conduziam aos 

setores adjacentes 2 e 4.  

Entretanto, o setor 2 possuía poucas sementes, pois o tempo decorrido desde a sua ampla 

utilização não havia sido suficiente para estabelecer uma grande quantidade de alimento neste 

local. Então, as formigas selecionaram o setor 4, reforçando a trilha que conduzia ao mesmo. A 

partir deste momento, os indivíduos se mantiveram escolhendo o próximo setor na mesma 

direção seguida antes, realizando a rotação ao redor do ninho sobre as trilhas presentes. No 

instante em que as formigas haviam percorrido um círculo completo, os setores originalmente 

explorados apresentavam novamente uma grande quantidade de sementes e a rotação foi 

mantida indefinidamente. 

Novamente, não houve nenhum componente no comportamento individual das formigas 

que tenha sugerido seu movimento em direção a um setor em um dia e naquele adjacente ao 

mesmo no próximo dia. O número de indivíduos envolvidos na busca e de fontes de alimento 

determinou a velocidade com que as trilhas foram alternadas.  

É importante observar que a utilização alternada das trilhas não constitui a única solução 

do modelo desenvolvido, sendo possível gerar um padrão de busca aleatório ou fixo em um 

dado setor. Isto demonstra que o mesmo comportamento individual, utilizado em diferentes 

condições ambientais, pode produzir padrões diferentes de busca. 

 

3.3 – Modelo Baseado no Erro 

 

Deneubourg et al. (1983) verificaram que uma das formas de uma colônia eliminar as 

variações do ambiente é a realização de erros, que constituem decisões aleatórias, 

caracterizando-se pelo movimento de uma formiga diferente daqueles realizados previamente 
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por suas companheiras, as quais tendem a selecionar as menores rotas e/ou melhores fontes. 

Assim, estes pesquisadores desenvolveram um modelo que avalia o grau de aleatoriedade das 

decisões dos indivíduos que deve ser usado, sob diversas situações, para que a eficiência da 

coleta de alimento seja continuamente mantida. O nível de aleatoriedade usado durante o 

recrutamento das formigas na captura de alimento é variável entre as espécies e provavelmente 

dentro da mesma espécie, de acordo com condições internas e externas à colônia. 

O recrutamento de formigas para a obtenção de alimento foi descrito por Deneubourg et 

al. (1983) através das equações apresentadas a seguir. 

 

♦  Fluxo de formigas em direção a uma fonte: 

 

                                                           )( XGoXJ −=+                                                             (16) 

 

♦  Fluxo de formigas partindo da fonte em direção ao ninho: 

 

                                                      hXJ −=−                                                                   (17) 

 

nas quais: G = número de formigas disponíveis para o recrutamento; 

      X = número de formigas presentes na fonte; 

      o = taxa de recrutamento dividida pelo número de formigas no ninho; 

      h = inverso do tempo despendido próximo à fonte e no retorno ao ninho. 

 

Quando a fonte não possui mais alimento, a evolução do número de formigas na fonte (X) 

é determinada pela Eq.(17). Assim, a taxa de evolução total de X é a seguinte: 

 

                                       hXXGoX
dt
dX

−−= )(      (fonte com alimento)                      (18) 

 

                                               hX
dt
dX

−=       (fonte esgotada)                                        (19) 

 

Os valores atribuídos aos parâmetros do modelo foram obtidos em um experimento com a 

espécie Tetramorium impurum, sendo: o = 32x10-5 formigas/minuto; h = 16x10-3/minuto e D = 

650 indivíduos. A adequação do modelo ao experimento pode ser verificada na Figura 13. 

O modelo proposto considerou a presença de apenas uma fonte de alimento no ambiente. 

Experimentos compreendendo a introdução simultânea de diversas fontes sobre a área de busca 

demonstraram que a primeira delas foi encontrada por acaso e que a descoberta das demais foi 



37  

um produto da aleatoriedade emprega previamente pelas formigas. Deste modo, os 

recrutamentos para as diferentes fontes são descritos como uma forma generalizada do modelo 

apresentado anteriormente: 

 

                                        ∑ −
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Quando a fonte i se encontra esgotada: 

 

                                                        i
i hX

dt
dX

−=                                                              (21) 

 

nas quais: Xi = número de formigas presentes na fonte i; 

       aii = número de formigas recrutadas para a fonte i, que se movem para esta fonte; 

       aji = número de formigas recrutadas para a fonte j, que se movem para a fonte i; 

       p = número de fontes do ambiente. 

 

 

 
Figura 13 – Resultados obtidos no experimento realizado (linha contínua) e nas simulações do 

modelo (linha tracejada). (DENEUBOURG et al., 1983). 

 

Os termos aii e aji foram calculados de acordo com a hipótese de que as formigas que se 

movem em direção às fontes são distribuídas sobre o ambiente através de uma distribuição 

Gaussiana, centrada nas fontes: 
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na qual: M = fator de normalização; 

   2w = dimensão da fonte; 

   ri ,rj = ponto central das fontes i e j, respectivamente; 

   ri + w, ri - w = distância entre o ponto central da fonte i e uma das extremidades de i; 

  θ = inverso do desvio-padrão da distribuição Gaussiana. 

 

A distribuição Gaussiana é uma representação simplificada de uma combinação de 

eventos diferentes: a probabilidade de uma formiga perder a trilha e a amplitude de um 

movimento aleatório, subseqüente à perda da trilha. A escolha da distribuição Gaussiana se 

mostrou adequada com relação aos experimentos realizados por Parro (1981). 

É possível verificar que, à medida que θ  aumenta, o nível de ruído ou aleatoriedade 

decresce. Quanto menor a área coberta pela distribuição Gaussiana, mais determinístico será o 

recrutamento e maior será o número de formigas recrutadas para uma fonte que realmente 

alcançarão a mesma.  

As simulações do modelo descrito anteriormente foram realizadas como segue. No 

instante de tempo t = 0, uma determinada quantidade de alimento U foi distribuída igualmente 

sobre um número p de fontes, que foram mantidas a uma distância constante e uniforme do 

ninho (1m). A distância entre duas fontes localizadas nos extremos do ambiente também foi 

estabelecida constante e igual a 1m. Também a distância entre as fontes vizinhas se manteve 

igual, variando de acordo com o número de fontes presentes. Em todas as situações 

consideradas, os valores dos parâmetros do modelo D, o e h, foram mantidos constantes. A 

seguir, são apresentadas individualmente cada uma das situações simuladas por Deneubourg et 

al. (1983), que procuraram estudar as relações entre o tempo necessário para exploração de uma 

dada quantidade de alimento V dentre aquela oferecida U, bem como os parâmetros θ  e p. 

 

3.3.1 – Variação do número de fontes e coleta de todo o alimento disponível 

 

Quando o ambiente possui somente uma fonte de alimento, a melhor estratégia de 

recrutamento é aquela sem a presença de erros, na qual o tempo de coleta do alimento decresce 

assintoticamente para valores crescentes de θ.  

Entretanto, quando o alimento se encontra distribuído sobre diversas fontes, existe um 

valor de θ, denominado θótimo, que minimiza o tempo de exploração de uma fonte (Figura 14). 

Nos experimentos realizados envolvendo a variação do número de fontes p e a coleta de todo o 

alimento disponível (V = U), os parâmetros do modelo receberam os seguintes valores: D = 650, 

U = 1ml; o = 10-3; V = 1ml; h = 16x10-3 e 2w = 1,4cm. 
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Figura 14 – Tempo de coleta de alimento para diferentes números de fontes (p). Em todos os 

casos, todo o alimento oferecido é coletado (V = U), (DENEUBOURG et al., 1983). 

 

É possível observar que as curvas apresentaram dois pontos distintos de tempo mínimo de 

coleta, para um número de fontes superior a 7. O primeiro deles, obtido sob um valor menor de 

θ, caracteriza um tipo de recrutamento mais estocástico e corresponde a uma técnica de busca 

sub-ótima com respeito ao tempo despendido na tarefa. 

Verifica-se também que o valor de θótimo decresceu à medida que o número de fontes 

aumentou, o que significa que as formigas devem aumentar o nível de erro utilizado quando o 

alimento se encontra distribuído sobre um número maior de fontes. 

 

3.3.2 – Variação da quantidade de alimento oferecido 

 

No segundo conjunto de testes realizado, o número de fontes p introduzidas no ambiente e 

a quantidade de alimento coletado V permaneceram constantes, tendo sido variada a quantidade 

de alimento U oferecido em cada fonte (Figura 15). Deste modo, os valores estabelecidos aos 

parâmetros do modelo foram: p = 9; V = 1ml e os demais permaneceram como antes. Esta 

situação representa o comportamento de uma colônia em ambientes que diferem em relação à 

quantidade de alimento oferecida e a dimensão de suas fontes. 

De acordo com os resultados, quando a quantidade de alimento coletada se encontrou 

próxima daquela disponível (V / U ≥ 0,9), as curvas apresentaram dois pontos mínimos de 

tempo distintos. Porém, quando a taxa (V / U < 0,9), somente um ponto de θótimo é encontrado. 
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Este valor aumentou quando a taxa analisada decresceu, o que representa uma diminuição do 

erro utilizado. Isto sugere que, quando o alimento é abundante, caracterizando grandes fontes 

em um ambiente, o recrutamento deve ser mais determinístico. 

 

 
 

Figura 15 – Tempo de coleta de alimento para diversas quantidades de alimento U (ml) 

disponíveis nas  fontes sobre o ambiente (DENEUBOURG et al, 1983). 

 

Uma outra observação importante refere-se à existência de um valor crítico da taxa (V / U 

= 0,5), a partir do qual o tempo de exploração completa de uma fonte aumentou 

significativamente com pequenas variações de θótimo. Abaixo desta proporção, por sua vez, θótimo 

sofreu um rápido acréscimo à medida que a quantidade de alimento oferecida U aumentou, 

trazendo, porém, pouco benefício ao tempo de coleta. Valores de θ  inferiores a θótimo  não 

afetaram seriamente a eficiência da captura de alimento, entretanto esta interferência ocorreu 

para valores elevados desta variável. Isto indica que, quando o alimento é farto e as fontes 

grandes, a quantidade de erro introduzida no recrutamento é menos crítica, a menos que a 

espécie envolvida não atue de forma muito determinística. 

Como o ajuste de θ  não provocou uma melhora significativa no tempo gasto na captura 

do alimento quando a proporção da coleta é inferior a 50% da disponibilidade do mesmo, os 

autores acreditaram que encontrariam uma maior diversidade de recrutamentos em ambientes 

com grande quantidade de alimento em relação àqueles com pouca oferta do mesmo. 

 
 

3.3.3 – Variação da quantidade de alimento coletado 

 

Neste último conjunto de testes, a quantidade de alimento oferecido e o número de fontes 
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permaneceram constantes, enquanto a quantidade de alimento coletado sofreu variação (Figura 

16). Neste caso, então: p = 9, U = 1ml e os demais parâmetros foram mantidos como antes. Esta 

situação representa os vários comportamentos de diferentes espécies dentro de um dado 

ambiente. 

 

 
Figura 16 – Tempo de coleta para diferentes quantidades de alimento obtido V (ml) 

(DENEUBOURG et al, 1983). 

 

Como esperado, as curvas obtidas demonstraram uma certa similaridade com aquelas 

apresentadas na simulação anterior. As diferenças se encontram no fato de que as curvas 

decresceram de forma mais acentuada que antes quando a taxa (V / U) sofreu um acréscimo e o 

tempo despendido na coleta aumentou rapidamente nestas ocasiões. Novamente, pequenas 

variações de θ  em torno de seu valor ótimo foram mais críticas quando a quantidade de 

alimento coletado foi superior a 50% da disponibilidade do mesmo. 

Os resultados produzidos pelo modelo demonstram que quando existem muitas fontes em 

um ambiente, as espécies que utilizam a técnica de exploração de uma fonte devem empregar 

um valor pequeno e fixo de θ. 

Seu recrutamento deve ser estocástico, porém a quantidade de erro introduzida durante 

esta tarefa deve ser ajustada ao nível de distribuição do alimento (Figura 15). Além disso, estas 

espécies necessitam manter o controle das fontes descobertas por longos períodos de tempo. Por 

outro lado, espécies que se baseiam na rapidez da exploração de uma dada fonte, devem atuar de 

forma mais determinística, entretanto a quantidade de erro utilizada na sua comunicação pode 

ser amplamente variada. Desta forma, o modelo demonstrou que o nível ótimo de erro utilizado 

por uma colônia depende da quantidade de alimento descoberto, a forma como ele se encontra 

distribuído e a estratégia de obtenção do mesmo empregada pela colônia. 
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A proporção do alimento necessário à colônia em relação àquele descoberto é dependente 

do tamanho e número de indivíduos envolvidos na busca. Assim, Deneubourg et al. (1983) 

esperavam que grandes colônias que possuam formigas de tamanho elevado apresentassem um 

comportamento mais estocástico. 

O modelo descrito possui algumas limitações com relação às condições experimentais dos 

testes realizados, como a divisão uniforme e distribuição regular da quantidade de alimento 

disponível no ambiente, bem como as distâncias fixas e iguais entre as fontes e o ninho. Apesar 

disto, os autores acreditam que o modelo sugere fortemente que um determinado nível de erro 

pode ser vantajoso durante o recrutamento de formigas para a captura de alimento em um 

ambiente com diversas fontes. 

 

3.4 – Modelo Baseado em Estados 

 

Sumpter e Pratt (2003) propuseram uma estrutura geral de sistemas de busca de alimento 

que pode ser utilizada para modelar o comportamento de diferentes grupos de insetos sociais 

durante esta tarefa. O modelo desenvolvido se baseia em cinco estados comportamentais diante 

de n fontes de alimento. A cada estado é associada uma variável, indexada pela fonte de 

alimento a que se refere, quando necessário, a qual representa o número de indivíduos que se 

encontra naquele estado (Figura 17): 

 

1. Espera (O) → indivíduos no ninho, disponíveis para iniciar a busca de alimento. 

2. Busca (S) → indivíduos à procura de novas fontes. 

3. Exploração (Ei) → indivíduos explorando a fonte i. 

4. Recrutamento (Ri) → indivíduos recrutando companheiros para a fonte i. 

5. Seguimento (Fi) → indivíduos que seguem os recrutadores para a fonte i, de forma                    

direta ou indireta. 

 

No diagrama de estados apresentado na Figura 17, os quadrados representam os estados, 

enquanto as linhas conectando os mesmos indicam a taxa de fluxo de indivíduos entre os 

estados. As setas indicam a direção em que os indivíduos se movimentam e mudam de estado. 

Os autores declararam que este modelo pode incorporar outros estados, de acordo com as 

características do sistema considerado. Os indivíduos se movimentam entre os estados do meio 

de acordo com determinadas taxas de recrutamento e abandono de uma dada fonte. A população 

de operárias que se encontra no ninho (O) aumenta à medida que os indivíduos envolvidos na 

busca interrompem este movimento (b), os exploradores se retiram da fonte i (gi) e os 

seguidores se perdem e retornam ao ninho (vi). De forma inversa, a população do ninho decresce 



43  

quando os trabalhadores se lançam na procura de alimento (a), se tornam exploradores devido 

ao recrutamento indireto (ji) e quando eles seguem seus companheiros para várias fontes, como 

conseqüência do recrutamento direto (hi). 

 

 
    

Figura 17 – Diagrama de fluxo dos estados comportamentais utilizados (SUMPTER e PRATT, 2003).  

 

Combinando estas variáveis, obteve-se, para um número de fontes igual a k: 
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O número de insetos sociais que procuram novas fontes (S) aumenta em função dos 

indivíduos que se tornam ativos para a busca de alimento (a), aqueles que se perdem enquanto 

seguem o recrutamento direto de seus companheiros para a fonte i (ui) ou enquanto exploram i 

(ci). Assim também, este valor é decrescido de acordo com a quantidade de exploradores que se 

tornam inativos (b) e com aqueles que descobrem a fonte i (di). Assim: 
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Enquanto isto, o volume de indivíduos que exploram i (Ei) sofre acréscimos à medida que 

os trabalhadores respondem positivamente aos recrutamentos direto (si) e indireto (ji) para esta 

fonte e descobrem i (di). Este volume decresce à medida que os trabalhadores se retiram de i (gi) 

e se perdem (ci). Os exploradores podem despender uma proporção do seu tempo de atividade 
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engajados no recrutamento direto de seus companheiros. Esta proporção de tempo é governada 

pelo número de indivíduos que iniciam o recrutamento (pi) e os que paralizam esta atividade (qi) 

para retornar a exploração da fonte i. As equações que regem estas ações são as seguintes: 

 

                      iiiiiii
i pcgqdjs

dt
dE

−−−+++=   para ∀ i ∈ {1, ..., k}                       (25) 

 

                                    ii
i qp

dt
dR

−=    para ∀ i ∈ {1, ..., k}                                            (26) 

 

Finalmente, a população de insetos que segue um sinal de recrutamento para uma dada 

fonte i (Fi) é acrescida de acordo com o recrutamento para i (hi) e decrescida à medida que 

trabalhadores atingem esta fonte de alimento (si) ou se perdem, seja porque iniciaram o processo 

de busca de novas fontes (ui) ou porque retornaram ao ninho (vi): 

 

                                 iiii
i suvh
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−−−=   para ∀ i ∈ {1, ..., k}                                   (27) 

 

As equações (23-27) expressam um modelo geral da busca de alimento empregada por 

insetos sociais. Ao determinar a forma de cada uma das funções consideradas (a, b, etc), é 

possível obter um modelo para uma determinada espécie. A realização desta tarefa poderá 

envolver a simplificação das equações apresentadas. Estas funções são definidas a seguir, 

baseadas no estado com o qual elas se encontram relacionadas, para as atividades relacionadas 

com a busca de alimento por colônias de formigas. 

O recrutamento indireto, caracterizado pela construção de trilhas de feromônio por 

colônias de formigas, pode atingir tanto os indivíduos que se encontram esperando no ninho 

como aqueles já envolvidos na busca de alimento. A descoberta de uma fonte i por operárias (di) 

depende da quantidade de feromônio sobre a trilha que conduz a i. O número de indivíduos que 

descobrem a fonte i aumenta de acordo com o número de trabalhadores que depositam 

feromônio sobre a trilha que conduz a i. Esta relação é não-linear, representada pela equação: 
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na qual: βi é uma constante, determinada pela taxa com que os indivíduos encontram a trilha; Y* 

é o número de indivíduos sobre a trilha para o qual di atinje seu ponto médio; Zi considera o 
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depósito de feromônio como função da qualidade da fonte e κ determina a não-linearidade da 

resposta. 

 

Observa-se que Y*, Zi  e κ  representam a relação entre o número de trabalhadores na trilha 

e a probabilidade com que os que realizam a busca utilizam a trilha que encontraram. Para 

qualquer caso particular, estes parâmetros devem ser determinados experimentalmente 

(DENEUBOURG et al., 1990). A Eq.(28) pode ser simplificada desconsiderando o parâmetro Y* 

e usando Zi = κ = 0. 

Na natureza, quando as formigas não são forçadas pela topologia do meio a escolher uma 

trilha dentre várias, algumas delas deixam o ninho e buscam alimento ao invés de seguir uma 

trilha. Quando existem duas fontes de alimento i e j sobre o ambiente, tem-se: 

 

                               O
YEZEZ

EZOEEj
jjii

ii
jii κκκ

κ
λ

*)()(

)(),,(
++

=                                 (29) 

                                                                 

                               O
YEZEZ

Y
OEEa

jjii
ji κκκ

κ
λ

*

*
)()(

),,(
++

=                                  (30) 

 

na qual λ é a taxa com que as formigas deixam o ninho, proporcional ao número de formigas no 

ninho. 

Nota-se que, quando um grande número de formigas se encontra sobre as duas trilhas, o 

recrutamento se torna tão forte que nenhum indivíduo irá buscar outra fonte de alimento além de 

i e j. Na realidade, entretanto, uma proporção das formigas ignora este recrutamento e realiza a 

busca de novas fontes. Assim, foi proposta uma nova versão da Eq.(30): 
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na qual λ* representa esta pequena proporção de formigas que não seguem as trilhas sobre o 

meio. 

 

Algumas espécies de formigas utilizam o contato físico para comunicar aos membros do 

ninho a presença da trilha de feromônio que conduz a fonte descoberta. Neste caso, as Eqs.(29-

30) são modificadas: 
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Quando somente a trilha é suficiente para atrair trabalhadores no ninho para a busca de 

alimento, as Eqs.(32-33) utilizam os valores de Ei no lugar de Ri. 

As operárias podem também abandonar a exploração de uma fonte i. Isto pode ocorrer de 

forma dependente ou não das ações de seus companheiros, sendo modelada no segundo caso 

como: 
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na qual iσ/1 é o tempo médio para uma formiga decidir se retirar da fonte i e Ki é a capacidade 

de alimento da fonte i. 

 

Experimentos com as formigas da espécie Myrmica rubra demonstraram que a distância 

média que um indivíduo percorre sobre uma trilha antes de perdê-la aumenta inicialmente e 

atinge um nível de saturação à medida que a trilha aumenta sua concentração de feromônio 

(PASTEELS et al., 1987). A probabilidade de um indivíduo desistir de uma trilha está 

relacionada inversamente com o número de trabalhadores sobre a trilha no momento (W). Além 

disto, esta probabilidade é independente do tempo despendido sobre a trilha pelo trabalhador. A 

taxa com que os indivíduos perdem a trilha para a fonte i é determinada como: 
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na qual σi depende da distância a i, W e υ, os quais devem ser medidos experimentalmente e 

podem variar entre as espécies. Para uma dada espécie, os valores de W e υ são provavelmente 

iguais aos de Y* e κ na Eq.(28), uma vez que estas duas equações modelam a reação das 

formigas à concentração de feromônio sobre uma trilha. 

 

Um modelo para busca e exploração de alimento que combina a descoberta aleatória de 
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fontes e um termo não-linear que representa a perda da trilha de feromônio foi finalmente 

proposto: 
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Neste caso, Sumpter e Pratt (2003) assumiram que as formigas que não se encontram 

sobre a trilha buscam novas fontes, de forma que a soma do número de indivíduos nos estados 

de busca e exploração é constante, que foi representada por H = E + S. O modelo desenvolvido 

foi então simplificado utilizando esta suposição e a técnica de não-dimensionalização 

(EDELSTEIN-KESHET, 1988), que compreende o estabelecimento de novas escalas de tempo 

e quantidade para as Eqs.(36-37): 
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na qual: 
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Esta formulação demonstra que existem três parâmetros fundamentais governando o 

comportamento do modelo. Além disto, foi possível verificar que o modelo apresenta um 

comportamento equivalente para mudanças nos valores dos cinco parâmetros utilizados. Como 

exemplo, para α fixo, atribuir β = 0,01, σ = 0,1, W = 10 e H = 100 é equivalente a considerar β 

= 0,001, σ = 1, W = 100 e H = 1.000. 

O estado estacionário da Eq.(38), definido como o momento em que as variáveis do 

modelo não sofrem mais modificações, é dado por dx/dτ = 0. Assumindo α = 0, 

desconsiderando a descoberta aleatória de fontes, determina-se o estado estacionário x* como: 
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Este estado existe quando WH −> βσ /4 . Ele é estável se df/dx < 0 quando x = x*. 

Para o exemplo atual, x* = 0 é estável para βσα /)/( WH +< . É possível, portanto, determinar 
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a estabilidade de todos os estados estacionários do modelo proposto. De acordo com este 

modelo, para colônias com mais de 1.000 indivíduos, a descoberta de uma fonte de alimento por 

uma única formiga resultará num grande número de formigas explorando esta fonte a longo 

prazo. Para colônias menores, esta pequena perturbação não produzirá um aumento na busca de 

alimento.  

Outro aspecto interessante do modelo verificado é que para alguns valores dos 

parâmetros, como, por exemplo, para H entre W−βσ /4  e )/( βσ W , o número de formigas 

explorando uma fonte depende da quantidade inicial de trabalhadores envolvidos na busca. 

Como exemplo, se x(0) está entre o estado estacionário 0 e o estado estacionário instável, a 

população atingirá o equilíbrio no estado estacionário estável mais elevado, que corresponde a 

um número maior de formigas explorando a fonte de alimento. Esta predição foi confirmada 

experimentalmente em formigas Monomorium pharaonis (Pharaoh's ants) por Beekman et al. 

(2001), os quais demonstraram que, enquanto colônias com 700 formigas não foram capazes de 

criar uma trilha para uma fonte de alimento, trabalhadores inicialmente localizados em torno da 

fonte foram capazes de sustentar uma trilha para o ninho. 

 

3.5 - Discussão 

 

O estudo dos modelos apresentados neste capítulo permitiu conhecer as características do 

meio e das formigas consideradas por diversos pesquisadores no desenvolvimento de alguns dos 

principais modelos propostos nas últimas décadas. Foi possível também conhecer a evolução da 

análise dos modelos, desde os primeiros que foram desenvolvidos, que consideravam situações 

mais simples do ambiente, até um dos mais recentes propostos, que incorpora diferentes 

características dos insetos sociais em um único modelo. 

Constatou-se que alguns modelos consideram um determinado grau de dinamismo nas 

condições do ambiente, relacionadas com o surgimento e desaparecimento do alimento e a 

evaporação do feromônio sobre as trilhas ao longo do tempo. Estes modelos representam as 

variações do ambiente através de equações diferenciais.  

O estudo destes modelos também permitiu conhecer os diversos usos de um modelo, 

quais sejam: (i) replicar um determinado comportamento verificado experimentalmente e (ii) 

predizer um dado comportamento dos insetos em experimentos que ainda não foram realizados, 

gerando idéias sobre novas situações a serem consideradas experimentalmente, e possibilitando 

a descoberta de novos mecanismos do comportamento dos insetos relevantes em sua tomada de 

decisão. 

Desta forma, os experimentos e modelos descritos neste capítulo inspiraram o 

planejamento e desenvolvimento de novos experimentos, em um ambiente onde as formigas 
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necessitassem realizar escolhas binárias sucessivas para se locomoverem do ninho até uma fonte 

de alimento, tornando o processo de decisão das formigas mais complexo que nos ambientes 

considerados nos modelos propostos até o momento. 

Além disto, decidiu-se considerar situações dinâmicas do ambiente, com o intuito de 

investigar a capacidade das formigas de se adaptarem ao meio de forma totalmente autônoma, e 

quais os fatores do ambiente e do comportamento das formigas que estão relacionados com esta 

adaptação. Estas atividades são descritas em detalhes no próximo capítulo. 
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4 – Experimentos com Colônias de Formigas em um 

Ambiente Dinâmico 
 

Neste capítulo são descritos os experimentos realizados com colônias de formigas em 

laboratório, com o intuito de estudar o comportamento destes insetos em um ambiente 

dinâmico, cujas variações foram inspiradas nas mudanças típicas que ocorrem em redes de 

telecomunicações, como a existência de diversos caminhos interligando a origem e destino das 

mensagens, a falha repentina de um componente da rede e o aumento inesperado do tráfego 

sobre a rede. Os experimentos apresentados constituem parte das atividades executadas pela 

doutoranda Karla Vittori em um estágio de seis meses por ela realizado no Centro de Pesquisas 

sobre Cognição Animal (Centre de Recherches sur la Cognition Animale - CRCA), pertencente 

à Universidade Paul Sabatier, localizada em Toulouse, França, sob a orientação local do 

Professor Dr. Guy Theraulaz.  

Os experimentos foram efetuados com formigas da espécie Iridomyrmex humilis ou 

Linepithema humile, conhecidas como formigas Argentinas, as quais foram divididas em dez 

colônias. Os indivíduos utilizados foram introduzidos em um ambiente relativamente complexo, 

onde diversos caminhos interligados conduziam as formigas ao local onde se encontrava uma 

fonte de alimento. Os experimentos compreenderam cinco situações: i) a permissão de acesso a 

todos os ramos do meio; ii) a interrupção do acesso a um dos ramos próximos ao alimento após 

um período de tempo; iii) a interrupção do acesso a vários ramos e posterior desbloqueio após 

um intervalo de tempo; iv) a redução do acesso a um ramo decorrido um período de tempo e v) 

o aumento do número de formigas sobre o meio após um intervalo de tempo.  

Porém, os resultados dos experimentos nas situações iv e v não serão mostrados nesta 

tese, uma vez que nestes casos, as mudanças realizadas no ambiente não provocaram mudanças 

nas decisões das formigas. Como a realização destes experimentos objetivou estudar a 

capacidade das colônias consideradas de aprender os menores caminhos sobre o meio de acordo 

com as novas condições do ambiente, e principalmente as características de seu comportamento 

que contribuem para esta habilidade, as duas últimas situações não se mostraram relevantes para 

este estudo. 
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É importante mencionar que o planejamento das situações consideradas nos experimentos 

realizados neste estágio foi efetuado pela doutoranda e seu orientador e aceito pela equipe 

francesa, antes do início do estágio.  

As reações das formigas diante das diversas situações consideradas foram avaliadas 

através da medição do fluxo de indivíduos sobre o meio em determinados intervalos de tempo, 

que permitiu a análise do comportamento coletivo destes insetos. O comportamento individual 

das formigas também foi verificado com relação a: sua velocidade sobre o ambiente, o número 

de contatos entre companheiras da colônia, o tempo envolvido neste contato, como também o 

tempo despendido sobre a fonte de alimento. Finalmente, foi observada a incidência de meia-

volta sobre um ramo, que consiste na mudança de direção do movimento de uma formiga sobre 

um dado ramo. Os resultados obtidos demonstraram que a maioria das colônias examinadas foi 

capaz de descobrir as menores rotas sobre o meio em cada situação analisada. 

Inicialmente, são descritas neste capítulo as principais características da espécie de 

formigas utilizada nos experimentos, seguidas pela apresentação do ambiente experimental e 

dos testes realizados. Finalmente, são mostradas as análises do comportamento coletivo e 

individual das formigas em cada uma das condições do meio consideradas. 

 

4.1 – Formigas Argentinas 

 

As formigas pertencentes à espécie Iridomyrmex humilis ou Linepithema humile, à ordem 

Hymenoptera e à família Formicidae são conhecidas como formigas Argentinas, por serem 

originárias das Américas do Sul e Central (Figura 18). Posteriormente, foram introduzidas e 

estabelecidas na América do Norte, Europa e África no final do século XIX (LANTHROP e 

VALDELLON, 1999; NEWELL, 1909). Sua presença é comum tanto em áreas urbanas como 

rurais, podendo ser encontradas em locais úmidos situados na parte inferior de prédios e 

calçadas. Em geral, suas colônias são formadas por grandes ninhos, conectados entre si por 

diferentes trilhas, podendo ser constituídos por pedras, ramos de árvores ou terra.  

 

 
Figura 18 – Formiga Argentina (Linepithema humile). 
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Os ninhos são constantemente realocados, devido à influência da temperatura e 

principalmente à localização das fontes de alimento descobertas. Na verdade, as formigas 

Argentinas podem ser consideradas uma peste em áreas urbanas, ao estabelecerem grandes 

trilhas dentro de residências, as quais podem ser utilizadas rapidamente por um grande número 

destes insetos para a obtenção de alimento. 

Esta espécie também se caracteriza por ser agressiva com outros insetos, sendo capaz de 

exterminar outras colônias de formigas, como também de cupins, vespas e abelhas carpinteiras 

(LANTHROP e VALDELLON, 1999). Quando introduzidas em um novo território, as formigas 

Argentinas produzem uma substância tóxica, iridomyr-mecin, que é atirada contra os inimigos 

para matá-los ou forçá-los a se retirar do meio. Quando se encontram em disputa, estas formigas 

recrutam números crescentes de indivíduos, até exterminarem a colônia inimiga. 

As colônias de formigas Argentinas podem possuir de centenas a milhares de membros e 

diversas rainhas, porém na maioria das vezes elas apresentam apenas uma. Todas as formigas 

macho são geradas de ovos não fertilizados e seu único papel é fecundar a(s) rainha(s). Sua 

expectativa de vida é em torno de um ano. Os ovos fertilizados produzem fêmeas, as quais são 

usualmente operárias estéreis, possuindo de 2 a 3 mm de comprimento quando adultas, e sua 

antena possui doze segmentos.  

Estas formigas possuem dois estômagos, em que um é destinado ao próprio inseto e o 

outro é usado para alimentar os demais habitantes da colônia. O alimento é transformado em 

líquido e passado de uma formiga a outra através de suas bocas. 

As fêmeas apresentam polimorfismo, onde a diversidade física e comportamental 

determina a divisão de trabalho dentro da colônia, e vivem em torno de quatro anos. As 

formigas maiores, que possuem grandes cabeças e mandíbulas afiadas, exercem a atividade de 

soldados. Enquanto isto, as formigas de médio porte, que constituem a maioria dos indivíduos, 

se ocupam da captura do alimento. As formigas pequenas são enfermeiras, cuidando dos ovos, 

larvas e formigas jovens. Existem ainda as fêmeas que realizam o roubo de ovos de outras 

colônias, cujos indivíduos gerados serão utilizados como escravos. 

As formigas Argentinas podem distribuir seus ninhos sobre um determinado ambiente de 

duas formas (HÖLLDOBLER e WILSON, 1990). A primeira delas consiste na existência de 

ninhos de curta-duração, onde os indivíduos ocupam espaços muito pequenos ou instáveis para 

suportar grandes colônias. A segunda forma de dispersão das formigas sobre o meio consiste na 

ocupação de grandes espaços, com a distribuição de ninhos de longa-duração e a presença de 

uma extensa população. 

As formigas trabalhadoras desta espécie consomem alimentos doces, como também 

qualquer matéria orgânica que encontram. Elas se alimentam essencialmente de substâncias em 

decomposição, apesar de 70% de sua dieta ser composta por uma substância doce e viscosa 

encontrada nas folhas das plantas, a qual é expelida em forma de suor por afídeos e outros 
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insetos. As formigas Argentinas reúnem estes insetos e os protegem de predadores, em 

contrapartida. Elas utilizam o recrutamento em massa para obter alimento, baseando-se somente 

na comunicação química para a realização desta tarefa. 

Como as rainhas não necessitam realizar o vôo nupcial para serem fecundadas, 

executando esta tarefa de forma independente, novos ninhos podem ser formados a partir dos 

antigos. Uma comitiva de rainhas e trabalhadoras inicia um novo ninho, o qual deve se 

encontrar a uma dada distância do antigo. 

As formigas Argentinas foram utilizadas nos experimentos descritos a seguir, devido ao 

grande número de indivíduos apresentados por estas colônias, à facilidade de sua obtenção na 

natureza e manutenção em laboratório, e ainda pela existência de diversos estudos sobre o 

comportamento desta espécie na literatura, o que auxiliaria a modelagem do seu comportamento 

sob o ambiente considerado. 

 

4.2 – Ambiente Experimental e Testes 

 

O dispositivo em que as formigas foram introduzidas nos experimentos em laboratório foi 

desenvolvido com o intuito de produzir um ambiente relativamente complexo (ARAÚJO et al., 

2004). Esta complexidade caracterizou-se por vários caminhos de comprimentos diferentes 

conectando o ninho a fonte de alimento, sendo alguns destes de mesmo comprimento. Além 

disto, determinados ramos podem constituir partes de diferentes rotas, de forma a obter diversas 

combinações de caminhos a partir de um dado número de ramos. 

Deste modo, o ambiente experimental utilizado foi formado por quatro hexágonos 

conectados, formando uma superfície com dimensões de 31,5 x 18,0 cm (Figuras 19 e 20). Para 

cada hexágono presente no dispositivo considerado, os ângulos internos formados pela junção 

de dois ramos são iguais a 60o. Por exemplo, no hexágono formado pelos ramos 1, 4, 7 e 10 da 

Figura 19, os ângulos entre os ramos 1 e 4 e entre 7 e 10 são iguais a 60o. Considerou-se este 

valor de ângulo porque foi verificado anteriormente que este é o melhor arranjo para o 

movimento das formigas (BECKERS, 1992), uma vez que uma inclinação diferente desta não é 

suficiente para preservar a continuidade do movimento das formigas sobre um dado meio.  

O ambiente utilizado foi constituído por um labirinto esculpido em uma peça de fórmica 

coberta por uma placa de vidro, a qual possuía orifícios de 0,5 cm de diâmetro, onde foram 

encaixados tubos de plástico. Estes tubos apresentaram comprimento diferente, de acordo com a 

posição de inserção no dispositivo, de forma a permitir ou impedir o acesso a determinados 

pontos do ambiente. A cada um dos dezesseis ramos do meio foi atribuído um número de 

identificação. Os ramos 3 e 6 receberam as designações a e b por serem adjacentes à fonte de 

alimento inserida no ambiente, a qual se encontrava nas áreas circulares A ou B.  
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Figura 19 – Dispositivo experimental. 

 

 

 
Figura 20 – Foto do dispositivo experimental. 

 

As formigas Argentinas utilizadas nos experimentos foram coletadas na cidade litorânea 

francesa Sept e divididas em 10 colônias, contendo cada uma 2.000 indivíduos em média, 
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formados somente por trabalhadoras, sem a presença de larvas e rainha. O ninho de cada colônia 

foi constituído de uma caixa de plástico (20,0 x 20,0 cm), revestida de flúor em suas bordas, a 

fim de evitar a fuga das formigas. Quando não se encontravam em período experimental, as 

colônias eram alimentadas com uma solução à base de mel, extrato de algas, ovos e vitaminas 

(BHATKHAR e WITHCOMBS, 1970), além de água pura e água com açúcar. 

Antes de iniciar cada experimento, as colônias permaneceram sem alimento durante 

quatro dias, quando tiveram acesso somente a água pura. Isto é comumente realizado em 

experimentos em laboratório, para estimular as formigas a buscarem alimento no ambiente 

experimental. A cada colônia foi designado um número de identificação: para as colônias pares, 

a fonte de alimento encontrava-se na área A do dispositivo e para as ímpares, na área B (Figura 

19). O alimento utilizado nos experimentos consistiu em 1ml de uma solução de água doce 

(1M), inserido em uma esfera de algodão. 

Dois experimentos foram realizados diariamente, com um espaçamento de 4 horas 

(10h/14h) e com duração de uma hora. A estratégia de alocação do alimento visou se certificar 

que a escolha das formigas estaria relacionada apenas com as ações realizadas em cada teste, 

não sendo conseqüência das decisões tomadas em um teste anterior. Em cada um dos 

experimentos executados, o acesso às áreas circulares do meio diferentes daquelas rotuladas por 

A e B foi impedido, para evitar que as formigas as explorassem e conseqüentemente, 

despendessem mais tempo para atingir a fonte de alimento considerada. 

As formigas podiam atingir a fonte de alimento considerada em cada experimento através 

de quatorze caminhos diferentes, os quais podem ser classificados em quatro categorias, de 

acordo com seu comprimento (Tabela 1). Pode-se observar que existem diversas rotas de 

mesmo comprimento, o que aumenta a gama de escolhas das formigas, aproximando as 

características do meio experimental de um ambiente de redes de telecomunicações. Como o 

dispositivo experimental é simétrico, as rotas que conduzem a cada uma das fontes de alimento 

também o são, possuindo o mesmo comprimento. É importante mencionar que o meio é 

simétrico com relação às duas fontes de alimento consideradas, porém considerando cada uma 

das fontes, as rotas que conduzem as formigas ao alimento são simétricas, e assimétricas no 

sentido inverso. Os caminhos pertencentes às quatro classes consideradas foram denominados 

em ordem crescente: curtos, médios, longos e muito longos. 

No início de cada experimento, o ninho das formigas foi ligado ao ambiente experimental 

através de uma ponte (40,0 cm2) e uma caixa de plástico (35,0 cm2), (Figura 21). Cada 

experimento foi inteiramente filmado por uma hora com uma câmera digital de alta definição 

(Sony CDR-VX 2000 E). O tempo definido como zero nas filmagens foi aquele em que a 

primeira formiga penetrou no meio experimental. O dispositivo experimental foi colocado sobre 

uma mesa cercada por cortinas brancas para tornar homogênea a luz que incidia sobre o 

dispositivo e para evitar qualquer tipo de heterogeneidade espacial que pudesse influenciar o 
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comportamento das formigas. Após a realização de cada experimento, o dispositivo era limpo 

com álcool, para remover todo o resíduo de feromônio que pudesse existir. 

 

Tabela 1 – Possibilidades de caminhos e comprimentos. c = caminho curto; m = caminho médio; l 

= caminho longo e ml = caminho muito longo. 

Número Caminho (fonte A) Caminho (fonte B) Comprimento
1 1-2-3a-13 4 -5-6a-16 
2 1-10-8-11-3a-13 1-10-8-9-6a-16 
3 4-7-8-11-3a-13 4-7-8-9-6a-16 

c - 21,5 cm 

4 4-5-9-11-3a-13 1-2-11-9-6a-16 
5 4-7-10-2-3a-13 1-10-7-5-6a-16 
6 4-5-6a-6b-3b-13 1-2-3a-3b-6b-16 
7 4-7-8-9-6a-6b-3b-13 1-10-8-11-3a-3b-6b-16 
8 1-10-8-9-6a-6b-3b-13 4-7-8-11-3a-3b-6b-16 

m - 30,5 cm 

9 1-2-11-9-6a-6b-3b-13 4-5-9-11-3a-3b-6b-16 
10 1-10-7-5-6a-6b-3b-13 4-7-10-2-3a-3b-6b-16 
11 1-10-7-5-9-11-3a-13 4-7-10-2-11-9-6a-16 

l - 39,5 cm 

12 4-5-9-8-10-2-3a-13 1-2-11-8-7-5-6a-16 ml – 43,5 cm 
13 4-7-10-2-11-9-6a-6b-3b-13 1-10-7-5-9-11-3a-3b-6b-16 ml - 48,5 cm 
14 1-2-11-8-7-5-6a-6b-3b-13 4-5-9-8-10-2-3a-3b-6b-16 ml - 52,5 cm 

 
 

Foram realizadas três séries de 10 experimentos, onde cada situação experimental foi 

executada uma vez por cada colônia e somente uma característica do ambiente foi modificada 

em cada uma delas. Os experimentos compreenderam variações no acesso a determinados 

pontos/ramos do ambiente, de forma a verificar a reação dos insetos quanto à escolha dos 

menores caminhos sob mudança nas características dos caminhos do meio. 

 

 
Figura 21 – Arranjo experimental. 

 

Os experimentos envolveram as seguintes situações: 

 

1) As formigas tiveram acesso a todos os ramos do dispositivo; 
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2) Após um período de tempo (30 min), quando as formigas já haviam selecionado um 

caminho, o acesso ao ramo que conduz ao ninho (3a ou 6a, de acordo com o número 

da colônia considerada) foi bloqueado. Isto foi obtido modificando-se a posição em 

que o tubo de plástico havia sido inserido no orifício C no primeiro intervalo de 

tempo do experimento, quando a fonte se encontrava na área circular A, ou no orifício 

D, quando a fonte de alimento se encontrava na área B, (Figura 19). Deste modo, 

estes tubos atuaram como obstáculos no percurso das formigas sobre os ramos 

selecionados. 

3) As formigas tiveram acesso somente a um caminho longo para atingir a fonte de 

alimento durante um intervalo de tempo (30 min), sendo 1-10-7-5-9-11-3a-13 no caso 

do alimento presente na área A, e 4-7-10-2-11-9-6a-16, quando este se encontrava na 

área B. Após 30 min, foi permitido o acesso a todos os ramos. A permissão e 

proibição do acesso aos ramos do meio foram obtidas modificando-se a posição dos 

tubos de plástico inseridos no dispositivo (Figura 19). 

 

Estas séries de experimentos objetivaram verificar o comportamento das colônias de 

formigas sob mudanças nas características dos caminhos que conduzem a uma dada fonte de 

alimento, de modo a aproximar o ambiente experimental das redes de telecomunicações. Desta 

forma, na primeira situação experimental, a escolha das formigas esteve relacionada somente 

com o comprimento dos caminhos sobre o meio. Como nos demais testes, o dispositivo 

apresentava diversos caminhos de mesmo comprimento, que possuíam ramos em comum, de 

forma a tornar mais complexa a decisão das formigas. 

O segundo tipo de experimentos considerou o bloqueio de um dado ramo do meio, de 

forma a simular uma situação de falta em um ponto de uma rede de telecomunicações. O ramo 

escolhido foi aquele que apresentaria um grande fluxo de formigas, por se encontrar mais 

próximo da fonte de alimento e fazer parte das menores rotas do ambiente.  

A terceira série de experimentos, por sua vez, buscou reproduzir a situação de uma rede 

de telecomunicações em que somente um caminho longo se encontra disponível, devido à falta 

simultânea de vários enlaces da rede, e que após um período de tempo, o acesso a todos os 

enlaces da rede se torna possível. Os experimentos executados foram definidos para considerar 

uma das principais condições das redes de telecomunicações, que é a situação de falta. 

 

4.3 – Análise do Comportamento das Colônias de Formigas 

 

O comportamento das formigas foi analisado nos níveis coletivo e individual. O primeiro 

deles foi mensurado pelo número de indivíduos que percorreram cada um dos ramos do 

dispositivo experimental, tanto no sentido da fonte de alimento como na direção do ninho.  
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Este procedimento foi realizado determinando um ponto de referência em cada ramo 

(Figura 22), e computando por 20s o fluxo de formigas que o atravessava, em ambas as direções 

consideradas, a cada intervalo de 3 min. Em dois ramos do ambiente, 2 e 5, foram considerados 

dois pontos de referência, devido ao comprimento superior destes ramos. Para o ramo 2, no 

ponto de referência próximo da bifurcação 1-10, foi computado o número de passagens de 

formigas em direção ao alimento, enquanto que, no ponto de referência próximo da bifurcação 

3a-11, foi medido o fluxo de formigas em direção ao ninho. O mesmo procedimento foi 

considerado para o ramo 5. A contagem de passagens de formigas sobre os pontos determinados 

foi realizada visualmente, sem o auxílio de nenhum recurso computacional. 

 

 
Figura 22 – Referências usadas para medir o fluxo de formigas no ambiente. 

 

Os períodos de tempo considerados na análise dos resultados foram selecionados porque a 

medição contínua do fluxo de formigas sobre todos os ramos da rede em duas direções durante 

uma hora envolveria grande esforço, sem ganhos significativos de precisão. Verificou-se, após a 

medição do fluxo durante diferentes intervalos de tempo, que os períodos mais adequados para 

captar mudanças de comportamento e mais viáveis para fazê-lo, diante do grande número de 

medidas a serem realizadas, foram aqueles anteriormente mencionados. 

As medições realizadas permitiram analisar a freqüência com que os ramos de cada 

bifurcação do ambiente foram utilizados, para cada direção considerada do movimento das 

formigas, sem a preocupação de conhecer o ramo de proveniência das formigas. 

A análise qualitativa do comportamento coletivo objetivou examinar primeiramente, para 

cada uma das situações consideradas, a escolha das formigas entre um único caminho ou vários. 
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Posteriormente, avaliou-se o comprimento do(s) caminho(s) selecionado(s). A questão central 

deste estudo foi observar a capacidade das formigas de se adaptarem a mudanças no ambiente, 

realizando as escolhas ótimas diante de cada nova condição imposta. 

O comportamento individual das formigas foi observado com relação à: (i) velocidade de 

movimento sobre o meio; (ii) número de contatos com companheiras; (iii) duração destes 

contatos; (iv) tempo despendido em torno do alimento e (v) número de meia-voltas realizadas 

sobre um ramo. Todos estes dados foram obtidos considerando a primeira situação 

experimental, onde as condições do meio não foram modificadas. Isto se deve ao fato de que o 

intuito da análise do comportamento individual das formigas era quantificar suas características 

sob situações em que as condições do meio não fossem alteradas. Além disso, a medição destas 

variáveis poderia gerar imprecisões quando consideradas as mudanças realizadas no ambiente, 

devido ao acúmulo de formigas sobre determinados ramos do meio, causado pelas 

modificações. 

Estas ações individuais foram consideradas porque constituem a base do comportamento 

coletivo das formigas, uma vez que suas decisões são tomadas a partir da comunicação indireta 

entre suas companheiras, portanto de forma interdependente. Como um dos objetivos deste 

trabalho é a modelagem do comportamento das colônias sob as situações consideradas, para sua 

posterior aplicação a problemas de otimização, em especial o roteamento em redes de 

telecomunicações, foi imprescindível considerar as decisões das formigas de modo individual, 

que constituem a causa das ações realizadas a nível coletivo. 

A análise dos resultados envolveu a aplicação do teste binomial (SIEGEL e 

CASTELLAN, 1988) a todas as bifurcações do dispositivo usado, no sentido ninho-alimento e 

na direção inversa (Tabela 2). Observa-se que algumas bifurcações foram consideradas nos dois 

sentidos do movimento das formigas. Os valores usados nas análises correspondem ao número 

de passagens de formigas acumulado ao longo de todo um experimento. Sob mudanças no 

ambiente, considerou-se o fluxo de formigas acumulado em cada intervalo de tempo 

considerado: 0-30min e 30-60min.  

A utilização do teste binomial objetivou verificar diferenças significativas entre o fluxo 

acumulado sobre os dois ramos de cada uma delas. O teste binomial apresenta como saída uma 

probabilidade de que a distribuição do fluxo entre dois ramos seja diferente do acaso. O 

coeficiente de confiança considerado foi igual a 95% (p>0,05). 
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Tabela 2 – Bifurcações do dispositivo experimental. 
 

Bifurcações 
Ninho-alimento Alimento-ninho 
1 (ida) – 4 (ida) 3a (volta) - 3b (volta) 

  2 (ida) – 10 (ida) 6a (volta) - 6b (volta) 
5 (ida) – 7 (ida) 2 (volta) – 11 (volta) 

8 (ida) – 10 (volta) 9 (volta) – 5 (volta) 
8 (ida) – 7 (volta) 11 (ida) – 8 (volta) 
5 (ida) – 4 (volta) 9 (ida) – 8 (volta) 
2 (ida) – 1 (volta) 3a (ida) – 2 (volta) 
9 (ida) – 11 (ida) 6a (ida) – 5 (volta) 

3a (ida) – 2 (volta) 10 (volta) – 7 (volta) 
6a (ida) – 5 (volta) 7 (ida) – 4 (volta) 
11 (ida) - 8 (volta) 10 (ida) – 1 (volta) 
9 (ida) - 8 (volta) 8 (ida) – 10 (volta) 
3a (ida) -11(volta) 8 (ida) – 7 (volta) 
6a (ida) – 9 (volta) 5 (ida) – 4 (volta) 

 2 (ida) – 1 (volta) 
 

Assim, quando a probabilidade gerada pelo teste binomial foi inferior a este valor, 

considerou-se que o fluxo de formigas sobre dois ramos pertencentes a uma dada bifurcação foi 

significativamente diferente. Quando isto não foi verificado, os dois ramos foram considerados 

como sendo igualmente percorridos pelas formigas e, como conseqüência, a seleção simultânea 

de dois caminhos. 

 

4.4 – Comportamento Coletivo 

 
Os resultados sobre o comportamento coletivo das formigas analisadas em laboratório, 

diante de cada uma das três situações experimentais consideradas, são descritos a seguir. 

 

4.4.1 – Escolhas sob Acesso a Todos os Ramos 

 

Na primeira situação experimental, ao partirem do ninho em direção ao alimento, 8 das 10 

colônias utilizadas selecionaram uma única rota, sendo esta uma das menores do dispositivo 

(Tabela 3). Apenas duas colônias, no 7 e 9, selecionaram vários caminhos para atingir o 

alimento, tendo sido um deles curto e dois médios. Entretanto, no percurso de volta ao ninho, 

todas as colônias escolheram um dos caminhos curtos do meio (Figura 23). Estes resultados 

indicam que as formigas não se basearem completamente na trilha de feromônio previamente 

estabelecida por suas parceiras, mas apresentaram a capacidade de localizar o ninho e retornar a 

ele pelo menor caminho, como demonstrado em estudos anteriores (SALO e ROSENGREN, 

2001; SANTSCHI, 1911, 1923; SHEN et al., 1998).  

Diante destas escolhas, considerou-se que a maioria das colônias foi eficiente em suas 

decisões, nas duas direções do movimento consideradas, sob o acesso a todos os ramos. É 
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importante ressaltar que as formigas não possuíam conhecimento prévio sobre o ambiente. 

O fluxo sobre um dos ramos de uma bifurcação foi considerado assimétrico, de acordo 

com o teste binomial, em função do número de passagens de formigas ocorridas sobre toda a 

bifurcação. Quanto menor o número de deslocamentos sobre uma bifurcação, maior deve ser a 

diferença do fluxo entre cada um de seus ramos para que ela seja considerada significativa. 

Assim, para um valor total de fluxo inferior a 10, o fluxo sobre uma bifurcação é considerado 

assimétrico somente quando a relação entre o número de passagens sobre o ramo vencedor é 

superior a 80% do número total de deslocamentos sobre a mesma. Para um volume total 

superior a 40 passagens, por outro lado, o fluxo entre dois ramos é considerado assimétrico 

quando um deles é superior a 60% do número total de deslocamentos sobre a bifurcação. 

 
Tabela 3 - Escolhas das formigas sob acesso a todos os ramos. c = caminho curto e m = caminho 

médio (0-60min). 
 

Colônia Caminho Comprimento 
 Ninho-alimento Alimento-ninho Ninho-alimento Alimento-ninho 

1 4-5-6a-16 16-6a-5-4 c c 
2 1-10-8-11-3a-13 13-3a-11-8-10-1 c c 
3 4-5-6a-16 16-6a-5-4 c c 
4 4-7-8-11-3a-13 13-3a-11-8-7-4 c c 
5 4-5-6a-16 16-6a-5-4 c c 
6 1-10-8-11-3a-13 13-3a-11-8-10-1 c c 
7 1-10-8-9-6a-16 16-6a-9-8-10-1 c c 
 1-2-3a-3b-6b-16 16-6a-5-4 m c 
 1-10-8-11-3a-3b-6b-16  m  

8 1-2-3a-13 13-3a-2-1 c c 
9 1-10-8-9-6a-16 16-6a-9-8-10-1 c c 
 1-2-3a-3b-6b-16 16-6a-5-4 m c 
 1-10-8-11-3a-3b-6b-16  m  

10 1-2-3a-13 13-3a-2-1 c c 
 

Determinou-se ainda o tempo necessário às colônias para a escolha de um ou mais 

caminhos em direção à fonte de alimento e no retorno ao ninho, para cada uma das três 

situações experimentais consideradas. O tempo foi calculado através da aplicação do teste 

binomial ao fluxo total de formigas sobre todas as bifurcações do dispositivo em períodos de 

tempo distintos (em minutos): 0-6, 0-9, 0-12,..., 0-60. Como o fluxo foi medido em intervalos de 

3 min, considerou-se o tempo de escolha como o intervalo em que houve diferença significativa 

no fluxo em todas as bifurcações envolvendo o caminho selecionado (3, 6, 9,..., 60). 
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Figura 23 – Freqüências de escolha das colônias pelos diferentes caminhos do ambiente, sob 

acesso a todos os ramos, em ambas as direções consideradas (0-60min). 

 

Assim, obteve-se o valor médio de 34,8 min para a escolha de um ou dois caminhos no 

movimento ninho-alimento e de 35,1 min na direção inversa (Figura 24a-b). O desvio-padrão 

encontrado foi igual a 15,25 na direção do alimento e 15,04 no sentido oposto. Verificou-se que 

os tempos de escolha diferiram consideravelmente entre as colônias, porém se mantiveram 

semelhantes nos dois sentidos do movimento em cada colônia. 
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                                 (a)                                                                                   (b) 

Figura 24 – Tempo (± erro padrão) de escolha de uma rota sob acesso a todos os ramos no sentido 

(a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho (0-60min). 

 

Um outro aspecto do comportamento das formigas considerado foi a dinâmica de 

recrutamento ao longo do tempo (Figura 25), que consistiu na soma do número de passagens 

dos insetos sobre o dispositivo em intervalos de 3 min, nos dois sentidos do movimento 

considerados. 

O número médio de passagens das formigas sobre o meio sofreu acréscimos até a metade 
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do período dos experimentos. A partir de 30 min, ocorreram pequenas oscilações, que 

constituem acréscimos e diminuições de fluxos alternados. O número de passagens de insetos 

sobre o ambiente começou a decrescer de forma mais intensa no final dos experimentos, 

sugerindo que as formigas necessitaram de grande quantidade de tempo para estabilizar suas 

escolhas sob a primeira situação experimental.   
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Figura 25 - Distribuição do fluxo médio (± desvio padrão) sob acesso a todos os ramos (0-60 min). 

 

Isto pode estar relacionado com a complexidade do dispositivo utilizado, onde as 

formigas se depararam com escolhas binárias sucessivas no movimento entre o ninho e o 

alimento, várias delas formadas por ramos de diferentes comprimentos. 

 

4.4.2 – Escolhas sob Bloqueio do Acesso a um Ramo 

 

Na segunda série de experimentos, um dos acessos ao ramo que conduz ao alimento (3a 

ou 6a, de acordo com o número da colônia considerada) foi bloqueado após 30 min em que ele 

estava livre para uso, permanecendo assim até o final dos experimentos. Neste caso, os 

caminhos curtos do ambiente não estiveram disponíveis e os caminhos médios se tornaram as 

menores rotas. 

No primeiro período, observou-se que 5 colônias selecionaram somente um dos menores 

caminhos em direção ao alimento (Tabela 4). As demais colônias apresentaram empates de rotas 

para atingir o alimento. Dentre estas, destacou-se a colônia no 8, que selecionou um caminho 

muito longo em direção à fonte de alimento, além de um caminho médio. É importante 

mencionar que o tempo de análise dos resultados nesta situação constitui metade daquele 

utilizado anteriormente, o que pode estar relacionado com as escolhas simultâneas de algumas 
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colônias por diversos caminhos.  

 
Tabela 4 – Escolhas das formigas no sentido ninho-alimento sob bloqueio do acesso a um ramo. c 

= caminho curto; m = caminho médio; l = caminho longo e ml = caminho muito longo. 
 

 Colônia Caminho Comprimento 
 0-30min 30-60min 0-30min 30-60min 

 1 4-5-6a-16 4-7-8-11-3a-3b-6b-16 c m 
 1-10-8-9-6a-16  c  
 1-10-7-5-6a-16  m  
 1-10-8-11-3a-3b-6b-16  m  
 1-2-3a-3b-6b-16  m  

2 1-2-3a-13 4-5-6a-6b-3b-13 c m 
 4-7-8-11-3a-13  c  
 4-7-8-9-6a-6b-3b-13  m  
 4-5-6a-6b-3b-13  m  

 3 4-5-6a-16 4-5-9-8-7-5 c - 
  4-5-9-8-10-1  - 

 4 1-2-3a-13 1-2-11-9-6a-6b-3b-13 c l 
 5 1-10-8-9-6a-16 1-2-3a-3b-6b-16 c m 
 1-2-3a-3b-6b-16  m  
 1-10-8-11-3a-3b-6b-16  m  

 6 1-2-3a-13 1-2-11-9-8-7-4 c - 
 7 4-5-6a-16 4-5-9-11-3a-3b-6b-16 c l 
 4-7-8-9-6a-16  c  
 4-7-8-11-3a-3b-6b-16  m  

 8 4-5-6a-6b-3b-13 4-5-6a-6b-3b-13 m m 
 4-5-9-8-10-2-3a-13  ml  

 9 1-10-8-9-6a-16 1-10-8-9-5-4-16 c - 
 10 1-2-3a-13 1-2-11-9-6a-6b-3b-13 c l 

 

Após o bloqueio de um dos acessos ao ramo mais próximo do alimento, (3a para as 

colônias pares e 6a para as ímpares) somente três colônias não foram capazes de escolher um 

novo caminho sobre o meio, devido à realização de loops, sendo as de no 3, 6 e 9. Quatro 

colônias selecionaram na captura do alimento somente um caminho médio, que constituiu uma 

das menores rotas do ambiente nesta situação, e as três colônias restantes percorreram um 

caminho longo para atingir o alimento. Deste modo, concluiu-se que a maior parte das colônias 

demonstrou eficácia em suas decisões, obtendo o alimento através de um caminho alternativo 

que não constitui um dos mais longos do meio (Figura 26).  
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Figura 26 – Freqüências de escolha das colônias pelos diferentes caminhos do ambiente no 

sentido ninho-alimento sob bloqueio do acesso a um ramo após 30min (0-30 min e 

30-60 min). 

 

O tempo médio necessário às dez colônias para a escolha de um caminho no primeiro 

período em direção à fonte de alimento foi igual a 23,7 min (Figura 27a), sendo no segundo 

período igual a 22,5 min (Figura 27b). O desvio-padrão produzido entre 0-30 min em direção ao 

alimento foi igual a 5,34 e entre 30-60 min, a 4,94.  

 

 

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Colônias

Te
m

po
(m

in
)

   

0

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Colônias

Te
m

po
(m

in
)

 
                                  (a)                                                                                  (b) 

Figura 27 – Tempo (± erro padrão) de escolha de uma rota no sentido ninho-alimento sob bloqueio 

do acesso a um ramo durante: (a) 0-30min e (b) 30-60min. 

 

         Ao se locomoverem de volta ao ninho no primeiro período de tempo, após se alimentarem, 

um grande número de colônias, 6 entre 10, que foi superior ao evidenciado na direção oposta 

(Tabela 4), optou pelo uso de diversos caminhos (Tabela 5). A colônia no 7, que percorreu o 

maior número de rotas, selecionou um caminho longo e um caminho muito longo para atingir o 
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ninho. Quatro colônias escolheram somente um dos menores caminhos para atingir o ninho. 

Ainda assim, a maior parte das escolhas se referiu aos trajetos curtos.  

   

Tabela 5 – Escolhas das formigas no sentido alimento-ninho sob bloqueio do acesso a um ramo. c 

= caminho curto, m = caminho médio, l = caminho longo e ml = caminho muito longo. 
 

Colônia Caminho Comprimento 
 0-30min 30-60min 0-30min 30-60min 

1 16-6a-5-4 16-6b-3b-3a-11-8-7-4 c m 
2 13-3a-2-1 13-3b-6b-6a-5-4 c m 
 13-3a-11-8-10-1  c  
 13-3a-11-8-7-4  c  

3 16-6a-5-4 16-6b-3b-3a-11-8-10-1 c m 
4 13-3a-2-1 13-3b-6b-6a-9-8-7-4 c m 
 13-3a-11-8-7-4 13-3b-6b-6a-9-11-2-1 c l 
 13-3a-11-8-10-1  c  

5 16-6a-5-4 16-6b-3b-3a-2-1 c m 
 16-6a-9-8-10-1  c  

6 13-3a-2-1 13-3b-6b-6a-5-4 c m 
7 16-6a-5-4 16-6b-3b-3a-2-1 c m 
 16-6a-5-7-10-1  m  
 16-6b-3b-3a-2-1  m  
 16-6b-3b-3a-11-8-7-4  m  
 16-6b-3b-3a-8-10-1  m  
 16-6b-3b-3a-11-9-5-4  l  
 16-6b-3b-3a-2-10-9-8-5-4  ml  

8 13-3a-11-8-7-4 13-3b-6b-6a-5-4 c m 
 13-3a-11-8-10-1  c  
 13-3b-6b-6a-9-8-7-4  m  
 13-3b-6b-6a-9-8-10-1  m  
 13-3b-6b-6a-5-4  m  

9 16-6a-9-8-10-1 16-6b-3b-3a-2-1 c m 
  16-6b-3b-3a-2-10-8-9-5-4  ml 

10 13-3a-2-1 13-3b-6b-6a-5-4 c m 
 13-3a-11-8-7-4 13-3b-6b-6a-9-8-7-4 c m 
 13-3a-11-8-10-1 13-3b-6b-6a-5-4 c m 
 13-3b-6b-6a-5-4  m  

 

No segundo período, porém, somente três colônias selecionaram dois ou três caminhos 

para retornar ao ninho, havendo dentre eles um caminho longo e um muito longo. As demais 

colônias, que totalizam a maioria, escolheram somente um caminho médio para atingir o ninho.  

Apesar dos empates evidenciados, constatou-se que as dez colônias mostraram-se mais 

eficazes em seu movimento de volta ao ninho que na direção da fonte, elegendo na maioria dos 

casos os menores caminhos, de acordo com o intervalo de tempo considerado (Figura 28). Isto 

sugere mais uma vez que as colônias retornam ao ninho, após a obtenção do alimento, 

baseando-se não somente na trilha de feromônio. As formigas parecem possuir a capacidade de 

memorizar o local em que se encontra o ninho, encaminhando-se diretamente ao mesmo, sem 
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desviar a direção de seu movimento ao longo do meio (SALO e ROSENGREN, 2001; 

SANTSCHI, 1911, 1923; SHEN et al., 1998).  
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Figura 28 – Distribuição das escolhas das colônias no sentido alimento-ninho sob bloqueio do 

acesso a um ramo após 30 min (0-30min e 30-60 min). 

 

Após encontrarem o alimento, as formigas usaram um caminho para retornar ao ninho em 

média após 24,6 min e 22,5 min do primeiro e segundo períodos, respectivamente (Figura 29a-

b). O desvio-padrão foi igual a 3,69 no primeiro período e a 4,53 no segundo. Os valores médios 

de tempo produzidos pelas colônias na decisão do caminho a ser usado quando elas retornaram 

ao ninho foram muito próximos aos obtidos do sentido inverso. 
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                                   (a)                                                                                  (b) 

Figura 29 – Tempo (± erro padrão) de escolha de uma rota no sentido alimento-ninho sob 

bloqueio de um ramo durante: (a) 0-30min e (b) 30-60min. 

 

O número médio de passagens sobre o meio para as dez colônias de formigas sofreu 

acréscimos elevados em todo o primeiro período da segunda situação experimental, tendendo a 
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se estabilizar somente no final deste (Figura 30).  Como as condições do meio foram 

modificadas após 30 min, o fluxo sofreu novo aumento significativo no início do segundo 

período. Depois de algumas oscilações, apresentou um pequeno acréscimo no final dos 

experimentos, mostrando novamente uma leve tendência a se estabilizar em torno de um dado 

valor somente no término dos experimentos. Acredita-se, como anteriormente, que a extensão 

do tempo destinado a este teste proporcionaria a estabilidade do comportamento das formigas 

em um período menor de tempo. 
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    Figura 30 – Distribuição do fluxo médio de formigas (± desvio padrão) sob bloqueio do acesso 

a um ramo após 30 min (0-60 min). 

 

4.4.3 – Escolhas sob Desbloqueio do Acesso a Diversos Ramos 

 

No terceiro conjunto de experimentos, as colônias tiveram acesso somente a um caminho 

no primeiro período de teste (30 min), o qual constituiu uma rota longa. Para as colônias 

ímpares, cuja fonte de alimento foi localizada na área B do dispositivo experimental (Figura 19), 

o caminho permitido foi 4-7-10-2-11-9-6a-16. Para atingir o alimento situado na área A do 

dispositivo, as formigas puderam utilizar somente o caminho 1-10-7-5-9-11-3a-13. Isto foi 

obtido mudando a posição dos tubos de plástico inseridos nas extremidades dos ramos 1, 3a, 3b, 

5 e 8, no caso das colônias ímpares, e 2, 4, 6a, 6b e 8 para as pares (Figura 19). Após este 

intervalo, foi permitido o movimento sobre todos os ramos. Desta forma, os caminhos curtos, 

que constituem os menores do ambiente, tornaram-se novamente disponíveis após 30 min. 

Nesta situação, todas as colônias selecionaram somente um caminho, tanto para atingirem 

o alimento como para retornarem ao ninho (Tabela 6 e Figura 31). Nas duas direções do 
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movimento consideradas, a maior parte das rotas percorridas foram curtas. No sentido ninho-

alimento, três colônias se mantiveram sobre o caminho longo utilizado no primeiro período dos 

experimentos, enquanto na direção inversa, apenas duas colônias se comportaram desta forma. 

A colônia no 3, que havia permanecido sobre o caminho longo para atingir o alimento, percorreu 

um caminho médio no sentido inverso. 

 
Tabela 6 – Escolhas nos sentidos ninho-alimento e alimento-ninho sob desbloqueio de vários 

ramos após 30 min (30-60min). c = caminho curto; m = caminho médio e l = caminho 

longo. 
 

Colônia Caminho Comprimento 

 Ninho-alimento Alimento-ninho Ninho-
alimento 

Alimento-
ninho 

1 4-7-8-9-6a-16 16-6a-9-8-7-4 c c 
2 1-10-8-11-3a-13 13-3a-11-8-10-1 c c 
3 4-7-10-2-11-9-6a-16 16-6a-9-11-2-1 l m 
4 1-10-8-11-3a-13 13-3a-11-8-10-1 c c 
5 4-7-8-9-6a-16 16-6a-9-8-7-4 c c 
6 1-10-8-11-3a-13 13-3a-11-8-10-1 c c 
7 4-7-8-9-6a-16 16-6a-9-8-7-4 c c 
8 1-10-7-5-9-11-3a-13 13-3a-11-9-5-7-10-1 l l 
9 4-7-8-9-6a-16 16-6a-9-8-7-4 c c 

10 1-10-7-5-9-11-3a-13 13-3a-11-9-5-7-10-1 l l 
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Figura 31 - Distribuição das escolhas das colônias nos dois sentidos de seu movimento sob 

desbloqueio de vários ramos após 30 min (30-60min). 

 

Verificou-se que todas as colônias mantiveram em suas escolhas alguns ramos aos quais 

tiveram acesso entre 0-30 min dos experimentos. A maioria das colônias, que foi capaz de 
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descobrir um caminho curto, utilizou alguns ramos percorridos no primeiro período desta 

situação experimental, e descobriu um atalho para interligá-los, representado pelo ramo no 8, 

localizado na região central do dispositivo (Figura 19). Este ramo substituiu então a porção do 

caminho formada pelos enlaces 10-2-11, quando a fonte de alimento encontrava-se na área B, e 

7-5-9 quando esteve localizada na área A do meio. 

O tempo médio despendido pelas colônias para a escolha de um caminho em direção à 

fonte de alimento no segundo período foi igual a 15,0 min (Figura 32a). Este valor é inferior ao 

apresentado no teste anterior, sugerindo que as formigas apresentaram maior sensibilidade à 

segunda situação experimental. O desvio-padrão médio apresentado foi igual a 9,05 neste 

sentido do movimento, superior àquele produzido na situação experimental anterior. 

O tempo médio necessário às dez colônias para a escolha de um caminho na volta ao 

ninho, após a obtenção do alimento, foi igual a 14,7 min (Figura 32b). Novamente, este valor é 

inferior ao produzido no teste anterior. O desvio-padrão médio apresentado pelas colônias foi 

igual a 8,30, tendo sido superior àquele produzido no teste realizado anteriormente. 
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                                     (a)                                                                               (b) 

Figura 32 – Tempo (± erro padrão) de escolha de uma rota no período 30-60 min sob desbloqueio 

de vários ramos no sentido: (a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho. 

 

Observou-se que a diferença entre os tempos de escolha em cada sentido do movimento 

das formigas foi inferior à apresentada na segunda situação experimental. Acredita-se que isto 

pode ter ocorrido porque a maior parte dos ramos que constituem os menores caminhos 

possuíam alta concentração de feromônio no início do segundo período. Assim, a partir do 

momento em que uma formiga descobriu o atalho que interligava estes ramos, representado pelo 

ramo no 8, a nova rota seria rapidamente selecionada pelas demais formigas do meio. 

O número médio de passagens de insetos sobre o meio sofreu acréscimos mais acentuados 

que nos testes anteriores durante praticamente todo o primeiro período dos experimentos (Figura 

33). Este comportamento pode estar relacionado com a impossibilidade do uso de alguns ramos 

neste intervalo de tempo, o que produziu o aumento do número de passagens sobre aqueles que 
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se encontravam disponíveis. Após 30 min, ocorreram decréscimos mais relevantes e um número 

superior de oscilações que nas demais situações. A tendência à estabilidade do fluxo foi mais 

evidente neste caso, ocorrendo antes dos instantes finais dos experimentos. 
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Figura 33 - Distribuição do fluxo médio de formigas (± desvio padrão) sob desbloqueio do acesso 

a vários ramos após 30min (0-60 min). 

 

4.5 – Comportamento Individual 

 

Os resultados dos experimentos relacionados com o comportamento individual das 

formigas foram obtidos na primeira situação experimental, em que os insetos puderam acessar 

todos os ramos do meio durante o período completo dos experimentos.  

A primeira medição realizada compreendeu a velocidade média de sete das dez colônias 

(Figura 34). Isto foi obtido através da medição do tempo despendido pelas vinte primeiras 

formigas, em média, para percorrer um dado caminho no sentido da fonte de alimento. Os 

valores encontrados foram distribuídos em nove categorias de velocidade, compreendendo as 

medidas de 143 formigas. Verificou-se que a maior parte das formigas analisadas encontrou-se 

na faixa de 0,9 a 1,1 cm/s, e que a velocidade média de todos os insetos considerados foi igual a 

1,10 cm/s. O desvio-padrão apresentado foi igual a 0,48, um valor elevado. 
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Figura 34 – Velocidade média (± erro padrão) de sete colônias no sentido ninho-alimento sob 

acesso a todos os ramos. 

 

A velocidade das formigas sobre o meio está inversamente relacionada com o número de 

contatos físicos que elas realizam com suas companheiras ao longo de seu deslocamento, que 

constitui a segunda característica analisada. Dentre as 143 formigas consideradas, em 105 delas 

foi observado o número de contatos com uma companheira do ninho em seu trajeto sobre o 

meio (Figura 35). 
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Figura 35 – Distribuição do número de contatos (± erro padrão) entre as formigas sob acesso a 

todos os ramos. 

 

Verificou-se que a maior parte das formigas realizou apenas um contato com uma de suas 

companheiras ao longo do ambiente. Entretanto, o valor médio obtido foi igual a 2,86 contatos, 
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com um desvio-padrão de 2,14. Quanto maior o número de contatos entre os insetos, menor é a 

velocidade apresentada por eles para percorrer o meio.  

Um outro aspecto medido do movimento das formigas foi a duração do contato entre os 

indivíduos de uma dada colônia (Figura 36). A colônia analisada foi a de número 6, tendo sido 

consideradas 48 formigas. Esta medição foi obtida a partir de uma imagem ampliada de um 

experimento com esta colônia, através da filmagem do mesmo com a câmera utilizada 

anteriormente, porém com o recurso de um zoom elevado e de sua gravação em uma fita cassete 

digital. A contagem do tempo foi realizada com o auxílio do relógio do vídeo-cassete usado na 

análise dos resultados de todos os experimentos efetuados.  

Observou-se que a maioria dos indivíduos realizou um contato físico com um 

companheiro durante 24 a 32 centésimos de segundo. O valor médio obtido pela colônia foi 

24,32 centésimos de segundo, com um desvio-padrão de 15,60. O contato entre as formigas de 

uma colônia pode definir a continuidade de seu movimento ou a mudança de direção do mesmo. 
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Figura 36 – Duração do contato (± erro padrão) entre as formigas de sete colônias sob acesso a 

todos os ramos. 

 

As formigas permaneceram imóveis em torno da fonte de alimento por um dado período 

de tempo, utilizado para a ingestão do mesmo. Este valor também foi calculado para a colônia 

no 6, considerando 43 formigas (Figura 37). A maior parte das formigas permaneceu sobre a 

fonte de alimento entre 0-50s. Porém, o valor médio obtido foi igual a 3,088 min, equivalente a 

185,28s. 

O desvio-padrão foi elevado, igual a 168,39. Apesar da maioria dos insetos ter 

permanecido junto à fonte no intervalo de 0-50s, o pequeno número de indivíduos que esteve 

por um período maior de tempo sobre a área do alimento, acima de 300s, produziu um valor 

médio alto. Este aspecto do comportamento das formigas está relacionado com o tamanho da 
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fonte e do espaço reservado a ela. 
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Figura 37 - Duração da absorção do alimento (± erro padrão) pela colônia no 6 apenas sob acesso 

a todos os ramos. 

 
Ao se deslocarem sobre o meio, algumas formigas modificaram a direção de seu percurso 

ao longo de um ramo em determinados instantes de tempo, realizando um movimento de meia-

volta, como verificado anteriormente por outros pesquisadores (BECKERS et al., 1992b). Esta 

característica do processo de construção e seguimento de trilhas das formigas foi analisada nas 

colônias no 2 e 6, nas quais suas formigas percorriam o ramo no 2 do dispositivo (Figura 19), 

tanto no movimento em direção à fonte de alimento como no retorno ao ninho.  

Para a colônia no 2, foi avaliado o índice de meia-voltas quando as formigas se dirigiram 

ao alimento em intervalos de 3min, durante 1min. Como o fluxo de formigas neste ramo, na 

direção considerada, ocorreu apenas a partir de 12min do início do experimento, as dados 

obtidos compreenderam 13 instantes de tempo. Em cada intervalo de tempo, um dado número 

de formigas foi analisado. No total, investigou-se o comportamento de um número F de 

formigas, onde F = 149 formigas. Na maior parte dos 13 instantes de tempo considerados, 5-

15% dos insetos avaliados modificaram a direção do seu movimento após terem percorrido uma 

dada distância do ramo em que se encontravam (Figura 38). A taxa média de meia-voltas 

realizadas pelos insetos foi igual a 16,28%, com um desvio-padrão igual a 9,74%. 
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Figura 38 – Freqüências de meia-volta (± erro padrão) sobre o ramo no 2, para a colônia no 2 no 

sentido ninho-alimento, sob acesso a todos os ramos (F = 149 formigas). 

 
Na colônia no 6, por sua vez, foi possível acompanhar o comportamento das formigas em 

direção ao alimento durante 19 instantes de tempo, totalizando a análise de 372 indivíduos. Para 

esta colônia a incidência de 5-15% de meia-voltas também foi evidenciada na maior parte das 

ocasiões em que este movimento foi medido (Figura 39). O valor médio obtido nesta situação 

foi igual a 14,75%, enquanto o desvio-padrão foi igual a 21,53%. Constatou-se que o valor 

médio produzido pelas duas colônias foi semelhante. Um aspecto que difere as duas colônias 

está relacionado com a incidência de meia-voltas entre 50-100% dos deslocamentos das 

formigas sobre o ambiente na colônia no 6, que não foi evidenciada na colônia no 2 . 
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Figura 39 – Freqüências de meia-volta (± erro padrão) sobre o ramo no 2, para a colônia no 6 no 

sentido ninho-alimento, sob acesso a todos os ramos (F = 372 formigas). 
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No retorno ao ninho, o comportamento das formigas da colônia no 2 com respeito à meia-

volta foi analisado novamente durante 13 intervalos de tempo, totalizando 156 formigas. Na 

maioria das ocasiões, o índice de meia-volta se encontrou entre 0-10% dos movimentos das 

formigas (Figura 40). A incidência desta ação ocorreu em média em 5,32% dos deslocamentos 

realizados por estes insetos após a ingestão do alimento. O desvio-padrão produzido foi igual a 

6,44%. Observou-se que a taxa média de mudanças na direção do movimento das formigas na 

volta ao ninho foi bastante inferior à obtida no sentido inverso. 
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Figura 40 – Freqüências de meia-volta (± erro padrão) sobre o ramo no 2, para a colônia no 2 no 

sentido alimento-ninho, sob acesso a todos os ramos (F = 156 formigas). 

 
Na colônia no 6, foi avaliado o índice de meia-voltas em 19 instantes de tempo quando as 

formigas retornavam ao ninho sobre o ramo no 2, totalizando 302 indivíduos. Na maior parte 

dos casos, o movimento de meia-volta representou entre 0-10% dos deslocamentos das formigas 

(Figura 41). Porém, a distribuição desta ação diferiu daquela apresentada pela colônia no 2, de 

forma que um número menor de insetos realizou meia-volta entre 0-10% dos seus 

deslocamentos, enquanto um número maior de indivíduos modificou a direção de seu 

deslocamento nas demais categorias, obtendo um valor médio igual a 14,08%, com um desvio-

padrão de 12,76%. 

Um estudo realizado com formigas da espécie Lasius niger demonstrou que os insetos 

podem realizar dois tipos de meia-voltas (BECKERS et al., 1992b): (i) meia-volta intrínseca e 

(ii) meia-volta baseada na trilha de feromônio. A primeira está relacionada com a não-

atratividade de um ramo, seja por ele conter obstáculos, pela sua orientação ou ainda pelo tipo 

de alimento a que ele conduz, entre outros. A meia-volta intrínseca pode ocorrer tanto ao longo 

do ramo em que a formiga se encontra, como próxima do ponto de escolha da formiga. 
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Figura 41 – Freqüências de meia-volta (± erro padrão) sobre o ramo no 2, para colônia no 6 no 

sentido alimento-ninho, sob acesso a todos os ramos (F = 302 formigas). 

 

A segunda categoria de meia-volta ocorre quando a formiga “percebe” que selecionou um 

ramo com baixa concentração de feromônio e, conseqüentemente, baixo fluxo de insetos, em 

detrimento de outro ramo que possui alta concentração de feromônio e fluxo elevado de 

indivíduos. Esta meia-volta ocorre exatamente após o ponto de escolha da formiga.  

As características do comportamento individual das formigas consideradas neste estudo 

objetivaram compreender como as interações entre os indivíduos de uma colônia influenciam a 

sua tomada de decisão, e como os insetos cooperam para obter a melhor solução para uma dada 

situação experimental. 

 

4.6 – Discussão 

 

Este capítulo apresentou os experimentos realizados com colônias de formigas em 

laboratório e as análises dos resultados obtidos. Os experimentos foram realizados em um 

dispositivo experimental constituído por quatorze caminhos interconectados que ligavam o 

ninho a uma fonte de alimento, divididos em quatro classes de comprimento. As formigas 

encontravam em seu trajeto, tanto no sentido da fonte de alimento como no retorno ao ninho, 

diversas bifurcações sobre o meio, caracterizando suas ações como uma seqüência de decisões 

binárias.  

O dispositivo experimental foi desenvolvido especialmente para os experimentos 

realizados e descritos nesta tese, com o intuito de proporcionar um ambiente relativamente 

complexo para o deslocamento das formigas, e que pudesse ser facilmente alterado, para avaliar 

o comportamento dos insetos diante de mudanças nas condições do meio. Este é um dos 
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aspectos que diferem os experimentos realizados daqueles presentes na literatura, que utilizam 

em geral uma escolha binária entre ramos ou uma escolha entre várias fontes (BERNSTEIN, 

1975; DENEUBOURG et al., 1990; GOSS e DENEUBOURG, 1989; GOSS et al., 1989; 

RISSING e WHEELER, 1976). 

As decisões das formigas foram analisadas nos níveis coletivo e individual. Os aspectos 

analisados do comportamento individual estão relacionados com: i) a velocidade das formigas 

sobre o meio; ii) o período em que houve um contato físico entre estes insetos; iii) o número de 

vezes em que este contato ocorreu; iv) o intervalo de tempo despendido sobre a fonte de 

alimento e v) a incidência de mudanças na direção do seu movimento após terem percorrido 

uma dada distância de um ramo selecionado. Todas estas características individuais das 

formigas foram medidas quando não houve mudança nas condições do ambiente, uma vez que a 

sua medição diante das modificações realizadas no meio se mostrou extremamente complexa e 

impossível de ser realizada em alguns casos, devido ao acúmulo de formigas sobre determinadas 

regiões do ambiente. 

A velocidade das formigas é influenciada pelo número de contatos por elas efetuados com 

suas companheiras. O período em que as formigas estabelecem um contato físico está 

relacionado com a natureza do mesmo: ele pode ser o resultado de um contato não desejado, 

devido ao acúmulo de formigas sobre a fonte, como também de um reconhecimento entre 

indivíduos de uma mesma colônia.  

O intervalo de tempo despendido sobre a fonte de alimento, por sua vez, possui ligação 

direta com o tamanho desta. Sob uma fonte de alimento pequena, os insetos despendem mais 

tempo para encontrar um lugar junto à mesma, porém simultaneamente eles serão mais 

perturbados pela presença de outros indivíduos sobre ela. As mudanças de direção do 

movimento das formigas podem estar ligadas à baixa concentração de feromônio sobre o ramo 

selecionado ou à orientação do ramo em relação ao objetivo dos indivíduos (atingir a fonte de 

alimento ou retornar ao ninho).  

No nível coletivo, foram avaliados dois aspectos do comportamento das formigas: (i) se 

os insetos selecionaram ou não um caminho para atingir o alimento e um caminho para 

retornarem ao ninho e (ii) qual o tipo de caminho(s) selecionado(s) nestas duas direções do 

movimento. O caminho percorrido pelos insetos sobre o ambiente foi determinado a partir do 

fluxo acumulado de formigas sobre cada ramo da rede em cada direção considerada. Em 

seguida, foi aplicado um teste estatístico, denominado teste binomial, a cada bifurcação do 

ambiente, para saber se um ramo foi mais freqüentado que o outro. A análise realizada 

correspondeu, então, à freqüência de visitação de cada ramo pelas formigas, sem a necessidade 

de saber o número de formigas provenientes de cada ramo da rede que selecionou um ou outro 

ramo de uma bifurcação. 

Uma questão importante a ser discutida é a forma como foi realizada a análise dos 
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resultados sobre o comportamento coletivo e individual das formigas nos experimentos 

executados. A avaliação do comportamento coletivo compreendeu o tipo de caminho(s) 

escolhido(s) pelas formigas em seu movimento na direção da fonte de alimento e do ninho. A 

realização de loops pelas colônias de formigas foi considerada como um resultado de um 

experimento somente quando isto ocorreu de forma isolada, sem que um caminho também 

tivesse sido escolhido pela colônia em questão. Deste modo, a análise dos resultados no nível 

coletivo foi limitada. Isto ocorreu devido ao período de tempo destinado à realização dos 

experimentos e avaliação dos resultados, que se mostrou reduzido diante da complexidade das 

tarefas executadas e dos equipamentos disponíveis para a sua realização na instituição de 

pesquisa européia onde elas foram desenvolvidas. 

Evidenciou-se a mesma limitação com relação à análise do comportamento individual das 

formigas. Não foi possível, diante do tempo e dos equipamentos disponíveis, medir mais 

características do comportamento das formigas que tenham auxiliado na mudança de atitude 

destes insetos sob as situações de bloqueio e desbloqueio do acesso a um ramo próximo da fonte 

de alimento. 

Uma outra diferença dos experimentos realizados é o fato das análises sobre as decisões 

dos insetos terem sido efetuadas em seu movimento no sentido de capturar o alimento e em seu 

retorno ao ninho. Além disto, o ambiente utilizado para os experimentos foi simétrico com 

relação ao deslocamento no sentido da fonte de alimento, tendo sido, porém, assimétrico no 

sentido oposto, o que intensifica a necessidade de considerar as duas direções de movimento das 

formigas sobre o mesmo.  

A principal novidade dos experimentos realizados foi a medição do comportamento das 

formigas sob mudanças nas condições do meio, quantificando o período de tempo necessário a 

adaptação das formigas e discriminando as principais interações entre os insetos que contribuem 

para a sua mudança de comportamento. Assim também, as duas modificações realizadas no 

ambiente permitiram avaliar o efeito de cada mudança no comportamento dos insetos. 

O bloqueio de um ramo já usado afeta mais as decisões das formigas que o desbloqueio 

de um ramo. Isto significa que situações que dificultam a tendência das formigas de percorrer o 

menor caminho afetam mais o comportamento das formigas que situações que facilitam esta 

tendência. 

As mudanças no ambiente consideradas constituíram o bloqueio de um acesso ao ramo 

que se encontrava mais próximo do alimento e o desbloqueio do acesso a diversos ramos do 

ambiente após as formigas terem sido forçadas a percorrer um longo caminho sobre o meio.  

Observou-se que as escolhas das formigas podem ser agrupadas em quatro classes: i) 

escolha de um só caminho; ii) seleção de vários caminhos referentes à mesma categoria de 

comprimento; iii) escolha de vários caminhos pertencentes a classes diferentes de comprimento 

e iv) movimento de loop, onde as formigas retornam ao ninho sem atingir a fonte de alimento ou 
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ainda, retornam à fonte sem alcançar o ninho. 

Verificou-se que a maioria das colônias foi capaz de selecionar os menores caminhos 

sobre o meio diante de cada situação considerada, tanto na direção ninho-alimento como no 

movimento no sentido inverso. Em geral, na volta ao ninho, a incidência de um ou vários dos 

menores caminhos sobre o meio foi superior àquela no sentido inverso. Isto indica que as 

formigas analisadas podem retornar ao ninho de forma direta utilizando outro mecanismo. Uma 

possibilidade é a consideração do ângulo das bifurcações. Recentemente, foi mostrado que a 

geometria dos ramos provê informação direcional às formigas da espécie Monomorium 

pharaonis, usada para determinar o menor caminho para o ninho ou para fora da área de busca 

de alimento (JACKSON et al., 2004). Ao utilizar a informação sobre o ângulo da bifurcação em 

que se encontram, os insetos são capazes de se reorientar, caso estejam caminhando na direção 

errada, para atingirem o ninho, após terem se alimentado. 

Os experimentos indicaram que o comportamento das formigas foi modificado quando a 

situação do meio foi drasticamente alterada, como na segunda e terceira situações 

experimentais, em que o acesso a um ou vários ramos do ambiente não foi permitido.  

Uma característica importante do comportamento das formigas evidenciada em duas 

situações experimentais está relacionada com o número de passagens sobre o meio necessárias à 

escolha de um caminho. Verificou-se que quando uma colônia apresenta um fluxo sobre o 

ambiente muito inferior ao valor médio desta variável nas demais colônias, os seus indivíduos 

podem apresentar igualdade de fluxo sobre diversas bifurcações do meio e, conseqüentemente, 

selecionar vários caminhos de comprimento diverso para atingir a fonte de alimento e retornar 

ao ninho. 

É importante ressaltar que a realização de todos os experimentos com colônias de 

formigas apresentados nesta tese por um único grupo de pesquisa constitui um fato inédito na 

área do conhecimento destinada ao estudo do comportamento dos insetos.  

A análise do comportamento individual das formigas constituiu a base de um primeiro 

modelo matemático, cujos detalhes são descritos no próximo capítulo. A análise do 

comportamento coletivo foi utilizada para validar o modelo computacional proposto através da 

comparação das soluções obtidas pelo modelo com aquelas observadas nos experimentos. 
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5 – Modelagem do Comportamento de Formigas em um 
Ambiente Dinâmico 
 

Este capítulo descreve o modelo do comportamento de formigas desenvolvido a partir dos 

experimentos relatados no Capítulo 4. Inicialmente, é apresentado um resumo das escolhas das 

formigas nos experimentos, seguido pela modelagem realizada, pelos parâmetros usados no 

modelo proposto e pela descrição do algoritmo correspondente. Finalmente, são mostrados os 

testes realizados com o modelo e os resultados obtidos. 

 

5.1 – Comportamento das Formigas nos Experimentos 

 

          Nos experimentos realizados com formigas descritos no Capítulo 4, foram consideradas 

diversas situações do meio, de forma a verificar quais ações dos insetos são responsáveis por 

mudança em seu comportamento. Na primeira situação experimental realizada, nenhuma 

característica do meio foi modificada. A maior parte das escolhas das formigas referiu-se a 

caminhos curtos no sentido ninho-alimento, e uma porcentagem menor de escolhas esteve 

relacionada com caminhos médios (Tabela 7). No sentido inverso, todas as colônias percorreram  

caminhos curtos para atingir o ninho.  

 
Tabela 7 – Freqüências de escolha das formigas nas três situações experimentais. NA = 

movimento no sentido ninho-alimento e AN = movimento no sentido alimento-ninho. 

Situação experimental Categoria 
 1 2 3 
 0-60min 0-30min 30-60min 0-30min 30-60min 
 NA AN NA AN NA AN NA AN NA AN 

Curto 0,71 1 0,55 0,64 - - - - 0,7 0,7 
Médio 0,29 - 0,40 0,28 0,36 0,78 - - - 0,1 
Longo - - - 0,04 0,28 0,07 1 1 0,3 0,2 

Muito longo - - 0,05 0,04 - 0,07 - - - - 
Loop - - - - 0,36 0,08 - - - - 

 

Nas demais ocasiões, a avaliação dos resultados compreendeu dois períodos de tempo: 0-

30min e 30-60min. A segunda situação experimental caracterizou-se pelo bloqueio do acesso a 
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um ramo próximo à fonte de alimento, que havia sido altamente utilizado no primeiro intervalo. 

Antes desta mudança, a maior parte das escolhas estiveram ligadas a caminhos curtos para 

alcançar a fonte e voltar ao ninho, que foram seguidos pelos caminhos médios. As formigas 

também utilizaram caminhos muito longos nos dois sentidos do movimento, e rotas longas no 

retorno ao ninho.  

Após o bloqueio de um ramo, as menores rotas tornaram-se os caminhos médios, que 

constituíram a maior parte das soluções no retorno ao ninho, tendo sido sucedidos pelos 

caminhos longos, muito longos e loops. No movimento em direção à fonte de alimento, as 

soluções envolvendo caminhos médios e longos ocorreram em mesmo número, as quais foram 

seguidas por loops. Estes resultados demonstram que as formigas são altamente sensíveis à 

mudança realizada no ambiente. 

A terceira situação experimental compreendeu o bloqueio do acesso a diversos ramos do 

meio durante o primeiro período, forçando as formigas a percorrerem um caminho longo para 

alcançar o alimento e retornar ao ninho. No segundo período, foi permitido o acesso a todos os 

ramos. Neste caso, um pequeno número de colônias manteve-se sobre a rota longa percorrida no 

primeiro intervalo, enquanto a maioria foi capaz de descobrir os menores caminhos nos dois 

sentidos do movimento analisados. Somente um caminho médio foi selecionado, na volta ao 

ninho. 

 

5.2 – Construção de um Modelo da Dinâmica das Formigas 

 

O primeiro modelo do comportamento de formigas desenvolvido foi elaborado a partir 

das observações realizadas diante das situações experimentais descritas no Capítulo 4. A 

modelagem foi realizada em parceria com o pesquisador Jacques Gautrais, o qual integra a 

equipe do Prof. Dr. Guy Theraulaz no Centro de Pesquisas sobre Cognição Animal (Centre de 

Recherches sur la Cognition Animale - CRCA), que foi o orientador local.  

O modelo é composto por um conjunto de equações que buscam descrever o maior 

número de aspectos possíveis do comportamento das formigas, procurando simular as ações 

destes insetos observadas nos experimentos realizados em um ambiente dinâmico e 

relativamente complexo. A maioria das equações geradas constitui funções probabilísticas, uma 

vez que se sabe por modelos anteriormente desenvolvidos (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS 

et al., 1989) que as ações das formigas são executadas probabilisticamente.  

A modelagem proposta baseia-se no indivíduo, ou seja, o comportamento de cada 

indivíduo foi explicitamente codificado. Assim, cada indivíduo foi caracterizado por um dado 

número de variáveis, como posição e sentido de deslocamento, que são atualizadas ao longo do 

tempo. 

Uma grande parte dos modelos sobre o comportamento de formigas presentes na literatura 
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utiliza equações diferenciais para determinar o comportamento delas na busca de alimento ao 

longo do tempo (BECKERS et al., 1990, 1993; BEEKMAN et al., 2001; BONABEAU et al., 

1997; DENEUBOURG et al., 1990; GOSS e DENEUBOURG, 1989; GOSS et al., 1989; 

NICOLIS e DENEUBOURG, 1999; SUMPTER e PRATT, 2003). Nestes casos, o estado do 

sistema é definido por um dado número de variáveis. 

Para o ambiente usado nesta tese, o estado do sistema seria definido pelo número de 

formigas que selecionou cada ramo de uma bifurcação do meio nos intervalos de tempo 

considerados na análise do comportamento coletivo. A partir destes dados, seria escrito um 

número de equações diferenciais para descrever a evolução destas variáveis ao longo do tempo. 

Como o ambiente considerado possui 23 bifurcações binárias, o sistema seria composto por 46 

variáveis (Figura 19 e Tabela 2). Entretanto, o estudo da evolução de um sistema com 46 

equações diferenciais não lineares de segunda ordem, considerando as variáveis de estado e suas 

derivadas, e de sua sensibilidade aos diferentes parâmetros constitui uma tarefa extremamente 

difícil. Assim, decidiu-se pelo desenvolvimento de um modelo baseado no indivíduo, que 

apresenta menor complexidade em relação a um modelo que utiliza equações diferenciais para 

determinar o comportamento das formigas.   

O modelo desenvolvido possui as seguintes características: (i) geração de formigas; (ii) 

distância percorrida por cada formiga; (iii) escolha de um ramo a ser percorrido; (iv) depósito de 

feromônio sobre cada ramo; (v) execução de meia-volta sobre um ramo; (vi) evaporação da 

concentração de feromônio sobre cada ramo e (vii) período de tempo em que uma formiga 

permanece sobre o ramo que contém alimento e sobre o ninho, após ter se alimentado. Estas 

características são representadas pelas Eqs.(45-57). Dentre estas, as Eqs.(45, 47-50 e 56-57) 

foram desenvolvidas pelo pesquisador Jacques Gautrais, enquanto as Eqs.(51, 53 e 55) foram 

elaboradas pela doutoranda Karla Vittori. Finalmente, a Eq.(46) foi apresentada por Nicolis et 

al. (2003), a Eq.(52) foi desenvolvida por Deneubourg et al. (1990; Goss et al., 1989) e a 

Eq.(54) foi retirada de Camazine et al. (2001). 

As funções do modelo consideram o segundo como intervalo amostral. Cada simulação 

do algoritmo correspondente ao modelo possuiu duração de 3.600 passos de tempo, que 

equivalem a 3.600s e conseqüentemente 60 min, período dos experimentos. Os valores 

atribuídos aos parâmetros do modelo são apresentados na próxima subseção.  

Uma formiga pode ser gerada a cada instante t através da probabilidade gerP : 

 

                                                       gerger FP =                                                               (45) 

 

na qual:  Fger = 1/(Θ), (NICOLIS et al., 2003).                                                                          (46) 
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De acordo com a Eq.(45), gera-se um número aleatório através de uma distribuição 

uniforme a cada instante t. Se este número for igual ou inferior ao valor de Fger, gera-se uma 

formiga sobre o meio. A probabilidade de uma formiga i ser gerada a cada instante t é acrescida 

a cada intervalo de tempo de 180s (3 min), incrementando o parâmetro Fger, de forma a simular 

o fluxo crescente de formigas sobre o meio, até atingir a estabilidade quando o máximo número 

de indivíduos no ambiente for atingido, como observado anteriormente na natureza (WILSON, 

1962). O número máximo de formigas permitido, representado por Θ, foi verificado como 

suficiente para que os insetos se distribuíssem sobre o meio e obtivessem as melhores soluções 

na maioria das simulações, coincidindo com os experimentos. 

A distância percorrida por cada formiga i sobre o meio a cada momento t baseia-se na 

velocidade deste inseto, também calculada a cada segundo e em um erro aleatório ε : 

 

                                                 )()( ε+= VtD                                                                 (47) 

 

na qual: )(tD  = distância percorrida pela formiga i a cada segundo t; 

  )10/,0( VN≈ε , N simboliza a distribuição normal, com média 0 e variância V / 10;  (48) 

   V = velocidade da formiga; V = η + ξ;            (49) 

   η é uma constante obtida empiricamente; 

   ξ  ≈ U[0; ι ], U simboliza uma distribuição uniforme com limites 0 e ι .                    (50) 

 

Deste modo, a cada formiga i é atribuída uma velocidade inicial V, que segue uma 

distribuição uniforme entre [(V - ι ) ;(V + ι )]. A cada instante t em que as variáveis do modelo 

são atualizadas, a distância percorrida pelos indivíduos pode ser modificada, através da 

introdução do erro aleatório ε na Eq.(47).   

A quantidade exata de feromônio depositada por formigas na natureza não é conhecida 

com precisão. As formigas Argentinas depositam feromônio quando deixam o ninho e quando 

retornam a ele, seja para realizarem o recrutamento exploratório em busca de alimento (ARON 

et al., 1989) como o recrutamento para uma fonte de alimento encontrada (VAN VORHIS KEY 

e BAKER, 1986).  

Neste modelo, a quantidade de feromônio depositada pelas formigas é variável de acordo 

com a direção do seu movimento. Isto foi realizado com o intuito de tornar maior a 

concentração de feromônio sobre os ramos percorridos na direção do ninho e produzir um 

número maior de rotas curtas neste sentido, em relação ao movimento para a fonte de alimento, 

como verificado nos experimentos. 

 No início da simulação, a concentração de feromônio inF  em cada ramo do ambiente foi 

determinada como sendo igual a zero. O acréscimo desta substância sobre cada ramo utilizado 
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por uma formiga ocorre somente nas extremidades deste ramo, ou seja, somente quando a 

formiga entra ou sai do mesmo. Isto porque, se as formigas depositam feromônio ao longo de 

todo o trajeto sobre um ramo, a concentração de feromônio sobre determinados ramos se torna 

muito superior à de outros ramos, o que dificulta a descoberta de caminhos curtos, caso os 

ramos selecionados inicialmente não façam parte das menores rotas do ambiente. 

As escolhas das formigas ao longo do meio são binárias, envolvendo os ramos i e j. A 

seleção de um ramo a ser percorrido envolveu dois aspectos: a concentração de feromônio sobre 

os ramos candidatos e sua inclinação em relação ao eixo x. Esta última característica foi 

considerada porque, de acordo com o ponto em que uma formiga está e a inclinação do ramo 

por ela escolhido, ela irá se aproximar ou se afastar do ninho ou do alimento, de acordo com o 

seu objetivo.  

Além disto, experimentos anteriores indicam que as formigas se baseiam não somente na 

trilha de feromônio sobre o ambiente para localizar seu ninho e o alimento, após descobri-lo, 

(CAMAZINE et al., 2001), como descrito na subseção 2.6. Algumas espécies de formigas 

consideram aspectos visuais do ambiente, como a posição do sol (BISCH-KNADEN e 

WEHNER, 2003; SANTSCHI, 1911; SHEN et al., 1998) ou da lua, no caso dos insetos que 

habitam o deserto. Outras espécies se orientam pelos ângulos entre os ramos do ambiente 

(JACKSON et al., 2004). Deste modo, considerou-se a inclinação de um ramo como um dos 

aspectos utilizados pelas formigas para se orientarem e otimizarem suas escolhas sobre o 

dispositivo utilizado nos experimentos e considerado no modelo proposto. 

 

 
Figura 42 – Ambiente experimental utilizado na implementação do modelo. 
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Como comentado no Capítulo 4, para cada hexágono presente no dispositivo considerado, 

os ângulos internos formados pela junção de dois ramos são iguais a 60o. Por exemplo, no 

hexágono formado pelos ramos 1,4, 7 e 10 da Figura 42, os ângulos entre os ramos 1 e 4 e entre 

7 e 10 são iguais a 60o. 

A inclinação de um ramo foi representada pelo cosseno do ângulo formado por ele com o 

eixo x. Os ramos que possuem inclinação igual a 0o e cosseno = 1,0 são os seguintes: 0, 8, 3a, 

6a, como também os ramos 1 e 4 na direção do ninho (Figura 42). Os demais ramos possuem 

inclinação igual a 30o e, portanto, cosseno = 0,866. Como exemplo, tem-se os ramos 8 e 10: o 

ramo 8, ao possuir inclinação de 0o em relação ao eixo x, apresenta cosseno = 1,0, enquanto o 

ramo 10, que possui inclinação de 30o, apresenta cosseno = 0,866. Neste caso, para uma formiga 

que se encontra sobre o ramo 7, a escolha do ramo 8 será favorecida em relação ao 10. 

A cada uma destas características foi associada uma probabilidade e um peso. Assim, 

quando uma formiga chega a uma bifurcação i-j, as probabilidades iP  e jP  que regem a  

escolha dos vizinhos j e k, respectivamente, foi definida como: 
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na qual: iF = probabilidade de escolher o ramo i associada à concentração de feromônio sobre 

este ramo e sobre seu vizinho j; 

   iD  = probabilidade de escolher o ramo i associada à inclinação deste ramo e a de seu 

vizinho j em relação ao eixo x; 

   ρ = peso atribuído à probabilidade iF , determinado empiricamente; 

  ϖ = peso atribuído à probabilidade iD , determinado empiricamente. 

 

A Eq.(55) foi desenvolvida para conduzir as formigas aos menores caminhos do meio. A 

probabilidade ligada à concentração de feromônio sobre os ramos segue a equação desenvolvida 

anteriormente (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et al., 1989), descrita pela Eq.(1): 
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na qual:  Ci, Cj  = concentração de feromônio sobre os ramos i e j, respectivamente; 

               k = grau de atratividade intrínseco de i e j na ausência de feromônio sobre cada ramo; 

              n = grau de não-linearidade da escolha. 
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Esta equação relaciona a concentração de feromônio sobre um ramo candidato e a 

concentração total desta substância sobre a bifurcação em questão. O parâmetro k na Eq.(52), 

como na equação original, Eq.(1) apresentada nesta tese, representa a atratividade de um ramo 

que não possui feromônio. Quanto maior k, maior a concentração de feromônio necessária para 

que a escolha reflita uma tendência e não uma seleção ao acaso (CAMAZINE et al., 2001). A 

sua não consideração na equação pode desencadear o uso intenso do ramo i, por exemplo, caso 

este possua uma quantidade de feromônio igual a 1, enquanto o ramo j possui concentração 

igual a 0. A primeira formiga a realizar uma ação diante desta escolha binária, selecionará o 

ramo i e será seguida pelas demais formigas que se encontrarem posteriormente neste ponto, 

tornando o processo de seleção não probabilístico.  

O parâmetro n usado na Eq.(52) representa o grau de não-linearidade da escolha. Um alto 

valor de n significa que, se o ramo i possui uma concentração de feromônio pouco superior a de 

j, a próxima formiga que se encontrar sobre o ponto de escolha terá grande probabilidade de 

escolher i. Este parâmetro reflete quão diversa será a probabilidade de seleção de cada um dos 

ramos candidatos em função da diferença da concentração de feromônio sobre estes ramos. 

A probabilidade relacionada com a inclinação de um ramo do dispositivo foi calculada 

como: 
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na qual: θcos  = cosseno do ângulo θ formado pelo ramo i com o eixo x; 

 ωcos  = cosseno do ângulo ω formado pelo ramo j com o eixo x; 

             µ = grau de não-linearidade da escolha. 

 

Neste caso, considerou-se também a inclinação de um ramo em relação à inclinação dos 

dois ramos candidatos. O parâmetro µ, como n na Eq.(52), representa o grau de não-linearidade 

da escolha.  

A cada ramo i visitado por uma formiga, ela deposita uma quantidade de feromônio nas 

duas extremidades de i, ou seja, quando entra e sai deste ramo.  

Como verificado nos experimentos, as formigas podem visitar um ramo em toda a sua 

extensão ou em parte desta e retornar ao ponto inicial do mesmo, realizando uma meia-volta. 

Esta ação segue uma distribuição de probabilidade uniforme. Cada formiga possui uma 

probabilidade mvP  de desistir do ramo em que se encontra. Esta probabilidade é função da 

concentração de feromônio sobre o ramo em questão (CAMAZINE et al., 2001) e do 

comprimento do mesmo. Para os ramos curtos, 0, 8, 3a, 6a, 14, 1 na bifurcação 1-2, 4 na 
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bifurcação 4-7, 2 na bifurcação 2-12, 5 na bifurcação 5-15 (Figura 42), a formiga possui a 

probabilidade de realizar uma meia-volta sobre o ramo i:  
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na qual: Ci  = concentração de feromônio sobre o ramo i;  

             ϕ  e ν são constantes obtidas empiricamente; 

 

Assim, a formiga possui uma dada probabilidade de realizar meia-volta sobre i quando a 

concentração de feromônio sobre este ramo é igual a zero. A partir do momento que esta 

concentração é acrescida, mvP  sofre diminuições consecutivas, de forma a se tornar mínima nos 

ramos curtos, favorecendo o uso dos mesmos e conseqüente acréscimo de feromônio sobre os 

ramos. A meia-volta pode estar relacionada com dois aspectos do meio (BECKERS et al., 

1992b; CAMAZINE et al., 2001), que são mutuamente excludentes: a baixa concentração de 

feromônio sobre o ramo em que a formiga se encontra e a orientação contrária do mesmo com 

relação ao objetivo da formiga (movimento para alcançar o ninho ou a fonte de alimento).  

O parâmetro ν  representa a importância da concentração de feromônio sobre a decisão de 

uma meia-volta pelas formigas. Deste modo, um alto valor de ν demonstra que este movimento 

está fortemente ligado à concentração de feromônio sobre o ramo e não com sua orientação 

sobre o meio. Quando a formiga se encontra sobre um ramo i considerado longo, representado 

pelos ramos 2, 5, 7, 9, 10, 11, 3b, 6b, 12, 13, 15, 16, 1 nas bifurcações 0-1 e 1-4 e 4 nas 

bifurcações 0-4 e 1-4, (Figura 42), ela possui a probabilidade de executar uma meia-volta sobre 

o ramo i:   
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na qual: Cl = concentração de feromônio sobre o ramo i; 

             γ  = valor máximo de mvP ; 

            ψ  = rapidez com mvP atinge o valor máximo γ. 

 

Assim, mvP é inicialmente reduzida quando a concentração de feromônio sobre i é 

próxima de zero. Após o aumento do feromônio sobre i, porém, mvP  sofre acréscimos, até 

atingir o valor máximo γ. A rapidez com que a probabilidade atinge o limiar estabelecido é 
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definida pelo parâmetro ψ.  

A utilização de funções de probabilidade distintas, de acordo com o comprimento dos 

ramos percorridos pelas formigas, foi baseada nas observações realizadas em outros trabalhos, 

que comprovam a diferença na incidência de meia-voltas em formigas da espécie Lasius niger, a 

qual também deposita feromônio tanto no seu movimento em direção à fonte de alimento como 

na volta ao ninho (BECKERS et al., 1992a).  

Nestes experimentos, onde dois ramos conduziam as formigas do ninho à fonte de 

alimento, 50% dos insetos realizaram meia-volta sobre o ramo longo antes que houvesse uma 

concentração de feromônio significativa sobre cada um dos ramos do meio. Enquanto isto, 15% 

das formigas do ambiente desistiram de um ramo curto após percorrer uma determinada 

distância sobre o mesmo.  

Além disto, durante os primeiros 15 min, houve um acréscimo médio na ocorrência de 

meia-voltas sobre o ramo longo do dispositivo de 150%, enquanto sobre o ramo curto a 

proporção deste movimento foi sempre reduzida e decrescente ao longo do tempo. É relevante 

mencionar que, no modelo proposto, cada formiga pode realizar uma meia-volta sobre um dado 

ramo somente uma vez enquanto o percorre. A concentração de feromônio sobre cada ramo do 

dispositivo experimental utilizado não é incrementada quando uma formiga que se retira deste 

ramo executou uma meia-volta sobre o mesmo. Esta medida foi aplicada no sentido de 

minimizar a convergência prematura do modelo para soluções sub-ótimas.  

As formigas também puderam realizar meia-volta quando o ramo escolhido não estava 

disponível, como os ramos 12, 14 e 15 (Figura 42), que permaneceram bloqueados nos 

experimentos. Deste modo, foi utilizada uma probabilidade constante χ de uma formiga retornar 

ao ramo anteriormente usado, após escolher um vizinho cujo acesso não era permitido. Caso 

contrário, a formiga percorreria o outro ramo candidato possível. Quando os dois ramos 

candidatos não estavam disponíveis, como ocorreu na terceira situação experimental com uma 

formiga que se encontrava sobre o ramo 3b quando o alimento estava sobre a área A, caso a 

probabilidade de meia-volta não fosse atendida, a formiga permaneceria imóvel sobre o ramo 

atual até que o número aleatório gerado fosse inferior à probabilidade considerada. 

O feromônio depositado pelas formigas sobre cada ramo do ambiente sofreu um processo 

de evaporação a cada instante t, ainda que o ambiente utilizado para os experimentos tenha sido 

um dispositivo coberto. Após o processamento de todas as formigas sobre o meio e possível 

aumento da quantidade de feromônio sobre cada ramo da rede, a concentração desta substância 

decaiu por um fator igual a ο. O valor de ο  proporciona uma evaporação da concentração de 

feromônio sobre todos os ramos do ambiente suficiente para que as melhores escolhas sejam 

obtidas e permaneçam inalteradas. 

Quando as formigas encontram a fonte de alimento, essas permanecem imóveis em torno 

da mesma por um determinado período de tempo aleatório Ta, destinado à obtenção de uma 
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dada quantidade de alimento, a qual será utilizada pela formiga i e suas companheiras. O mesmo 

procedimento é realizado quando as formigas retornam ao ninho, após a obtenção de alimento. 

Este período de tempo obedece a: 

 

                                                    )( επ +=aT                                                                  (56) 

 

na qual: π  é uma constante obtida empiricamente; 

            )/,0( ςπε N≈ , com variância igual a 0 e média igual a ςπ / .                                    (57) 

 

As equações desenvolvidas buscam simular todos os aspectos envolvidos no 

comportamento das formigas que foram evidenciados nos experimentos realizados em 

laboratório. Os valores atribuídos a cada um de seus parâmetros são descritos a seguir. 

 

5.3 – Parâmetros do Modelo 

 

A maior parte dos parâmetros do modelo foram obtidos empiricamente e receberam os 

valores descritos a seguir (Tabela 8). A geração de formigas sobre o meio baseou-se no número 

máximo de indivíduos no ambiente, como realizado anteriormente (NICOLIS et al., 2003), 

tendo sido igual ao inverso desta variável. O valor máximo de formigas no meio foi baseado na 

medição do fluxo médio de insetos na primeira situação experimental, igual a 100. O cálculo da 

distância percorrida pelas formigas ao longo do ambiente envolveu duas variáveis: uma delas 

recebeu o valor medido nos experimentos e a outra constituiu um erro aleatório associado a esta.  

Quando a formiga parte do ninho e se dirige à fonte de alimento, ela deposita sobre o 

ramo i percorrido uma quantidade de feromônio acF . Após a ingestão do alimento, a formiga 

retorna ao ninho depositando sobre i um valor superior ao usado no sentido inverso. 

Os pesos atribuídos às probabilidades usadas na escolha de um ramo foram determinados 

para que a concentração de feromônio de um ramo tivesse maior influência na sua escolha que a 

sua orientação, de acordo com o objetivo das formigas (atingir a fonte ou retornar ao ninho). As 

variáveis usadas na probabilidade ligada à concentração de feromônio receberam valores 

diferentes dos definidos por Deneubourg et al. (1990; GOSS et al., 1989), (k = 20 e n = 2).  

Verificou-se que, no ambiente considerado, as formigas escolheriam os menores 

caminhos na maior parte das simulações se o parâmetro k, que representa a atratividade de um 

ramo que não possui feromônio, recebesse um valor baixo, inferior ao usado por Deneubourg et 

al. (1990; GOSS et al., 1989), devido ao grande número de escolhas binárias impostas pelo meio 

e conseqüentemente, à baixa concentração de feromônio sobre os ramos em relação ao ambiente 

utilizado antes.  
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Tabela 8 – Valores atribuídos aos parâmetros do primeiro modelo proposto sobre o 

comportamento de formigas nesta tese. 
 

Função Parâmetro Valor  Origem 
Θ 100 Geração de formigas 

Fger 0,01 

η 1,0 Distância percorrida 
ι 0,3 

Experimentos 

Acréscimo de feromônio sobre um ramo 
no sentido ninho-alimento 

acF  1,0 

Acréscimo de feromônio sobre um ramo 
no sentido alimento-ninho 

acF  5,0 

Probabilidade de escolha de um ramo ρ 1,0 
 ϖ 0,4 

Probabilidade ligada ao feromônio k 5,0 
 n 3,5 

Probabilidade ligada à inclinação µ 3,0 
ϕ 0,01 Probabilidade de meia-volta  

sobre ramo curto ν 1,0 
γ 0,07 Probabilidade de meia-volta  

sobre ramo longo ψ 0,003 
Evaporação de feromônio ο 0,99 

π 60,0s Período de tempo sobre o alimento 
ς 5,0 

Probabilidade de meia-volta sob bloqueio 
de um ou dos dois ramos candidatos χ 0,005 

Estimação 

 

Do mesmo modo, o parâmetro n teve que ser acrescido em relação ao modelo proposto 

por Deneubourg et al. (1990), de forma que uma pequena diferença na concentração de 

feromônio sobre os dois ramos candidatos fosse suficiente para que a formiga escolhesse aquele 

que apresentasse a maior quantidade desta substância.  

A variável µ, análoga a n na equação da probabilidade relacionada com a inclinação de 

um ramo candidato também teve um valor elevado, de forma a favorecer fortemente o ramo que 

possuísse a menor inclinação. O valor atribuído ao parâmetro ϕ da função de probabilidade de 

uma formiga realizar meia-volta sobre um ramo curto, que representa a porcentagem máxima de 

meia-voltas realizadas por um indivíduo, foi selecionado de forma a possibilitar um número 

reduzido deste movimento. O valor do parâmetro ν foi definido de forma a relacionar a 

execução de uma meia-volta por uma formiga com a quantidade de feromônio sobre o ramo, e 

não com a orientação do ramo sobre o meio.  

Na função de probabilidade de meia-volta sobre um ramo longo, γ recebeu um valor 

elevado em relação a ϕ, para proporcionar um alto índice de meia-volta em relação aos ramos 

curtos, favorecendo os menores caminhos. O valor atribuído a ψ foi baixo para que o aumento 

da probabilidade de meia-volta fosse suave, de acordo com o crescimento da concentração de 

feromônio sobre um ramo, e para que a incidência de meias-voltas ainda fosse crescente sob 

mudanças nas condições do meio, quando a concentração de feromônio seria elevada.  
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O valor de ο, usado na evaporação de feromônio sobre um ramo, foi obtido de forma a 

favorecer a descoberta das melhores escolhas sob mudanças nas condições do meio, e ao mesmo 

tempo, para que as formigas não ficassem mudando suas escolhas constantemente, o que 

poderia ocasionar loops. 

O parâmetro π, relacionado com o tempo despendido por uma formiga sobre a fonte de 

alimento e o ninho, foi baseado naquele obtido nos experimentos, tendo sido, porém, inferior, 

pois foi verificado empiricamente que este valor era mais adequado, diante das equações 

desenvolvidas. Finalmente, o valor constante atribuído à probabilidade χ de desistência de um 

ramo quando o vizinho escolhido não se encontra disponível foi extremamente reduzido, de 

forma a beneficiar o ramo candidato cujo acesso era permitido.  

 

5.4 – Implementação do Modelo 

 

O dispositivo experimental ao qual o modelo foi aplicado se caracterizou por dois tipos de 

componentes: os agentes, que se movimentam sobre o meio, e os ramos, que representam os 

espaços percorridos por eles nas direções ninho-alimento e inversa (Figura 43). 

Como ocorrido nos experimentos, foram considerados quatorze caminhos para conduzir 

as formigas do ninho ao alimento na implementação do modelo (Tabela 9). Os caminhos foram 

novamente classificados como: curtos, médios, longos e muito longos. 

Neste caso, os ramos no 12, 14 e 15, que conduziam às áreas onde não se encontrava o 

alimento, também eram considerados nas escolhas das formigas, como verificado nos 

experimentos realizados. Porém, como o acesso a estes ramos não foi permitido nas simulações, 

as formigas que os selecionavam possuíam uma dada probabilidade de realizar meia-volta após 

a escolha destes, selecionando assim um dos dois ramos localizados na outra extremidade do 

atual, de acordo com o seu objetivo. Caso isto não ocorresse, a formiga selecionava o outro 

ramo conectado ao atual na mesma extremidade daquele que não se encontrava disponível e 

mantinha seu percurso para o destino desejado. Assim, duas probabilidades de realizar meia-

volta foram usadas pelo modelo: a primeira, descrita nas Eqs.(54-55), está relacionada com a 

concentração de feromônio sobre o ramo percorrido pela formiga; a segunda possui um valor 

constante e se refere à escolha de um ramo que não se encontra disponível. 
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Figura 43 – Ambiente utilizado na implementação do primeiro modelo sobre o comportamento de 

formigas desenvolvido nesta tese, onde os ramos bloqueados são sinalizados (retirado 

do Capítulo 4 – Figura 19). 

 

 
Tabela 9 – Caminhos considerados no primeiro modelo. c = caminho curto, m = caminho médio, l 

= caminho longo e ml = caminho muito longo (retirados do Capítulo 4 – Tabela 1). 
 

Número Caminho (fonte A) Caminho (fonte B) Comprimento
1 1-2-3a-13 4 -5-6a-16 
2 1-10-8-11-3a-13 1-10-8-9-6a-16 
3 4-7-8-11-3a-13 4-7-8-9-6a-16 

c - 21,5 cm 

4 4-5-9-11-3a-13 1-2-11-9-6a-16 
5 4-7-10-2-3a-13 1-10-7-5-6a-16 
6 4-5-6a-6b-3b-13 1-2-3a-3b-6b-16 
7 4-7-8-9-6a-6b-3b-13 1-10-8-11-3a-3b-6b-16 
8 1-10-8-9-6a-6b-3b-13 4-7-8-11-3a-3b-6b-16 

m - 30,5 cm 

9 1-2-11-9-6a-6b-3b-13 4-5-9-11-3a-3b-6b-16 
10 1-10-7-5-6a-6b-3b-13 4-7-10-2-3a-3b-6b-16 
11 1-10-7-5-9-11-3a-13 4-7-10-2-11-9-6a-16 

l - 39,5 cm 

12 4-5-9-8-10-2-3a-13 1-2-11-8-7-5-6a-16 ml – 43,5 cm 
13 4-7-10-2-11-9-6a-6b-3b-13 1-10-7-5-9-11-3a-3b-6b-16 ml - 48,5 cm 
14 1-2-11-8-7-5-6a-6b-3b-13 4-5-9-8-10-2-3a-3b-6b-16 ml - 52,5 cm 

 
 

As considerações mostradas na Seção anterior geraram o algoritmo descrito em pseudo-

código: 
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Seja: 

      t = passo de tempo atual; 

      tmax = passo de tempo máximo da simulação, (tmax = 3.600 passos de tempo); 

      Θ  = número máximo de formigas sobre o ambiente; 

     gerP = probabilidade de geração de uma formiga sobre o meio; 

      i, j = ramos de uma bifurcação;     

     iP = probabilidade de escolha do ramo i com respeito a  i e j. 

      

Função principal: 

         Repita (para cada t):  

                Gere formigas 

                Processe formigas 

   Decremente a quantidade de feromônio sobre cada ramo do meio   

         Até que t = tmax 

 

Função Gere formigas: 

          Se o número de formigas sobre a rede é menor que Θ  

                Gere uma formiga de acordo com a probabilidade gerP (Eqs.(45-46)) 

            

Função Processe formigas: 

      Repita (para cada formiga do meio): 

               Se i se encontra em movimento 

                     Determine a distância percorrida pela formiga (Eqs.(47-50)) 

                     Se i se encontra sobre uma das extremidades do ramo l percorrido 

                           Selecione um ramo vizinho de acordo com iP  (Eqs.(51-53)) 

                           Se a formiga caminha em direção a fonte de alimento 

                                Deposite feromônio Fac = 1,0 

                           Senão (a formiga retorna ao ninho após ingestão de alimento) 

                                Deposite feromônio Fac = 5,0 

                           Fim se 

                      Senão 

                            Mude a direção do movimento da formiga segundo mvP (Eqs.(54-55)) 

                      Fim se 

                 Senão 

                       Se a formiga atingiu a fonte de alimento ou o ninho 

                                 Determine o tempo Ta em que a formiga fica imóvel (Eqs.(56-57)) 



95  

                                 Decremente Ta até atingir 0 

                     Fim se 

          Até que i = Θ  

 

A implementação do modelo proposto foi realizada em linguagem C++ para Linux, 

apresentando uma interface gráfica que permite visualizar o movimento das formigas artificiais 

sobre o ambiente e o nível de concentração de feromônio sobre cada ramo (Figura 44).  

 

                                       
Figura 44 - Interface gráfica do sistema computacional em que o modelo de formigas foi 

implementado. 

 

Os indivíduos sobre o meio apresentam coloração diferente, caracterizando a direção do 

seu deslocamento: quando eles se dirigem ao alimento recebem a cor amarela e quando se 

deslocam para o ninho, sua cor é verde. Os ramos apresentam uma coloração variável ao longo 

do tempo, de acordo com o nível de fluxo que possuem, e conseqüentemente, o peso a ele 

atribuído. A cor de todos os ramos inicialmente é azul, tornando-se gradativamente lilás, rosa e 

vermelha, à medida que o número de formigas que se encontram sobre um ramo sofre 

acréscimos. 

Cada simulação realizada compreendeu 3.600 passos de tempo, correspondendo a 3.600s, 

que equivalem a 60 min, duração dos experimentos em laboratório. As simulações foram 

efetuadas em uma máquina AMD Athlom (TM) 2100+, 1,73 GHz e 512 MB de RAM, onde 200 

simulações foram realizadas em 6 min, em média. A análise dos resultados e o desempenho do 

algoritmo desenvolvido são mostrados na próxima Seção. 
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5.5 – Resultados do Modelo Implementado 
 

Para facilitar a correspondência entre as ações realizadas pelas formigas no modelo 

proposto e nos experimentos, o período de tempo considerado para a apresentação dos 

resultados do modelo será o minuto. O algoritmo foi avaliado sob três testes, correspondendo às 

três situações experimentais realizadas com formigas em laboratório, descritas no Capítulo 4 e 

na Seção 5.1.  

A saída do algoritmo proposto é o fluxo de formigas sobre cada ramo nos sentidos ninho-

alimento e inverso, a cada 180s durante 20s, como nos experimentos. A análise do algoritmo 

compreendeu: (i) a escolha ou não de um caminho que conecte o ninho à fonte de alimento e (ii) 

a qualidade do(s) caminho(s) selecionado(s), de acordo com as classes de comprimento 

consideradas, nos dois sentidos do movimento das formigas (Tabela 9). O objetivo de cada teste 

foi replicar as respostas obtidas nos experimentos em laboratório, as quais envolveram a escolha 

de caminhos curtos na maioria dos experimentos. As formigas podiam descobrir uma ou mais 

soluções para atingirem o ninho e o alimento, como verificado nos experimentos. Assim, o 

número de soluções do modelo em cada teste poderia ser superior ao número de simulações. Os 

resultados obtidos pelo modelo são apresentados a seguir. 

 

5.5.1 – Acesso a Todos os Ramos 

 

No primeiro teste, a maioria das soluções constituiu rotas curtas (237 em 252), seguidas 

por rotas médias (15 em 252), no movimento em direção à fonte de alimento. Os caminhos 

corresponderam às categorias evidenciadas nos experimentos, curtos e médios (Figura 45a). 

Porém, a proporção de caminhos curtos foi menor em laboratório, onde as formigas realizaram 

maior número de escolhas sub-ótimas. Na volta ao ninho, todas as 204 soluções obtidas 

constituíram rotas curtas, tendo havido quatro empates desta categoria de caminho (Figura 45b). 

Para ilustrar a fidelidade das respostas das simulações aos experimentos, comparou-se os 

valores médios obtidos em ambos, referentes ao fluxo de formigas sobre o ramo vencedor com 

relação ao fluxo acumulado sobre uma bifurcação de entrada do ambiente, compreendendo os 

ramos 1 e 4 (Figura 46). Isto foi realizado antes por Deneubourg et al. (1990; GOSS et al., 

1990), para evidenciar a eficiência do modelo. Ao acompanhar as variações dos experimentos, o 

modelo se mostrou eficaz. 
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                                  (a)                                                                                   (b) 

Figura 45 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações do modelo e nos experimentos 

no sentido (a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho, sob acesso a todos os ramos (0-

60 min). 
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Figura 46 – Freqüência de passagens de formigas sobre o ramo vencedor da bifurcação 1-4 em 

relação ao fluxo total de insetos sobre a mesma, sob acesso a todos os ramos no 

sentido ninho-alimento (0-60 min). A linha pontilhada representa a média de 200 

simulações, enquanto a contínua representa a média obtida em 10 experimentos. 

 
A distribuição do fluxo de formigas foi semelhante à dos experimentos (Figura 47). O 

recrutamento de insetos foi inicialmente acrescido, permanecendo acentuado até 30 min. Após 

este período, o fluxo tendeu à estabilidade, a qual foi mais acentuada nas simulações do modelo. 
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Figura 47 – Distribuição média do fluxo (± desvio-padrão) de formigas sobre o ambiente ao longo 

do tempo sob acesso a todos os ramos. A linha pontilhada representa a média de 200 

simulações, e o desvio-padrão é representado por linhas contínuas. A linha contínua 

representa a média obtida em 10 experimentos e o desvio-padrão é representado por 

linhas pontilhadas. 

 

5.5.2 - Escolhas sob Bloqueio do Acesso a um Ramo 

  

A maior parte das 464 soluções obtidas pelo modelo no primeiro período, em direção ao 

alimento, compreendeu o uso de caminhos curtos (248 em 464), sucedido por caminhos médios 

(182 em 464), longos (33 em 464) e muito longos (1 em 464), (Figura 48a). Uma diferença entre 

as simulações e os experimentos foi a ocorrência de caminhos longos nas soluções do modelo. 

As demais categorias de caminhos encontrados pelo modelo se mantiveram iguais às 

apresentadas nos experimentos, apresentando freqüências de escolha próximas às dos 

experimentos. Como a proporção de caminhos longos foi reduzida, comparada àquelas relativas 

a caminhos curtos e médios, acredita-se que o modelo simulou bem o comportamento das 

formigas nos experimentos, no período e direção considerados. 

Na volta ao ninho entre 0-30 min, as 539 soluções do modelo também compreenderam as 

quatro categorias consideradas, tendo sido a maioria relacionada com caminhos curtos (275 em 

539), (Figura 48b). Os caminhos médios foram a segunda maior incidência de soluções (209 em 

539), seguidos pelos caminhos longos (48 em 539) e muito longos (7 em 539). Os caminhos 

muito longos percorridos pelas formigas do modelo não foram os mesmos usados nos 

experimentos. Ainda assim, considera-se que o modelo proposto simulou de forma satisfatória 

as respostas obtidas nos experimentos, uma vez que a incidência de caminhos longos 

representou a menor freqüência de escolhas. 
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                               (a)                                                                                    (b) 

Figura 48 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações do modelo e nos experimentos 

no sentido (a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho, sob bloqueio de um ramo após 30 

min (0-30 min). 

 

A curva produzida pelas respostas do modelo, referente à freqüência de passagens de 

formigas sobre o ramo vencedor em relação ao total de deslocamentos sobre a primeira 

bifurcação do meio, acompanhou de maneira geral as variações das respostas dos experimentos 

(Figura 49). Deste modo, concluiu-se que o modelo foi eficiente sob o primeiro período do teste 

que envolveu o bloqueio de um ramo. 

No segundo intervalo (30-60 min), quando o acesso a um dos ramos próximos à fonte de 

alimento não foi permitido, as respostas das formigas geradas pelo modelo estiveram 

relacionadas com caminhos médios, longos e loops, como nos experimentos (Figura 50a). 

Entretanto, a freqüência com que cada tipo de escolha ocorreu diferiu entre os resultados do 

modelo e dos experimentos. No modelo e nos experimentos, a proporção de rotas médias 

percorridas pelas formigas representou a maior parcela das soluções encontradas, porém, a 

proporção de rotas médias e longas foi muito menor nos experimentos. A incidência de 

caminhos médios nas simulações foi muito maior que nos experimentos, enquanto a proporção 

de caminhos longos nas simulações foi muito menor que nos experimentos. Assim, constatou-se 

que o modelo apresentou uma certa dificuldade em simular as decisões das formigas em 

laboratório, quando elas se dirigiam à fonte de alimento e o acesso a um ramo próximo do 

alimento foi bloqueado. 
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Figura 49 – Freqüência de passagens de formigas sobre o ramo vencedor da bifurcação 1-4 em 

relação ao fluxo total de insetos sobre a mesma sob bloqueio de um ramo no sentido 

ninho-alimento (0-30 min). A linha pontilhada representa a média de 200 simulações, 

enquanto a contínua representa a média obtida em 10 experimentos. 
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                                 (a)                                                                                    (b) 

Figura 50 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações do modelo e nos experimentos 

no sentido (a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho, sob bloqueio de um ramo após 30 

min (30-60 min).   

 

No retorno ao ninho, as simulações diferiram dos experimentos ao produzirem escolhas 

envolvendo somente caminhos médios e longos, enquanto também foram evidenciados 

caminhos muito longos e loops nos experimentos (Figura 50b). Porém, como estas soluções 

ocorreram em número reduzido, acredita-se que este comportamento não tenha prejudicado o 
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desempenho do modelo proposto.  

Observou-se que o modelo proposto apresentou comportamento equivalente ao dos 

experimentos referente ao número de formigas sobre o ramo vencedor em relação ao fluxo total 

de insetos na primeira bifurcação, porém, as oscilações do modelo foram mais leves que em 

laboratório (Figura 51). 
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Figura 51 – Freqüência de passagens de formigas sobre o ramo vencedor da bifurcação 1-4 em 

relação ao fluxo total de insetos sobre a mesma sob bloqueio de um ramo no sentido 

ninho-alimento (30-60 min). A linha pontilhada representa a média de 200 

simulações do modelo, enquanto a contínua representa a média obtida em 10 

experimentos. 

 
Como nos experimentos, o fluxo médio de insetos sobre o meio sofreu acréscimos até 30 

min (Figura 52). Sob o bloqueio do acesso a um ramo próximo da fonte de alimento, ocorreu 

novamente o aumento do fluxo médio, como nos experimentos, demonstrando o efeito desta 

mudança no ambiente sobre os insetos. Após um dado período de tempo, o fluxo apresentou 

decréscimos, ao invés das oscilações produzidas nos experimentos, tendendo a estabilidade no 

final das simulações. 
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Figura 52 – Distribuição média do fluxo (± desvio-padrão) de formigas sobre o ambiente ao longo 

do tempo sob bloqueio de um ramo após 30 min. A linha pontilhada representa a 

média de 200 simulações, e o desvio-padrão é representado por linhas contínuas. A 

linha contínua representa a média obtida em 10 experimentos e o desvio-padrão é 

representado por linhas pontilhadas. 

 

5.5.3 – Escolhas sob Desbloqueio do Acesso a Diversos Ramos 

 

No primeiro período do terceiro teste, quando o alimento esteve sobre a área A (Figura 

42), o acesso aos ramos 2, 4, 8, 6a e 6b foi impedido e as formigas puderam percorrer somente o 

caminho longo 1-10-7-5-9-11-3a-13 para alcançarem o alimento. Quando o alimento esteve 

sobre a área B, o acesso aos ramos 1, 5, 8, 3a e 3b não foi permitido e as formigas usaram a rota 

longa 4-7-10-2-11-9-6a-16 para o ninho. Após 30 min, o acesso a todos os ramos foi permitido. 

Ao se movimentarem na direção do alimento no segundo período, as 331 soluções do 

modelo compreenderam o uso de rotas curtas (269 em 331), seguidas por caminhos longos (35 

em 331), médios (26 em 331) e loops (1 em 331), (Figura 53a). Nos experimentos, porém, as 

colônias selecionaram apenas caminhos curtos e longos para atingirem o alimento. Mais uma 

vez, verificou-se que o modelo apresentou dificuldade em se adaptar à mudança do ambiente. 

Entretanto, como a ocorrência de loops foi muito reduzida, acredita-se que o modelo obteve 

resultados satisfatórios sob o terceiro teste no sentido ninho-alimento. 

No retorno ao ninho após 30 min, as formigas do modelo percorreram 206 rotas curtas, 

dentre as 212 soluções obtidas, as quais foram seguidas por loops (4 em 212), e estes, foram 

sucedidos por rotas médias (2 em 212), (Figura 53b). A diferença entre os resultados do modelo 

e dos experimentos residiu na escolha de rotas longas em laboratório, que não foi evidenciada 

nas simulações do modelo. Deste modo, o modelo também demonstrou uma capacidade de 



103  

adaptação aquém do desejado quando as formigas voltaram ao ninho.   
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                                 (a)                                                                                   (b) 

Figura 53 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações do modelo e nos experimentos 

no sentido (a) ninho-alimento e (b) alimento-ninho, sob desbloqueio de diversos 

ramos após 30 min (30-60 min).  

 

Com relação à freqüência de passagens de formigas sobre o ramo vencedor na entrada do 

ambiente (Figura 54), o modelo acompanhou as tendências dos experimentos apenas após um 

determinado período de tempo. Inicialmente, a freqüência de passagens apresentou uma queda 

acentuada, ao invés das oscilações obtidas em laboratório. 

O fluxo médio de insetos sobre o meio sofreu um acréscimo contínuo no primeiro 

período, mais acentuado que no teste anterior, como nos experimentos (Figura 55). Com o 

desbloqueio de diversos ramos, o modelo apresentou um pequeno acréscimo no fluxo de 

formigas, que tendeu a se estabilizar após um dado intervalo de tempo, apresentando, porém, 

menos oscilações que os experimentos. 
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Figura 54 – Freqüência de passagens de formigas sobre o ramo vencedor da bifurcação 1-4 em 

relação ao fluxo total de insetos sobre a mesma sob desbloqueio de diversos ramos no 

sentido ninho-alimento (30-60 min). A linha pontilhada representa a média de 200 

simulações do modelo, enquanto a contínua representa a média obtida em 10 

experimentos. 
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Figura 55 – Distribuição média do fluxo (± desvio-padrão) de formigas sobre o ambiente ao longo 

do tempo sob desbloqueio de diversos ramos após 30 min. A linha pontilhada 

representa a média de 200 simulações, e o desvio-padrão é representado por linhas 

contínuas. A linha contínua representa a média obtida em 10 experimentos e o 

desvio-padrão é representado por linhas pontilhadas. 
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5.6 – Discussão 
 

Este capítulo descreveu o primeiro modelo sobre o comportamento de colônias de 

formigas na busca de alimento proposto nesta tese (VITTORI et al., 2004), que foi desenvolvido 

a partir dos experimentos realizados em laboratório apresentados no Capítulo 4.  

O modelo desenvolvido não utiliza equações diferenciais, o que o difere de diversos 

modelos sobre o comportamento de formigas previamente propostos (BECKERS et al., 1990, 

1993; BEEKMAN et al., 2001; BONABEAU et al., 1997; DENEUBOURG et al., 1990; GOSS 

e DENEUBOURG, 1989; GOSS et al., 1989; NICOLIS e DENEUBOURG, 1999; SUMPTER 

e PRATT, 2003). Isto se deve ao fato de que o ambiente utilizado nos experimentos produziria 

um grande número de equações diferenciais, de difícil resolução. Então, optou-se pela 

construção de um modelo baseado no indivíduo. 

A principal contribuição do modelo foi a influência da capacidade de orientação das 

formigas sobre as suas escolhas. A orientação das formigas foi representada pela inclinação de 

um ramo candidato em relação ao eixo x, quando a formiga se encontrava sobre uma bifurcação, 

seja para alcançar a fonte de alimento ou o ninho. A inclusão desta característica das formigas 

foi 

realizada com base em estudos anteriores, onde foi evidenciada a capacidade de memória das 

formigas com relação à localização do ninho e da fonte de alimento, após descobri-la (BISCH-

KNADEN e WEHNER, 2003 ; CAMAZINE et al., 2001; JACKSON et al., 2004; 

SANTSCHI, 1911; SHEN et al., 1998). A orientação de um ramo foi aliada à concentração 

de feromônio sobre o mesmo, a qual foi modelada previamente (DENEUBOURG et al., 1990; 

GOSS et al., 1989), e verificou-se que ela era relevante nas decisões das formigas. 

Ao incluir diversas características do comportamento individual das formigas, tanto 

aquelas medidas nos experimentos realizados como aquelas observadas em estudos prévios, o 

modelo desenvolvido é composto por uma série de parâmetros. Com isto, o espaço de busca de 

soluções do modelo foi elevado, verificando-se uma grande dificuldade na obtenção dos 

melhores valores dos parâmetros diante de situações diversas do meio. Dentro deste contexto, é 

importante ressaltar a robustez apresentada pelo modelo proposto, ao utilizar valores fixos dos 

parâmetros em todos os testes realizados.  

O desempenho do modelo proposto foi avaliado sob as três situações consideradas nos 

experimentos: (i) as formigas artificiais tiveram acesso a todos os ramos; (ii) o acesso a um dos 

ramos próximos a fonte de alimento não foi permitido; (iii) inicialmente as formigas foram 

forçadas a percorrer um caminho longo e após um dado período de tempo foi permitido o acesso 

a todos os ramos.  

Cada uma destas situações caracteriza uma variação qualitativa nas condições do meio, o 
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que geraria a necessidade do desenvolvimento de um novo modelo que simulasse o 

comportamento das formigas analisadas em laboratório a cada caso. Os modelos anteriormente 

desenvolvidos utilizam, em geral, uma dada situação do ambiente, como por exemplo, o 

bloqueio do acesso a um ramo, e variam uma característica do meio, neste caso, o nível de 

bloqueio aplicado. 

Na maioria dos testes realizados, as soluções obtidas pelo modelo desenvolvido se 

mantiveram semelhantes às verificadas nos experimentos. Em todas as situações, nos dois 

sentidos do movimento considerados, a maior parte das soluções compreendeu rotas curtas, 

como nos experimentos. Porém, o número de categorias de solução produzido pelo modelo foi 

superior ao dos experimentos em vários testes. Acredita-se que este comportamento pode estar 

relacionado com o grande número de equações e conseqüentemente, de parâmetros do modelo, 

e com a complexidade da equação que rege as escolhas das formigas. 

Diante desta dificuldade, o desempenho do modelo pode ser considerado como aceitável 

nos três testes realizados, se caracterizando como uma primeira tentativa de simular o 

comportamento das formigas nos diversos experimentos realizados (VITTORI et al., 2004). 

Porém, conclui-se que seria necessário torná-lo mais simples, com menos parâmetros, e mais 

eficiente diante de todas as situações consideradas. Este primeiro modelo apresentou um 

componente aleatório superior ao do comportamento das formigas observado nos experimentos. 

Uma outra questão a ser tratada nesta discussão é a análise dos resultados do 

comportamento das formigas nos experimentos e nas simulações, nos níveis coletivo e 

individual, realizada nesta tese. Neste trabalho, foi possível analisar o comportamento das 

formigas somente com relação à freqüência de uso dos vários tipos de caminho considerados 

para atingir a fonte de alimento e o ninho.  

A medição das características do comportamento individual na primeira situação 

experimental também foi realizada durante este mesmo período de seis meses, durante o qual foi 

possível medir somente alguns aspectos envolvidos no movimento das formigas ao longo do 

ambiente. Outros aspectos necessitam ser medidos para aumentar a capacidade de adaptação do 

modelo às diversas situações consideradas, principalmente sob o bloqueio/desbloqueio de ramos 

do ambiente. 

Deste modo, desenvolveu-se um novo modelo sobre o comportamento das formigas em 

busca de alimento, que possui menor complexidade que aquele descrito neste capítulo. 

Modificou-se também a forma de analisar as respostas das formigas nos experimentos e nas 

simulações do modelo, de modo a se obter mais informações sobre as diversas possibilidades de 

ações dos insetos nas situações experimentais consideradas. Este trabalho encontra-se descrito 

no próximo capítulo. 
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6 – Novo Modelo da Dinâmica das Formigas 
 

Como verificado no capítulo anterior, o modelo da dinâmica das formigas inicialmente 

proposto não conseguiu acompanhar o comportamento dos insetos sob todas as situações 

experimentais consideradas de forma satisfatória, ao apresentar soluções compreendendo 

caminhos longos, muito longos e loops, que não foram evidenciadas nos experimentos.  

Além disto, observou-se que as medidas realizadas sobre o comportamento coletivo das 

formigas nos experimentos, que envolveram o fluxo de insetos sobre os ramos do meio, não 

possibilitaram obter conhecimento preciso sobre o componente aleatório do movimento das 

formigas, que constitui uma característica essencial para a compreensão do comportamento 

destes insetos diante de mudanças no ambiente.   

Deste modo, verificou-se a necessidade de medir o comportamento das formigas 

considerando um número maior de soluções em seu movimento para a fonte de alimento e de 

volta ao ninho, como também de reduzir o número de parâmetros usados no modelo e aumentar 

a correspondência entre os valores atribuídos aos parâmetros e aqueles medidos em laboratório. 

Assim, um novo modelo sobre o comportamento das formigas é apresentado neste capítulo. Esta 

tarefa contou com a colaboração de um estagiário francês, Grégoire Talbot, que realizou suas 

atividades no Centro de Pesquisas sobre Cognição Animal (CRCA), pertencente à Universidade 

Paul Sabatier, localizada em Toulouse, França, sob a orientação do Professor Dr. Guy 

Theraulaz. 

Neste capítulo são apresentadas inicialmente as novas observações realizadas sobre o 

comportamento das formigas em laboratório, quando não foi realizada nenhuma modificação 

nas condições do ambiente, seguidas pela descrição das características e parâmetros do modelo 

proposto. Posteriormente, é mostrada uma análise de sensibilidade do modelo a variações de 

seus parâmetros, seguida pelos resultados do novo modelo para as três situações experimentais 

consideradas.  
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6.1 – Comportamento Coletivo 
 

Como na primeira versão do modelo da dinâmica das formigas, foram observadas 

características destes insetos relacionadas com seu comportamento coletivo e individual, as 

quais são descritas a seguir. No caso do comportamento coletivo, analisou-se inicialmente a 

dinâmica de recrutamento das formigas no ambiente experimental considerado. Posteriormente, 

as escolhas dos insetos foram avaliadas com relação à probabilidade deles selecionarem um 

dado caminho do meio, classificado de acordo com o seu comprimento, como também de não 

escolherem nenhum dos caminhos considerados. Os experimentos não haviam sido avaliados 

com relação a estas características inicialmente, mas considerando somente a escolha de um 

caminho e o tipo de caminho selecionado, ou a realização de loops e conseqüente ausência de 

escolha de um caminho. 

 

6.1.1 – Recrutamento 

 

Como dito no Capítulo 5, as formigas Argentinas praticam o recrutamento em massa, 

caracterizado pela construção de uma trilha de feromônio sobre o caminho percorrido entre o 

ninho e a fonte de alimento, após a descoberta do alimento por uma formiga operária. Esta trilha 

de feromônio estimula novos insetos a deixarem o ninho e procurarem alimento, e os conduz ao 

local onde a fonte de alimento se encontra. 

Esta forma de comunicação provoca um aumento constante no número de formigas sobre 

o dispositivo (WILSON, 1962), o qual, porém, não se mantém indefinidamente, estabilizando-se 

em torno de um dado valor. O ponto de saturação do fluxo de formigas é dependente da 

quantidade de formigas no ninho disponíveis para a busca de alimento, o tempo despendido 

pelos indivíduos sobre a fonte, o tamanho desta e o número de formigas sobre o alimento. Este 

estado estacionário é normalmente atingido quando o número de formigas que deixam a fonte e 

partem em direção ao ninho, por unidade de tempo, se aproxima do número de insetos que 

realizam o movimento na direção inversa.  

No desenvolvimento do novo modelo, mediu-se o fluxo de entrada de formigas sobre o 

meio em função do tempo para cada uma das dez colônias utilizadas. Este fluxo correspondeu à 

soma do número de passagens de formigas sobre os ramos 1 e 4 do ambiente (Figura 56) em 

direção à fonte de alimento a cada 3min, durante 20s. A modelagem do fluxo de entrada das 

formigas sobre o meio se encontra na Seção 6.3, que descreve o novo modelo desenvolvido. 
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6.1.2 – Cálculo das Probabilidades de Escolha 

 

Como no primeiro modelo proposto nesta tese, foram considerados quatorze possíveis 

caminhos para conduzirem as formigas do ninho à fonte de alimento e em seu movimento na 

direção oposta (Figura 56 e Tabela 10). Observou-se o número de formigas que atingiram cada 

bifurcação do ambiente experimental e a proporção destes insetos sobre cada ramo. Foram 

considerados nestes cálculos os valores acumulados durante todo o experimento. Estas 

proporções foram então relacionadas com probabilidades de escolha de cada ramo de uma 

bifurcação encontrada pelas formigas. 

Neste momento, foi observado o fluxo de formigas sobre as bifurcações 3a-13, 3b-13 e 

3a-3b, quando a fonte de alimento se encontrava sobre a área A, e sobre as bifurcações 6a-16, 

6b-16 e 6a-6b, quando o alimento esteve sobre a área B. 

 

        
Figura 56 – Ambiente utilizado na implementação do segundo modelo sobre o comportamento de 

formigas desenvolvido nesta tese, onde os ramos bloqueados são sinalizados (retirado 

do Capítulo 5 – Figura 42). 
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Tabela 10 –  Caminhos considerados no segundo modelo proposto. c = caminho curto; m = 

caminho médio; l = caminho longo e ml = caminho muito longo (retiradas do 

Capítulo 5 – Tabela 9). 

Número Caminho (fonte A) Caminho (fonte B) Comprimento
1 1-2-3a-13 4 -5-6a-16 
2 1-10-8-11-3a-13 1-10-8-9-6a-16 
3 4-7-8-11-3a-13 4-7-8-9-6a-16 

c - 21,5 cm 

4 4-5-9-11-3a-13 1-2-11-9-6a-16 
5 4-7-10-2-3a-13 1-10-7-5-6a-16 
6 4-5-6a-6b-3b-13 1-2-3a-3b-6b-16 
7 4-7-8-9-6a-6b-3b-13 1-10-8-11-3a-3b-6b-16 
8 1-10-8-9-6a-6b-3b-13 4-7-8-11-3a-3b-6b-16 

m - 30,5 cm 

9 1-2-11-9-6a-6b-3b-13 4-5-9-11-3a-3b-6b-16 
10 1-10-7-5-6a-6b-3b-13 4-7-10-2-3a-3b-6b-16 
11 1-10-7-5-9-11-3a-13 4-7-10-2-11-9-6a-16 

l - 39,5 cm 

12 4-5-9-8-10-2-3a-13 1-2-11-8-7-5-6a-16 ml – 43,5 cm 
13 4-7-10-2-11-9-6a-6b-3b-13 1-10-7-5-9-11-3a-3b-6b-16 ml - 48,5 cm 
14 1-2-11-8-7-5-6a-6b-3b-13 4-5-9-8-10-2-3a-3b-6b-16 ml - 52,5 cm 

 

A probabilidade de uma formiga escolher o ramo j vindo do ramo i foi representada por 

Pi,j. A probabilidade de uma formiga escolher um caminho do ambiente é calculada como o 

produto das probabilidades de escolha de cada ramo que forma este caminho, presente em cada 

bifurcação percorrida por uma formiga. Por exemplo, uma formiga que parte do ninho em 

direção à fonte de alimento em A possui a seguinte probabilidade de utilizar o caminho 1, 

formado pelos ramos 1, 2, 3a e 13 (Tabela 10): 

 

                                            13,3a3a221101 ... PPPPP ,,,=                                                (63) 

 

na qual 0 representa o ramo onde se encontra o ninho. 

 
Os caminhos considerados são aqueles em que a formiga atinge o alimento ou o ninho 

sem percorrer duas vezes um dado ramo do ambiente. Quando uma formiga percorreu duas ou 

mais vezes um dado ramo em seu trajeto em direção ao alimento ou ao ninho, considerou-se que 

houve a ausência de escolha de um caminho, para o qual também foi associada uma 

probabilidade de ocorrência. Assim, a probabilidade de uma formiga não escolher algum dos 

caminhos considerados foi obtida da seguinte forma: 

 

                                                       ∑−=
=

14

1
1

i
ine PP                                                           (64) 

na qual: ne = não escolha; 

              i = identificação de um caminho. 
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Para o percurso na direção inversa, quando as formigas partem da fonte de alimento e se 

dirigem ao ninho, as probabilidades de escolha dos caminhos foram calculadas como descrito 

anteriormente. Como os caminhos foram agrupados em quatro categorias (Tabela 10), a 

probabilidade de uma formiga selecionar um dado tipo de caminho foi determinada como o 

somatório das probabilidades de escolha dos caminhos da mesma categoria do candidato: 

 

                                                  ∑=
=

catn

i
icat PP

1
                                                                   (65) 

 

na qual: cat = categoria do caminho; neste caso, cat = 1, 2, 3 ou 4; 

             ncat = número de caminhos possíveis na categoria em questão; 

              i = identificação de um caminho. 

 

Para mostrar que as escolhas realizadas pelas formigas nos experimentos não foram 

completamente aleatórias, mas sim função da diferença de fluxo sobre os ramos de uma 

bifurcação, calculou-se a probabilidade das formigas escolherem um caminho realizando 

decisões aleatórias, ou seja, considerando que os dois ramos de uma bifurcação possuem a 

mesma chance de serem percorridos, ou seja, cada ramo possui chance igual a 0,5 de ser 

escolhido. Neste caso, a probabilidade das formigas selecionarem um caminho c da Tabela 10 

foi definida como: 

 

                                                   m
cP 5,0=                                                                       (66) 

 

na qual m é o número de bifurcações ao longo do caminho c. 

 

Como o número de bifurcações difere entre os diversos trajetos considerados, as 

probabilidades de selecionar cada categoria de caminho são diferentes, mesmo quando 

movimentos aleatórios são considerados (Figura 57a e b).  

Verificou-se experimentalmente a escolha significativa das formigas por um dos tipos de 

caminhos do ambiente. A probabilidade de escolher um caminho curto foi muito superior às 

demais na primeira situação experimental, em ambos os sentidos do movimento, de forma mais 

intensa no retorno ao ninho. 

Comparado ao movimento aleatório das formigas, a probabilidade de escolher um 

caminho curto foi também muito superior nos experimentos. Da mesma forma, a probabilidade 

de uma formiga não selecionar um dos quatorze caminhos considerados quando os insetos 

realizam movimentos aleatórios é mais elevada que aquela obtida nos experimentos.  
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                                (a)                                                                                   (b)                    

Figura 57 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de selecionar os caminhos quando o acesso a todos 

os ramos foi permitido (a) no sentido ninho-alimento e (b) no sentido alimento-ninho 

(0-60 min), comparado com as probabilidades que seriam obtidas caso as formigas 

escolhessem igualmente os ramos de cada bifurcação do meio. As probabilidades 

foram calculadas como a média para N = 10 experimentos. 

 

Deste modo, foi possível verificar claramente que o comportamento das formigas possui 

um dado nível de componente aleatório, porém as escolhas dos insetos não podem ser 

consideradas como completamente aleatórias. Pelo contrário, o cálculo das probabilidades de 

escolhas demonstrou que as formigas possuem a tendência de escolher os menores caminhos do 

ambiente, nos dois sentidos do movimento considerados. O objetivo desta etapa da tese é 

desenvolver as equações que melhor repliquem as diferentes probabilidades de escolha de 

caminhos pelas formigas evidenciadas nos experimentos. 

 

6.2 – Comportamento individual 

 

Neste caso, foi analisado o período de tempo em que as formigas permaneceram sobre a 

fonte de alimento, porém neste momento um número maior de indivíduos foi considerado em 

relação às medições efetuadas anteriormente e descritas na Seção 4.5. A velocidade dos insetos 

também foi observada. Porém, para esta análise utilizou-se um número menor de indivíduos em 

relação às observações realizadas previamente, as quais também se encontram na Seção 4.5. 

Finalmente, foram observadas as escolhas das formigas diante de cada bifurcação, para avaliar a 

influência das duas características dos ramos: i) a concentração de feromônio sobre os ramos 

candidatos e ii) o ângulo formado por cada ramo candidato com o ramo de proveniência da 

formiga. 
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6.2.1 – Permanência sobre o Alimento 

 

O espaço do ambiente considerado nas observações do tempo de permanência dos insetos 

sobre a fonte de alimento envolveu a área em que o alimento se encontrava, A ou B, e o ramo 12 

que conduz as formigas ao alimento (Figura 56). O tempo médio de permanência das formigas 

na região do alimento medido nos experimentos foi igual a 179,9s (N = 65, onde N é o número 

de formigas observadas), próximo daquele obtido antes e apresentado na Seção 4.5.  

A distribuição deste período de tempo demonstrou ser exponencial, que é característica 

dos processos ditos sem memória. O logaritmo da proporção de formigas que permaneceram 

sobre a fonte de alimento em função do tempo é descrito melhor por uma regressão linear 

(Figura 58), o que significa que as formigas possuem igual probabilidade de deixar a fonte ao 

longo do tempo. 

 
Figura 58 – Logaritmo da proporção de formigas sobre a fonte de alimento em função do tempo 

decorrido desde a chegada da formiga à fonte. A relação é descrita melhor por uma 

regressão linear: y = -0,0056t, R2 = 0,97. 

 

Isto sugere que a probabilidade de uma formiga presente sobre a fonte no instante de 

tempo (t-1) ainda estar nesta região no instante t pode ser considerada independente do 

momento t0 em que a formiga chegou a este local. 

 

6.2.2 – Velocidade de Deslocamento 

 
Com relação à velocidade das formigas sobre o ambiente, foram medidos o comprimento 

e a duração de um percurso realizado por insetos provenientes de diferentes colônias. 

Encontrou-se um valor médio de velocidade Vmed igual a 1,06 cm/s, com um desvio-padrão de 
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0,34 (N = 123 formigas).  Observou-se que a velocidade de deslocamento das formigas sobre o 

meio não parece seguir uma distribuição de repartição habitual desta característica dos insetos 

(Figura 59), diferente da que havia sido obtida no Capítulo 4 (Figura 34). O valor médio, 

entretanto, foi similar nas duas medições realizadas. 

 

 
Figura 59 – Distribuição da velocidade de deslocamento das formigas sobre o ambiente (N = 123, 

Vmed = 1,06 cm/s e desvio-padrão = 0,34). 

 

6.2.3 – Escolha Baseada na Geometria do Ambiente 

 

Na primeira versão do modelo sobre o comportamento das formigas desenvolvido nesta 

tese, foram consideradas duas características dos ramos de uma bifurcação na escolha do 

caminho percorrido por uma formiga. Uma delas foi a concentração de feromônio sobre cada 

ramo e a outra foi a orientação do ramo. No primeiro modelo proposto, a orientação do ramo foi 

representada pelo ângulo formado entre o ramo candidato e o eixo x. Porém, decidiu-se que 

seria mais apropriado considerar o ângulo formado entre o ramo de proveniência do inseto e os 

ramos candidatos a serem percorridos. A orientação do ramo foi considerada porque se verificou 

que, de acordo com a inclinação de um ramo, ele poderia conduzir a formiga para o seu 

objetivo, seja atingir o alimento ou o ninho, ou afastá-la de sua meta.  

No novo modelo proposto, mediu-se separadamente a influência de cada uma das 

características dos ramos consideradas sobre as decisões das formigas. Distinguiu-se dois tipos 

de bifurcação sobre o ambiente (Figura 56): i) bifurcações simétricas, onde os dois ramos 

candidatos fazem um ângulo de 30o com o prolongamento do ramo de proveniência da formiga 



115  

e ii) bifurcações assimétricas, onde os dois ramos fazem respectivamente um ângulo de 30o e 

120o com o prolongamento do ramo onde a formiga se encontra no momento da escolha. Os 

ângulos foram medidos entre o prolongamento do ramo de proveniência da formiga e os ramos 

candidatos para verificar o quanto a formiga desviaria da direção que estava seguindo, caso ela 

optasse por cada ramo candidato. 

Para ilustrar estas considerações, a Figura 60 mostra uma porção do ambiente 

experimental utilizado. Observa-se uma bifurcação simétrica 2a – 10, encontrada pela formiga 

que atravessa o ramo 1, enquanto uma formiga que percorre o ramo 10 se depara com a 

bifurcação assimétrica 1 – 2a .   

 

 
Figura 60 - Os dois tipos de bifurcação do ambiente. Vindo do ramo 1, a formiga é confrontada 

com uma escolha simétrica entre os ramos 2a e 10, cada um fazendo um ângulo de 

30o com o prolongamento de 1. Vindo de 10, a formiga é confrontada com uma 

escolha assimétrica entre 1 e 2a, onde 1 faz um ângulo de 30o com o prolongamento 

de 10 e 2a faz um ângulo de 120o com o prolongamento do ramo 10.   

 

Com relação à influência do ângulo entre os ramos de uma bifurcação e o ramo de 

proveniência da formiga, observou-se a escolha dos insetos sobre uma bifurcação assimétrica do 

ambiente, na ausência de feromônio. Para que a condição da ausência de feromônio fosse 

atendida, as ações das formigas foram acompanhadas durante as dez primeiras passagens de 

insetos sobre um ponto da bifurcação analisada, período em que se considerou 

aproximadamente nula a concentração de feromônio sobre a região observada. Nos 

experimentos, das 350 formigas observadas, 270 optaram pelo ramo que fazia o ângulo de 30o 

com o ramo onde a formiga se encontrava, o que produziu uma proporção p = 0,77 de escolha 

do ramo de menor ângulo. 

Para avaliar a influência da concentração de feromônio sobre os ramos candidatos na 

escolha das formigas, foram observadas as ações dos insetos em uma bifurcação simétrica do 

ambiente. Em particular, foi observada a primeira bifurcação do ambiente, formada pelos ramos 

1 e 4 (Figura 56). Como o tempo médio de duração do feromônio sobre um meio ocorre após 20 
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a 30 min a partir do momento em que ele é depositado por uma formiga e a duração de cada 

experimento foi igual a 60 min, constatou-se que a evaporação desta substância durante os 

experimentos não influenciaria a escolha dos insetos, o que levou a desconsideração deste 

aspecto no atual modelo proposto. Assim, decidiu-se que a quantidade de feromônio sobre um 

ramo é proporcional ao número de formigas que o percorreu ao longo do tempo, como realizado 

por Deneubourg et al. (1990), no primeiro modelo sobre o comportamento de formigas 

desenvolvido. 

 

6.3 – Desenvolvimento do Novo Modelo da Dinâmica das Formigas 

 

A partir das novas observações realizadas, construiu-se um novo modelo, com algumas 

diferenças daquele descrito no Capítulo 5. O principal objetivo da construção deste novo 

modelo foi obter um conjunto de equações que retratasse com maior acurácia o comportamento 

das formigas sobre o ambiente experimental, em relação ao primeiro modelo proposto. Deste 

modo, realizou-se uma investigação detalhada sobre os efeitos dos parâmetros inicialmente 

utilizados nos resultados do modelo, a fim de verificar a influência de cada um deles no 

desempenho do mesmo. Como conseqüência desta investigação, algumas características do 

modelo foram extraídas e outras modificadas. 

Como no primeiro modelo, a maioria das equações utilizadas constitui funções 

probabilísticas, como as ações das formigas na natureza (DENEUBOURG et al., 1990). O 

modelo proposto atualmente também é baseado no indivíduo e possui as seguintes 

características: (i) a geração de formigas sobre o ambiente a cada segundo; (ii) a distância 

percorrida pelas formigas ao longo do ambiente; (iii) a escolha de um ramo a ser percorrido 

pelas formigas; (iv) o depósito de feromônio pelas formigas sobre o ramo usado; (v) o período 

de tempo em que as formigas permanecem imóveis sobre a fonte de alimento e (vi) o período de 

tempo em que as formigas permanecem imóveis na obstrução de um ramo. Os valores dos 

parâmetros do modelo são apresentados ao final desta seção. 

Neste modelo, foram suprimidas duas características do comportamento das formigas 

consideradas no primeiro modelo: i) a execução de meia-volta sobre um dado ramo, que 

corresponde à desistência de um ramo selecionado e parcialmente percorrido e (ii) a evaporação 

da concentração de feromônio sobre cada ramo do meio.  

A meia-volta foi desconsiderada porque se verificou que a execução deste movimento não 

produzia diferenças significativas no desempenho do modelo, na primeira situação 

experimental, devido ao comprimento reduzido dos ramos do ambiente. A evaporação de 

feromônio sobre os ramos do ambiente foi suprimida devido à duração dos experimentos (60 

min) não ser muito elevada em relação ao tempo de vida desta substância sobre um meio, cujo 

valor médio fica entre 20 e 30 min (DENEUBOURG et al., 1990).  
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Estas duas características do modelo foram consideradas desnecessárias diante das novas 

equações introduzidas no modelo, da equação de escolha das formigas, que foi modificada, e da 

consideração do atraso das formigas ao escolherem um ramo cujo acesso foi bloqueado. Esta e 

as demais características do atual modelo são descritas a seguir. 

Foi modificada a função de escolha das formigas, que combinava duas outras funções, 

uma que calculava a influência da trilha de feromônio e outra que calculava a influência do 

ângulo da bifurcação, tornando-a mais simples. 

Como no primeiro modelo, o segundo foi determinado como intervalo amostral. A 

evolução do fluxo de formigas que efetuam recrutamento em massa sobre um dado ambiente foi 

modelada como: 
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na qual v está relacionado com a intensidade do recrutamento e T  representa a saturação do 

fluxo. 

 

Integrando a Eq.(67) com relação ao tempo, obtém-se o fluxo de formigas F(t) entrando 

no ambiente a cada passo t da simulação do modelo como: 
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na qual: Fmax = máximo fluxo de formigas na situação de saturação (Fmax = T); 

                      F0 = valor inicial do fluxo de formigas no ambiente (F0 = T/(1+ p)); 

                       p = constante resultante da integração da Eq.(67);  

                      τ = constante de tempo relacionada com a taxa de recrutamento das formigas (τ = 1/v). 

 

Os valores dos parâmetros Fmax, F0 e τ foram estimados realizando-se uma regressão 

logística para cada colônia considerada, baseada na evolução do fluxo de formigas que entram 

no ambiente como função do tempo, que na Figura 61 é apresentada para a colônia no 4. Os 

parâmetros de recrutamento foram estimados através dos valores médios obtidos para as dez 

colônias usadas. O valor de F0, que representa o fluxo inicial, foi estimado quando o tempo 

tende a zero. No primeiro modelo desenvolvido, ao invés de F(t), considerava-se um limite 

constante para a geração de formigas, representado por gerF (Eq.(50)). 
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A cada instante de tempo t da simulação do modelo, uma formiga i é lançada sobre o 

ambiente com uma probabilidade )(tPger , calculada como: 

 

                                                )()( tFtPger =                                                                   (69) 

 

na qual: F(t) = fluxo de formigas entrando no ambiente no instante t (dada pela Eq.(68)). 

 

Na Eq.(69), a geração de uma formiga i sobre o ambiente no instante t envolve a geração 

de um número aleatório através de uma distribuição de probabilidade uniforme. Caso o número 

gerado esteja entre 0 e o valor da função F(t), definida pela Eq.(68), a formiga i é gerada em t. 

Neste novo modelo, não foi considerado um limite máximo de formigas sobre o ambiente, 

pois ao utilizar as Eqs.(68-69), o modelo controla a geração de formigas de forma mais eficiente 

que no modelo anterior, de forma que uma formiga é lançada na rede em determinados 

intervalos de tempo maiores que aqueles considerados no primeiro modelo.  

 

 
Figura 61 – Regressão não-linear da equação logística (Eq.(68)) sobre os valores de fluxo de 

entrada, para a colônia no 4. 

  

A velocidade de deslocamento de uma formiga é definida no instante t em que ela 

seleciona cada ramo a ser percorrido. Deste modo, uma formiga possui velocidade variável ao 

longo de seu movimento sobre o ambiente. A velocidade se baseou na velocidade média dos 

insetos e no valor de desvio-padrão medidos nos experimentos, como também em um valor 

aleatório: 
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                                            )()( ξΦVtV med +=                                                             (70) 

 

na qual: V(t) = velocidade de deslocamento da formiga no instante t (s-1); 

   Vmed = velocidade média das formigas, medida nos experimentos;  

   Φ = desvio-padrão da velocidade, medido nos experimentos; 

   ξ ≈ N(0;1), N simboliza uma distribuição normal com média 0 e desvio-padrão 1.     (71) 

 

Por conseguinte, a distância percorrida por cada formiga sobre o meio a cada momento t 

se baseia na velocidade de deslocamento deste inseto neste mesmo instante: 

 

                                                    ttVtD ∆= )()(                                                               (72) 

 

na qual: D(t) = distância percorrida pela formiga no instante t; 

             ∆t = intervalo de tempo amostral (∆t = 1s). 

 

Assim, cada formiga i presente no sistema recebe uma velocidade de deslocamento V(t) a 

cada instante de tempo t em que ela inicia seu deslocamento sobre um ramo, a qual segue uma 

distribuição uniforme entre [Vmed  - Φ; Vmed + Φ]. 

Como no primeiro modelo, a concentração de feromônio sobre cada ramo l do meio 

recebe inicialmente o valor linF = 0,0. Ao deslocar-se sobre o ambiente, cada formiga 

incrementa a quantidade de feromônio sobre o ramo visitado quando se encontra em suas 

extremidades, tanto no sentido do alimento como no retorno ao ninho.  

No modelo inicialmente proposto, considerou-se um valor diferente para o incremento do 

feromônio, de acordo com o sentido do movimento da formiga. O acréscimo no sentido ninho-

alimento, representado aqui por q, foi inferior àquele realizado no sentido inverso, representado 

neste momento por Q. 

No atual modelo, realizou-se um estudo do efeito da relação Q/q na escolha das formigas, 

que é descrito na Seção 6.4.1, e selecionou-se o valor desta relação que produziu resultados 

mais próximos daqueles obtidos nos experimentos diante das novas equações utilizadas (Figura 

63a), o qual foi igual a 1. Este valor é igual ao descoberto em estudos anteriores sobre o 

comportamento das formigas Argentinas (VAN VORHIS KEY e BAKER, 1986). 

A escolha das formigas se manteve binária, uma vez que o ambiente experimental não foi 

modificado. A equação comumente utilizada para representar a seleção probabilística de um 

ramo por uma formiga foi novamente considerada nesta versão do modelo (BECKERS et al., 

1992b; DENEUBOURG et al., 1990), descrita pela Eq.(1) no Capítulo 3 e Eq.(52) no Capítulo 
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5. Assim, quando uma formiga chega a uma bifurcação i-j, , vindo do ramo l, as probabilidades 

iF  e jF que regem a  escolha dos vizinhos i e j foram definidas como: 
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na qual:  Ci, Cj  = concentração de feromônio sobre os ramos i e j, respectivamente; 

               k = grau de atração intrínseco dos ramos candidatos na ausência de feromônio; 
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              rpref = decaimento de k para o ramo que forma o maior ângulo com l (0 < rpref < 1);   

              n = grau de não-linearidade da escolha. 

 

Como anteriormente, o parâmetro k representa a atratividade de um ramo que não possui 

feromônio, enquanto o parâmetro n representa o grau de não-linearidade da escolha de um ramo 

pela formiga (DENEUBOURG et al., 1990).  

Porém, a forma como estas características foram combinadas foi alterada, devido ao 

estudo realizado sobre a influência do ângulo entre o ramo candidato e o ramo de proveniência 

da formiga na escolha dos insetos. Para uma bifurcação simétrica, assumiu-se que o grau 

intrínseco de atração dos ramos i e j é o mesmo e assim, ki = kj = k. Os valores que melhor se 

adequaram aos resultados experimentais foram k = 20 e n = 4, como descrito ao final desta 

seção. 

Para uma bifurcação assimétrica, no entanto, considerou-se que o grau de atração dos 

ramos candidatos é diferente, uma vez que as formigas, como todos os organismos que possuem 

uma simetria bilateral (SCHÖNE, 1984), devem apresentar a tendência de selecionar o ramo 

que apresenta menor desvio com relação a sua direção inicial (Eq.(74)). O valor do parâmetro 

rpref foi calculado como descrito a seguir. 

Nas novas observações realizadas, calculou-se a relação entre o número de passagens de 

formigas sobre o ramo que faz um ângulo de 30o com o ramo onde a formiga se encontra e 

aquele que faz um ângulo de 120o com o ramo de proveniência da formiga. Dentre 350 formigas 

analisadas, 270 escolheram o ângulo que fazia o menor ângulo com o ramo de proveniência do 

inseto, obtendo uma relação p = 0,77 (77%). A partir deste dado, considerou-se a influência da 

geometria da bifurcação na escolha das formigas através da relação: 

 

                                           oo 30120 / kkrpref =                                                              (75) 
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Substituindo o120k  por o30. krpref  e o30kk j =  na Eq.(73), e utilizando os valores 

20o30 == kk e n = 4, que constituem os melhores valores obtidos empiricamente, obteve-se: 

 

                                                4 11
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ζprefr                                                                 (76) 

 

na qual ζ é a proporção de formigas que escolheram o ramo com ângulo de 30o. Como ζ  = 0,77, 

tem-se que 74,0=prefr . 

 

Porém, verificou-se que a função de escolha do modelo representada pelas Eqs.(73-74) 

não foi suficiente para replicar o componente aleatório considerável evidenciado no 

comportamento das formigas no primeiro experimento (Figura 57a e b), como é mostrado na 

Seção 6.4.2, que apresenta os resultados do modelo proposto. 

Como nos experimentos ainda não foram medidos novos aspectos das formigas que 

possam ser responsáveis pela aleatoriedade de suas decisões, decidiu-se inserir no modelo uma 

técnica de otimização capaz de aumentar o nível de exploração de soluções realizada pelas 

formigas em seu deslocamento sobre o meio. O mecanismo utilizado para possibilitar o aumento 

de escolhas das formigas diversas aos quatorze caminhos considerados foi o critério Metropolis 

(METROPOLIS et al., 1953). É importante salientar que a exploração das soluções pelas 

formigas é uma atitude necessária não somente na primeira situação experimental, mas nas 

demais, onde foram realizados o bloqueio e desbloqueio do acesso das formigas aos ramos do 

ambiente. 

O critério Metropolis constitui a base da técnica heurística denominada recozimento 

simulado (simulated annealing – SA), (KIRKPATRICK et al., 1983), a qual foi inspirada no 

processo de recozimento de metais. Esta estratégia vem sendo aplicada com sucesso a 

problemas de otimização combinatorial. Recentemente, o critério Metropolis foi anexado ao 

método de aprendizagem por reforço denominado aprendizagem-Q, (WATKINS, 1989; 

WATKINS e DAYAN, 1992), gerando uma nova técnica, a aprendizagem-Q-recozimento 

simulado (SA-Q-learning), (GUO et al., 2004). Os resultados preliminares demonstraram que a 

nova estratégia proposta foi superior ao método original da aprendizagem-Q, em relação à 

velocidade de convergência em problemas de labirintos. Assim também, a técnica SA-Q-

learning obteve melhor desempenho que algoritmos de aprendizado aleatório, denominados 

estratégia ∈–greedy e exploração de Boltzmann. 

O critério Metropolis procura resolver o problema de ótimos locais, comumente 

evidenciado em problemas de otimização, que consiste na obtenção de soluções que 
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representam políticas localmente ótimas, ao invés da descoberta da solução ótima global. Este 

comportamento está ligado à escolha elitista de ações, ou seja, na valorização constante das 

mesmas atitudes (exploitation), as quais podem não representar a melhor solução durante todas 

as situações, principalmente em problemas dinâmicos.  

A exploração, por outro lado, consiste na realização de ações que não representam a 

melhor solução num dado momento, mas possibilitam a obtenção de mais conhecimento sobre o 

ambiente. Com este conhecimento, é possível distingüir a ação que representa a melhor decisão 

em instantes diferentes do meio. Porém, é necessário ter cuidado com o nível de exploração 

utilizado, pois em excesso ela pode degradar o desempenho de uma estratégia de aprendizagem 

(SUTTON e BARTO, 1998). 

No algoritmo de recozimento simulado (SA), a probabilidade de transição do estado atual 

i do ambiente para o estado futuro j, representada por P(i,j), do critério Metropolis é usada para 

decidir sobre a ocorrência desta transição. A probabilidade P(i,j) pode ser definida para um 

problema de maximização como: 
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na qual f(i) e f(j) são os valores da função custo do problema de otimização. 

 

As variáveis f(i) e f(j) podem ser comparadas à energia dos estados i e j do ambiente, 

respectivamente, no processo de recozimento de um sólido. É possível verificar, através da 

Eq.(77), que o algoritmo SA não rejeita de forma elitista todas as soluções sub-ótimas e que o 

estado ótimo pode ser eventualmente atingido. 

Ao incorporar o critério Metropolis ao modelo proposto sobre o comportamento de 

formigas, a escolha dos insetos sobre o ramo a ser percorrido foi alterada. Ao atingir a 

bifurcação i-j, vindo do ramo l, a formiga seleciona o ramo i ou j a ser percorrido através das 

Eqs.(73-74). Em seguida, calcula-se a probabilidade da formiga realizar uma ação aleatória, ou 

seja, de não percorrer o vizinho que havia sido anteriormente selecionado. Supondo que o ramo 

i foi escolhido, calcula-se a probabilidade Faleat(t) da formiga selecionar o ramo j da bifurcação, 

que representa uma ação aleatória: 

 

                                       
)(

)(exp  max








Γ
ΩΩ

=
t

 - t(t)F i
aleat                                                 (78) 

 

na qual: )(tiΩ  = fluxo de formigas sobre o ramo i até o instante t; 
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             maxΩ = fluxo máximo de formigas sobre os ramos do ambiente; 

             )(tΓ = fator responsável pelo nível de exploração das escolhas em t. 

 

O valor da variável maxΩ foi estimado a partir da concentração de feromônio sobre os 

ramos do meio ao final de uma simulação. Como uma formiga incrementa o feromônio sobre 

um ramo quando percorre cada uma das extremidades do mesmo, esta substância é acrescida 

duas vezes por cada formiga do ambiente. Assim, considerou-se que o fluxo total de formigas 

sobre um ramo ao final de uma simulação seria igual à metade da concentração de feromônio 

sobre o dado ramo. Desta forma, o valor de maxΩ foi obtido calculando-se a média do fluxo de 

formigas sobre todos os ramos do ambiente, ao final de 3.600s de simulação. A variável )(tΓ  

recebeu no início de cada simulação um valor igual ao de maxΩ , obtido empiricamente. 

Após o cálculo de Faleat(t), gera-se um número aleatório a partir de uma distribuição de 

probabilidade uniforme. Se este número for inferior ou igual ao valor de Faleat(t), a formiga 

seleciona o ramo j para ser percorrido. Senão, a formiga mantém sua escolha inicial pelo ramo i. 

A variável )(tΓ  sofre um decréscimo quando uma formiga atinge a fonte de alimento ou 

o ninho, que são considerados os estados finais do ambiente, de acordo com a direção do 

movimento das formigas, como realizado no algoritmo da aprendizagem-Q que utiliza o critério 

Metropolis (GUO et al., 2004). Apesar do decaimento de )(tΓ poder ser realizado em geral de 

forma arbitrária, foi utilizado um fator de decréscimo geométrico: 

 

                                                 )()1( tt ΓΛ=+Γ                                                               (79) 

 

na qual: t = instante de tempo em que a formiga atinge a fonte de alimento ou o ninho; 

             Λ = fator de decaimento de )(tΓ , obtido empiricamente (0,5 < Λ < 1). 

 

Usualmente, Λ é uma constante próxima de 1, para garantir um decaimento lento do fator  

)(tΓ e conseqüentemente, assegurar a exploração do espaço de soluções. 

As formigas permanecem imobilizadas um período de tempo, quando alcançam a fonte de 

alimento, como no modelo original. O tempo despendido pela formiga sobre a fonte ou o ninho 

foi modelado por uma distribuição logarítmica, com um tempo característico igual ao tempo 

médio (Ξ) obtido pelas formigas sobre a fonte nos experimentos. Assim, a formiga permanece 

um período de tempo sobre a fonte, ao atingi-la no instante t, determinado pela equação:  

 

                                                )log(. ΖΞ=aT                                                                  (80) 
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na qual: Ξ  = tempo médio sobre o alimento, medido nos experimentos; 

   Z ≈ U[0;1], U simboliza uma distribuição uniforme com limites 0 e 1.                       (81) 

 

 Finalmente, decidiu-se introduzir no modelo um intervalo de tempo em que uma formiga 

permanece imóvel sobre as extremidades do ramo selecionado cujo acesso não seja permitido, o 

que ocorre em duas das três situações experimentais às quais o modelo atual foi aplicado. 

Decorrido este período, a formiga pode percorrer os ramos vizinhos daquele que se encontra 

bloqueado. 

Isto foi realizado porque, observando as fitas-cassete onde foram registrados os 

experimentos realizados em laboratório, verificou-se que, na segunda situação experimental, um 

grande número de formigas se aglomerava sobre a extremidade bloqueada do ramo 3a ou 6a, de 

acordo com o no de identificação da colônia, durante um dado período de tempo, logo após a 

realização do bloqueio. Observou-se também que este número de formigas decaía ao longo do 

tempo, quando os insetos eram capazes de encontrar uma nova solução para alcançarem o 

alimento. 

Como este atraso das formigas sobre o ramo 3a ou 6a ainda não foi medido nos 

experimentos, decidiu-se utilizar diversos valores de atraso no modelo, para verificar qual deles 

proporcionaria os melhores resultados. O valor que produziu as melhores respostas encontra-se 

na Tabela 11, ao final desta seção. 

O atraso da formiga i sobre um ramo bloqueado se baseou no valor médio de atraso 

obtido, no valor de desvio-padrão e em um valor aleatório: 

 

                                             )( ϒ∂+= medAtAt                                                           (82) 

 

na qual: At = atraso da formiga (em s); 

   Atmed = atraso médio da formiga, obtido empiricamente;  

   ∂ = desvio-padrão, obtido empiricamente; 

   ϒ  ≈ N(0, 1), U simboliza uma distribuição normal com média 0 e desvio-padrão 1.  (83)    

 

A consideração do atraso das formigas sobre um ramo bloqueado permitiu um ajuste 

melhor do modelo aos resultados obtidos nos experimentos na segunda e terceira situações 

experimentais, como descrito nas Seções 6.4.3 e 6.4.4. Ao retornarem ao ninho, as formigas são 

eliminadas do sistema. 

As equações anteriormente apresentadas foram desenvolvidas com o intuito de considerar 

todas as características das formigas observadas nos experimentos que sejam realmente 
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relevantes para a tomada de decisão destes insetos. Os valores atribuídos aos parâmetros do 

novo modelo são apresentados na Tabela 11: 

 

Tabela 11 – Valores atribuídos aos parâmetros do primeiro modelo proposto sobre o 

comportamento de formigas nesta tese. 

Função Parâmetro Valor Origem 
Fmax 0,42/s 

F0 5x10-4s Geração de formigas 
τ 127,4 s 
k 20 
n 4 Escolha de um ramo 

prefr  0,74 

Estimado a partir dos 
experimentos 

medV  1,06 cm/s 
Velocidade de deslocamento 

Φ 0,34 
Tempo sobre o alimento Ξ 179,9s 

Medido nos 
experimentos 

q 1 
Depósito de feromônio Q 1 

Γ 0,98 

Valores 
empíricos 

Critério Metropolis 
maxΩ  1.100 Medido nas simulações 

Atmed 100s 
Atraso sobre um ramo bloqueado 

∂ 2,09s Valores empíricos 

 

Quando os valores dos parâmetros não puderam ser obtidos a partir dos experimentos, 

eles foram empiricamente ajustados, com o intuito de aumentar a adequação dos resultados do 

modelo àqueles produzidos nos experimentos. 

Todas as considerações descritas geraram o algoritmo mostrado em pseudo-código a 

seguir, realizado a cada passo de tempo t: 

 

Sejam: 

      t = passo de tempo atual; 

      tmax = passo de tempo máximo da simulação, (tmax = 3.600 passos de tempo); 

      tot = número total de formigas sobre o ambiente ao longo da simulação; 

      m(t) = número de formigas sobre o meio a cada instante t; 

      o = formiga qualquer do meio, o = 1, 2, ..., m(t);       

      l = ramo em que a formiga se encontra; 

      i, j = ramos vizinhos de l; 

     Fi = probabilidade de escolha do ramo i com respeito a i e a seu vizinho j; 

     re = ramo escolhido pela formiga; 

     rp = ramo selecionado de acordo com a probabilidade Fi; 

     raleat = ramo selecionado através de uma escolha aleatória; 

               Faleat(t) = probabilidade de escolha aleatório de um ramo no instante t. 
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Função principal: 

         Repita (para cada t):  

                Gere formigas: 

                    Calcule a probabilidade de gerar uma formiga o (Eq.(68)) 

      Gere um número aleatório ζ 

                    Se ζ < F(t) (Eq.(69)) 

   A formiga o é gerada 

      Fim se 

                Processe formigas 

 Até que t = tmax 

 

Função Processe formigas: 

           Repita (para cada formiga o do meio): 

               Se o se encontra em movimento 

                     Determine a distância percorrida por o (Eqs.(70-72)) 

                     Se o está sobre uma das extremidades do ramo l e Ati = 0 

                           Se i caminha em direção a fonte de alimento 

                                Deposite feromônio q = 1 

                           Senão (i retorna ao ninho após ingestão de alimento) 

                                Deposite feromônio Q = 1 

                           Fim se 

                           Selecione um ramo rp vizinho de l de acordo com Fi (Eqs.(73-74)) 

                           Selecione o outro vizinho de l na bifurcação i-j 

                   Se rp = i 

                                 ra ← j 

     Senão  ra ← i   

                            Calcule a probabilidade de escolha aleatória Faleat(t) (Eq.(78)) 

                             Gere um número aleatório ξ 

                             Se ξ < Faleat(t)  

                                   o percorre o ramo ra: re = ra 

                                 Senão 

                                    o percorre o ramo rp: re = rp 

           Se re está bloqueado 

                                             Determine o tempo At em que o fica imóvel (Eqs.(82-83)) 

                                             Decremente At até atingir 0 

            Fim se 
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           Fim se 

                 Senão 

                       Se o atingiu a fonte de alimento 

                             Decremente )(tΓ (Eq.(79)) 

                                 Determine o tempo )(tTa em que o fica imóvel (Eqs.(80-81)) 

                                 Decremente )(tTa  até atingir 0 

                          Se o atingiu o ninho 

                              Decremente )(tΓ (Eq.(79)) 

                                 Elimine o do sistema: 

                                        1)()( −= tmtm  

                     Fim se 

        Até que o = m(t) 

 

O modelo proposto foi implementado em Scilab, e posteriormente transposto para Matlab. 

Cada uma das 500 simulações realizadas envolveu 3.600 passos de tempo, como no primeiro 

modelo, que correspondem a 3.600s, equivalentes a 60 min, período de duração dos 

experimentos. A análise dos resultados obtidos pelo novo modelo proposto, sob as três situações 

experimentais consideradas, é mostrada na próxima seção. 

 

6.4 – Resultados do Novo Modelo  

 

Como realizado com o modelo inicial, para facilitar a correspondência entre as ações 

efetuadas pelas formigas no modelo proposto e aquelas executadas nos experimentos, o período 

de tempo considerado para a explicação dos resultados do novo modelo será o minuto. 

Os resultados das simulações do modelo foram avaliados de forma diferente nas três 

situações consideradas. Na primeira situação experimental, onde as formigas tiveram acesso a 

todos os ramos do ambiente, calculou-se a probabilidade das formigas escolherem cada tipo de 

caminho considerado nas simulações do modelo e nos experimentos.  

Entretanto, na segunda e terceira situações experimentais, não foi possível medir o fluxo 

de insetos em todas as bifurcações do ambiente nos experimentos. Isto está relacionado com as 

características físicas da placa de vidro que cobriu o dispositivo experimental utilizado, que 

impossibilitaram a visão do número de formigas sobre as regiões do ambiente cujo acesso não 

foi permitido, as quais apresentaram um grande acúmulo de insetos. Assim, os resultados 

obtidos pelo modelo proposto na segunda e terceira situações experimentais estão relacionados 

com a freqüência de escolha dos diferentes caminhos, como no primeiro modelo proposto nesta 

tese, e não com a probabilidade de seleção dos mesmos. 
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Inicialmente, é apresentada uma análise de sensibilidade do modelo aos seus diferentes 

parâmetros para a primeira situação experimental. Em seguida, são apresentados os resultados 

obtidos nas simulações do modelo para as três situações experimentais consideradas. 

 

6.4.1 – Análise de Sensibilidade 

 

A sensibilidade do modelo aos seus diferentes parâmetros foi analisada variando o valor 

de um dado parâmetro e mantendo os demais constantes (Figura 62a-d e Figura 63a e b). Para 

cada parâmetro considerado, foram realizadas 500 simulações. Os parâmetros avaliados foram 

os seguintes: i) o número máximo de formigas geradas, Fmax; ii) a constante de tempo ligada à 

taxa de recrutamento, τ; iii) o tempo de permanência sobre a fonte de alimento, Ta; iv) a 

velocidade média das formigas, Vmed; v) a relação Q/q, entre a quantidade de feromônio Q 

depositada no sentido alimento-ninho e aquela depositada no sentido ninho-alimento, q e vi) a 

influência da geometria da bifurcação sobre as escolhas das formigas, prefr . Os resultados 

obtidos se referem ao movimento das formigas no sentido ninho-alimento, uma vez que o 

comportamento das simulações no retorno ao ninho apresentou as mesmas tendências. 

Observou-se que a probabilidade de selecionar um caminho curto diminuiu à medida que 

o valor do fluxo máximo de formigas lançadas sobre o ambiente, representado por Fmax, foi 

acrescido (Figura 62a). A probabilidade de selecionar um caminho médio aumentou quando 

Fmax = 0,4, enquanto para os demais valores usados, ela sofreu decréscimos. Assim também, a 

probabilidade das formigas selecionarem um caminho diferente das opções consideradas 

diminuiu quando Fmax = 0,4, e aumentou  para valores crescentes de fluxo máximo. Isto pode 

estar relacionado com o fato de que, quando o número de insetos sobre o ambiente foi elevado, 

representado pelos valores de Fmax superiores a 0,4, as chances de escolhas aleatórias foram 

acrescidas. Dentre os valores de Fmax considerados na análise, aquele que produziu resultados 

mais próximos dos obtidos nos experimentos, com relação à probabilidade das formigas 

escolherem caminhos curtos, foi 0,4. 

De forma complementar, valores menores da constante de tempo τ acarretam um aumento 

na freqüência com que as formigas entram no meio, e podem conduzir a um número maior de 

decisões aleatórias (Figura 62b). Assim, quando τ se encontrou entre 0,1 e 10, que constituem 

os menores valores considerados nesta avaliação, foram evidenciadas as maiores probabilidades 

das formigas não selecionarem um dos quatorze caminhos considerados. Por outro lado, quando 

a freqüência de geração de formigas foi altamente decrescida, representada nesta análise por τ = 

1.000, não houve praticamente escolha de caminhos pelas formigas, uma vez que a maior 

probabilidade diz respeito ao percurso de um caminho diferente daqueles considerados, que 

corresponde a não realização de escolha pelos insetos. O valor de τ que obteve probabilidades 
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de escolha de um caminho curto mais próximas daquelas verificadas nos experimentos, dentre 

aqueles utilizados, foi igual a 100. 
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    (c)                                                                                    (d) 

Figura 62 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de selecionar os diferentes caminhos nas simulações 

sob o acesso a todos os ramos, no movimento em direção ao alimento para diferentes 

valores (a) do máximo fluxo de formigas sobre o meio, Fmax;(b) da constante de 

tempo ligada à taxa de recrutamento, τ; (c) do tempo médio sobre a fonte de 

alimento, Ta; e (d) da velocidade média das formigas Vmed. L = 500 simulações. 

 

Com relação à expressão que descreve o tempo despendido pelas formigas sobre a fonte 

de alimento, os resultados das simulações do modelo foram similares tanto para uma 
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distribuição normal, quanto para uma exponencial e para um valor constante. Entretanto, o valor 

médio do tempo sobre o alimento, representado por Ta, demonstrou possuir um papel importante 

nas decisões das formigas do modelo (Figura 62c). À medida que Ta foi acrescido até o valor 

50, maior foi a probabilidade de escolha de um caminho curto. Quando Ta = 100, a 

probabilidade de selecionar um caminho curto foi decrescida e se encontrou mais próxima 

daquela evidenciada nos experimentos. 

Assim também, a forma da expressão que representa a velocidade das formigas não afetou 

o desempenho do modelo, que apresentou os mesmos resultados para uma distribuição normal, 

um valor constante ou a distribuição obtida experimentalmente. Porém, variações no valor da 

velocidade média dos insetos, representada por Vmed, indicaram que existe um valor ótimo deste 

parâmetro que produz uma probabilidade de escolha de um caminho curto maior, que no caso 

dos valores usados, foi igual a 1 (Figura 62d). Os resultados produzidos pelo modelo quando 

Vmed = 1 foram os mais próximos daqueles obtidos nos experimentos.  

Analisou-se também a sensibilidade do modelo à relação entre o depósito de feromônio Q 

realizado pelas formigas em seu movimento em direção ao ninho e o depósito q na direção da 

fonte de alimento. Verificou-se que, quando Q foi inferior ou superior a q, a probabilidade de 

escolha de um caminho curto foi bem menor que aquela obtida nos experimentos (Figura 63a). 

Isto indica que ocorre uma incidência maior de escolhas aleatórias quando o depósito de 

feromônio difere de acordo com a direção do movimento das formigas considerada. Entretanto, 

quando Q = q, a probabilidade das formigas percorrerem um caminho curto produzida nas 

simulações do modelo foi muito próxima daquela obtida nos experimentos. Por isto, a relação 

Q/q recebeu o valor 1 nas simulações do modelo.  

A variação dos valores de prefr , que representa a influência dos ângulos formados pelo 

ramo de proveniência da formiga e os ramos candidatos de uma bifurcação, demonstrou possuir 

uma papel extremamente importante nas decisões das formigas no modelo (Figura 63b). 

Quando não se considerou o efeito dos ângulos sobre as ações dos insetos ( prefr = 1), a 

probabilidade das formigas não escolherem algum dos caminhos considerados foi a mais 

elevada. Por outro lado, uma grande influência dos ângulos ( prefr = 0,4), possibilitou uma 

probabilidade muito alta de escolha de um caminho curto, a qual foi muito superior ao valor 

obtido nos experimentos. Verificou-se, portanto, que o valor ideal de prefr seria entre 0,7 e 0,8, 

os quais produziram resultados mais próximos daqueles obtidos nos experimentos, com relação 

às probabilidades de escolher um caminho curto e de não percorrer algum dos caminhos 

considerados.  
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                               (a)                                                                                    (b) 

Figura 63 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de selecionar os diferentes caminhos nas simulações 

sob o acesso a todos os ramos, no movimento em direção ao alimento para diferentes 

valores (a) da relação Q/q, a quantidade de feromônio depositada em direção ao 

ninho em relação àquela depositada em direção à fonte de alimento e (b) da 

influência da geometria da bifurcação na escolha das formigas, prefr . L = 500 

simulações. 

 

6.4.2 - Acesso a Todos os Ramos 

 

Primeiramente, foram realizadas 500 simulações com os valores dos parâmetros descritos 

na Tabela 11 e a fonte de alimento sobre a área A (Figura 56), porém sem o depósito de 

feromônio pelas formigas sobre os ramos, sem introduzir a influência da geometria do meio nas 

escolhas das formigas e sem considerar o critério Metropolis. Neste caso, as probabilidades de 

escolha dos diferentes tipos de caminho do ambiente foram praticamente iguais aos valores de 

probabilidade teóricos, que seriam obtidos caso as formigas selecionassem igualmente cada 

ramo de uma bifurcação do ambiente (Figura 64a e b).  

Quando as simulações realizadas consideraram o depósito de feromônio e o efeito da 

geometria do meio nas decisões das formigas, as probabilidades de escolha dos diferentes 

caminhos produzidas pelo modelo se aproximaram daquelas obtidas nos experimentos (Figura 

65a e b), principalmente quando as formigas retornaram ao ninho, após terem se alimentado. É 

importante salientar que os resultados obtidos nas simulações do modelo compreenderam quase 

todas as categorias de comprimento usadas nos experimentos em laboratório. 
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                               (a)                                                                                       (b) 

Figura 64 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de selecionar os caminhos realizando escolhas 

aleatórias nas simulações, sob o acesso a todos os ramos (a) no sentido ninho-

alimento e (b) no sentido alimento-ninho, comparadas a probabilidades teóricas que 

seriam obtidas se as formigas escolhessem igualmente os dois ramos de cada 

bifurcação do ambiente. As probabilidades foram calculadas como a média para L = 

500 simulações (0-60min). 
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                               (a)                                                                                    (b) 

Figura 65 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de selecionar os caminhos nas simulações e nos 

experimentos, considerando o depósito de feromônio e a influência da geometria da 

bifurcação, quando o acesso a todos os ramos foi permitido (a) no sentido ninho-

alimento e (b) no sentido alimento-ninho (0-60 min). As probabilidades foram 

calculadas como a média para N = 10 experimentos e L = 500 simulações. 
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As simulações apresentaram probabilidades de escolha de caminhos curtos e médios, 

tanto no sentido ninho-alimento como no inverso, superiores às observadas em laboratório. De 

modo complementar, a probabilidade de escolher um caminho diferente das quatorze opções 

possíveis, considerada ausência de escolha, foi inferior nas simulações em relação aos 

experimentos.  

Estas características do modelo estão relacionadas com o fato de que a incidência de 

movimentos aleatórios das formigas sobre as bifurcações do meio, e conseqüentemente de 

loops, foi mais elevada em laboratório que entre as formigas geradas pelo modelo, uma vez que 

o modelo tende a criar tendências para as ações das formigas de forma a minimizar a ocorrência 

de loops. 

Apesar deste desempenho ter sido considerado aceitável (VITTORI et al., 2004), 

verificou-se que ocorreria uma melhor adequação do modelo aos experimentos se as 

probabilidades das formigas não escolherem um caminho, em ambas as direções do movimento 

consideradas, fossem acrescidas. Isto foi obtido através da inserção do critério Metropolis no 

novo modelo proposto, como descrito na seção anterior (Figura 66a e b). 
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                                (a)                                                                                    (b) 

Figura 66 – Probabilidades (+ desvio-padrão) de escolha dos caminhos nos experimentos e nas 

simulações, considerando o critério Metropolis, quando o acesso a todos os ramos foi 

permitido (a) no sentido ninho-alimento e (b) no sentido alimento-ninho (0-60 min). 

As probabilidades foram calculadas como a média para N = 10 experimentos e L = 

500 simulações. 

 

A utilização do critério Metropolis permitiu que a probabilidade das formigas não 

escolherem um dos caminhos considerados fosse acrescida, reduzindo a probabilidade dos 

insetos optarem por caminhos curtos, de forma que esta probabilidade se tornasse mais próxima 
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daquela evidenciada nos experimentos, em relação às simulações onde não foi considerado o 

critério Metropolis. Ao mesmo tempo, o uso deste mecanismo manteve a tendência das 

formigas pelos caminhos curtos. 

A melhoria do desempenho do novo modelo desenvolvido, causada pela inserção do 

critério Metropolis nas decisões das formigas, demonstra que este mecanismo possui papel 

importante na reprodução do comportamento das formigas em laboratório quando não foi 

realizada nenhuma alteração no ambiente. Assim, ele foi mantido na aplicação do modelo às 

próximas situações experimentais, que serão descritas a seguir. 
 

6.4.3 – Bloqueio do Acesso a um Ramo 

 
Na segunda situação, o acesso ao ramo 3a do meio foi impedido após 30min. Assim, a 

análise do modelo ocorreu em dois períodos, como nos experimentos: 0-30min e 30-60min. 

Como mencionado no início desta seção, os resultados do modelo e dos experimentos neste caso 

se referem à freqüência de escolha dos caminhos, e não à probabilidade de seleção dos mesmos.  

Nesta situação experimental, a variável )(tΓ  (Eq.(78-79)) recebeu o valor atribuído a 

maxΩ em t = 0 (Tabela 11), quando uma condição do ambiente foi modificada, em t = 30min, 

de forma a tornar mais intensa a realização de escolhas aleatórias no início de uma mudança. 

Assim também,  quando uma formiga se encontrava sobre uma bifurcação que continha o ramo 

3a ou 6a bloqueado, este ramo poderia ser selecionado, de acordo com a função de escolha 

utilizada (Eqs.(73-74)) e o critério Metropolis (Eqs.(78-79)), pois foi verificado nos 

experimentos que isto ocorria. Caso o ramo selecionado fosse o 3a ou o 6a, a formiga 

permanecia imóvel por um determinado período de tempo (Eq.(82)) na extremidade do ramo 3a 

ou 6a conectada ao ramo de sua proveniência. Após este intervalo, a formiga selecionaria 

novamente um ramo a ser percorrido, a partir do ramo 3a ou 6a: aquele de onde ela veio ou o 

ramo vizinho. 

No movimento em direção ao alimento no primeiro período de tempo (0-30min), a 

freqüência de uso de caminhos curtos nas simulações foi a maior produzida, sucedida pela 

freqüência de caminhos médios, como nos experimentos (Figura 67a). Os resultados das 

simulações foram ligeiramente inferiores aos dos experimentos para as freqüências de caminhos 

curtos e médios, e a diferença foi maior para caminhos longos e muito longos.  

No sentido alimento-ninho, uma freqüência pequena das escolhas realizadas envolveu 

caminhos longos, a qual não foi evidenciada nos experimentos (Figura 67b). O mesmo ocorreu 

com o uso de caminhos diferentes dos quatorze considerados, que constituiu a ausência de 

escolha, que foi evidenciada nos dois sentidos do movimento das formigas sobre o ambiente. 

Isto está ligado ao uso do critério Metropolis, que aumenta a incidência de escolhas aleatórias, 

que podem levar a loops e a conseqüente seleção de caminhos diferentes daqueles considerados. 
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Figura 67 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações, usando o critério Metropolis, e 

nos experimentos, quando o acesso a um ramo foi impedido após 30min (a) no 

sentido ninho-alimento e (b) no sentido alimento-ninho. N = 10 experimentos e L = 

500 simulações (0-30min). 

 

No segundo período (30-60min), a freqüência de escolhas diferentes dos quatorze 

caminhos considerados foi muito elevada no movimento das formigas em direção à fonte de 

alimento, tendo sido a maior freqüência produzida (Figura 68a). De modo complementar, as 

freqüências de caminhos curtos e médios foram muito inferiores às obtidas nos experimentos. 

Ainda assim, o modelo apresentou resultados pertencentes às mesmas categorias de caminhos 

evidenciadas nos experimentos no sentido ninho-alimento. 

Na volta ao ninho, entretanto, as respostas do modelo estiveram mais próximas daquelas 

obtidas nos experimentos (Figura 68b). A freqüência de caminhos curtos foi a maior produzida, 

tendo sido seguida pela freqüência de caminhos médios e ausência de escolha. A freqüência de 

caminhos médios foi um pouco superior à produzida nos experimentos, enquanto a diferença 

entre as freqüências de ausência de escolha nas simulações e nos experimentos foi reduzida.  

A incidência de caminhos muito longos ocorreu somente nos experimentos. Como a 

freqüência de caminhos longos foi reduzida em relação às demais obtidas, considerou-se um 

bom desempenho do modelo no movimento em direção ao ninho. Verificou-se que o modelo 

simulou bem o comportamento das formigas em laboratório na volta ao ninho, e apresentou 

dificuldade nesta tarefa no movimento em direção à fonte de alimento, no segundo período das 

simulações. 
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Figura 68 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações, usando o critério Metropolis, e 

nos experimentos, quando o acesso a um ramo foi impedido após 30min (a) no 

sentido ninho-alimento e (b) no sentido alimento-ninho. N = 10 experimentos e L = 

500 simulações (30-60min). 

 

Com o intuito de compreender melhor o comportamento das formigas nos experimentos e 

nas simulações do modelo, calculou-se as freqüências de escolha dos caminhos em um número 

superior de intervalos de tempo no sentido ninho-alimento, a partir de 30min. Os intervalos 

considerados foram 30-45min e 45-60min. Estes períodos foram escolhidos por representar bem 

a tendência das formigas ao longo dos experimentos e simulações. Intervalos menores abrangem 

um fluxo menor de formigas e, desta forma, apresentam diversos empates de caminhos, 

dificultando o acompanhamento do comportamento dos insetos. 

No período de 30-45min dos experimentos, as formigas percorreram com maior 

freqüência caminhos diferentes daqueles considerados, que constituem ausência de escolha 

(Figura 69a). Porém, após 45min, as formigas conseguiram encontrar um dos quatorze 

caminhos considerados, havendo uma freqüência elevada de caminhos médios, que foi a maior 

produzida neste período. 

Nas simulações do modelo, a maior parte das soluções também esteve relacionada com a 

ausência de escolha no período de 30-45min, na direção do alimento, porém a freqüência deste 

tipo de resposta foi muito superior à obtida nos experimentos (Figura 69b). Após 45min, o 

modelo não conseguiu reproduzir o comportamento das formigas nos experimentos, e a 

incidência de ausência de escolhas foi ainda superior à produzida entre 30-45min. Ainda que o 

critério Metropolis tenha possibilitado a realização de escolhas aleatórias nas bifurcações 3a-11 

e 2-3a (Figura 55), como também na bifurcação 2-11, após o atraso das formigas sobre o ramo 

3a, isto não foi suficiente para desviar as formigas destes ramos após 45min.  
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Figura 69 – Freqüências de escolha dos caminhos quando o acesso a um ramo foi impedido após 

30min, no sentido ninho-alimento (a) nos experimentos e (b) nas simulações do 

modelo, usando o critério Metropolis. N = 10 experimentos e L = 500 simulações (30-

45min e 45-60min). 

 

Os resultados também estão relacionados com a função de escolha usada pelo modelo, 

que se baseia fortemente na concentração de feromônio sobre os ramos, e considera o ângulo da 

bifurcação com menor intensidade. Assim, quando uma formiga percorreu os ramos 1-2-11 e se 

encontrou na bifurcação 8-9 (Figura 56), ela quase sempre escolheu o ramo 8, que havia sido 

muito usado no primeiro período, por fazer parte de dois dos três caminhos curtos do ambiente, 

e conseqüentemente, possuía grande concentração de feromônio, além de formar o menor 

ângulo com o ramo 11, em relação ao ramo 9.  

O mesmo ocorria com as formigas que percorriam os ramos 4-7-10 e chegavam à 

bifurcação 1-2: caso o ramo 1 possuísse mais feromônio que o ramo 2, ele era escolhido, pois 

ainda representava o menor ângulo com o ramo 10. Assim também, quando uma formiga 

percorria os ramos 4-5 e se encontrava sobre a bifurcação 6-9, ela escolhia o ramo 9, caso ele 

possuísse concentração de feromônio maior que o ramo 6, ainda que o ramo 6 formasse o menor 

ângulo com o ramo 5. 

 

6.4.4 – Desbloqueio de Vários Ramos 

 

Na terceira situação, as formigas geradas pelo modelo foram forçadas a percorrer um 

caminho longo no período de 0-30min para atingirem a fonte de alimento sobre a área circular A 

do dispositivo e retornarem o ninho, qual seja: 1-10-7-5-9-11-3a-13 (Figura 56). Após 30min, 

foi permitido o acesso a todos os ramos do ambiente.  
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Nas duas direções consideradas do movimento, o modelo manteve o caminho percorrido 

no primeiro período das simulações quando o acesso a todos os ramos foi permitido (Figura 70a 

e b). Entretanto, as formigas utilizadas nos experimentos em laboratório apresentaram uma alta 

freqüência de uso de caminhos curtos, seguida pela freqüência de caminhos longos nas duas 

direções. Na volta ao ninho, as formigas também percorreram caminhos médios nos 

experimentos, que representaram a menor freqüência obtida.  
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Figura 70 – Freqüências de escolha dos caminhos nas simulações, usando o critério Metropolis, e 

nos experimentos, sob desbloqueio de vários ramos após 30min (a) no sentido ninho-

alimento e (b) no sentido alimento-ninho. N = 10 experimentos e L = 500 simulações 

(30-60min). 

 

Deste modo, verificou-se que o novo modelo proposto não foi capaz de simular o 

comportamento das formigas na terceira situação experimental. Como realizado na situação 

experimental anterior, analisou-se o comportamento das formigas em laboratório e das 

simulações do modelo em um número maior de intervalos de tempo no segundo período: 30-

45min e 45-60min.  

Verificou-se que, nos experimentos, as formigas percorreram caminhos curtos e médios, 

seguidos por caminhos longos e muito longos, desde o início do desbloqueio de vários ramos do 

meio, para atingirem o alimento no período de 30-45min (Figura 71a). Neste mesmo intervalo, 

as formigas geradas pelo modelo se mantiveram sobre o caminho longo utilizado até 30min 

(Figura 71b).  

 



139  

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

21,5 30,5 39,5 43,5 48,5 52,5 loop
Caminho (cm)

Fr
eq

üê
nc

ia
 d

e 
es

co
lh

a

30-45min

45-60min

 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

21,5 30,5 39,5 43,5 48,5 52,5 loop
Caminho (cm)

Fr
eq

üê
nc

ia
 d

e 
es

co
lh

a

30-45min

45-60min

 
                          (a)                                                                                   (b) 

Figura 71 – Freqüências de escolha dos caminhos sob o desbloqueio de vários ramos após 30min, 

no sentido ninho-alimento (a) nos experimentos e (b) nas simulações do modelo, 

usando o critério Metropolis. N = 10 experimentos e L = 500 simulações (30-45min e 

45-60min). 

 
Após 45min, a freqüência dos caminhos curtos usados nos experimentos se acentuou, 

juntamente com a de caminhos longos. Neste período, as formigas também escolheram 

caminhos diferentes daqueles considerados. As escolhas realizadas nas simulações, por sua vez, 

se mantiveram ligadas ao caminho longo percorrido no primeiro período. 

Na volta ao ninho, as formigas percorreram caminhos das quatro categorias consideradas 

nos experimentos, e também diferentes destes no período de 30-45min, onde a maior freqüência 

esteve ligada a caminhos curtos (Figura 72a e b). Após 45min, elas percorreram somente 

caminhos curtos e longos. As formigas geradas pelo modelo, por sua vez, percorreram o 

caminho longo usado no primeiro período durante os dois intervalos de tempo considerados 

após 30min. 

Estes resultados indicam que a adição do critério Metropolis ao novo modelo proposto 

não foi capaz de proporcionar a incidência de escolhas aleatórias das formigas na terceira 

situação em número suficiente para a descoberta de outros caminhos após 30min, diferentes da 

rota longa percorrida no primeiro período.  

Isto está relacionado com a função usada na escolha das formigas pelo modelo, 

representada pelas Eqs.(73-74). De acordo com esta função, se a diferença entre as 

concentrações de feromônio dos ramos candidatos for acentuada, o ramo com mais feromônio 

terá uma grande chance de ser selecionado, ainda que a geometria da bifurcação seja 

considerada. Nesta situação experimental, os ramos utilizados no primeiro período das 

simulações foram percorridos por um grande número de formigas, o que tornou sua 
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concentração de feromônio muito elevada após 30min e sua chance de serem escolhidos 

superior a 95%. Como os demais ramos do ambiente não possuíam nenhuma concentração de 

feromônio até 30min, a chance de que eles fossem percorridos foi muito reduzida no segundo 

período. O uso do critério Metropolis proporcionou a realização de escolhas aleatórias, mas elas 

ocorreram em número reduzido, o que não propiciou a mudança de decisão das formigas. 
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                          (a)                                                                                   (b) 

Figura 72 – Freqüências de escolha dos caminhos sob o desbloqueio de vários ramos após 30min, 

no sentido alimento-ninho (a) nos experimentos e (b) nas simulações do modelo, 

usando o critério Metropolis. N = 10 experimentos e L = 500 simulações (30-45min e 

45-60min). 

 

6.5 - Discussão 

 

Este capítulo descreveu a nova versão do modelo sobre o comportamento de formigas 

inicialmente desenvolvido nesta tese, apresentado no Capítulo 5. Esta modificação do modelo 

inicial resultou do estudo detalhado da influência de cada um dos seus parâmetros sobre o 

comportamento das formigas geradas por ele, de forma a se obter um sistema que considerasse 

somente as características relevantes na tomada de decisão dos insetos, que possibilitasse a 

escolha coletiva dos menores caminhos do ambiente. Desta forma, foram realizadas novas 

observações sobre o comportamento das formigas nos experimentos e todas as equações 

inicialmente propostas foram revistas.  

O principal objetivo deste estudo e da conseqüente proposição de um novo modelo foi 

investigar a interação entre as atividades comumente realizadas pelas formigas, como o depósito 

de feromônio sobre os ramos percorridos e o tempo de parada sobre a fonte de alimento, com as 
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características do meio utilizado, como uma seqüência de escolhas binárias e diferentes tipos de 

bifurcações oferecidas às formigas em seu trajeto rumo ao alimento ou ao ninho. 

A reflexão sobre a importância de cada parâmetro inicialmente proposto, juntamente com 

a realização de novas medições do comportamento das formigas nos experimentos 

anteriormente realizados, permitiu reduzir o número de equações utilizadas pelo modelo e, 

como conseqüência, a quantidade de parâmetros empregados. Desta forma, conseguiu-se 

diminuir a complexidade do modelo proposto, que constituía uma limitação do primeiro modelo 

desenvolvido nesta tese.  

As medições isoladas das escolhas das formigas em função do feromônio sobre os ramos 

do meio e em função da orientação dos ramos com relação ao ramo de proveniência da formiga 

possibilitaram simplificar a função de escolha dos caminhos. Com isto, utilizou-se a equação 

inicialmente proposta em estudos anteriores com formigas e usada em diversos modelos sobre o 

comportamento destes insetos (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et al., 1990), e anexou-se 

somente um parâmetro, relativo à preferência das formigas pelos ramos de menor ângulo. É 

importante observar que a simplificação da função de escolha de um ramo também pode ter 

contribuído para a desconsideração de alguns parâmetros do modelo original, uma vez que os 

diversos aspectos do modelo inicial permaneciam interligados durante as simulações. 

Assim também, a investigação mais detalhada de determinados aspectos do 

comportamento das formigas, como a velocidade de deslocamento destes insetos e seu fluxo de 

entrada sobre o meio, permitiu a utilização de funções mais próximas da realidade destas 

atividades, observadas nos experimentos. 

A análise da sensibilidade do modelo a variações de seus parâmetros permitiu avaliar o 

nível de influência de cada característica das formigas considerada na modelagem, como 

também identificar o parâmetro que produziu o maior efeito nas ações dos insetos em busca dos 

menores caminhos. Foi possível verificar que os ângulos formados pelos ramos candidatos de 

uma bifurcação com o ramo de proveniência da formiga são de extrema importância para a 

obtenção das melhores soluções do meio, que correspondem aos menores caminhos.  

O novo modelo proposto foi aplicado às três situações experimentais consideradas na 

análise do primeiro modelo desenvolvido nesta tese. Na primeira situação, onde não foi 

realizada nenhuma mudança no ambiente, as escolhas das formigas foram representadas como 

probabilidades de selecionar cada tipo de caminho considerado, de acordo com seu 

comprimento. Assim, foi possível ter uma visão mais completa sobre as possíveis decisões das 

formigas em seus movimentos sobre o ambiente e, principalmente, sobre o comportamento 

aleatório dos insetos. 

Nas demais situações experimentais, porém, não foi possível medir a probabilidade de 

escolha dos caminhos. Verificou-se que a placa de vidro que cobria o dispositivo experimental 
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utilizado impedia a visão do número de insetos sobre o ambiente nestas situações, onde havia 

um acúmulo de formigas sobre determinadas regiões do meio. 

Na primeira situação, os resultados das simulações do modelo se aproximaram daqueles 

obtidos nos experimentos, onde a maior parte das escolhas das formigas esteve ligada aos 

caminhos curtos do ambiente. Este comportamento do modelo sugere a sua capacidade de 

adaptação ao ambiente relativamente complexo considerado nos experimentos em laboratório. 

Ao ser aplicado à segunda situação experimental, onde o acesso a um ramo próximo da 

fonte de alimento foi impedido após um período de tempo, o modelo conseguiu replicar a 

tendência das formigas em laboratório no primeiro intervalo das simulações. A partir do 

momento em que um ramo foi bloqueado, o modelo simulou bem o comportamento das 

formigas na volta ao ninho, e apresentou uma certa dificuldade na realização desta tarefa na 

direção da fonte de alimento. Isto se deve principalmente ao fato de que, em grande parte das 

simulações, as formigas tenderam a usar os mesmos ramos percorridos no primeiro período, que 

possuíam alta concentração de feromônio, não realizando um número suficiente de escolhas 

aleatórias e voltando ao ninho sem atingir o alimento.  

Os resultados do modelo também estão relacionados com a configuração do ambiente 

utilizado. Ao se depararem com o ramo 3a bloqueado, as formigas que se dirigem ao alimento 

encontram duas bifurcações que podem reconduzi-las ao ninho (8-9 e 5-6), caso tenham 

selecionado o ramo 11 na bifurcação 3a-11, ou após permanecerem atrasadas sobre o ramo 3a, 

ou uma bifurcação (1-10), caso tenham selecionado o ramo 2 na bifurcação 2-3a ou após o 

atraso sobre o ramo 3a.  

Enquanto isto, as formigas que partem da fonte de alimento em A, ao escolherem o ramo 

3b na bifurcação 3a-3b ou na bifurcação 3b-13, após terem sofrido atraso sobre o ramo 3a, não 

encontram uma bifurcação que as reconduza ao alimento, já que na bifurcação 5-9, os dois 

ramos levam as formigas ao ninho. Nas demais bifurcações encontradas (8-11, 4-5, 1-2), os 

ramos 8, 4 e 1, que conduzem as formigas ao ninho, possuíam grande concentração de 

feromônio, uma vez que haviam sido utilizados no primeiro período das simulações, e ainda 

formam o menor ângulo com o ramo de proveniência das formigas, o que reduziria o número de 

loops na direção do ninho. 

Na terceira situação experimental, as formigas foram forçadas a percorrer um caminho 

longo e o acesso a todos os ramos do ambiente foi permitido somente após um período de 

tempo. As formigas geradas pelo modelo não foram capazes de descobrir, após o desbloqueio 

do acesso a vários ramos, um caminho diferente daquele longo percorrido inicialmente. As 

formigas observadas em laboratório, por sua vez, percorreram caminhos curtos e médios tanto 

no sentido ninho-alimento como no inverso, neste mesmo período. Deste modo, verificou-se 

que o modelo não conseguiu replicar o comportamento das formigas em laboratório na terceira 

situação. 
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Assim, acredita-se que o novo modelo proposto produziu melhores resultados que o 

primeiro quando não foi realizada uma mudança no ambiente. A adição do critério Metropolis 

ao novo modelo possibilitou simular melhor o comportamento aleatório das formigas na 

primeira situação. 

Porém, somente o uso do critério Metropolis e da consideração da geometria da 

bifurcação na escolha das formigas não permitiram que o modelo se adaptasse às mudanças 

realizadas no ambiente, relativas ao acesso a determinados ramos do meio. Isto indica que as 

formigas podem utilizar outros mecanismos em suas decisões nos experimentos, que permitam a 

sua adaptação a novas situações do ambiente, como: i) o congestionamento de insetos se 

alimentando ou tentando utilizar um ramo cujo acesso não foi permitido; ii) a realização de 

meia-volta sobre um ramo e iii) a possibilidade de cometer um erro, realizando uma escolha 

aleatória, mesmo após a construção de uma trilha com alta concentração de feromônio.  

É importante mencionar que o próprio uso do critério Metropolis, que constitui uma 

estratégia extra inserida no modelo, ocorreu porque ainda não foram medidos nos experimentos 

outros mecanismos que possam interferir nas decisões das formigas sob mudanças no ambiente.  

Todos os mecanismos anteriormente descritos, e outros que porventura possam existir, 

devem ser medidos nos experimentos, para depois serem incorporados ao modelo proposto. O 

ambiente usado oferece diversas escolhas binárias consecutivas e bifurcações simétricas e 

assimétricas, o que o torna relativamente complexo. A mudança no acesso a determinados 

ramos torna o processo de decisão das formigas ainda mais complexo. Além disto, o ambiente 

considerado nesta tese é fechado, o que contribui para o ineditismo dos experimentos realizados 

e, conseqüentemente, para a existência de outros mecanismos que ainda não foram observados 

em outros tipos de ambiente, como a evaporação do feromônio sobre o meio, que não foi 

considerada no modelo proposto. 

Para demonstrar a aplicabilidade do modelo proposto a outros problemas de otimização, 

diversos da busca de alimento por colônias de formigas, ele foi utilizado na resolução do 

problema de roteamento em redes de telecomunicações, o que constitui o próximo Capítulo 

desta tese. 
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7 – Aplicação do Novo Modelo da Dinâmica das Formigas 

ao Roteamento em Redes de Telecomunicações 
 

A estrutura do novo modelo do comportamento de formigas em um ambiente dinâmico 

proposto nesta tese e descrito no capítulo anterior foi utilizada na resolução do problema de 

roteamento em redes de telecomunicações. Isto foi realizado para demonstrar a aplicabilidade 

do modelo proposto a problemas complexos de otimização combinatorial, onde as condições do 

ambiente são dinâmicas e não-lineares. Inicialmente, são descritas as principais características 

do problema de roteamento, seguidas pela apresentação do algoritmo de roteamento 

desenvolvido.  Posteriormente, são discutidos os aspectos relacionados com a implementação do 

algoritmo e finalmente, os resultados por ele obtidos sob diversas mudanças no ambiente. 

 

7.1 – Rotamento em Redes de Telecomunicações 

 

O roteamento em uma rede de telecomunicações é o mecanismo responsável pela escolha 

da rota a ser percorrida por uma mensagem e por sua transmissão ao longo da rede 

(BELLMAN, 1958; STEENSTRUP, 1995). Deste modo, o roteamento realiza um conjunto 

complexo de procedimentos interdependentes, determinados por objetivos e restrições 

conflitantes. O objetivo do roteamento é encontrar o melhor caminho com relação a uma dada 

métrica, promovendo o equilíbrio entre as necessidades de serviço do tráfego e as restrições de 

operação da rede. Assim, o roteamento deve maximizar o desempenho da rede e minimizar os 

seus custos de operação.  

As restrições de operação são impostas pelo tipo de tecnologia de comutação e 

transmissão da informação usada, pelas características dinâmicas da rede e do tráfego, como 

também pelos serviços oferecidos pela rede e aqueles requeridos pelos usuários. Deste modo, 

Bertsekas e Gallager (1992) argumentaram que implementar um algoritmo de roteamento que 

encontre os melhores caminhos em uma rede de telecomunicações constitui um problema de 

otimização de múltiplos objetivos e múltiplas restrições.  
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O problema do roteamento em uma rede de telecomunicações é representado por um 

grafo não orientado G = (R,T), onde os nós pertencentes ao conjunto R representam os 

roteadores e os enlaces pertencentes ao conjunto T representam as linhas de transmissão das 

mensagens (BERTSEKAS e GALLAGER, 1992). Os roteadores são caracterizados por sua 

capacidade de processamento e armazenamento de mensagens, enquanto cada linha que os 

interconecta se caracteriza por sua capacidade de transmissão. Os nós aos quais um roteador se 

encontra diretamente conectado são considerados seus vizinhos (SCHOONDERWOERD et al., 

1996). 

Os sistemas de roteamento podem usar apenas uma métrica ou a combinação de várias 

métricas para selecionar a melhor rota. As métricas mais comuns são (DOWNES et. al., 1998): 

(i) o comprimento do caminho, que pode ser determinado pelo número de roteadores 

intermediários e/ou pela distância geográfica entre os pontos de origem e destino de uma 

mensagem; (ii) o atraso, que ocorre na fila de espera dos roteadores, no processamento e 

transmissão da mensagem através da mídia usada e na sua propagação ao longo de uma linha; 

(iii) a carga, caracterizada pelo grau de ocupação dos recursos da rede, ou seja, a relação entre o 

número de mensagens processadas por um roteador ou linha de transmissão e o número máximo 

de mensagens que este componente pode processar ao longo do tempo e (iv) a largura de banda, 

que é a capacidade máxima de transferência de dados por período de tempo, caracterizada pelo 

número de bits de informação transmitidos por segundo (bps ou b/s). As três primeiras métricas 

devem ser minimizadas durante o processo de roteamento, enquanto a última deve ser 

maximizada. 

Os algoritmos de roteamento existentes possuem funções em comum (STEENSTRUP, 

1995): (i) a reunião da informação com respeito ao estado da rede e às características do tráfego; 

(ii) a seleção e geração das rotas a serem percorridas pelas mensagens e (iii) a condução das 

mensagens através dos caminhos selecionados, otimizando uma dada métrica. O estado da rede 

está ligado aos recursos usados, serviços oferecidos e restrições ao uso destes. As características 

do tráfego compreendem os serviços requeridos e a localização dos usuários. Estas informações 

podem ser obtidas a partir de valores medidos e/ou previstos pela própria rede, como também 

por fontes externas. As informações são codificadas e armazenadas em tabelas existentes em 

cada nó da rede, e constituem a base de dados usada pelo sistema de roteamento na seleção das 

rotas. 

A condução das mensagens sobre a rede pode ser realizada através de dois paradigmas: 

comutação de circuitos e comutação de pacotes. Na primeira estratégia, a rota é selecionada e os 

recursos da rede são reservados antes do envio da mensagem e permanecem dedicados a esta 

tarefa até o final da comunicação. No segundo caso, as mensagens são divididas em unidades 

menores, denominadas pacotes, e o próximo nó a ser percorrido é selecionado por cada nó 

visitado ao longo da rede, sem reserva prévia de recursos e com dedicação somente enquanto a 
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mensagem estiver sendo enviada. Assim, cada pacote pertencente a um mesmo par origem-

destino pode seguir uma rota diferente sobre a rede. 

As redes de telecomunicações constituem ambientes dinâmicos e não-lineares. Isto 

significa que as condições de operação da rede e as características do tráfego podem sofrer 

variações ao longo do tempo, em muitos momentos de forma imprevista. Deste modo, uma 

mesma ação realizada em instantes de tempo diferentes pode conduzir a rede a situações 

diversas. Assim também, o grau de eficácia de uma dada ação é variável ao longo do tempo. 

Estes aspectos tornam impossível a obtenção de informação completa e atualizada sobre a 

rede e o tráfego no problema de roteamento em redes de telecomunicações. Os sistemas de 

roteamento são avaliados com relação a (DOWNES et. al., 1998): robustez, simplicidade, 

otimização da rota, convergência rápida para os melhores caminhos e flexibilidade. 

 

7.2 – Rotamento Alternativo Baseado no Modelo de Formigas (RAMF) 

 

No algoritmo de roteamento proposto, um conjunto de agentes se move sobre a rede de 

forma simultânea às mensagens, com o intuito de selecionar as melhores rotas e atualizar as 

informações na tabela de roteamento sobre o caminho percorrido. Os agentes desenvolvidos 

possuem aspectos comuns àqueles pertencentes ao método de otimização desenvolvido por 

Dorigo e seus colaboradores (DORIGO, 1992; DORIGO e STÜTZLE, 2004; DORIGO et al., 

1991, 1999), denominado Otimização Baseada em Colônias de Formigas (Ant Colony 

Optimization – ACO), os quais utilizam algumas características do comportamento de colônias 

de formigas na busca de alimento.  

As características das formigas incorporadas aos agentes do método ACO compreendem a 

comunicação indireta entre os indivíduos sobre as ações realizadas, o acesso à informação local 

e a decisão probabilística sobre a ação a ser efetuada. Assim também, os agentes desenvolvidos 

cooperam entre si na seleção dos menores caminhos sobre a rede. Este método foi aplicado 

inicialmente ao problema do caixeiro viajante (DORIGO et al., 1996) e posteriormente a 

diferentes tipos de problemas de otimização discretos (GAMBARDELLA e DORIGO, 2000; 

MERKLE et al., 2002), inclusive ao roteamento em redes de telecomunicações (DI CARO e 

DORIGO, 1998; SCHOONDERWOERD et al., 1996, 1997; SIM e SUN, 2003). 

O algoritmo de roteamento proposto nesta tese possui os aspectos da estratégia ACO 

descritos anteriormente, e anexa a eles uma modificação na escolha dos agentes sobre o 

caminho a ser percorrido. A função que rege esta escolha se baseia na informação sobre uma 

característica do ambiente atualizada pelas formigas em seu movimento sobre o meio e 

armazenada nos locais visitados do ambiente, como no método ACO. Além disto, a função de 

escolha proposta considera uma informação específica de cada ponto do ambiente, que no 

problema de roteamento considerado está relacionada com a distância do candidato ao ponto de 
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destino do agente, de forma que cada ação a ser realizada recebe um peso diferente. Este aspecto 

do algoritmo de roteamento proposto pode ser aplicado a outro tipo de problema de otimização, 

necessitando somente adaptar esta informação específica do ambiente ao problema considerado. 

O que havia sido realizado anteriormente pela comunidade científica neste sentido era 

considerar dois tipos de informação do ambiente na função de escolha dos agentes no problema 

do caixeiro viajante (DORIGO et al., 1996), combinando a informação armazenada nos locais 

do ambiente percorridos pelos agentes com uma informação heurística do meio, atribuindo um 

dado peso a cada tipo de informação.  

O algoritmo de roteamento desenvolvido é distribuído e dinâmico. A primeira 

característica significa que as decisões dos agentes sobre os caminhos a serem percorridos são 

realizadas de forma descentralizada, sem o uso de um controlador central, enquanto o segundo 

aspecto está relacionado com o fato de que as rotas utilizadas pelas formigas são calculadas a 

cada caminho percorrido, e não previamente. Os algoritmos dinâmicos podem ser dependentes 

do tempo, do evento e do estado, sendo estes dois últimos considerados algoritmos em tempo 

real (ASH, 1995, 1997). O algoritmo de roteamento proposto é considerado um algoritmo 

dependente do evento, uma vez que ele atualiza a informação da tabela de roteamento de acordo 

com o resultado produzido pelo uso de um caminho com relação à medida de desempenho 

utilizada.  

   O algoritmo desenvolvido foi aplicado a uma rede comutada por circuitos, usada pela 

empresa de telefonia britânica British Telecom (BT). A métrica usada na escolha das rotas foi a 

capacidade ociosa das linhas de transmissão candidatas. As chamadas telefônicas puderam ser 

enviadas por dois tipos de rota: i) a rota direta, formada pela linha que conecta os nós origem e 

destino da chamada e ii) a rota alternativa, formada por duas linhas de transmissão. Como o 

algoritmo de roteamento desenvolvido possui características do novo modelo sobre o 

comportamento de formigas proposto com relação à escolha da rota, ele foi denominado 

Roteamento Alternativo Baseado no Modelo de Formigas (RAMF).  

 

7.2.1 – Roteamento dos Agentes 

 

No algoritmo RAMF, um agente é gerado a partir de cada nó da rede a todo instante de 

tempo. A escolha do destino de um agente se baseia na distribuição de probabilidades de 

geração de chamadas sobre cada linha da rede, partindo de um dado nó. O número de agentes 

sobre a rede obedece a um valor máximo Θ. Os nós aos quais um nó se encontra diretamente 

conectado são considerados seus vizinhos 

O algoritmo proposto utiliza uma única tabela de roteamento, contendo um valor 

associado a cada linha da rede, referente à qualidade de escolha de uma dada linha a cada 
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instante de tempo. Os valores presentes na tabela, denominados valores-P, associados a cada 

linha (i,j) da rede, são inicializados como )(tPij = 1 para t = 0. 

Os agentes percorrem uma linha da rede a cada instante de tempo, selecionando o 

próximo nó a ser visitado de forma probabilística, através da função utilizada no modelo sobre o 

comportamento de formigas desenvolvido (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et al., 1989). 

Assim, um agente que se encontra no nó i no instante t, seleciona o vizinho j a ser visitado de 

acordo com a  probabilidade )(tProbij , definida como segue: 
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na qual: )(tPij  = valor-P na tabela de roteamento referente a linha (i,j) no instante t; 

             






=
agentedodestinooénãose.

agente;dodestinooése
jrk
jk

k
pref

i                                                               (85) 

   k  é o grau de atração de uma linha com baixo valor de )(tPij ,  n é o grau de não-

linearidade da escolha, rpref é o decaimento do grau de atração de j, caso ele não seja o 

destino da mensagem e k é o nó vizinho de i. 

 

Inseriu-se o termo rpref na Eq.(85) com o intuito de favorecer a escolha do nó que constitui 

o destino do agente, incentivando a busca dos menores caminhos sobre a rede. O uso deste 

parâmetro advém do segundo modelo proposto sobre o comportamento das formigas, onde o 

parâmetro rpref está ligado ao ângulo formado pelo ramo candidato com aquele em que a formiga 

se encontra no momento da escolha (Eqs.(73-74)). No caso das redes de telecomunicações, onde 

o sistema de roteamento deve minimizar o uso dos recursos da rede, este parâmetro foi utilizado 

com o objetivo de auxiliar a busca dos menores caminhos pelos agentes.  

Introduziu-se outro mecanismo no algoritmo de roteamento para reduzir o comprimento 

das rotas percorridas pelos agentes: cada nó da rede pode ser percorrido somente uma vez por 

cada agente. A utilização deste mecanismo também visa evitar a constante valorização ou 

depreciação de determinadas linhas da rede.  

Utilizou-se também o critério Metropolis no algoritmo RAMF, com o intuito de produzir 

escolhas aleatórias e conseqüente descoberta de novas rotas pelos agentes. Assim, após a 

escolha do nó j usando as Eqs.(84-85), o agente seleciona aleatoriamente um outro nó k, vizinho 

de i. Calcula-se a probabilidade )(tPk do agente percorrer k da seguinte forma:    
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na qual: )(tCij  = número de circuitos usados na linha (i,j) no instante t; 

              ijM  = número máximo de circuitos da linha (i,j); 

              )(tΓ  = fator responsável pelo nível de exploração das escolhas em t. 

 

Após este cálculo, gera-se um número aleatório a partir de uma distribuição de 

probabilidade uniforme. Se este número for inferior a )(tPk , o agente seleciona o nó k a ser 

percorrido. O parâmetro )(tΓ sofre um decaimento quando um agente atinge seu destino: 

 

                                                 )()1( tt ΓΛ=+Γ                                                               (87) 

 

na qual: t = instante de tempo em que o agente atinge seu destino; 

             Λ = fator de decaimento de )(tΓ , obtido empiricamente (0,5 < Λ < 1). 

 

Supondo que o nó j tenha sido selecionado, o agente coleta informação sobre a capacidade 

ociosa da linha (i,j), de forma a avaliar a ação realizada. Esta avaliação é representada por 

)(trij : 

 

                                                   ℘−= )]([)( tOtr ijij l                                                      (88) 

 

na qual: )(tOij  = capacidade ociosa da linha (i,j) no instante t; 

              l e℘são constantes obtidas empiricamente, responsáveis pelo reforço negativo. 

 

O uso dos parâmetros l e℘busca reduzir o valor-P de uma linha a partir de um dado 

nível de capacidade ociosa, atuando como um sinal de reforço negativo. Este mecanismo é 

comumente utilizado em algoritmos de aprendizagem por reforço (KAELBLING et al., 1996; 

SUTTON e BARTO, 1998), para penalizar o agente quando a ação por ele realizada não condiz 

com o objetivo do problema, que neste caso é enviar os agentes pelas rotas de menor 

comprimento e com maior capacidade ociosa. Os algoritmos de aprendizagem por reforço têm 

sido aplicados com sucesso ao roteamento em redes de telecomunicações (ARAÚJO e 

VITTORI, 2002; ARAÚJO et al., 2002; BOYAN e LITTMAN, 1994; KUMAR e 

MIIKKULAINEN, 1997, 1999; VITTORI e ARAÚJO, 2001). 
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Após o cálculo de )(trij , o agente atualiza o valor-P referente a linha (i,j) presente na 

tabela de roteamento, no instante imediatamente posterior à escolha do vizinho j: 

 

                                              )()()1( trtPtP ijijij +=+                                                      (89) 

 

Também com o intuito de reduzir as diferenças entre os valores-P e a conseqüente 

estagnação do algoritmo RAMF, estabeleceu-se um limite h  no momento da sua atualização 

pelos agentes. Assim, os valores-P sofriam acréscimos somente se fossem inferiores a h . 

Ao atingir seu destino, o agente é eliminado do sistema. Os agentes percorreram a rede 

somente do nó origem ao destino, de forma diversa às formigas cujo comportamento foi 

modelado, as quais se movem também na direção do ninho, após terem se alimentado. 

Verificou-se que as decisões dos agentes no retorno à origem seguiam a mesma tendência do 

movimento no sentido inverso, causando a constante valorização ou depreciação das mesmas 

linhas da rede. Isto porque o período de tempo para atingir o destino era curto, uma vez que os 

agentes eram impedidos de percorrer um dado nó da rede duas vezes em um dado percurso, a 

rede utilizada possui tamanho reduzido e sua topologia é totalmente conectada. Desta forma, a 

situação da rede não se modificava de forma significativa quando o agente se movia no sentido 

da origem, e conseqüentemente as decisões dos agentes permaneciam praticamente inalteradas. 

Finalmente, foi introduzido um decaimento sobre todos os valores-P da rede a cada 

instante de tempo, simulando a evaporação do feromônio na natureza: 

 

                                                  )()1()1( tPtP ijij D−=+                                                  (90) 

 

na qual )1( D−  é a taxa de decaimento dos valores-P (0 < D  < 1). 

 

Esta operação também objetiva evitar que soluções subótimas sejam constantemente 

valorizadas e dificultem a descoberta de novas rotas, provocando a estagnação do algoritmo de 

roteamento sobre alguns caminhos. 

 

7.2.2 – Roteamento das Chamadas 

 

O algoritmo RAMF, ao realizar o roteamento alternativo, busca enviar uma chamada 

entre o par de nós i-j através da linha (i,j) que conecta estes nós, a qual constitui a rota direta. 

Caso esta linha não possua circuitos disponíveis ou não se encontre conectada à rede, a chamada 

é enviada por uma rota alternativa. Como o algoritmo RAMF foi aplicado a uma rede totalmente 

conectada, as rotas alternativas usadas foram formadas por duas linhas de transmissão. O 
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número de linhas que compõem uma rota alternativa pode ser variável, de acordo com a 

topologia de rede considerada. 

Entretanto, mesmo quando caminhos de comprimento superior a duas linhas são 

permitidos, 98% do tráfego sobre a rede é enviado através de uma ou duas linhas de 

transmissão, com o intuito de minimizar os recursos da rede, e conseqüentemente reduzir os 

custos envolvidos no envio das chamadas (ASH, 1995). 

O nó alternativo k a ser usado pela chamada entre i e j no instante t é selecionado através 

dos valores-P na tabela de roteamento, sendo aquele que maximiza o produto )(*)( tPtP jkik . 

Como o roteamento de chamadas se baseia somente na tabela de roteamento, o algoritmo 

RAMF é considerado um sistema dependente do evento. A chamada é enviada pelo nó 

alternativo k somente se o número de circuitos disponíveis sobre as linhas (i,k) e (j,k) é superior 

a um dado valor, caracterizando uma reserva de circuitos. Os valores de reserva utilizados 

variaram de acordo com os testes realizados e são descritos a seguir. 

  

7.3 – Implementação do Algoritmo RAMF 

 

Os parâmetros do algoritmo RAMF receberam valores fixos durante cada simulação 

realizada, que foram obtidos empiricamente (Tabela 12). O parâmetro k recebeu um valor 

inferior ao usado no modelo do comportamento de formigas, obtido como suficiente para que 

linhas com valor-P reduzido também fossem selecionadas pelos agentes, produzindo a 

exploração das possíveis soluções do problema. A redução imposta à probabilidade de escolha 

dos nós pelos agentes, representada por rpref, foi superior à usada no modelo de formigas para 

favorecer de modo intensivo as menores rotas da rede. 

 

Tabela 12 – Parâmetros do Roteamento Alternativo Baseado em Modelo de Formigas (RAMF). 

Função Parâmetro Valor Origem 
Geração de agentes Θ 100 

k 0,6 
n 2,0 Escolha dos agentes 

rpref 0,1 
Critério Metropolis Γ 0,02 

l  0,004 
℘  0,0001 Atualização dos valores-P 
h  5,0 

Decaimento dos valores-P D  0,0009 

Valores 
empíricos 

 

O valor recebido por n foi obtido de forma a não produzir uma grande diferença na 

probabilidade do nó j ser selecionado quando o valor-P da linha (i,j) é pouco superior ao valor-P 

dos demais candidatos k. Caso contrário, os nós com valor-P reduzido dificilmente seriam 

utilizados pelos agentes e parte da informação sobre a rede não seria constantemente atualizada.          
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As características do sistema RAMF descritas nas seções anteriores deram origem ao 

algoritmo descrito em pseudo-código a seguir, realizado a cada passo de tempo t: 

 

Seja: 

 

t = passo de tempo atual, tmax = passo de tempo máximo da simulação; 

o = nó origem, d = nó destino; 

a = nó atual, p = próximo nó; 

i = nó qualquer da rede, i = 1, 2, ..., n; 

n = número de nós da rede; 

r = número aleatório, gerado por uma distribuição de probabilidade uniforme; 

esc = nó escolhido;  

l = número de linhas da rede; 

m = número de agentes sobre a rede; 

Θ = número máximo de agentes sobre a rede; 

)(tOij  = capacidade ociosa da linha (i,j) no passo de tempo t; 

Na = conjunto de nós vizinhos do nó a. 

    

Função principal: 

       Repita (para cada t):  

             Gere agentes 

             Processe agentes   

             Gere chamadas 

             Processe chamadas 

             Decremente todos os valores-P  

       Até que t = tmax 

         

       Função Gere Agentes: 

    Repita (para cada nó i da rede): 

        Se m < q 

             Selecione o destino d com base nas probabilidades de chamadas a partir de d 

             Armazene na memória do agente seus nós origem e destino 

             Gere agente  

        Fim se 

    Até que i = n. 
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        Função Processe Agentes: 

    Repita (para cada agente na rede): 

           Se (a ≠ d) 

                 Escolha um nó vizinho p de acordo com )(tProbap , p ∈ Na (Eqs.(84-85)) 

                 Escolha aleatoriamente um nó vizinho i  

                 Calcule a probabilidade de escolha de i, )(tPi  (Eq.(86)) 

                 Gere um número aleatório r 

                  Se r < )(tPi  

                  esc = p 

                  Senão esc = i  

                  Envie o agente através da conexão (a, esc) 

                  a = esc 

                 Armazene na memória do agente o nó esc 

                 Calcule o retorno )(trij recebido pelo agente (Eq.(88)  

                 Atualize o valor )(tPij  da tabela de roteamento (Eq.(89)) 

           Senão 

                  Decremente )(ta (Eq.(87)) 

                  Elimine o agente 

           Fim se 

    Até que o número de agentes processados seja igual a m 

 

Função Gere Chamadas: 

  Gere em média um dado número de chamadas, de acordo com o tráfego da 

rede, por uma distribuição de probabilidades de Poisson 

        Selecione os nós origem e destino de acordo com a distribuição do tráfego 

sobre cada linha da rede  

             Determine a duração da(s) chamada(s) através de uma distribuição de 

probabilidades exponencial  

        

Função Processe Chamadas: 

        Repita (para cada chamada na rede):  

              Se (a ≠ d) 

                    Escolha nó vizinho p tal que )(*)(max tPtPp dpap
p

=  

              Se o número de circuitos disponíveis em (a,p) e (d,p) atende a reserva    
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              considerada                     

                           Acrescente o nó p à rota desta chamada 

             Envie chamada através da rota selecionada 

                           Decremente a capacidade ociosa das linhas (a,p) e (d,p) 

                           Decremente a duração da chamada em um passo de tempo 

              Incremente o número de chamadas enviadas na rede    

   a ← d 

                    Senão 

                              Considere a chamada como perdida 

                               Elimine a chamada   

                     Fim se 

                 Senão (a = d) 

                     Decremente a duração da chamada em um passo de tempo 

                     Se a duração da chamada é igual a 0 

                              Elimine a chamada 

                     Fim se 

                 Fim se 

        Até que o número de chamadas seja igual ao total de chamadas  

 

Função Decremente Valores-P  

         Repita (para cada linha (i,j) da rede): 

                Decremente )(tPij  (Eq.(90)) 

         Até que o número de linhas seja igual a l 

      

7.4 – Testes 

 

O algoritmo RAMF foi aplicado ao modelo de rede totalmente conectada utilizada pela 

concessionária de telefonia britânica British Telecom (BT), (MITRA e SEERY, 1991), 

apresentada na Figura 73. Nesta rede, são as características das linhas que influenciam as 

decisões de roteamento. Cada linha de transmissão possui uma capacidade máxima de circuitos 

e uma taxa de tráfego oferecido, que constitui o número médio de chamadas oferecidas à linha a 

cada intervalo de tempo (Tabela 13). O intervalo de tempo utilizado nesta rede foi de 180s, que 

é a duração média de uma chamada, a qual é calculada através de uma distribuição de 

probabilidades exponencial. Verifica-se que as linhas de transmissão da rede considerada 

possuem diferentes capacidades máximas de circuitos e diversas taxas de tráfego oferecido, o 

que torna a rede assimétrica. 
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Figura 73 - Modelo de rede totalmente conectada (MITRA e SEERY, 1991). 

 
Tabela 13 - Características da rede de 6 nós da Figura 1 (MITRA e SEERY, 1991). 

 

Linha Número máximo
 de circuitos 

Chamadas oferecidas 
 (média a cada 180s) 

(1,2) 36 27,5 
(1,3) 24 7,0 
(1,4) 324 257,8 
(1,5) 48 20,5 
(1,6) 48 29,1 
(2,3) 96 25,1 
(2,4) 96 101,6 
(2,5) 108 76,8 
(2,6) 96 82,6 
(3,4) 12 11,9 
(3,5) 48 6,9 
(3,6) 24 13,2 
(4,5) 192 79,4 
(4,6) 84 83,0 
(5,6) 336 127,1 

 

O desempenho do algoritmo RAMF foi comparado ao de dois algoritmos dinâmicos e 

distribuídos utilizados em redes comutadas por circuitos: (i) o Roteamento Dinâmico 

Alternativo (Dynamic Alternate Routing – DAR), (GIBBENS, 1986), empregado pela 

concessionária BT em 1996 e (ii) o Roteamento em Tempo Real (Real-Time Network Routing – 

RTNR), (ASH, 1997; ASH e HUANG, 1991), usado pela concessionária norte-americana 

AT&T. O sistema de roteamento DAR é dependente do evento, enquanto o RTNR é dependente 

do estado. 

No algoritmo DAR, a cada par de nós origem-destino (i,j) de uma chamada encontra-se 

associado um nó alternativo k, que é pré-selecionado e permanece sendo utilizado enquanto suas 

linhas (i,k) e (k,j) apresentarem um número de circuitos disponíveis superior a reserva de 

circuitos considerada. Caso o nó k não possa ser utilizado, a chamada é perdida e um novo nó 

alternativo l é selecionado de forma aleatória para uso futuro, eliminando-se desta escolha os 

nós i, j e k. 

No sistema de roteamento RTNR, as rotas utilizadas não são determinadas previamente, 

mas sim em tempo real, de acordo com o estado atual da rede, atualizando-se as tabelas de 
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roteamento a cada chamada oferecida à rede. A seleção das rotas é baseada na troca de 

informações sobre o estado das linhas dos nós origem-destino de uma dada chamada. A cada 

chamada gerada entre o par de nós origem-destino (i,j), o algoritmo RTNR procura utilizar 

inicialmente a rota direta, constituída pela linha (i,j). Caso esta linha não possua circuitos 

disponíveis, ou não se encontre ativa, o algoritmo verifica o nível de carga e a disponibilidade 

dos caminhos formados por dois enlaces que partem de i e conduzem a j. Dentre as rotas 

possíveis no momento, é selecionada aquela que se encontra com menor nível de carga. Caso 

ocorra um empate de rotas, o algoritmo realiza uma busca circular entre os vizinhos, iniciada 

por aquele imediatamente posterior ao último usado. 

Para selecionar a rota com menor nível de carga a cada chamada enviada, as linhas de 

transmissão da rede são classificadas em seis categorias de estado: (i) levemente carregada, 

nível máximo; (ii) levemente carregada, nível médio; (iii) levemente carregada, nível mínimo; 

(iv) altamente carregada; (v) reservada e (vi) ocupada. Os limiares utilizados para definir a 

categoria em que uma linha se encontra, bem como o número de circuitos reservados em cada 

linha, são proporcionais à estimativa do nível de tráfego oferecido e, portanto, variáveis ao 

longo do tempo.  

O algoritmo utilizado pelo DAR foi implementado nesta tese pelo então aluno de 

iniciação científica Ricardo S. M. Carvalho. O algoritmo usado pelo RTNR, por sua vez, não 

pode ser implementado, devido à dificuldade em obter informações precisas sobre os valores 

utilizados pelos seus diversos parâmetros na literatura. 

Os testes efetuados com o algoritmo RAMF envolveram variações no nível de tráfego e 

topologia da rede, realizadas de forma isolada e conjunta. Com relação ao nível de tráfego, foi 

considerado inicialmente o número de chamadas oferecidas às linhas da rede descrito na Tabela 

13. Posteriormente, foram aplicados fatores de sobrecarga à rede nos valores de 10%, 20%, 

30%, 40%, 50% e 100%, que consistem em multiplicar a taxa de tráfego oferecido a cada linha 

da rede na Tabela 13 pelos valores 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 e 2, respectivamente.  

Os resultados produzidos pelo RTNR divulgados na literatura (ASH, 1997; ASH e 

HUANG, 1991) envolvem variações do nível de tráfego de 10%, 20%, 30% e 40%, enquanto os 

resultados obtidos pelo DAR consistem em variações de 50% e 100% do nível de carga da rede. 

Nesta tese, portanto, usou-se em conjunto os níveis de sobrecarga empregados separadamente 

pelos sistemas de roteamento DAR e RTNR. 

Os níveis de tráfego usados foram classificados como (MITRA e SEERY, 1991): i) sem 

sobrecarga, tráfego leve; ii) com sobrecarga de 50%, tráfego moderado e iii) com sobrecarga de 

100%, tráfego pesado. Os fatores de sobrecarga entre 10% e 40% usados foram considerados 

nesta tese como tráfego leve. Como realizado pelo DAR, cada simulação envolvendo tráfego 

leve teve duração de 180.000 passos de tempo, enquanto as simulações para os tráfegos 

moderado e pesado compreenderam 18.000 passos. 
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As mudanças na topologia da rede envolveram a retirada de uma linha após 20% do 

período de simulação, como efetuado pelo DAR (MITRA e SEERY, 1991). Estas modificações 

foram realizadas de forma isolada e também aliadas a uma sobrecarga de 50% e de 100%. Duas 

linhas consideradas pelo DAR também foram desconectadas para o algoritmo RAMF, quais 

sejam: (i) linha (1,4), que possui alta capacidade de circuitos e alto nível de tráfego e (ii) linha 

(2,5), que possui menor capacidade que (1,4) e menor tráfego oferecido, possuindo efeito 

inferior sobre o desempenho da rede em relação à linha (1,4).  

O número R de circuitos reservados pelo algoritmo RAMF variou de acordo com o teste 

realizado, permanecendo fixo durante toda a simulação. Para a situação sem sobrecarga, bem 

como para 10% e 20% de sobrecarga, R = 0. Sob 30% de sobrecarga, R = 1, e sob 40% de 

sobrecarga, R = 2. Para 50% de aumento no nível de carga da rede, R = 3 e para 100%, R = 4.  

Para o algoritmo DAR, R = 0 sob a situação sem sobrecarga, bem como sob 10% e 20% 

de aumento no nível de carga da rede. Para 30% de sobrecarga, R = 1, enquanto para 40% de 

sobrecarga, R = 3. Os valores utilizados para 50% e 100% de sobrecarga foram R = 4 e R = 5, 

respectivamente. 

 

7.5 – Resultados  

 

Nos testes realizados com o algoritmo RAMF, foram consideradas as seguintes medidas 

de desempenho: i) porcentagem de chamadas enviadas por rotas alternativas e por rotas diretas, 

a cada intervalo de 180 passos de tempo (ou s); ii) porcentagem de chamadas perdidas a cada 

intervalo de 180 passos e (iii) tempo de processamento.  

Para as situações de tráfego leve, onde a duração das simulações foi de 180.000 passos de 

tempo (ou s), as porcentagens descritas em (i) e (ii) foram observadas em intervalos de 1.800 

passos, enquanto para as condições de tráfego moderado e pesado, onde as simulações tiveram 

duração de 18.000 passos de tempo, o período de observação foi de 180 passos.  

Os algoritmos denominados RAF, RAMF e DAR foram testados em uma máquina com 

processador AMD Atlom XP 2.400, com 1,99 GHz e 512 MB de RAM. O sistema de 

roteamento RAMF foi implementado em C, enquanto o DAR foi implementado em C++. Os 

resultados são apresentados a seguir, divididos em três grupos, de acordo com o tipo de teste 

aplicado.  

Em todos os resultados descritos, foram calculados os valores médios e o desvio-padrão. 

Na apresentação das respostas envolvendo mudanças no nível de tráfego da rede, primeiramente 

são mostrados os resultados da porcentagem de chamadas perdidas para 10 simulações, com 

duração de 36.000 passos de tempo, como realizado pelo algoritmo RTNR. Em seguida, são 

apresentados os resultados das demais medidas de desempenho para os algoritmos DAR e 

RAMF, para 30 simulações realizadas. Para as demais mudanças realizadas, somente os 
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resultados envolvendo 30 simulações são apresentados para os algoritmos DAR e RAMF, uma 

vez que não foi possível obter as respostas do algoritmo RTNR para estes testes. 

Em todos as situações apresentadas, aplicou-se um teste estatístico para verificar a 

existência de diferença significativa entre os resultados produzidos pelos algoritmos 

(MONTGOMERY, 2000). Os testes estatísticos foram realizados através do programa 

computacional Minitab, e suas respostas se encontram no Apêndice I. O teste realizado para os 

resultados envolvendo o número de chamadas perdidas, de rotas diretas e alternativas foi a 

regressão linear binária, que corresponde ao teste binomial, com nível de significância 0,05. 

Para o tempo de processamento, utilizou-se o teste-t, com nível de significância 0,05. Então, 

todas as conclusões obtidas sobre o desempenho dos algoritmos considerados nesta tese, 

apresentadas a seguir, são baseadas nos resultados dos testes estatísticos citados anteriormente. 

 

7.5.1 – Variações do Nível de Tráfego 

 

As variações realizadas no nível de carga da rede afetaram seriamente o desempenho dos 

algoritmos, que tiveram suas perdas altamente acrescidas à medida que o fator de sobrecarga 

empregado foi aumentado (Tabela 14). Comparando todos os algoritmos analisados, nenhum 

deles apresentou as menores perdas em todas as situações consideradas, tendo havido uma 

alternância dos melhores resultados entre os algoritmos a cada condição considerada. Ainda 

assim, o algoritmo RAMF foi aquele que obteve as menores perdas no maior número de testes. 

O sistema de roteamento RTNR obteve as menores perdas quando não foi aplicada 

sobrecarga, como também sob o máximo valor considerado, 40%. Nas demais situações, o 

algoritmo RAMF produziu as menores perdas. O algoritmo DAR obteve as maiores perdas em 

todas as situações de sobrecarga consideradas, como também quando o nível de tráfego 

oferecido à rede não foi modificado. 

  
Tabela 14 – Porcentagem de chamadas perdidas pelos algoritmos RAMF, DAR e RTNR sob 

sobrecarga para 10 simulações, com 36.000 passos de tempo (média percentual). 

Sobrecarga (%) Chamadas Perdidas (%) 
 RAMF RTNR DAR 

0 0,0003 0,0 0,06 
10 0,005 0,10 0,25 
20 0,14 0,50 0,83 
30 2,18 2,50 3,16 
40 5,93 5,80 6,96 

 

Quando os resultados compreenderam 30 simulações, a regressão linear binária 

demonstrou que o algoritmo proposto RAMF obteve perdas inferiores às do DAR sob todas as 

variações do nível de tráfego da rede (Tabela 15). É importante observar que as diferenças entre 
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as perdas produzidas pelos algoritmos RAMF e DAR foram diminuindo à medida que o nível de 

sobrecarga foi acrescido. Os valores de desvio-padrão obtidos pelos dois algoritmos estiveram 

próximos em todas as situações de sobrecarga consideradas. 

 

Tabela 15 – Porcentagem de chamadas perdidas pelos algoritmos RAMF e DAR sob sobrecarga e 

30 simulações, com diferentes durações (média e desvio-padrão percentuais). 

Sobrecarga(%) Chamadas perdidas (%)  
 RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio 

0 0,0001 0,0004 0,0545 0,010 
10 0,007 0,003 0,340 0,031 
20 0,141 0,024 1,046 0,057 
30 2,199 0,129 3,256 0,129 
40 5,967 0,207 6,865 0,187 
50 9,680 1,299 10,378 1,289 

100 25,479 2,462 25,923 2,431 
 

O algoritmo proposto RAMF utilizou mais rotas diretas que o DAR quando não houve 

sobrecarga e sob 10% de acréscimo do nível de tráfego (Tabela 16). Nos demais casos, o 

algoritmo DAR utilizou uma porcentagem de rotas diretas superior ao RAMF. Acredita-se que o 

uso maior de rotas alternativas pelo RAMF em relação ao DAR foi a estratégia encontrada pelo 

algoritmo proposto para minimizar a perda de chamadas da rede. Nos casos sem fator de 

sobrecarga e com apenas 10% deste fator, o uso superior de rotas diretas do algoritmo RAMF 

em relação ao DAR não afetou a perda de chamadas do algoritmo proposto, que também foi 

inferior a do DAR. Os resultados sugerem que isto ocorreu porque o número de chamadas 

oferecidas à rede foi menor nestes casos que naqueles onde foram considerados maiores fatores 

de sobrecarga. 

 
Tabela 16 – Porcentagens de rotas diretas e alternativas usadas pelos algoritmos RAMF e DAR 

sob sobrecarga para 30 simulações (média e desvio-padrão percentuais). 

Sobrecarga(%) Tráfego Disposição do Tráfego (%) 
  RAMF DAR 
  Média Desvio Média Desvio 

0 Direto  97,692 0,274 97,548 0,104 
 Alternativo 2,336 0,108 2,397 0,101 

10 Direto  95,486 0,167 95,284 0,167 
 Alternativo 4,506 0,166 4,375 0,146 

20 Direto  91,864 0,253 91,987 0,203 
 Alternativo 7,994 0,239 6,967 0,162 

30 Direto  87,134 0,333 88,578 0,256 
 Alternativo 10,667 0,219 8,166 0,147 

40 Direto  84,166 0,303 86,128 0,239 
 Alternativo 9,867 0,122 7,008 0,083 

50 Direto   82,117 1,937 83,323 1,770 
 Alternativo 8,202 0,795 6,298 0,619 

100 Direto  69,953 2,477 70,431 2,405 
 Alternativo 4,569 0,256 3,646 0,301 
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Quanto maior a proporção do tráfego alternativo, mais recursos da rede estão sendo 

utilizados, o que acarreta em aumento dos custos de operação.  É importante notar que a soma 

das porcentagens de rotas diretas e alternativas empregadas pelos algoritmos considerados é 

menor do que 100, uma vez que este valor é obtido somente com a soma das porcentagens de 

chamadas perdidas e aceitas, sejam estas últimas enviadas por rotas diretas ou alternativas. 

O algoritmo DAR foi mais rápido que o RAMF quando não foi aplicada sobrecarga à 

rede, como também sob 10% e 20% de aumento do nível de tráfego, e para 50% de sobrecarga, 

os tempos de processamento dos dois algoritmos foram considerados iguais, pelo teste-t (Tabela 

17). Para os demais níveis de sobrecarga, o algoritmo RAMF apresentou um tempo de 

processamento inferior ao do DAR.  

 

Tabela 17 – Tempo de processamento dos algoritmos RAMF e DAR sob vários níveis de 

sobrecarga para 30 simulações (média e desvio-padrão em s). 

Sobrecarga(%) Tempo de Processamento (s)  
 RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio 

0 35,927 0,601 17,394 0,872 
10 38,677 0,505 22,854 0,220 
20 43,550 0,789 37,200 0,839 
30 46,042 0,907 73,476 1,590 
40 47,241 1,209 138,777 1,071 
50 4,892 0,168 4,877 0,153 

100 5,644 0,089 10,959 0,260 
 

Isto se deve ao fato de que o algoritmo DAR realiza escolhas aleatórias, que podem 

demandar uma grande quantidade de tempo quando o número de chamadas oferecidas à rede é 

elevado. Comparando os desvios-padrão, os algoritmos novamente produziram valores 

próximos, que foram acrescidos de acordo com o nível de sobrecarga e duração das simulações. 

Os algoritmos RAMF e DAR foram finalmente analisados com relação à proporção dos 

tipos de tráfego (perdido, alternativo e direto) para 30 simulações, a cada intervalo de tempo de 

180s ou 1.800s, de acordo com a duração do teste, de forma a avaliar sua velocidade de 

adaptação às mudanças na rede. Os intervalos de tempo diferiram, em função da duração das 

simulações, como dito no início desta seção.  

Quando não houve sobrecarga, a proporção de chamadas perdidas se manteve 

praticamente constante durante todas as simulações para os dois algoritmos considerados 

(Figura 74a-b). A proporção do tráfego enviado por rotas diretas apresentou uma leve queda no 

início, enquanto o tráfego alternativo sofreu um leve acréscimo neste mesmo período. Após este 

intervalo, estes dois tipos de tráfego também se mantiveram praticamente constantes. 

Sob 100% de sobrecarga, os dois algoritmos apresentaram as mesmas tendências em 

relação à situação sem sobrecarga, porém todas as proporções do tráfego produziram pequenas 

oscilações ao longo do tempo (Figura 75a-b).  
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                (a)                             (b) 

Figura 74 – Proporções dos tipos de tráfego em intervalos de 1.800 passos para a situação sem 

sobrecarga pelo algoritmo (a) RAMF e (b) DAR (média de 30 simulações, com 

duração de 180.000 passos de tempo). 
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Figura 75 – Proporções dos tipos de tráfego em intervalos de 180 passos para 100% de sobrecarga 

pelo algoritmo (a) RAMF e (b) DAR (média de 30 simulações, com duração de 

18.000 passos de tempo). 
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7.5.2 – Variações da Topologia 

 

Quando uma linha foi desconectada da rede, o que ocorreu após 20% do período das 

simulações e permaneceu até o fim das mesmas, os algoritmos produziram diferentes 

porcentagens de perdas, relacionadas com a importância da linha retirada para o desempenho da 

rede (Tabela 18). Assim, as maiores perdas envolveram a falta na linha (1,4), que constitui 

aquela com maior taxa de tráfego oferecido (Tabela 13).  

O algoritmo RAMF produziu perdas iguais às do DAR sob a falta na linha (1,4), que 

possui maior efeito sobre a operação da rede. Quando a linha (2,5) foi retirada, o algoritmo 

RAMF obteve menores perdas que o DAR. Como a diferença entre as perdas dos dois 

algoritmos foi alta sob a falta na linha (2,5), isto também ocorreu entre os valores de desvio-

padrão obtidos sob esta situação. 

 
Tabela 18 – Porcentagem de chamadas perdidas pelos algoritmos RAMF e DAR sob falta em uma 

linha, para 30 simulações e 180.000 passos de tempo (média e desvio-padrão 

percentuais). 

Falta Chamadas perdidas (%) 
 RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio 

(1,4) 16,909 8,456 16,800 8,371 
(2,5) 0,982 0,496 2,921 1,434 

 

Com relação ao uso de rotas diretas e alternativas, a porcentagem de rotas diretas 

utilizadas pelo algoritmo DAR foi superior à usada pelo algoritmo RAMF (Tabela 19). Os 

valores de desvio-padrão produzidos pelos dois algoritmos estiveram próximos, porém o 

algoritmo DAR obteve os menores valores nas duas situações de falta consideradas.   

 

Tabela 19 – Porcentagens de rotas diretas e alternativas usadas pelos algoritmos RAMF e DAR 

sob falta em uma linha, para 30 simulações e 180.000 passos (média e desvio-padrão 

percentuais). 

Falta Tráfego Disposição do Tráfego (%) 
  RAMF DAR 
  Média Desvio Média Desvio 

(1,4) Direto  63,516 17,084 68,179 14,681 
 Alternativo 19,685 8,629 14,913 6,311 

(2,5) Direto  86,904 5,392 88,078 4,732 
 Alternativo 12,114 4,899 9,001 3,300 

 

O sistema de roteamento RAMF proposto foi mais rápido que o DAR nas duas faltas 

realizadas na rede (Tabela 20). Assim também, os desvios-padrão produzidos pelo algoritmo 

RAMF foram inferiores aos obtidos pelo DAR. 
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Tabela 20 – Tempo de processamento dos algoritmos RAMF e DAR sob falta em uma linha, para 

30 simulações e 180.000 passos (média e desvio-padrão em s). 

Falta Tempo de Processamento (s)  
 RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio 

(1,4) 35,686 0,279 176,079 1,940 
(2,5) 33,995 0,275 41,345 0,548 

 

Analisando o comportamento dos algoritmos ao longo do tempo sob falta de uma linha 

(Figura 76a e b), verificou-se que a proporção de chamadas perdidas a partir do momento da 

falta (t = 36.000 passos) foi altamente acrescida, juntamente com a proporção de rotas 

alternativas. De forma complementar, a proporção de rotas diretas usadas pelos dois algoritmos 

analisados decaiu fortemente logo após 36.000 passos. Porém, rapidamente as proporções dos 

três tipos de tráfego considerados se mantiveram praticamente constantes, apresentando 

pequenas oscilações para os algoritmos RAMF e DAR.  
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                (a)                                           (b) 

Figura 76 – Proporções dos tipos de tráfego em intervalos de 1.800 passos, sob falta na linha 

(1,4), produzidas pelo (a) RAMF e (b) DAR (média de 30 simulações, com duração 

de 180.000 passos de tempo). 

 

7.5.3 – Variações do Nível de Tráfego e Topologia 

 

Quando a falta em uma linha foi aliada a uma sobrecarga de 50% ou 100%, os algoritmos 

apresentaram aumento nas perdas, mais uma vez relacionado com a influência da linha 

desconectada no desempenho da rede (Tabela 21). Assim, as maiores perdas dos algoritmos 
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RAMF e DAR ocorreram quando foram aplicadas uma sobrecarga de 100% e uma falta sobre a 

linha (1,4), a que apresenta o maior número de chamadas oferecidas (Tabela 13).  

A porcentagem de chamadas perdidas pelo algoritmo RAMF foi inferior à produzida pelo 

DAR em todas as situações envolvendo falta e sobrecarga simultaneamente. Os desvios-padrão 

obtidos estiveram próximos, porém neste caso o algoritmo RAMF apresentou os maiores 

valores. 

 
Tabela 21 – Porcentagem de chamadas perdidas pelos algoritmos RAMF e pelo DAR sob 50% e 

100% de sobrecarga e falta em uma linha, para 30 simulações e 18.000 passos (média 

e desvio-padrão percentuais). 

 Chamadas perdidas (%) 
Situação 50% de Sobrecarga 100% de Sobrecarga 

Falta RAMF DAR RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

(1,4) 27,800 9,521 28,341 9,431 39,199 7,778 39,560 7,737 
(2,5) 14,895 3,240 15,450 3,156 29,853 3,633 30,265 3,606 

 

O algoritmo RAMF usou uma porcentagem de rotas diretas inferior a obtida pelo DAR 

nas situações em que foram combinadas falta e sobrecarga (Tabela 22). De modo 

complementar, a porcentagem de rotas alternativas usada pelo RAMF foi superior à produzida 

pelo DAR em todos os casos considerados. Os valores de desvio-padrão produzidos pelo RAMF 

foram superiores aos do DAR em quase todas as situações, com exceção dos desvios 

relacionados com a porcentagem de rotas alternativas sob sobrecarga de 50% e 100%, diante 

das duas faltas realizadas. 

 
Tabela 22 – Porcentagens de diretas e alternativas usadas pelos algoritmos RAMF e DAR sob 

50% de sobrecarga e falta em uma linha, para 30 simulações e 18.000 passos (média 

e desvio-padrão percentuais). 

  Disposição do Tráfego 
Sobrecarga(%) Falta Direto (%) Alternativo (%) 

  RAMF DAR RAMF DAR 
  Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

50 (1,4) 63,950 9,756 65,132 9,675 8,250 0,803 6,527 0,642 
 (2,5) 76,424 3,828 77,688 3,670 8,681 0,866 6,862 0,709 

100 (1,4) 56,292 7,728 56,808 7,683 4,509 0,289 3,632 0,301 
 (2,5) 65,549 3,637 66,007 3,591 4,598 0,286 3,728 0,297 

 

O algoritmo RAMF foi mais rápido que o DAR sob todas as combinações de falta e 

sobrecarga consideradas (Tabela 23). As diferenças entre os tempos de processamento dos dois 

algoritmos foram maiores nestes casos em relação aos testes anteriores. O desvio-padrão 

produzido pelo RAMF foi superior ao obtido pelo DAR apenas sob 50% de sobrecarga e falta 

na linha (1,4). 

 



165  

Tabela 23 – Tempo de processamento dos algoritmos RAMF e DAR sob 50% e 100% de 

sobrecarga  e falta em uma linha, para 30 simulações e 18.000 passos (média e 

desvio-padrão em s). 

 Tempo de Processamento (s) 
Situação 50% de Sobrecarga 100% de Sobrecarga 

Falta RAMF DAR RAMF DAR 
 Média Desvio Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

(1,4) 4,565 0,139 7,503 0,240 5,482 0,206 12,798 0,061 
(2,5) 4,667 0,132 5,514 0,136 5,344 0,179 12,092 0,489 

 

Analisando o comportamento dos algoritmos RAMF e DAR, verificou-se que, sob 50% 

de sobrecarga, os dois algoritmos apresentaram inicialmente uma queda na proporção de rotas 

diretas utilizadas (Figura 77a e b), como verificado na situação em que foi aplicada uma 

sobrecarga de 100% de forma isolada (Figura 75a e b). As proporções de rotas alternativas e 

chamadas perdidas foram inicialmente acrescidas. Após um pequeno período de tempo, as três 

proporções atingiram a estabilidade, apresentando leves oscilações. 

Após 3.600 passos de tempo, quando foi aplicada a falta na linha (1,4), a proporção de 

chamadas perdidas sofreu um forte acréscimo, enquanto a porcentagem de rotas diretas 

apresentou um decréscimo acentuado. Porém, rapidamente os dois algoritmos se adaptaram à 

nova situação, mantendo estas duas proporções em um nível constante, com leves oscilações. A 

proporção de rotas alternativas não se alterou após a desconexão da linha (1,4) da rede.   
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                        (a)                              (b) 

Figura 77 - Proporções dos tipos de tráfego em intervalos de 180 passos, sob falta na linha (1,4) e 

50% de sobrecarga, produzidas pelo (a) RAMF e (b) DAR (média de 30 simulações, 

com duração de 18.000 passos de tempo). 
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Os algoritmos se comportaram da mesma forma que sob a retirada da linha (1,4) e 

aplicação de uma sobrecarga de 50%, quando a linha (2,5) foi retirada da rede e considerou-se 

100% de sobrecarga (Figura 78a e b). As diferenças ocorreram somente com relação à 

intensidade dos acréscimos e decréscimos nas proporções dos três tipos de tráfego considerados. 
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                             (a)                             (b) 

Figura 78 – Proporções dos tipos de tráfego em intervalos de 180 passos, sob falta na linha (2,5) e 

100% de sobrecarga, produzidas pelo (a) RAMF e (b) DAR (média de 30 simulações, 

com duração de 18.000 passos de tempo). 

 

Quando foi aplicada a sobrecarga de 100%, os algoritmos RAMF e DAR produziram 

quedas mais acentuadas na proporção de rotas diretas usadas, como também maiores aumentos 

na proporção de chamadas perdidas, uma vez que o nível de sobrecarga foi mais elevado que o 

de 50%. Como a linha (2,5) possui um efeito menor sobre o desempenho da rede em relação à 

linha (1,4), a desconexão desta linha produziu um aumento na proporção do tráfego perdido e 

uma redução na porcentagem do tráfego enviado por rotas diretas menos acentuados que na 

situação onde a linha (1,4) foi retirada da rede. 

 

7.6 – Discussão 
 

Este capítulo descreveu um algoritmo de roteamento que utiliza aspectos da aprendizagem 

por reforço e do método de otimização baseado em colônias de formigas (Ant Colony 

Optimization - ACO). O algoritmo desenvolvido utiliza também a mesma função de escolha 

seguida pelo novo modelo sobre o comportamento de formigas desenvolvido nesta tese. O 

algoritmo proposto realiza o roteamento alternativo em redes comutadas por circuitos, quando a 
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rota direta não se encontra disponível. Por isto, ele foi denominado Roteamento Alternativo 

Baseado no Modelo de Formigas (RAMF). 

Foi anexado ao novo algoritmo proposto o aspecto do comportamento das formigas 

modelado nesta tese que mostrou ser o principal componente na seleção dos menores caminhos, 

que constitui a escolha de um ramo do ambiente a ser percorrido pelos insetos. Verificou-se que 

as formigas escolhem um ramo a ser percorrido baseadas na comunicação indireta entre os 

insetos e em uma característica própria do meio, que no ambiente utilizado foi o ângulo entre os 

ramos candidatos e o ramo de proveniência da formiga. Constatou-se que a característica do 

meio considerada na escolha é primordial para a seleção dos menores caminhos.  

No algoritmo RAMF, a atratividade de um nó candidato foi relacionada com o fato deste 

nó ser o destino do agente, com o intuito de favorecer os menores caminhos do meio. Como a 

rede utilizada nas simulações do algoritmo de roteamento é totalmente conectada, foi possível 

aplicar esta regra a todos os agentes da rede. Se o algoritmo proposto for aplicado a uma rede 

parcialmente conectada, esta característica terá que ser adaptada quando nenhum dos nós 

candidatos constitui o destino do agente. Uma alternativa para este tipo de rede é considerar 

uma outra característica dos nós para favorecer a escolha de um deles, como por exemplo, o 

nível de carga dos mesmos no momento da escolha, ou o fato deles estarem ligados ao destino 

do agente. 

Os demais aspectos do comportamento das formigas modelados não foram inseridos no 

algoritmo de roteamento RAMF, por não terem se mostrado interessantes para a resolução do 

problema de roteamento, onde as decisões devem ser realizadas de forma rápida e eficiente. Isto 

se deve ao fato de que o ambiente utilizado nos experimentos com formigas em laboratório, 

apesar de ser considerado relativamente complexo para os insetos, apresentar menor 

complexidade que as redes de telecomunicações, onde as condições do meio são modificadas de 

forma não-linear e estocástica ao longo do tempo. 

A forma e o número de agentes lançados sobre o meio foram diferentes daqueles 

utilizados pelo modelo, uma vez que o ambiente utilizado nos experimentos apresenta menor 

complexidade que o meio das redes de telecomunicações. O modelo utiliza uma probabilidade 

de geração de um agente a cada instante de tempo, enquanto o algoritmo de roteamento gera um 

número de agentes igual ao número de nós da rede a todo o momento. Isto porque, no problema 

de roteamento, um determinado número de chamadas chega à rede a cada instante, sendo este 

número variável ao longo do tempo, o que torna necessário um grande número de agentes sobre 

o meio, para que a informação sobre o status de toda a rede seja constantemente atualizada. 

O limite de agentes sobre o meio no algoritmo RAMF é menor que aquele usado nos 

experimentos. Como o número de agentes lançado a cada instante de tempo para a resolução do 

problema de roteamento é igual ao número de nós, o que constitui um número significativo de 

agentes, e cada agente atualiza informação sobre a rede em todo o trajeto percorrido, o número 
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máximo de agentes sobre o meio não pode ser muito elevado, para que o dinamismo do sistema 

não seja altamente acrescido e comprometa o desempenho da rede. No problema de roteamento, 

o nível de dinamismo do sistema é um aspecto extremamente importante, uma vez que um alto 

grau de dinamismo pode produzir modificações muito rápidas nas rotas utilizadas, levando ao 

uso precipitado de algumas linhas ou nós da rede, que terão seu nível de carga altamente 

modificado em curtos espaços de tempo. Por outro lado, um baixo nível de dinamismo pode 

tornar lentas as mudanças nas rotas percorridas e comprometer a capacidade de adaptação do 

algoritmo de roteamento. 

No algoritmo RAMF, cada agente é gerado de um nó da rede e seu nó destino é 

selecionado probabilisticamente, em função do tráfego oferecido a cada linha que conecta o nó 

origem aos seus vizinhos. Isto foi realizado com o intuito de evitar que os agentes sejam 

lançados apenas de alguns nós da rede, aqueles que apresentam linhas com maior tráfego 

oferecido, e se limitem a coletar informação somente sobre uma dada região do meio. 

No modelo sobre o comportamento de formigas, os insetos possuem uma determinada 

velocidade de deslocamento sobre o meio, que faz com que eles demandem um determinado 

período de tempo para percorrer cada ramo do ambiente. No algoritmo de roteamento, onde as 

decisões devem ser rapidamente tomadas e as condições da rede se modificam constantemente, 

os agentes percorrem um ramo a cada instante de tempo, não sendo, portanto, vantajoso 

estabelecer uma velocidade de deslocamento para os mesmos, a qual pode atrasar seu 

movimento sobre o meio e comprometer a atualização de informação sobre a situação da rede.  

Um outro aspecto modelado das formigas que não foi considerado no algoritmo de 

roteamento desenvolvido foi o período de tempo despendido pelos insetos sobre a fonte. 

Constatou-se que no ambiente das redes de telecomunicações, esta característica das formigas 

não traria benefícios ao algoritmo de roteamento. A permanência de agentes sobre o seu nó 

destino não permitiria que novos agentes fossem gerados, caso o número de agentes sobre a rede 

atingisse o limite máximo. Além disto, associar a permanência do agente sobre um nó ao 

aumento ou redução do valor associado à probabilidade de escolha deste nó poderia acarretar 

em grandes diferenças nos valores da tabela de roteamento, que mais uma vez poderia conduzir 

a estagnação do algoritmo de roteamento. Desta forma, o algoritmo de roteamento elimina os 

agentes do sistema quando eles atingem seu destino. 

A última característica do algoritmo de roteamento proposto baseada no comportamento 

de formigas se refere à redução dos valores armazenados na tabela a cada instante de tempo, que 

corresponde à evaporação do feromônio na natureza. Nos experimentos realizados em 

laboratório, a evaporação do feromônio não foi considerada, uma vez que o período médio de 

permanência desta substância sobre o meio não se encontra muito distante da duração das 

experiências. Entretanto, no caso das redes de telecomunicações, verificou-se que esta 

característica é importante para evitar grandes diferenças entre os valores armazenados na tabela 
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de roteamento e, conseqüentemente a estagnação do algoritmo. Porém, a porcentagem 

decrescida do valor mantido na tabela deve ser pequena, caso contrário os valores mais baixos 

armazenados se distanciarão ainda mais dos valores mais altos, dificultando a mudança de rotas 

e conseqüente adaptação do algoritmo. 

O comportamento do algoritmo RAMF foi analisado sob variações no nível de tráfego e 

topologia da rede, realizadas de forma isolada e conjunta. Seu desempenho foi comparado ao de 

dois algoritmos de roteamento usados por concessionárias de telecomunicações, o DAR e 

RTNR. Foram consideradas diversas medidas de desempenho, de forma a se obter uma 

avaliação o mais completa possível de suas capacidades e limitações. Os resultados foram 

submetidos a uma análise estatística, de forma a validar o desempenho dos algoritmos e 

assegurar a consistência das conclusões obtidas. 

Comparado ao RTNR e DAR considerando 10 simulações com 36.000 passos de duração, 

o algoritmo RAMF apresentou menores perdas de chamadas em três dos cinco testes realizados 

envolvendo variação do nível de tráfego da rede. Com relação à porcentagem de chamadas 

perdidas pelos algoritmos sob 30 simulações e diferentes durações, o sistema de roteamento 

RAMF obteve menores perdas que o DAR em todos os testes. O algoritmo RAMF utilizou mais 

rotas diretas que o DAR apenas em duas das treze situações consideradas, tendo sido mais 

rápido que o DAR em nove ocasiões.  

Verificou-se que os resultados produzidos pelos algoritmos RAMF e DAR estiveram 

próximos em todos os testes realizados, apesar do algoritmo DAR realizar suas escolhas de 

forma aleatória e do algoritmo RAMF efetuar diversas operações durante o processo de 

roteamento. Acredita-se que, apesar da rede utilizada conter um número pequeno de nós e linhas 

de transmissão, a variabilidade das características das linhas com relação à capacidade máxima 

de circuitos e taxa de tráfego oferecido, caracterizando a rede como assimétrica, torna a sua 

operação extremamente complexa e atinge diretamente o desempenho dos algoritmos de 

roteamento aplicados à mesma. 

O algoritmo RAMF proposto procurou utilizar ao máximo os princípios do método ACO, 

aliados a modelagem realizada, e minimizar a introdução de aspectos extras, diversos às 

características das formigas na natureza. Porém, o estudo sobre o comportamento de formigas 

realizado nesta tese não foi suficiente para proporcionar grandes mudanças no algoritmo RAMF 

que produzissem maiores diferenças entre seus resultados e aqueles obtidos pelo DAR.  

Deste modo, a melhoria do algoritmo RAMF envolve o estudo de outros aspectos do 

comportamento das formigas em laboratório que possam contribuir para a adaptação dos 

agentes utilizados pelo RAMF a mudanças na rede. No laboratório, verificou-se que as formigas 

só mudaram sua decisão quando o acesso a um ramo foi impedido, mas não quando o acesso foi 

reduzido, diante do nível de redução considerado nos experimentos. Assim, seria interessante 
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aprofundar o estudo sobre o nível de redução do acesso a um ramo que provocaria mudança nas 

ações das formigas.  

Uma outra atitude alternativa possível seria considerar outra característica do meio na 

escolha das rotas pelos agentes sobre a rede. Talvez a combinação desta medida com a 

introdução de um novo aspecto do comportamento das formigas na natureza pudesse produzir 

um comportamento mais adaptativo do algoritmo de roteamento proposto, o que constitui uma 

questão para a pesquisa futura. 

Na verdade, o principal objetivo da proposição do algoritmo de roteamento RAMF foi 

demonstrar que a principal característica do novo modelo sobre o comportamento de formigas 

proposto pode ser aplicada com sucesso a um problema de otimização, diverso daqueles 

encontrados na natureza pelas formigas, mas que possua características em comum com o 

universo destes insetos. As características do problema considerado nesta tese, o roteamento em 

redes de telecomunicações, que o assemelham ao ambiente das formigas na natureza, são a 

existência de diversos caminhos entre um ponto de origem e um destino e a necessidade de se 

utilizar os menores caminhos, de acordo com as condições do ambiente. A característica do 

novo modelo proposta nesta tese consiste em considerar, na escolha de uma ação, um fator que 

represente um aspecto importante do meio para a descoberta dos menores caminhos, de forma 

que cada ação candidata receba um peso diferente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171  

 

 

 
 
 

8 – Conclusões e Trabalhos Futuros  
 

Um dos objetivos desta tese foi analisar o comportamento das formigas em um ambiente 

com um dado nível de complexidade, considerando mudanças nas condições do meio, de forma 

a estudar os fatores que influenciam suas decisões sobre os caminhos a serem seguidos. O 

ambiente considerado constituiu uma rede de túneis, onde diversos caminhos interligados 

conduzem a uma única fonte de alimento. As modificações realizadas no ambiente 

compreenderam o bloqueio/desbloqueio do acesso a determinados ramos do ambiente, de forma 

a identificar e modelar as características do comportamento das formigas e/ou da estrutura do 

ambiente que auxiliam os insetos na tomada de decisão local sobre a rota a ser seguida para 

atingir a fonte de alimento e o ninho. 

O estudo realizado sobre o comportamento coletivo das formigas nos experimentos 

sugeriu que as formigas da espécie Iridomyrmex humilis não apresentaram comportamento 

completamente aleatório em seu movimento no ambiente considerado, mas foram capazes de 

realizar uma escolha e de utilizar vários caminhos do meio que conduzem à fonte de alimento de 

modo diferente. É interessante observar que as formigas escolheram, em geral, um caminho 

curto para atingir o alimento e retornar ao ninho, mesmo sob as mudanças ocorridas no meio, o 

que indica que a escolha foi realizada de maneira a otimizar a exploração dos recursos do 

ambiente, no caso, uma única fonte de alimento. Além disto, as formigas foram mais eficientes 

em suas escolhas no retorno ao ninho que na direção do alimento. 

As colônias de formigas Iridomyrmex humilis demonstraram ser capazes de encontrar 

soluções para o problema complexo que é selecionar um caminho para obter alimento em uma 

rede representada por várias escolhas binárias consecutivas. As dinâmicas de escolha 

observadas foram similares àquelas descritas por uma ou duas escolhas binárias sucessivas 

(DENEUBOURG e GOSS, 1989). No início de um experimento, as formigas utilizaram 

indiferentemente os diversos caminhos, caracterizando um período de flutuação das escolhas 

entre várias rotas. Mas rapidamente, o aumento do fluxo de formigas sobre um dado ramo 

amplificou a concentração de feromônio sobre o mesmo, conduzindo à seleção de um caminho.  

Em experimentos anteriores envolvendo escolhas binárias, as formigas Argentinas 

demonstraram não ser capazes de selecionar uma rota curta ou a fonte mais abundante, quando a 
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introdução de uma nova fonte ou do caminho curto foi realizada após o estabelecimento da 

trilha de feromônio ligando o ninho à fonte de alimento menos abundante, ou sobre o caminho 

longo (GOSS et al., 1989, 1990). Entretanto, na rede artificial de túneis usada nos experimentos 

realizados nesta tese, as formigas Argentinas demonstraram ser capazes de descobrir a menor 

rota após o bloqueio/desbloqueio de ramos do ambiente, abandonando uma trilha estabelecida. 

Este foi um resultado importante desta tese, que ainda não havia sido encontrado na literatura 

sobre o estudo do comportamento de insetos sociais. 

O estudo realizado sobre o comportamento individual das formigas possibilitou a 

quantificação de diversos mecanismos do comportamento destes insetos que constituem a base 

do seu comportamento coletivo. Ainda que algumas propriedades individuais das formigas não 

tenham sido inseridas nos modelos propostos nesta tese, a medição delas constituiu uma 

primeira iniciativa de identificar as diversas características das formigas que podem influenciar 

suas escolhas, a partir de dados experimentais. Além disto, os mecanismos quantificados nesta 

tese podem ser posteriormente correlacionados com outros mecanismos a serem medidos, que 

se mostrem importantes para a tomada de decisão das formigas. Esta constitui uma atividade de 

pesquisa futura relacionada com esta tese. 

O segundo objetivo desta tese foi modelar o comportamento das formigas no ambiente 

considerado. Neste sentido, dois modelos matemáticos foram propostos. O primeiro modelo se 

mostrou muito complexo e de difícil ajuste paramétrico, enquanto o segundo modelo proposto 

representou com maior exatidão algumas características das formigas, como a entrada de 

indivíduos no ambiente. Acredita-se que o primeiro modelo proposto reproduziu bem o 

comportamento das formigas nas três situações consideradas, necessitando ainda de alguns 

ajustes. Porém, ele possui um grande número de parâmetros que não foram medidos nos 

experimentos, o que não é desejável para um modelo sobre o comportamento de formigas. Em 

qualquer modelo desenvolvido sobre o comportamento de formigas, é necessário que a maior 

parte das funções e parâmetros utilizados, ou se possível todos, sejam obtidos a partir de dados 

experimentais, de forma a validar o modelo proposto. 

Partindo deste princípio, foram realizadas novas medidas sobre o comportamento coletivo 

das formigas nos experimentos e foram novamente efetuadas algumas medidas sobre o seu 

comportamento individual. Estas atividades proporcionaram o desenvolvimento de um novo 

modelo, mais conciso e preciso sobre as características das formigas em seu movimento sobre o 

ambiente considerado. 

Os dois modelos propostos confirmaram que a capacidade das formigas Iridomymex 

humilis realizarem uma escolha é uma conseqüência da realimentação positiva, representada 

pelo seguimento e reforço das trilhas de feromônio.  

A estimação dos parâmetros da função de escolha utilizada pelo segundo modelo 

(Eqs.(73-74)) resultou em n = 4 e k = 20, que constituem valores diferentes daqueles obtidos por 
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Deneubourg et al. (1990; GOSS et al., 1989), quais sejam n = 2 e k = 20. O valor de k 

encontrado nos dois casos indica que as formigas Iridomyrmex humilis são relativamente pouco 

sensíveis a concentrações baixas de feromônio, comparadas a outras espécies (k = 6 para 

formigas Lasius niger (BECKERS, 1992; BECKERS et al., 1992b)). O valor n = 4 sugere uma 

não-linearidade relevante da função de escolhas das formigas: abaixo de uma determinada 

quantidade de feromônio, o seguimento da trilha tem pouca influência sobre a seleção de um 

ramo; acima deste patamar, a escolha é muito nítida e rápida. 

Porém, foi possível verificar nos dois modelos propostos, em especial no segundo 

modelo, que somente o processo de construção/seguimento das trilhas de feromônio não é capaz 

de alterar as decisões das formigas de forma a permitir a sua adaptação a mudanças no 

ambiente. 

Quando as formigas realizaram apenas escolhas aleatórias no segundo modelo, sem 

considerar a concentração de feromônio no ambiente, a maior probabilidade de comportamento 

encontrada foi a ausência de escolha. Deste modo, mostrou-se necessária a introdução do 

comportamento de seguimento das trilhas de feromônio, para que o estado uniforme no qual as 

formigas se movem ao acaso no ambiente se tornasse instável, e que as menores mudanças nas 

escolhas das formigas fossem amplificadas, para que o sistema evoluísse para um novo estado 

de equilíbrio. Confirmou-se, assim, que a busca de alimento realizada pelas formigas através do 

recrutamento em massa é um processo de auto-organização (BECKERS, 1992). 

Entretanto, quando as formigas geradas pelo segundo modelo proposto tomaram decisões 

sobre o ramo a ser percorrido baseadas somente na concentração de feromônio sobre os ramos 

candidatos (caso em que o parâmetro 1=prefr ), a maior probabilidade de comportamento 

encontrada foi novamente a ausência de escolha. Ao considerar no modelo o ângulo formado 

entre os ramos candidatos e o ramo de proveniência da formiga (caso em que 74,0=prefr ), a 

maior probabilidade de comportamento das formigas esteve ligada ao uso de caminhos curtos. 

Assim, o segundo modelo proposto conseguiu quantificar a influência da geometria de uma 

bifurcação do ambiente sobre as decisões das formigas pelos menores caminhos, num ambiente 

relativamente complexo, o que constitui um outro fato inédito na literatura sobre o estudo do 

comportamento de colônias de formigas. Esta influência foi considerada no primeiro modelo 

proposto, mas foi representada de forma mais precisa no segundo modelo desenvolvido nesta 

tese. 

Nos casos de uma ou duas escolhas binárias (DENEUBOURG et al., 1990; GOSS et al., 

1989), a consideração no modelo do depósito de feromônio bidirecional e do atraso das 

formigas para percorrerem o ramo longo em relação ao ramo curto foi suficiente para reproduzir 

as escolhas das formigas. Porém, no ambiente utilizado nesta tese, onde as formigas realizam 
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várias escolhas binárias consecutivas, considerar somente estas características não se mostrou 

suficiente para a reprodução adequada do comportamento das formigas em laboratório.  

Neste caso, a preferência pelos ramos que formam os menores ângulos com o ramo de 

proveniência da formiga permitiu a escolha de um caminho curto. É importante mencionar que a 

capacidade de orientação das formigas, como foi medida no ambiente considerado, pode não ser 

utilizada pelas formigas em outros ambientes relativamente complexos como aquele 

considerado nesta tese. Para que isto seja comprovado, é necessário realizar os mesmos 

experimentos descritos neste trabalho em outros ambientes. 

Na verdade, a estrutura geométrica do ambiente utilizado nesta tese faz com que, 

independentemente de qualquer fenômeno coletivo que venha a ocorrer, uma preferência pelos 

ângulos menores favoreça o uso de caminhos curtos. É previsível que, no caso geral, a escolha 

dos ângulos menores permita a seleção dos caminhos menos sinuosos, que no caso do ambiente 

considerado, são os caminhos mais curtos. Seria interessante verificar se as formigas seriam 

capazes de selecionar os menores caminhos de um ambiente, quando eles fossem mais sinuosos 

que os caminhos longos. Esta constitui uma outra atividade de pesquisa futura que está 

relacionada com esta tese. 

Além disto, uma predição do modelo é que, quando os ângulos entre cada ramo de uma 

bifurcação e o ramo onde a formiga se encontra são idênticos, quando não se considera 

informação geométrica do ambiente ( 1=prefr ), as formigas não conseguem descobrir o menor 

caminho do meio. No caso do ambiente proposto, é possível modificar a inclinação dos ramos, 

de forma que os dois ângulos da bifurcação formem 120o  com o ramo de proveniência da 

formiga. 

Para se obter uma avaliação melhor da importância da geometria do ambiente para as 

escolhas realizadas coletivamente, e ao mesmo tempo testar esta predição do modelo, seria 

interessante realizar novos experimentos considerando esta modificação no ambiente 

experimental utilizado nesta tese. Esta constitui uma atividade que está sendo realizada neste 

momento, pela equipe francesa que contribuiu para a realização desta tese. 

Foi verificado recentemente que, em formigas da espécie Monomorium pharaonis 

(Pharaoh’s ants), a geometria dos ramos de ambientes naturais provêem aos indivíduos 

informação direcional, que eles podem utilizar para retornarem ao ninho ou se retirarem da área 

de busca de alimento (JACKSON et al., 2004). Através da informação sobre os ângulos das 

bifurcações encontradas, as formigas que estiverem seguindo uma trilha podem se reorientar, 

caso tenham caminhado inicialmente na direção errada. Os resultados dos experimentos 

realizados nesta tese demonstraram que um mecanismo similar a este poderia ter sido usado 

pelas formigas Argentinas no ambiente considerado. Além de prover informação direcional, os 
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resultados obtidos indicaram que os ângulos das bifurcações do meio usado podem possuir um 

papel importante na otimização do comprimento dos caminhos selecionados pelas formigas. 

Nas situações em que as condições do ambiente foram modificadas, os dois modelos 

propostos apresentaram dificuldades em replicar com acurácia o comportamento das formigas 

nos experimentos. Quando o acesso a um ramo foi impedido após 30min, que constitui a 

segunda situação experimental considerada, uma parte das simulações do primeiro modelo 

proposto esteve ligada a caminhos longos, muito longos e loops, nas duas direções do 

movimento, os quais não foram evidenciados nos experimentos. Quando o acesso a diversos 

ramos foi permitido após 30min, na terceira situação, algumas simulações do primeiro modelo 

também compreenderam loops nas duas direções do movimento, o que não foi medido nos 

experimentos. 

O segundo modelo, por sua vez, apresentou uma grande freqüência de loops após o 

bloqueio do acesso a um ramo, na direção da fonte de alimento, e não foi capaz de modificar a 

ação das formigas quando o acesso a vários ramos foi permitido, as quais permaneceram sobre o 

caminho longo percorrido no primeiro período das simulações.  

Isto ocorreu porque o uso do critério Metropolis não foi suficiente para produzir um 

número de escolhas aleatórias das formigas que fosse suficiente para a mudança do caminho 

percorrido. Além disto, na função de escolha usada, a concentração de feromônio possuiu uma 

influência sobre as decisões das formigas muito superior ao efeito do ângulo entre os ramos da 

bifurcação, de forma que os ramos muito usados no primeiro período dos experimentos 

continuaram sendo percorridos no segundo intervalo de tempo, em grande parte das simulações, 

não permitindo que as formigas mudassem suas ações. 

Conclui-se, portanto, que, apesar do segundo modelo proposto ter considerado diversas 

características do comportamento individual das formigas, ainda restam mecanismos utilizados 

por estes insetos em suas decisões que necessitam ser medidos experimentalmente. Alguns 

mecanismos que poderiam influenciar as ações das formigas são: (i) o acúmulo e conseqüente 

congestionamento de insetos sobre um ramo do ambiente e sobre a fonte de alimento 

(DUSSUTOUR et al., 2004); (ii) a realização de meia-volta sobre um ramo (BECKERS, 1992; 

BECKERS et al., 1992b) e (iii) a possibilidade de efetuar uma escolha errada, mesmo após o 

estabelecimento de uma trilha de feromônio (DENEUBOURG e PASTEELS, 1983).  

Foi verificado que o congestionamento de formigas sobre um ramo de uma ponte com 

dois ramos pode influenciar o comportamento de formigas Lasius niger (DUSSUTOUR et al., 

2004), introduzindo uma realimentação negativa no processo de decisão das formigas, 

representada pela saturação de um caminho.  

A incidência de meia-volta foi medida nos experimentos, porém, somente em um ramo do 

ambiente. Para que a meia-volta fosse incorporada no modelo de forma a simular o 

comportamento das formigas nos experimentos, ela deveria ser medida em diversos ramos do 
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ambiente e, se possível, sob diferentes situações. A possibilidade das formigas efetuarem uma 

escolha errada foi considerada no modelo, através do uso do critério Metropolis, mas seria 

melhor incorporar ao modelo uma função que representasse as decisões aleatórias das formigas, 

a partir de medições realizadas no seu movimento no dispositivo considerado. 

O comportamento das formigas na terceira situação experimental, que o segundo modelo 

proposto não conseguiu simular, gerou uma hipótese sobre um outro mecanismo que pode ter 

sido usado pelas formigas em suas decisões. Verificou-se que, após o desbloqueio de diversos 

ramos do ambiente, o ramo central foi utilizado por todas as colônias que percorreram um 

caminho, juntamente com alguns ramos usados no primeiro período. Entretanto, o acesso a este 

ramo não foi permitido no primeiro intervalo dos experimentos.  

Analisando o dispositivo experimental, verificou-se que os tubos de plástico, responsáveis 

pelo bloqueio dos ramos, não cobriram totalmente o espaço nas extremidades dos ramos. 

Acredita-se, assim, que poderia haver uma determinada concentração de feromônio nas 

extremidades do ramo central do dispositivo no primeiro período dos experimentos, uma vez 

que as formigas eram forçadas a percorrer todos os ramos ligados a estas extremidades durante 

este intervalo. Isto também poderia ocorrer com os outros ramos bloqueados, os quais também 

foram usados pelas formigas no segundo período, porém em menor proporção que o ramo 

central. Após o desbloqueio do ramo central, a concentração de feromônio em suas 

extremidades poderia gerar a sua escolha pelas formigas, que assim descobririam um caminho 

curto para atingirem o alimento e retornarem ao ninho, reforçando a trilha. Como qualquer outro 

mecanismo que possa interferir nas escolhas das formigas, este mecanismo necessita ser medido 

nos experimentos, para que possa ser anexado ao segundo modelo proposto.   

Estes mecanismos, ou ainda outros que venham a existir, combinados àqueles já 

quantificados, podem ser responsáveis pela adaptação das formigas às diferentes situações 

consideradas nesta tese. O estudo destes mecanismos constitui a principal atividade de pesquisa 

futura decorrente desta tese.  

O terceiro objetivo desta tese foi aplicar aspectos do segundo modelo sobre o 

comportamento de formigas desenvolvido a um problema de otimização. O problema 

selecionado foi o roteamento em redes de telecomunicações, por ter sido anteriormente 

considerado na dissertação de mestrado da doutoranda Karla Vittori (VITTORI, 2000; 

VITTORI e ARAÚJO, 2001). 

O roteamento em redes de telecomunicações é um problema estocástico e não-linear, 

sendo, portanto, complexo. O algoritmo de roteamento proposto nesta tese se baseou em 

características da aprendizagem por reforço (KAELBLING et al., 1996; SUTTON e BARTO, 

1998) e do método de otimização baseado no comportamento de formigas (Ant Colony 

Optimization - ACO), (DORIGO, 1992; DORIGO et al., 1991, 1999). Além disto, o algoritmo 

de roteamento desenvolvido, denominado Roteamento Alternativo Baseado no Modelo de 
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Formigas (RAMF), utilizou a mesma função de escolha do segundo modelo proposto. O 

algoritmo RAMF considerou, além dos valores armazenados na tabela de roteamento, que 

representam a trilha de feromônio no modelo, uma característica do meio na seleção da rota: o 

fato do nó candidato ser ou não destino da chamada em questão. 

O algoritmo RAMF foi aplicado a uma rede comutada por circuitos, totalmente 

conectada, e seu desempenho foi comparado ao de dois sistemas de roteamento utilizados por 

concessionárias de telecomunicações. Diversas medidas de desempenho foram consideradas, e 

os testes realizados envolveram variações no nível de tráfego e topologia da rede, realizadas de 

forma isolada e simultânea. Com relação à porcentagem de chamadas perdidas e tempo de 

processamento, o algoritmo proposto apresentou desempenho superior aos demais na maioria 

dos testes realizados. Com relação à porcentagem de rotas diretas e alternativas usadas, o 

algoritmo DAR utilizou mais rotas diretas que o RAMF na maior parte das situações 

consideradas. 

Desta forma, é possível sugerir que a principal característica do novo modelo do 

comportamento de formigas proposto nesta tese, que foi combinar uma característica própria do 

ambiente e a trilha de feromônio construída pelas formigas na escolha de uma ação a ser 

realizada, possa vir a ser aplicada com sucesso a um problema de otimização de uma área 

diversa da biologia. A aplicação do algoritmo RAMF a outras topologias de redes, em 

particular, redes parcialmente conectadas com caminhos longos, constitui uma das atividades de 

pesquisa futura resultantes desta tese. A introdução de novos mecanismos do comportamento 

das formigas que poderão ser futuramente medidos e que se mostrem relevantes para o 

problema de roteamento em redes de telecomunicações ao algoritmo RAMF também constitui 

uma atividade de pesquisa futura decorrente do trabalho apresentado nesta tese. 

Finalmente, é importante ressaltar o ineditismo, a relevância e atualidade das atividades 

realizadas nesta tese. Inicialmente, é necessário relembrar que os experimentos planejados e 

realizados nesta tese constituem situações originais, pois foram efetuados em uma rede artificial 

de túneis e coberta, onde diversos caminhos conduziam a uma fonte de alimento. Além disto, os 

experimentos realizados compreenderam o bloqueio/desbloqueio de ramos do ambiente após um 

determinado período de tempo, necessário para que as escolhas das formigas se estabilizassem, 

que constituem situações inéditas analisadas em colônias de formigas.   

As situações consideradas afetaram fortemente as decisões das formigas, uma vez que 

elas estiveram relacionadas com ramos pertencentes aos menores caminhos do ambiente, que 

foram utilizados pela maior parte das formigas na primeira situação experimental considerada, 

onde não foi realizada modificação no meio.    

As diversas medições efetuadas sobre as características individuais das formigas nos 

experimentos realizados nesta tese também constituem fato inédito na pesquisa sobre o 

comportamento de insetos sociais. Finalmente, a proposição de um único modelo, que 
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reproduza o comportamento das formigas em situações tão diversas como aquelas consideradas 

nesta tese, constitui uma iniciativa original na comunidade científica. Deste modo, obter um 

único modelo que seja eficiente nas três situações consideradas neste trabalho é uma tarefa 

complexa, como demonstrado nesta tese.  

 



179  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Referências 
 

ARAÚJO, A. F. R.; VITTORI, K. (2002). Algoritmo de roteamento adaptativo para o 

balanceamento de carga em redes de telecomunicações. Controle e Automação, 

v.13, n.3, p.248-265. 

ARAÚJO, A. F. R., VITTORI, K. e FERNANDES, R. S. M. (2002). Aprendizagem por 

reforço em roteamento dinâmico para redes de telecomunicações totalmente 

conectadas. Anais do XIV Congresso Brasileiro de Automática – CBA2002, Natal. 

ARAÚJO, A. F. R.; VITTORI, K.; THERAULAZ, G.; GAUTRAIS, J.; FOURCASSIÉ, 

V. (2004). Comportamento de formigas em busca de alimento em um ambiente 

complexo. I Workshop de Computação Bioinspirada. Instituto de Ciências 

Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. 

ARON, S.; PASTEELS, J. M.; DENEUBOURG, J.-L. (1989). Trail-laying behaviour 

during exploratory recruitment in the Argentine ant, Iridomyrmex humilis (Mayr.) 

Biology of Behavior, v.14, p.207-217. 

ARON, S.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S.; PASTEELS, J.M.(1990). Functional 

self-organization illustrated by inter-nest traffic in the argentine ant Iridomyrmex 

humilis, in: Alt, W., Hoffman, G. (Eds.), Biological Motion, Lecture Notes in 

Biomathematics, p.533-547. Berlin: Springer-Verlag. 

ASH, G. R. (1995). Dynamic network evolution, with examples from AT&T's evolving 

dynamic network. IEEE Communications Magazine, v.33, n.7, p.26-39. 

ASH, G. R. (1997). Dynamic Routing in Telecommunications Networks. New York: 

McGraw-Hill. 

ASH, G. R.; HUANG, B. D. (1991). An analytical model for adaptive routing networks. 

IEEE Transactions on Communications, v.41, n.11, p.1748-1759. 

BECKERS, R. (1992). L’auto organisation – une reponse alternative a la complexite 

individuelle? Le cas de la récolte alimentaire chez Lasius ninger (L.) 

(Hymenoptera : Formicidae). Thèse, Université Paris-Nord, France. 



180  

BECKERS, R.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S. (1992a). Trail laying behaviour 

during food recruitment in the ant Lasius niger (L.). Insects Sociaux, v.39, p.59-

72. 

BECKERS, R., DENEUBOURG, J.-L. e GOSS, S. (1992b). Trails and U-turns in the 

selection of a path by the ant Lasius niger. Journal of Theoretical Biology, v.159, 

n.4, p.397-415. 

BECKERS, R.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S. (1993). Modulation of trail laying in 

the ant Lasius niger (Hymenoptera: Formicidae) and its role in the collective 

selection of a food source. Journal of Insect Behavior, v.6, p.751-759. 

BECKERS, R.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S.; PASTEELS, J. (1990). Collective 

decision making through food recruitment. Insectes Sociaux, v.37, p.258-267. 

BEEKMAN, M.; SUMPTER, D. J. T.; RATNIEKS, F. L. W. (2001). Phase transition 

between disordered and ordered foraging in Pharoah’s ants. Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of America, v.98, p.9703-

9706. 

BELLMAN, R. (1958). On a routing problem. Quartely of Applied Mathematics, v.16, 

n.1, p.87-90. 

BERNSTEIN, R. A. (1974). Seasonal food abundance and foraging activity in some 

desert ants. American Naturalist, v.108, p.490-498. 

BERNSTEIN, R. A. (1975). Foraging strategies of ants in response to variable food 

density. Ecology, v.56, p.213-219. 

BERTSEKAS, D. P.; GALLAGER, R. (1992). Data Networks. Prentice-Hall. 

BHATKAR, A.W.; WHITCOMB W. (1970). Artificial diet for rearing various species 

of ants. The Florida Entomologist, v.53, p.229-232. 

BISCH-KNADEN, S.; WEHNER, R., 2001. Egocentric information helps desert ants to 

navigate around familiar obstacles. Journal of Experimental Biology, v.204, 

p.4177-4184. 

BONABEAU, E.; DORIGO, M.; THERAULAZ, G. (1999). Swarm Intelligence: From 

Natural to Artificial Systems. Oxford: Oxford University Press. 

BONABEAU, E.; DORIGO, M.; THERAULAZ, G. (2000). Inspiration for 

optimization from social insect behavior. Nature, v.406, p.39-42. 

BONABEAU, E.; THERAULAZ, G.; DENEUBOURG, J.-L.; ARON, S.; 

CAMAZINE, S. (1997). Self-organization in social insects. Working Paper 97-

04-032, Santa Fe Institute. 

 

 



181  

BONABEAU, E.; HENAUX, F.; GUÉRIN, S.; SNYERS, D.; KUNTZ, P.; 

THERAULAZ, G. (1998). Routing in telecommunications networks with ant-like 

agents. Proceedings of the 2nd International Workshop on Intelligent Agents for 

Telecommunications Applications. Berlin, Germany. 

BOSSERT, W. H.; WILSON, E. O. (1963). The analysis of olfactory communication 

among animals. Journal of Theoretical Biology, v.5, n.3, p.443-469. 

BOURKE, A. F. G.; FRANKS, N. R. (1995). Social Evolution in Ants. Princeton 

University Press. 

BOYAN, J. A.; LITTMAN, M. L. (1994). Packet routing in dynamically changing 

networks: a reinforcement learning approach. Advance in Neural Information 

Processing Systems, v.6, p.671-678. Morgan Kaufmann, San Mateo, CA. 

BREED, M. D.; FEWELL, J. H.; MOORE, A J.; WILLIAMS, K. R. (1987). Graded 

recruitment in a ponerine ant. Behavioral Ecology and Sociobiology, v.20, n.6, 

p.407-411. 

BROWN, J. H.; DAVIDSON, D. W.; REICHMAN, O. J. (1979). An experimental 

study of competition between seed-eating desert rodents and ants. American 

Zoologist, v.19, n.4, p.1129-1143. 

CAMAZINE, S.; DENEUBOURG, J.-L.; FRANKS, N.; SNEYD, S.; BONABEAU, E.;  

THERAULAZ, G. (2001). Self-organisation in Biological Systems. Princeton 

University Press. 

CARLIN, N. F.; JOHNSTON, A B. (1984). Learned enemy specification in the defense 

recruitment system of an ant. Naturwissenschaften, v.71, n.3, p.156-157. 

CHEVERTON, J.; KACEKNIK, A.; KREBS, J. R. (1985). Optimal foraging: 

constraints and currencies. In: HÖLLDOBLER, B., LINDAUER, M., Eds., 

Experimental Behavioral Ecology and Sociobiology, p.109-126. Sinauer 

Associates. 

CHEW, A. E.; CHEW, R. M. (1980). Body size as a determinant of small-scale 

distributions of ants in evergreen woodland, southeastern Arizona. Insectes 

Sociaux, v.27, n.3, p.189-202. 

DELAGE, B. (1968). Recherches sur les fourmis moissoneuses du Bassin Aquitain: 

éthologie, physiologie de l’alimentation. Annales des Sciences Naturelles, 

Zoologie, ser.12, v.10, n.2, p.197-265. 

DENEUBOURG, J. L.; PASTEELS, J. M.; VERHAEGHE, J. C. (1983). Probabilistic 

behaviour in ants: a strategy of errors? Journal of Theoretical Biology, v.105, 

p.259-271. 



182  

DENEUBOURG, J.-L.; ARON, S.; GOSS, S.; PASTEELS, J. M. (1990). The self-

organizing exploratory pattern of the Argentine ant. Journal of Insect Behavior, 

v.3, n.2, p.159-168. 

DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S.; PASTEELS, J. M.; FRESNEAU, D.; LACHAUD, 

J.-P. (1987). Self-organization mechanisms in ant societies, II: Learning in 

foraging and division of labor. In: PASTEELS, J. M., DENEUBOURG, J.-L., 

Eds., From individual to collective behavior in social insects (Experientia 

Supplement 54). Basel: Birkhäuser Verlag. p.177-198. 

DETRAIN, C.; PASTEELS, J.M. (1992). Caste polyethism and collective defense in 

the ant Pheidole pallidula - The outcome of quantitative differences in 

recruitment. Behavioral Ecology and Sociobiology, v.29, p.405-412. 

DETRAIN, C.; NATAN, C.; DENEUBOURG, J.-L. (2001). The influence of the 

physical environment on the self-organized foraging patterns of ants. 

Naturwissenschaften, v.88, n.4, p.171-174. 

DETRAIN, C.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S.; QUINET, Y. (1991). Dynamic of 

collective exploration in the ant Pheidole pallidula. Psyche, v.98, p.21-31. 

DI CARO, G., DORIGO, M. (1998). AntNet: distributed stigmergetic control for 

communications networks. Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR), v.9, 

p.317-365. 

DORIGO, M. (1992). Optimization, learning and natural algorithms (in Italian). PhD 

thesis, Dipartimento di Elettronica e Informazione,  Politecnico di Milano, IT. 

DORIGO, M.; GAMBARDELLA, L. M. (1997). Ant colony system: A cooperative 

learning aproach to the travelling salesman problem. IEEE Transactions on 

Evolutionary Computation, v.1, p.53-66. 

DORIGO, M.; STÜTZLE, T. (2004). Ant Colony Optimization. The MIT Press. 

DORIGO, M.; MANIEZZO, V.; COLORNI, A. (1991) Positive feedback as a search 

strategy. Technical Report 91-106, Dipartimento di Elettronica, Politecnico di 

Milano, IT. 

DORIGO, M.; MANIEZZO, V.; COLORNI, A. (1996). The ant system: optimization 

by a colony of cooperating agents. IEEE Transactions on Systems, Man, and 

Cybernetics-Part B, v.26, n.1, p.29-41. 

DORIGO, M.; DI CARO, G.; GAMBARDELLA, L. M (1999). Ant algorithms for 

discrete optimization.  Artificial Life, v.5, p.97-116. 

DOWNES, K.; FORD, M.; LEW, K. H.; SPANIER, S.; STEVENSON, T. (1998). 

Internetworking Technologies Handbook. Cisco Press. 

EDELSTEIN-KESHET, L. (1988). Mathematical Models in Biology. New York: 

McGraw-Hill. 



183  

EMLEN, J. M. (1966). The role of time and energy in food preference. American 

Naturalist, v.100, p.611-617. 

FERNANDES, N.; RUST, M. K. (2003). Site fidelity in foraging argentine ants 

(Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology, v.41, p.625-632. 

FOURCASSIÉ, V.; DENEUBOURG, J.-L. (1994). The dynamics of collective 

exploration and trail-formation in Monomorium pharaonis - experiments and 

model. Physiological Entomology, v.19, p.291-300. 

FRANKS, N. R.; FLETCHER, C. R. (1983). Spatial patterns in army ant foraging and 

migration: Eciton burchelli on Barro Colorado, Panama. Behavioral Ecology and 

Sociobiology, v.12, n.4, p.261-270. 

FRESNEAU, D. (1985). Individual foraging and path fidelity in a ponerine ant. Insectes 

Sociaux, v.32, n.2, p.109-116. 

VON FRISCH, K. (1950). Die sonne als kompass im leben der bienen. Experientia, v.6, 

p.210-212. 

GAMBARDELLA L.M.; DORIGO, M. (2000). An ant colony system hybridized with a 

new local search for the sequential ordering problem. INFORMS Journal on 

Computing, v.12, n.3, p.237-255. 

GIBBENS, R. J. (1988). Dynamic Routing in Circuit-switched Networks: the Dynamic 

Alternative Routing  Strategy. PhD. Dissertation, University of Cambridge. 

GORDON, D.M.; KULIG, A.W. (1996). Founding, foraging and fighting: colony size 

and the spatial distribution of harvester ant nests. Ecology, v.77, p.2393-2409. 

GOSS, S.; DENEUBOURG, J.-L. (1989). The self-organising clock pattern of Messor 

pergandei (Formicidae, Myrmicinae). Insectes Sociaux, v.36, p.339-346. 

GOSS, S.; ARON, S.; DENEUBOURG, J.-L; PASTEELS, J. M. (1989). Self-organized 

shortcuts in the Argentine ant. Naturwissenschaften, v.76, p.579-581. 

GOSS, S., BECKERS, R., DENEUBOURG, J.-L., ARON, S. e PASTEELS, J. M. 

(1990). How trail laying and trail following can solve foraging problems for ant 

colonies. In R. N. Hughes, ed., Behavioral mechanisms of food selection. NATO 

ASI Series, vol.20, pp.661-678. Berlin: Springer-Verlag. 

GRASSÉ, P.-P. (1959). La reconstruction du nid et les coordinations inter-individuelles 

chez Bellicositermes natalensis et Cubitermes sp. La théorie de la stigmergie: 

Essai d’interprétation du comportement des termites constructeurs. Insectes 

Sociaux, v.6, p.41-81. 

GUO, M. ; LIU, Y ; MALEC, J. (2004). A new Q-learning algorithm based on the 

Metropolis criterion. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics – 

Part B : Cybernetics, v.34, n.5, p.2140-2143. 



184  

HAHN, M.; MASCHWITZ, U. (1985). Foraging strategies and recruitment behaviour 

in the European harvester ant  Messor rufitarsis. Oecologia, v.68, p.45-51. 

HALLEY, J.D.; ELGAR, M.A. (2001). The response of foraging Argentine ants, 

Linepithema humile, to disturbance. Australian Journal of Zoology, v.49, p.59-69. 

HANGARTNER, W. (1969). Structure and variability of the individual odor trail in 

Solenopsis geminata Fabr. (Hymenoptera, Formicidae). Zeitschrift für 

Vergleichende Physiologie, v.62, n.1, p.111-120. 

HAKEN, H. (1977). Synergetics. Springer-Verlag. 

HARRISON, J. S.; GENTRY, J. B. (1981). Foraging pattern, colony distribution, and 

foraging range of the Florida harvester ant, Pogonomyrmex badius. Ecology, v.62, 

n.6, p.1467-1473. 

HÖLLDOBLER, B. (1979). Territories of the African weaver ant (Oecophylla 

longinoda [Latreille]): a field study. Zeitschrift für Tierpsychologie, v.51, n.2, 

p.201-213. 

HÖLLDOBLER, B. (1981). Foraging and spatiotemporal territories in the honey ant 

Myrmecocystus mimicus W. (Hymenoptera: Formicidae). Behavioral Ecology 

and Sociobiology, v.9, n.4, p.301-314. 

HÖLLDOBLER, B. (1986). Food robbing in ants, a form of interference competition. 

Oecologia, v.69, n.1, p.12-15. 

HÖLLDOBLER, B.; WILSON, E. O. (1990). The Ants. Cambridge, MA: Belknap Press 

of Harvard University Press. 

HÖLLDOBLER, B.; MÖGLICH, M.; MASCHWITZ, U. (1974). Communication by 

tandem running in the ant Camponotus sericeus. Journal of Comparative 

Physiology, v.90, p.105-127. 

JACKSON, D.E.; HOLCOMBE, M.; FRANCIS L. W.; RATNIEKS, F.L.W. (2004). 

Trail geometry gives polarity to ant foraging networks. Nature, v.432, p.907-909. 

JANDER, R. (1957). Die optische Richtungsorientierung der Roten Waldameise 

(Formica rufa L.). Zeitschrift für Vergleichende Physiologie, v.40, n.2, p.162-

238. 

KAELBLING, L. P.; LITTMAN, M. L.; MOORE, A W. (1996). Reinforcement 

learning: A survey. Journal of AI Research, v.4, p.237-285. 

KARLSON, P.; LÜSCHER, M. (1959). “Pheromones,” a new term for a class of 

biologically active substances. Nature, v.183, p.55-56. 

KIRKPATRICK, S.; GELATT, C. D.; VECCHI, M. P. (1983). Optimization by 

simulated annealing. Science, v.220, p.671-680. 



185  

KUMAR, S.; MIIKKULAINEN, R. (1997). Dual  reinforcement Q-routing: An on-line 

adaptive routing algorithm. Proceedings of the Artificial Neural Networks in 

Engineering Conference. 

KUMAR, S.; MIIKKULAINEN, R. (1999). Confidence Based Dual  reinforcement Q-

routing: An adaptive online network routing algorithm. Proceedings of the 

Sixteenth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI99), 

p.758-763. 

LANTHROP, K., VALDELLON, B. (1999). Insect Inspect World – Argentine Ants. 

Disponível em: http://www.insecta-inspecta.com/ants/argentine/index.html. 

LAW, J. H.; REGNIER, F. E. (1971). Pheromones. Annual Review of Biochemistry, 

v.40, p.533-548. 

LENOIR, A.; JAISSON, P. (1982). Evolution et rôle des communications antennaires 

chez les insectes sociaux. In : JAISSON, P., Ed. Social Insects in Tropics. 

Cocoyoc, Morelos: Mexico v.1, p.157-180. 

LEVINGS, S. C.; FRANKS, N. R. (1982). Patterns of nest dispersion in a tropical 

ground ant community. Ecology, v.63, n.2, p.338-344. 

MAEBELIS, A. A. (1979). Wood ant wars: the relationship between aggression and 

predation in the red wood ant (Formica polyctena F.). Netherlands Journal of 

Zoology, v.29, n.4, p.451-620. 

MAILLEUX, A.C., DENEUBOURG, J.-L. e DETRAIN, C. (2000). Do ants assess food 

volume? Animal Behaviour, v.59, p.1061-1069. 

MAILLEUX, A. C., DENEUBOURG, J.-L. e DETRAIN, C. (2003). How does colony 

growth influence communication in ants? Insectes Sociaux, v.50, p.24-31. 

MERKLE, D.; MIDDENDORF, M.; SCHMECK, H. (2002). Ant colony optimization 

for resource-constrained project scheduling. IEEE Transactions on Evolutionary 

Computation, v.6, n. 4, p.333-346. 

METROPOLIS, N.; ROSENBLUTH, A. W.; ROSENBLUTH, M. N., TELLER, A. H.; 

TELLER, E. (1953). Equation of calculations by fast computing machines. 

Journal of Chemistry and Physics, v.21, p.1087-1092.  

MITRA, D.; SEERY, J. (1991). Comparative evaluations of randomized and dynamic 

routing strategies for circuit-switched networks. IEEE Transactions on 

Communications, v.39, n.1, p.102-116. 

MOFFETT, M. W. (1987). Sociobiology of the Ants of the Genus Pheidologeton. PhD. 

thesis, Harvard University. 

MONTGOMERY, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, 5th Edition. New 

York: John Wiley and Sons. 



186  

NEWELL, W. (1909). The life history of the Argentine ant. Journal of Economic 

Entomology, v.2, p.174-192. 

NICOLIS, G.; PRIGOGINE, I. (1977). Self-organization in Non-equilibrium Systems. 

Wiley. 

NICOLIS, S. C.; DENEUBOURG, J. L. (1999). Emerging patterns and food 

recruitment in ants: an analytical study. Journal of Theoretical Biology, v.198, 

p.575-592. 

NICOLIS, S. C.; DETRAIN, C.; DEMOLIN, D.; DENEUBOURG, J.-L. (2003). 

Optimality of collective choices: a stochastic approach. Bulletin of Mathematical 

Biology, v.65, p.795-808. 

NONACS, P.; SORIANO, J. L. (1998). Patch sampling behaviour and future foraging 

expectations in Argentine ants, Linepithema humile. Animal Behavior, v.55, 

p.519-527. 

OSTER, G. F.; WILSON, E. O. (1978). Caste and ecology in the social insects 

(Monographs in Population Biology 12). New Jersey: Princeton University Press. 

PARPINELLI, R. S.; LOPES, H. S.; FREITAS, A. A. (2002). Data mining with an ant 

colony optimization algorithm. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 

v.6, n.4, p.321-332. 

PARRO, M. (1981). Mémoire de Licence. Université Libre de Bruxelles, Brussels. 

PASTEELS, J. M.; DENEUBOURG, J.-L.; GOSS, S. (1987). Self-organization 

mechanisms in ant societies (I): Trail recruitment to newly discovered food 

sources. In: PASTEELS, J. M., DENEUBOURG, J.-L., Eds., From individual to 

collective behavior in social insects. Basel: Birkhäuser Verlag. p. 155-177 

PERRETTO, M.; LOPES, H. S. (2004). Reconstruction of phylogenetic trees using the 

ant colony optimization paradigm. Anais do III Workshop Brasileiro de 

Bioinformática – WOB 2004, p.49-56. 

PORTHA, S.; DENEUBOURG, J.-L.; DETRAIN, C. (2002). Self-organized 

asymmetries in ant foraging: a functional response to food type and colony needs. 

Behavioral Ecology, v.13, p.776-791. 

PORTHA, S., DENEUBOURG, J.-L. e DETRAIN, C. (2004). How food type and 

brood influence foraging decisions of Lasius niger scouts. Animal Behaviour, 

v.68, p.115-122. 

REEVE, H. K.; SHERMAN, P. W. (1993). Adaptation and the goals of evolutionary 

research. Quarterly Review of Biology, v.68, p.1-32.  

RISSING, S. W. (1981). Foraging specializations of individual seed-harvester ants. 

Behavioral Ecology and Sociobiology, v.9, n.2, p.149-152. 



187  

RISSING, S. W.; WHEELER, J. (1976). Foraging responses of Veromessor pergandei 

to changes in seed production (Hymenoptera: Formicidae). Pan-Pacific 

Entomologist, v.52, n.1, p.63-72. 

ROULSTON, T. H.; SILVERMAN, J. (2002). The effect of food size and dispersion 

pattern on retrieval rate by the Argentine ant, Linepithema humile 

(Hymenoptera:Formicidae). Journal of Insect Behavior, v.15, p.633-648. 

RYTI, R. T.; CASE, T. J. (1986). Overdispersion of ant colonies: a test of hypotheses. 

Oecologia, v.69, n.3, p.446-453. 

SALO, O.; ROSENGREN, R. (2001). Memory of location and site recognition in the 

Ant Formica uralensis (Hymenoptera: Formicidae). Ethology, v.107, p.737-752.  

SANTSCHI, F. (1911). Observations et remarques critiques sur le mécanisme de 

l’orientation chez les fournis. Revue Suisse de Zoologie, v.19, n.13, p.303-338. 

SANTSCHI, F. (1923). L’orientation sidérale des fourmis, et quelques considérations 

sur leurs différentes possibilités d’orientation. Mémories de la Societé Vaudoise 

des Sciences Naturelles, v.1, n.4, p.137-176. 

SCHNEIRLA, T. C. (1933). Studies on army ants in Panama. Journal of Comparative 

Psychology, v.15, n.2, p.267-299. 

SCHÖENER, T. W. (1971). Theory of feeding strategies. Annual Review of Ecology 

and Systematics, v.2, p.369-404. 

SCHÖENER, T. W. (1986). Overview: kinds of ecological communities – ecology 

becomes pluralist. In DIAMOND, J., CASE, T. J., Eds., Community ecology. 

New York: Harper and Row. p.467-479. 

SCHÖNE, H. (1984). Spatial Orientation. Princeton, NJ: Princeton University Press.  

SCHOONDERWOERD, R.; HOLLAND, O.; BRUTEN, J.; ROTHKRANTZ, L. 

(1996). Ant-based load balancing in telecommunications networks. Adaptive 

Behavior, v.5, n.2, p.169-207. 

SCHOONDERWOERD, R.; HOLLAND, O.; BRUTEN, J. (1997). Ant-like agents for 

load balancing in telecommunications networks. Proceedings of the First 

International Conference on Autonomous Agents, p.209-216. ACM Press. 

SHEN, J-X.; XU, Z-M.; HANKES, E. (1998). Direct homing behaviour in the ant 

Tetramorium caespitum (Formicidae, Myrmicinae). Animal Behavior, v.55, 

p.1443-1450. 

SIEGEL, S.; CASTELLAN, N. J. (1998). Nonparametric Statistics for the Behavioral 

Sciences.  New York: McGraw-Hill, 399p. 

SIM, K. M.; SUN, W. H. (2003). Ant colony optimization for routing and load-

balancing: survey and new directions. IEEE Transactions on Systems, Man, and 

Cybernetics – Part A: Systems and Humans, v.33, n.5, p.560-572. 



188  

STEENSTRUP, M. E. (1995). Routing in  Telecommunications Networks. Prentice-

Hall. 

STEPHENS, D. W.; KREBS, J. R. (1986). Foraging Theory. Princeton, N. J.: Princeton 

University Press. 

SUMPTER, D. J. T.; PRATT, S. C. (2003). A modeling framework for understanding 

social insect foraging. Behavioral Ecology and Sociobiology, v.53, n.3, p.131-

144. 

SUTTON, R. S.; BARTO, A. G. (1998). Reinforcement  Learning: An introduction. 

Cambridge, MA: MIT Press. 

THERAULAZ, G.; BONABEAU, E. (1999). A brief story of stigmergy. Artificial Life, 

v.5, n.5, p.97-116. 

TRANIELLO, J. F. A. (1988). Variation in foraging behavior among workers of the ant 

Formica schaufussi: ecological correlates of search behavior and the modification 

of search pattern. In: JEANNE, R. L., Ed., Interindividual behavioral variability 

in social insects. Boulder: Westview Press. p.91-112. 

TRANIELLO, J. F. A. (1989). Chemical trails, orientation and territorial interactions in 

the ant Lasius neoniger. Journal of Insect Behavior, v.2, n.3, p.339-354. 

VAN VORHIS KEY, S. E.; BAKER, T. C. (1986). Observations on the trail deposition 

and recruitment behavior of the Argentine ant, Iridomyrmex humilis 

(Hymenoptera: Formicidae). Annals of the Entomological Society of America, 

v.79, p.283-288. 

VERHAEGHE, J. C. (1982). Group recruitment in Tetramorium caespitum. Insectes 

Sociaux, v.29, p.67-85. 

VERHAEGHE, J. C.; CHAMPAGNE, P.; PASTEELS, J. M. (1980). Le recrutement 

alimentaire chez Tapinoma erraticum (Hym., Form). Insectes Sociaux, v.30, 

p.347-360. 

VITTORI, K. (2000). Agentes-Q: um Algoritmo de Roteamento Adaptativo e 

Distribuído para Redes de Telecomunicações. Dissertação de Mestrado, 

Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de São Paulo. 

VITTORI, K. e ARAÚJO, A. F. R. (2001). Agent-oriented routing in 

telecommunications networks. IEICE Transactions on Communications, v.E84-B, 

n.11, p.3006-3013. 

   VITTORI, K.; GAUTRAIS, J.; ARAÚJO, A. F. R.; FOURCASSIÉ, V.; THERAULAZ, 

G. (2004). Modeling ants behavior under a variable environment. Ant Colony 

Optimization and Swarm Intelligence. 4th International Workshop, ANTS 2004, 

Brussels, Belgium. Lecture Notes in Computer Science. DORIGO, M.; 



189  

BIRATTARI, M.; BLUM, C.; GAMBARDELLA, L.M.; MONDADA, F.; 

STÜTZLE, T., Eds., v.3172, p.190-201. 

  VITTORI, K.; TALBOT, G.; GAUTRAIS, J.; FOURCASSIÉ, V.; ARAÚJO, A. F. R.; 

THERAULAZ, G. (2005). Pathy efficiency of ant foraging trails in an artificial 

network. Journal of Theoretical Biology (in press). 

VOGT, J.T.; SMITH, W.A.; GRANTHAM, R.A. (2003). Effects of temperature and 

season on foraging activity of red imported fire ants (Hymenoptera: Formicidae) 

in Oklahoma. Environmental Entomology, v.32, n.3, p.447-451. 

VOWLES, D. M. (1954). The orientation of ants, II. Orientation to light, gravity, and 

polarized light. Journal of Experimental Biology, v.31, p.356-375. 

WAGNER, I. A.; LINDERBAUM, M.; BRUCKSTEIN, A. M. (2000). ANTS: agents, 

networks, trees, and subgraphs. Future Generation Computer Systems Journal, 

DORIGO, M., DI CARO, G. and STUTZEL, T., Eds., v.16, p.915-926. 

WALOFF, N.; BLACKITH, R. E. (1962). The growth and distribution of the mounds of 

Lasius flavus (Fabricius) (Hymenoptera: Formicidae). Journal of Animal Ecology, 

v.31, n.3, p.421-437.  

WATKINS, C. J. C. H. (1989). Models of Delayed Reinforcement Learning. PhD. 

Dissertation, Psychology Department, Cambridge University. 

WATKINS, C.J.C.H.; DAYAN, P. (1992). Technical note: Q-learning. Machine 

Learning, v.8, p.279-292. 

WEHNER, R.; HARKNESS, R. D.; SCHMID-HEMPEL, P. (1983). Foraging strategies 

in individual searching ants Cataglyphis bicolor (Hymenoptera: Formicidae). 

(Information Processing in Animals 1). New York: Gustav Fischer Verlag. 

WEHNER, R.; MICHEL, B.; ANTONSEN, P. (1996). Visual navigation in insects: 

coupling of egocentric and geocentric information. Journal of Experimental 

Biology, v.199, p.129-140. 

WILLIS, E. O. (1967). The behavior of bicolored antbirds. University of California 

Publications in Zoology, v.79, p.1-127. 

WILSON, E. O. (1962). Chemical communication among workers of the fire ant 

Solenopsis saevissima (Fr. Smith), 1: The organization of mass-foraging; 2: An 

information analysis of the odour trail; 3: The experimental induction of social 

responses. Animal Behaviour, v.10, n.1-2, p.134-147, p.148-158, p.159-164. 

WILSON, E. O. (1971). The Insect Societies. Cambridge, MA: Belknap Press of 

Harvard University Press. 

WILSON, E. O.; HÖLLDOBLER, B. (1985). Caste-specific techniques of defense in 

the polymorphic ant Pheidole embolopyx (Hymenoptera: Formicidae). Insectes 

Sociaux, v.32, n.1, p.3-22. 



190  

 

 

 

 

 

Apêndice I 
 

I.1 - Testes estatísticos sobre chamadas perdidas 

 
Para verificar a existência de diferença significativa entre os resultados obtidos pelos dois 

algoritmos de roteamento considerados nesta tese com relação ao número de chamadas 

perdidas, utilizou-se a regressão linear binária, que corresponde ao teste binomial 

(MONTGOMERY, 2000). O método considerado como referência nas análises foi o algoritmo 

DAR. Por isto, as respostas sempre estão relacionadas com o algoritmo RAMF, que está sendo 

comparado ao DAR. O objetivo da aplicação deste teste é verificar se o número de chamadas 

perdidas pelo algoritmo RAMF é diferente do número de chamadas perdidas pelo DAR e, se os 

algoritmos são diferentes, saber qual é a diferença. Dado que π é a probabilidade de sucesso de 

um algoritmo, o teste estatístico calcula a taxa de sucesso do algoritmo RAMF em relação ao 

DAR da seguinte forma: 

 

                                    

)DAR(-1
)DAR(

)RAMF(-1
)RAMF(

chancesdasrazão

π
π
π
π

=                                               (I.1) 

 

A expressão na Eq.(I.1) é chamada de odds ratio. Ela pode apresentar os seguintes 

valores: (i) se odds ratio = 1,0, significa que não foi constatada diferença no número de 

chamadas perdidas pelos dois algoritmos analisados; (ii) se odds ratio é maior que 1,0, significa 

que o algoritmo RAMF obteve mais sucesso que o DAR, ou seja, o algoritmo RAMF produziu  

perdas menores que o DAR e (iii) se odds ratio é menor que 1,0, significa que o algoritmo 

RAMF obteve menos sucesso que o DAR, ou seja, o algoritmo RAMF produziu perdas maiores 

que o DAR. A seguir, é apresentada a saída do programa Minitab para cada teste realizado. 

Neste programa, os dados dos métodos analisados foram inseridos da seguinte forma: (i) 

os valores referentes ao número de chamadas perdidas foram colocados na primeira coluna do 

arquivo criado, chamada C1; (ii) os valores do número total de chamadas oferecidas à rede 
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foram inseridos na segunda coluna, chamada C2 e (iii) o nome do método considerado foi 

inserido na terceira coluna, chamada C3. Como foram realizadas 30 simulações de cada método 

considerado nesta tese, foram inseridos trinta valores de cada método no programa Minitab.  

 

A) Sem sobrecarga 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     56999088 
C1        Failure        15670 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                             Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev        Z            P       Ratio     Lower    Upper 
Constant     7,50722    0,00800   938,74  0,000 
C3         
RAMF         6,4396     0,2002    32,17    0,000    626,14    422,96   926,94 
 
Log-Likelihood = -133473,389 
Test that all slopes are zero: G = 21355,522; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
B) Sobrecarga de 10% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     62462766 
C1        Failure       107282 
C2        Total       62570048 
 
Logistic Regression Table 
                                                                             Odds            95% CI 
Predictor       Coef      StDev       Z             P       Ratio       Lower      Upper 
Constant     5,67208    0,00306 1854,56  0,000 
C3         
RAMF         9,3893     0,3333   28,17     0,000  11960,23   6222,84   22987,43 
 
Log-Likelihood = -716063,250 
Test that all slopes are zero: G = 148721,683; DF = 1; P-Value = 0,000 
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C) Sobrecarga de 20% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     67786918 
C1        Failure       359276 
C2        Total       68146194 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev        Z                P       Ratio     Lower     Upper 
Constant     4,54275    0,00168  2706,95     0,000 
C3         
RAMF        6,76100    0,04882   138,48      0,000   863,50   784,70     950,22 
 
Log-Likelihood = -1996121,357 
Test that all slopes are zero: G = 493446,753; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 

D) Sobrecarga de 30% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     72522857 
C1        Failure      1213787 
C2        Total       73736644 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev        Z             P          Ratio     Lower    Upper 
Constant     3,38498    0,00093  3659,10   0,000 
C3         
RAMF        5,39373    0,01331   405,35    0,000    220,02    214,36   225,84 
 
Log-Likelihood = -5373281,160 
Test that all slopes are zero: G = 1630371,683; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 

E) Sobrecarga de 40% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
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Variable  Value          Count 
          Success     74270728 
C1        Failure      5111364 
C2        Total       79382092 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev           Z             P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     2,60110    0,00063     4155,28   0,000 
C3         
 RAMF       0,155566   0,000917   169,68    0,000     1,17     1,17     1,17 
 
Log-Likelihood = -1,89482E+07 
Test that all slopes are zero: G = 28861,963; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 
F) Sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      7650443 
C1        Failure       858689 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                              Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev            Z            P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     2,14630    0,00158   1355,30   0,000 
C3         
 RAMF       0,083002   0,002278    36,44   0,000     1,09     1,08     1,09 
 
Log-Likelihood = -2782555,301 
Test that all slopes are zero: G = 1328,881; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 

G) Sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      8425250 
C1        Failure      2929312 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
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                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev            Z              P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,04120    0,00096     1089,45   0,000 
C3         
 RAMF       0,030647   0,001357    22,59     0,000     1,03     1,03     1,03 
 
Log-Likelihood = -6482509,553 
Test that all slopes are zero: G = 510,357; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
 
H) Falta na linha (1,4) 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     47354477 
C1        Failure      9660281 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                     Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev              Z               P       Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,59109    0,00050      3185,32     0,000 
C3         
 RAMF     -0,0028972  0,0007061    -4,10      0,000     1,00       1,00     1,00 
 
Log-Likelihood = -2,59411E+07 
Test that all slopes are zero: G = 16,837; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 

I) Falta na linha (2,5) 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success     55893933 
C1        Failure      1120825 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                    Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev          Z               P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     3,49400    0,00111    3155,67    0,000 
C3         
 RAMF        1,11806    0,00220    508,81     0,000     3,06     3,05     3,07 
 
Log-Likelihood = -5364445,124 
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Test that all slopes are zero: G = 298572,522; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
J) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      6100605 
C1        Failure      2408527 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev              Z          P        Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,907761   0,001071   847,41    0,000 
C3         
 RAMF       0,043428   0,001522    28,53    0,000     1,04       1,04     1,05 
 
Log-Likelihood = -5069442,560 
Test that all slopes are zero: G = 814,094; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
K) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      7208386 
C1        Failure      1300746 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev            Z            P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,68517    0,00133    1262,62    0,000 
C3         
 RAMF       0,054786   0,001906     28,75    0,000     1,06     1,05     1,06 
 
Log-Likelihood = -3638484,654 
Test that all slopes are zero: G = 826,659; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 

L) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
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Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      6857262 
C1        Failure      4497300 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z           P       Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,406839   0,000857   474,83   0,000 
C3         
 RAMF       0,030031   0,001214    24,75   0,000     1,03     1,03     1,03 
 
Log-Likelihood = -7623029,123 
Test that all slopes are zero: G = 612,364; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
M) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
          Success      7925918 
C1        Failure      3428644 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z          P        Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,823037   0,000911   902,99    0,000 
C3         
 RAMF       0,029961   0,001293    23,17    0,000     1,03     1,03     1,03 
 
Log-Likelihood = -6954598,036 
Test that all slopes are zero: G = 537,070; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 
I.2 - Testes estatísticos sobre chamadas enviadas por rotas diretas 

 

O teste estatístico aplicado aos resultados compreendendo o número de chamadas 

enviadas por rotas diretas também foi a regressão linear binária. Neste caso, se (i) odds ratio = 

1,0, significa que não foi constatada diferença no número de chamadas enviadas por rotas 

diretas pelos dois algoritmos analisados; (ii) se odds ratio é maior que 1,0, significa que o 

algoritmo RAMF obteve mais sucesso que o DAR, ou seja, o algoritmo RAMF enviou um 

número maior de chamadas por rotas diretas que o DAR e (iii) se odds ratio é menor que 1,0, 
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significa que o algoritmo RAMF obteve menos sucesso que o DAR, ou seja, o algoritmo RAMF 

enviou um número menor de chamadas por rotas diretas que o DAR.  

Nesta análise, os dados dos métodos analisados foram inseridos da seguinte forma: (i) os 

valores referentes ao número de chamadas enviadas por rotas diretas foram colocados na 

primeira coluna do arquivo criado, chamada C1; (ii) os valores do número total de chamadas 

oferecidas à rede foram inseridos na segunda coluna, chamada C2 e (iii) o nome do método 

considerado foi inserido na terceira coluna, chamada C3. A seguir são apresentadas as saídas do 

Minitab para este teste estatístico. 

 

A) Sem sobrecarga 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     55803911 
          Failure      1210847 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z            P       Ratio    Lower    Upper 
Constant     3,73193    0,00124    3011,34    0,000 
C3         
 RAMF       0,207486   0,001846   112,37    0,000     1,23     1,23     1,24 
 
Log-Likelihood = -5855722,435 
Test that all slopes are zero: G = 12690,999; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 

B) Sobrecarga de 10% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     59598558 
          Failure      2971490 
C2        Total       62570048 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z              P     Ratio    Lower    Upper 
Constant     2,94845    0,00082    3587,77     0,000 
C3         
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 RAMF       0,102616   0,001190     86,22    0,000     1,11     1,11     1,11 
 
Log-Likelihood = -1,19509E+07 
Test that all slopes are zero: G = 7442,446; DF = 1; P-Value = 0,000 
 

 
C) Sobrecarga de 20% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     62816282 
          Failure      5329912 
C2        Total       68146194 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev               Z         P         Ratio    Lower    Upper 
Constant     2,51201    0,00065      3862,63  0,000 
C3         
 RAMF     -0,0886048  0,0009030   -98,12   0,000     0,92     0,91     0,92 
 
Log-Likelihood = -1,86933E+07 
Test that all slopes are zero: G = 9635,424; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 

D) Sobrecarga de 30% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     64962255 
          Failure      8774389 
C2        Total       73736644 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                   Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z              P      Ratio    Lower    Upper 
Constant     2,09806    0,00053     3974,62    0,000 
C3         
 RAMF      -0,185614   0,000721  -257,28    0,000     0,83     0,83     0,83 
 
Log-Likelihood = -2,68748E+07 
Test that all slopes are zero: G = 66385,961; DF = 1; P-Value = 0,000 
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E) Sobrecarga de 40% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     67781766 
          Failure     11600326 
C2        Total       79382092 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                     Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev              Z             P        Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,86668    0,00047      4005,23    0,000 
C3         
 RAMF      -0,196049   0,000637   -307,58    0,000     0,82     0,82     0,82 
 
Log-Likelihood = -3,29709E+07 
Test that all slopes are zero: G = 94890,606; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
F) Sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success      7056046 
          Failure      1453086 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev              Z           P       Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,64020    0,00131     1247,89   0,000 
C3         
 RAMF      -0,117737   0,001824    -64,56   0,000     0,89     0,89     0,89 
 
Log-Likelihood = -3887452,223 
Test that all slopes are zero: G = 4171,552; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
G) Sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
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Variable  Value          Count 
C1        Success      7990419 
          Failure      3364143 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev            Z             P     Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,886025   0,000923   959,83    0,000 
C3         
 RAMF      -0,041733   0,001300   -32,10   0,000     0,96     0,96     0,96 
 
Log-Likelihood = -6899428,803 
Test that all slopes are zero: G = 1030,717; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
H) Falta na linha (1,4) 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     37688777 
          Failure     19325981 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z            P       Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,779442   0,000403   1932,21   0,000 
C3         
 RAMF      -0,219189   0,000561  -390,95   0,000     0,80     0,80     0,80 
 
Log-Likelihood = -3,64326E+07 
Test that all slopes are zero: G = 153139,566; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
I) Falta na linha (2,5) 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success     50022405 
          Failure      6992353 
C2        Total       57014758 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z            P       Ratio    Lower    Upper 
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Constant     2,04731    0,00059     3478,32   0,000 
C3         
 RAMF      -0,154789   0,000809  -191,31   0,000     0,86      0,86     0,86 
 
Log-Likelihood = -2,12000E+07 
Test that all slopes are zero: G = 36672,509; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
J) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success      5508616 
          Failure      3000516 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                  Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z           P        Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,639919   0,001020   627,57    0,000 
C3         
 RAMF      -0,064474   0,001435   -44,92   0,000     0,94       0,93     0,94 
 
Log-Likelihood = -5521888,071 
Test that all slopes are zero: G = 2018,300; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
K) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 50% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success      6573304 
          Failure      1935828 
C2        Total        8509132 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                 Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z           P      Ratio    Lower    Upper 
Constant     1,27104    0,00117    1084,40   0,000 
C3         
 RAMF      -0,095863   0,001636   -58,58   0,000    0,91      0,91     0,91 
 
Log-Likelihood = -4561202,539 
Test that all slopes are zero: G = 3433,761; DF = 1; P-Value = 0,000 
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L) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success      6440112 
          Failure      4914450 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z         P        Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,286560   0,000848   337,92   0,000 
C3         
 RAMF      -0,032352   0,001198   -27,01  0,000     0,97     0,97     0,97 
 
Log-Likelihood = -7767209,091 
Test that all slopes are zero: G = 729,338; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
M) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 100% 

Binary Logistic Regression 
 
Link Function:  Logit 
 
Response  Information 
 
Variable  Value          Count 
C1        Success      7488472 
          Failure      3866090 
C2        Total       11354562 
 
Logistic Regression Table 
                                                                                Odds        95% CI 
Predictor       Coef      StDev             Z          P       Ratio    Lower    Upper 
Constant    0,679414   0,000888   764,87   0,000 
C3         
 RAMF      -0,036479   0,001253   -29,12  0,000     0,96      0,96     0,97 
 
Log-Likelihood = -7281920,897 
Test that all slopes are zero: G = 848,191; DF = 1; P-Value = 0,000 
 
 
I.3 - Testes estatísticos sobre tempo de processamento 

 
Nesta análise, utilizou-se o teste-t com duas amostras. Este teste calcula um intervalo de 

confiança da diferença entre as médias de duas populações quando os desvios-padrão das 

populações não são conhecidos. Considerou-se um nível de significância igual a 0,05. 
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Neste teste, supondo que a média da primeira população seja representada por 1µ , no 

caso o algoritmo RAMF, e a média da segunda população seja representada por 2µ , o 

algoritmo DAR. Sejam as hipóteses nula, representada por H0, e a alternativa, representada por 

H1, as seguintes. 
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No Minitab, a resposta do teste-t avaliada é o valor-P. Caso ele seja maior que 0,05, o 

nível de significância utilizado, considera-se que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, não há 

diferença entre as médias das duas populações. Caso o valor-P seja maior que 0,05, considera-se 

que as médias das populações são diferentes. 

Nesta análise, os dados foram inseridos da seguinte forma no programa: (i) os tempos de 

processamento dos dois algoritmos analisados foram colocados na primeira coluna do arquivo 

criado, chamada C1 e (ii) o nome do método considerado foi inserido na segunda coluna, 

chamada C2. A seguir são apresentadas as saídas do Minitab para cada teste realizado 

 
A) Sem sobrecarga 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR          30     17395      1619       296 
RAMF        30     35927      1117       204 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( -19251;  -17813) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = -51,59  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  1391 
 
 
B) Sobrecarga de 10% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     22854       409        75 
RAMF        30     38677       939       171 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( -16201;  -15445) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = -84,63  P = 0,0000  DF = 39 
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C) Sobrecarga de 20% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     37200      1558       284 
RAMF        30     43551      1466       268 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( -7132;  -5569) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = -16,26  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  1513 
 
 
D) Sobrecarga de 30% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     73477      2953       539 
RAMF        30     46043      1684       308 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 26192;  28677) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 44,20  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  2404 
 
 
E) Sobrecarga de 40% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30    138778      1989       363 
RAMF        30     47242      2245       410 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 90440;  92632) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 167,13  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  2121 
 

 
F) Sobrecarga de 50% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30      4878       285        52 
RAMF        30      4892       313        57 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( -169;  141) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = -0,18  P = 0,86  DF = 58 
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Both use Pooled StDev =  299 
 
 
G) Sobrecarga de 100% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2              N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR          30     10959       483        88 
RAMF        30      5645       165        30 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 5128;  5501) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 57,02  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  361 
 
 
H) Falta na linha (1,4) 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2              N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR          30    176079      3603       658 
RAMF        30     35687       519        95 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 139062;  141723) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 211,22  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  2574 
 
 
I) Falta na linha (2,5) 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     41345      1017       186 
RAMF        30     33996       511        93 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 6934;  7766) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 35,36  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  805 
 
 
J) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 50% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30      7503       445        81 
RAMF        30      4565       258        47 
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95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 2751;  3127) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 31,30  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  364 
 

 
K) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 50% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30      5514       252        46 
RAMF        30      4668       246        45 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 718;  976) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 13,17  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  249 

 
 

L) Falta na linha (1,4) e sobrecarga de 100% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     12799       113        21 
RAMF        30      5482       383        70 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 7171;  7462) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 100,41  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  282 
 

 
M) Falta na linha (2,5) e sobrecarga de 100% 

Two Sample T-Test and Confidence Interval 
 
Two sample T for C1 
 
C2               N      Mean     StDev   SE Mean 
DAR           30     12092       908       166 
RAMF        30      5344       333        61 
 
95% CI for mu (DAR ) - mu (RAMF): ( 6395;  7102) 
T-Test mu (DAR ) = mu (RAMF) (vs not =): T = 38,23  P = 0,0000  DF = 58 
Both use Pooled StDev =  684 

 
 
 
 

 


