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Capítulo 1 

Introdução Geral: 

“É a curiosidade do Homem em relação ao funcionamento da 
Natureza que inspira a Ciência. Sua razão de ser é essa e 
somente essa: a satisfação do intelecto humano...”.  

(José Guilherme Chauí) 
 

 Talvez a construção do conhecimento, motivada pela curiosidade, 

como nos sugere José Guilherme, possa seguir dois caminhos distintos e 

complementares. Nela coexistiriam dois âmbitos, um empírico e outro 

teórico. O primeiro, almejando investigar questões específicas através de 

experimentos e observações planejados para este fim, produz um resultado 

que, usado pelo domínio teórico, possibilita a busca por um entendimento 

mais geral, capaz de ultrapassar o próprio resultado de um dado 

experimental, permitindo-nos, enfim, a busca por princípios a serem 

aplicados a diversas coisas.  

Na Grécia Antiga, algumas dessas idéias já estavam postas 

textualmente, como podemos apreciar neste pequeno excerto, escrito por 

Platão, ao fazer uso da construção do conhecimento geométrico como 

exemplificação dessa imbricação entre o inteligível e o concreto: 
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“Vocês conhecem, é claro, a maneira como os estudiosos de assuntos 
como geometria e aritmética começam por postular os números ímpares e 
pares, ou as várias figuras e os três tipos de ângulos, e outros dados em 
cada assunto. Esses dados eles tomam como sabidos; e tendo-os adotado 
como suposições, eles não sentem necessidade de dar nenhuma prova 
deles para si mesmos ou para os outros, mas os tratam como evidentes por 
si mesmos. Então, partindo dessas suposições, eles prosseguem até 
chegar, por uma série de passos consistentes, a todas as conclusões que se 
puseram a investigar. Vocês também sabem como eles fazem uso de 
figuras visíveis e discursam sobre elas, embora o que realmente tenham 
em mente sejam os originais dos quais essas figuras são imagens: eles não 
estão pensando,  por exemplo,  neste quadrado em particular nem na 
diagonal que traçaram, mas sobre o quadrado e a diagonal; e assim é em 
todos os casos. Os diagramas que desenham e os modelos que fazem são 
coisas concretas, que podem ter suas sombras ou imagens na água, mas 
agora servem como imagens, enquanto o estudioso procura contemplar 
aquelas realidades que apenas o pensamento pode apreender. Essa é, 
então, a classe das coisas que eu chamei de inteligíveis, mas com duas 
qualificações: primeiro, que a mente, ao estudá-las, é compelida a usar 
suposições, e porque não pode subir acima delas, não viaja em direção a 
um primeiro princípio; e, segundo, que a mente usa como imagens aquelas 
coisas concretas que têm, por sua vez, suas próprias imagens na seção 
abaixo delas e que, em comparação com essas sombras e reflexos, são 
consideradas mais palpáveis e valorizadas por isso.”  
(A república VI – Platão; Tradução do inglês para o português de Pedro 
Ribeiro)1

 
É claro que a busca por princípios gerais em Biologia é algo, 

provavelmente, mais difícil, ou, no mínimo, mais arriscado do que em 

                                                 

1 Tradução do Grego para o Inglês de Benjamin Jowett, Professor de Grego de Oxford: “You are aware 
that students of geometry, arithmetic, and the kindred sciences assume the odd and the even and the 
figures and three kinds of angles and the like in their several branches of science; these are their 
hypotheses, which they and everybody are supposed to know, and therefore they do not deign to give any 
account of them either to themselves or others; but they begin with them, and go on until they arrive at 
last, and in a consistent manner, at their conclusion? 
Yes, he said, I know. 
And do you not know also that although they make use of the visible forms and reason about them, they 
are thinking not of these, but of the ideals which they resemble; not of the figures which they draw, but of 
the absolute square and the absolute diameter, and so on-- the forms which they draw or make, and 
which have shadows and reflections in water of their own, are converted by them into images, but they 
are really seeking to behold the things themselves, which can only be seen with the eye of the mind? That 
is true. 
And of this kind I spoke as the intelligible, although in the search after it the soul is compelled to use 
hypotheses; not ascending to a first principle, because she is unable to rise above the region of 
hypothesis, but employing the objects of which the shadows below are resemblances in their turn as 
images, they having in relation to the shadows and reflections of them a greater distinctness, and 
therefore a higher value.” 
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outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, a geometria e a 

matemática. No imenso espectro de variabilidades da biologia, o status quo 

do conhecimento biológico convida-nos a acreditar na existência de 

inúmeras particularidades.  

 Darwin, por exemplo, ao propor a teoria da evolução (Darwin, 1859), 

fez uso de observações a respeito do comportamento e morfologia de 

diversas espécies animais. E, ao integrá-los ao conhecimento que adquiriu 

sobre as características dos ambientes onde viviam, propôs uma teoria que 

explicasse o surgimento das diferenças e similaridades entre os animais. 

Essa teoria culminou em uma das mais gerais da Biologia, cuja pretensão 

foi a explicação do surgimento de todas as espécies animais e vegetais. 

 Nesse contexto, teorias gerais que englobem todas as 

particularidades da biologia são raras, e, comumente, acompanhadas de 

muitas controvérsias. Darwin, ao propor a teoria da Seleção Natural, em 

seu livro Origem das Espécies, questiona a abrangência de sua teoria 

quando, por exemplo, menciona os insetos sociais: “há que se admitir a 

existência de casos que apresentam especial dificuldade com relação à 

teoria da seleção natural. Um dos mais curiosos é o da existência de duas 

ou três castas definidas de formigas-operárias ou fêmeas estéreis na mesma 

comunidade de insetos” (Darwin, 1859). Ou seja, a idéia de que a seleção 

natural agiria exclusivamente sobre o indivíduo traz uma dificuldade para a 

explicação de como teriam sido selecionadas as relações altruísticas das 
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castas inférteis de uma colônia de formigas. Afinal, nesse caso, como a 

esterilidade de um indivíduo pode ter sido selecionada? Se um indivíduo é 

estéril, jamais poderá deixar descendentes e não terá qualquer aptidão, algo 

que, pensando sob o olhar clássico da evolução, torna-se impossível e 

paradoxal. 

 É nos animais eusociais que esse aparente paradoxo na teoria da 

evolução evidencia-se, já que eles têm uma divisão de tarefas reprodutivas, 

de forma que alguns indivíduos nunca deixam descendentes diretos. 

Wilson, em 1971, estipula três critérios, que têm a pretensão de classificar 

todas as espécies animais com relação aos níveis de socialidade, a saber: 1) 

que indivíduos da mesma espécie ajudam de forma cooperativa na criação 

dos jovens; 2) que há uma divisão de tarefas reprodutivas, uma sociedade 

em que um grupo de indivíduos é infértil e colabora com a criação dos 

filhos dos indivíduos férteis da colônia; e 3) a existência de uma 

sobreposição de pelo menos duas gerações, de forma que os filhos possam 

ajudar seus pais. Sob a perspectiva de Wilson, os animais ditos eusociais 

são apenas aqueles que exibem os três critérios por ele estipulados (Wilson, 

1971). Portanto, é importante notar que existem também vários estágios 

considerados intermediários, como, por exemplo, os seres humanos, que 

são capazes de comportamentos solidários com a prole alheia, sem, no 

entanto, abdicarem de sua própria capacidade reprodutiva. 
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A proposta de Wilson esteve, provavelmente, conectada aos estudos 

de Hamilton que, em 1964, publicou dois trabalhos que procuravam 

explicar, sob a luz da seleção natural (Hamilton, 1964a; 1964b), o 

comportamento eusocial nas diferentes espécies animais. Sob essa 

perspectiva, ambas as pesquisas introduziram uma nova e importante idéia 

no contexto da evolução, a idéia da seleção de parentesco. Para 

entendermos a concepção desta idéia, temos, antes de tudo, que explanar 

outro conceito fundamental, a saber, o conceito de aptidão abrangente 

(fitness inclusivo, ou fitness total), que é a base da teoria de Hamilton ao 

definir aptidão (fitness) como a capacidade de um indivíduo transmitir seus 

genes para as gerações futuras. 

 Aptidão abrangente é o resultado da soma da aptidão direta com a 

aptidão indireta. A aptidão direta é oriunda da capacidade reprodutiva do 

indivíduo em questão, enquanto que a aptidão indireta é dada pela 

capacidade reprodutiva dos outros membros da comunidade em que o 

animal vive, e que guardam algum tipo de parentesco com o indivíduo de 

referência. Como o cálculo da aptidão indireta leva em conta, 

necessariamente, a consideração do grau de parentesco dos outros membros 

da comunidade com o indivíduo em questão, quanto maior o grau de 

parentesco com os parentes reprodutivamente ativos, maior seria, então, a 

aptidão indireta desse indivíduo. Assim, a capacidade reprodutiva de 

membros geneticamente relacionados (parentes) de um determinado 
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indivíduo tem uma importante participação na aptidão abrangente (total) do 

indivíduo. Dessa forma, temos a aptidão abrangente de um indivíduo 

parcialmente desvinculada da capacidade do indivíduo de gerar filhos, pois 

os seus genes podem ser transmitidos para as gerações futuras, por 

exemplo, pelos seus irmãos, através dos sobrinhos, consistindo, nisso, o 

principal argumento sobre o qual Hamilton teceu a sua teoria. Portanto, do 

ponto de vista de Hamilton, comportamentos altruísticos poderiam ser 

justificados pelo aumento da aptidão indireta, desde que este aumento seja 

maior do que o prejuízo na aptidão direta que o comportamento altruístico 

possa provocar no indivíduo que faz a generosidade. Ou seja, trata-se, 

nesse caso, de um aumento na aptidão total. Assim, em situações 

particulares em que exista um alto grau de parentesco entre os membros de 

uma comunidade, pode ser mais vantajoso, do ponto de vista da 

transmissão de genes para gerações futuras, abdicar da aptidão direta em 

prol da aptidão indireta. É em sociedades partenogênicas que este 

raciocínio ganha força, afinal, as irmãs compartilham, em média, 75% dos 

genes umas com as outras, enquanto que mães e filhas compartilham 

apenas 50% dos genes, o que torna a aptidão indireta potencializada. 

Quanto à transmissão gênica, pode tornar-se mais interessante que se tenha 

maior cuidado com as irmãs do que com os próprios filhos. Estas idéias 

parecem, portanto, acalmar as críticas com relação à espetacular 

contradição de que a seleção natural teria levado ao surgimento de 
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indivíduos que não têm qualquer capacidade de transmitir os seus genes 

diretamente, algo que, à primeira vista, pode parecer impossível de ser 

selecionado. Afinal, a teoria da seleção natural versa: os indivíduos que são 

selecionados são aqueles que têm maior capacidade de deixar 

descendentes. 

Desse modo, uma vez que temos uma explicação lógica e coerente 

sobre o status quo dos sistemas biológicos que nos propusemos a estudar, 

por que não tentarmos explicar o surgimento dos sistemas biológicos 

eusociais? Podemos, com isso, nos perguntar: quais eram – ou deveriam ser 

– as condições ecológicas dos ancestrais desses animais eusociais que hoje 

conhecemos? Ora, sabemos que o comportamento eusocial surgiu ao 

menos onze vezes no grupo dos insetos, comportamento este que pode ser 

observado, por exemplo, em isoptera, thysanoptera, hemíptera, coleóptera 

e himenóptera, que são grupos de insetos filogeneticamente distantes. 

  Dessa forma, a descoberta de características comuns aos ancestrais 

destes grupos pode ser de grande valor para o entendimento de quais são as 

condições necessárias ou pelo menos favoráveis ao surgimento de animais 

eusociais. Infelizmente, o estudo de fósseis é pouco revelador com relação 

ao comportamento e às condições ecológicas de um determinado momento 

da história evolutiva. Como há poucas informações extraídas das estruturas 

morfológicas que podem evidenciar algum tipo de comportamento, torna-se 

necessário recorrer-se aos estudos sobre a fossilização de grupos de insetos, 
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que, formada num único evento, pôde eternizar um momento da vida social 

de uma determinada espécie. As fossilizações de formigas aladas e de 

outras ápteras podem revelar a existência de indivíduos tanto férteis como 

estéreis, o que seria um indicativo de eusocialidade. Infelizmente, as 

condições ecológicas em que estes animais vivem são de difícil ou 

praticamente impossível fossilização, e os estudiosos do assunto devem 

construir inferências teóricas para demonstrar como deveriam ser as 

condições ecológicas dos ancestrais dos animais eusociais que conhecemos 

hoje. Tais inferências, por sua vez, podem estar apoiadas nas poucas 

evidências fósseis, como também nas características comportamentais e 

ecológicas dos animais que hoje se encontram em estágios intermediários 

de socialidade, ou, ainda, no próprio estudo dos animais eusociais da 

atualidade. 

 De maneira geral, acredita-se que algumas condições devam ser 

satisfeitas para que exista a possibilidade do surgimento da eusocialidade. 

Em primeiro lugar, é preciso que exista uma situação ecológica tal que 

grupo de indivíduos da mesma espécie sejam obrigados a viver juntos. E 

isso se deve tanto porque vivem em ninhos, ou pela necessidade de 

manutenção de um território que, dificilmente, possa ser mantido por um 

único indivíduo. Em segundo lugar, devido às necessidades alimentares 

restritas, a procura por alimento torne-se, demasiado, intensa, que acabe 

por inviabilizar o cumprimento das outras tarefas que este indivíduo precisa 
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fazer, como, por exemplo, o seu cuidado com a prole (Wilson, 2008). 

Portanto, através de todos esses fatores, parece existir uma situação em que 

as condições ecológicas adversas obriguem o trabalho coletivo através da 

imposição de dificuldades à vida solitária. 

 Como visto, uma teoria, ao pretender explicar a eusocialidade, deve, 

também, dar conta das explicações acerca de suas origens. A idéia de 

seleção de parentesco pode parecer, às vezes, insuficiente, isto quando 

consideramos as condições pré-eusociais, principalmente quando se leva 

em consideração o surgimento da eusocialidade em cupins (diplobiontes), 

como também em formigas, cujas fêmeas foram fecundadas por vários 

machos. Afinal, nesses casos a relação de parentesco entre os irmãos deixa 

de ser de 75% e pode passar para menos de 30%. Nesse contexto a aptidão 

indireta nunca será maior que a aptidão direta – pois cuidar da própria prole 

será sempre mais vantajoso do que abdicar dos próprios filhos em favor dos 

filhos de seus pais. Surge, então, uma idéia alternativa ou, pelo menos, 

complementar às idéias de Hamilton (seleção de parentesco). Esta idéia – 

inicialmente apresentada por Richard Alexander, em 1974, e que ganha 

apoio mais de 20 anos depois (Foster, Ratnieks et al., 2000; Foster, 

Wenseleers et al., 2001; Ratnieks, Monnin et al., 2001; Wenseleers, 

Ratnieks et al., 2003) – introduz um novo conceito dentro do contexto da 

evolução da eusocialidade: o altruísmo forçado. 
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 Idéias e concepções como essas ganham suporte em recentes estudos 

com diferentes espécies de insetos sociais que, em diversos trabalhos, 

descrevem uma série de comportamentos agressivos dentro da sociedade de 

insetos (Ratnieks e Nolan, 1988; Ferracane e Ratnieks, 1989; Ratnieks e 

Visscher, 1989; Oldroyd e Ratnieks, 2000; Anderson, Franks et al., 2001; 

Franks, Sendova-Franks et al., 2001; Oldroyd, Halling et al., 2001; 

Oldroyd, Wossler et al., 2001; Oldroyd, Ratnieks et al., 2002; Ratnieks e 

Wenseleers, 2005; Camargo, Lopes et al., 2006; Ratnieks, 2006; Ratnieks, 

Foster et al., 2006; Ratnieks e Wenseleers, 2008), que podem ser resumidos 

em três tipos: 1) Coerção – comportamento social agressivo, que pune e 

policia o comportamento individual egoísta. 2) Manipulação parental – 

comportamento exibido pelos pais, que visa à persuasão dos filhos para que 

cuidem dos irmãos. 3) Policiamento – comportamento de inibição da 

atividade de reprodução de determinada operária, que pode acontecer pela 

destruição dos ovos postos ou agressão física a ela (Ratnieks e Wenseleers, 

2008). É a descrição de tais comportamentos que levou os estudiosos do 

assunto a acreditarem que os comportamentos tidos como altruístas 

poderiam não ser voluntários como a idéia de Hamilton supunha. Há, a 

partir desse posicionamento, uma sutil e importante diferença na 

compreensão de como se deu o surgimento do comportamento eusocial, já 

que a questão permissiva e causal do surgimento de castas inférteis não 

mais estaria pautada somente nas relações genéticas entre os indivíduos que 
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vivem conjuntamente; mas, preponderantemente, esse surgimento 

consistiria no comportamento agressivo de membros dominantes dentro do 

grupo, o que levaria à esterilidade de alguns indivíduos que a ele 

pertencem. É claro que essas descobertas não necessariamente são 

contrárias as idéias de seleção de parentesco, elas podem inclusive servir de 

substrato para uma nova classe de argumentação a que suporte as idéias de 

Hamilton.   

 É evidente que as idéias de Hamilton não podem ser desconsideradas 

ou totalmente substituídas, afinal, a razão pela qual se deu a origem do 

comportamento eusocial é um assunto que ainda não está totalmente 

elucidado. Poderíamos argumentar do ponto de vista evolutivo que, por 

exemplo, a manutenção das relações altruísticas pacíficas em animais 

eusociais pode ter como explicação parcial – ou até mesmo total – as idéias 

de seleção de parentesco. De qualquer modo, a idéia que nos parece ser 

mais sólida até o momento, com relação ao comportamento social das 

diferentes espécies animais, é a de que, dentro do grupo, o comportamento 

altruísta parece ser prejudicial para o indivíduo que pratica a generosidade, 

enquanto que, quando há uma comparação entre grupos, parece-nos que o 

grupo que exibe comportamento altruísta entre os seus membros angaria 

alguma vantagem (Wilson, 2008). 

 Assim, o estudo a ser apresentado pretende – através de 

investigações empíricas de aspectos sociais e individuais das formigas 

 16



saúvas, quanto à organização de suas trilhas – estabelecer algumas 

inferências teóricas a respeito da organização social das saúvas e de suas 

capacidades individuais. Vale ressaltar que a compreensão da organização 

social das saúvas pode transcender esta espécie em particular e também 

incluir, de alguma forma, sistemas biológicos diversos, como, por exemplo, 

o de outros insetos sociais. 
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O assunto estudado: 

 Insetos sociais despertam a curiosidade de pesquisadores pelos mais 

variados aspectos, que se estendem desde as questões taxonômicas até 

assuntos relacionados à sociobiologia. As misteriosas relações de altruísmo 

ou seleção de parentesco, e sua imediata aproximação com questões 

evolutivas sofisticadas, são, em nossa opinião, apenas uma das muitas 

coisas ainda não respondidas completamente sobre esses insetos. No 

entanto, o que esse trabalho procura investigar é o assunto específico da 

formação e manutenção de trilhas de forrageamento de formigas saúvas, 

com implicações a respeito do conhecimento de suas capacidades 

individuais e coletivas. 

 Em 1973, Karl von Frisch, por conta de seus trabalhos com abelhas, 

dividiu o prêmio Nobel de fisiologia e medicina com Lorenz e Tinbergen. 

A partir de então, estudos em comportamento animal ganharam atenção do 

mundo acadêmico. Von Frisch foi premiado principalmente pelos trabalhos 

que demonstraram os mecanismos comportamentais, que permitem o 

forrageamento em colônias de abelhas (Frisch, 1967). Ele mostrou que uma 

operária de abelha pode informar suas companheiras tanto sobre a 

localização como sobre a qualidade de uma fonte de alimento. Essas 

observações encontraram comprovação empírica a respeito do aumento de 

eficácia de forrageamento em estudos feitos mais de 30 anos depois das 

observações iniciais de Frisch. Testes experimentais mostraram que a 
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dança das abelhas tem uma grande importância no aumento de eficácia do 

forrageamento (Sherman e Visscher, 2002). Da mesma forma que as 

abelhas, as formigas são insetos sociais que têm de localizar fontes de 

alimento distantes de seus ninhos. Esta interessante habilidade destes 

insetos, baseada em mecanismos ainda não conhecidos completamente, 

despertou – e desperta – a curiosidade de cientistas das mais variadas áreas 

do conhecimento, como, por exemplo, Feynman, prêmio Nobel de física, 

que formulou algumas das perguntas mais fundamentais a respeito desta 

questão: I - Como as formigas acham as coisas? II - Como elas sabem 

aonde ir? III - Elas podem informar umas às outras onde a comida está da 

mesma forma que as abelhas? IV - Elas têm algum senso de geometria? 

(Feynman citado em (Ratnieks, 2005)). 

 Até o momento, são conhecidos vários mecanismos envolvidos na 

formação e manutenção de trilhas de formigas capazes de nos ajudar na 

formulação de respostas às perguntas de Feynman. Sem dúvida, o mais 

conhecido e, talvez, o mais importante deles seja o sistema de marcação de 

trilhas por feromônios (Carthy, 1950; , 1951; Wilson, 1959; Wilson, 

Edward O., 1962; Wilson, E. O., 1962; Littledyke e Cherrett, 1978; 

Holldobler e Wilson, 1990). Além disso, existem vários outros mecanismos 

que, certamente, têm, também, grande importância, tais como: 1) 

Orientação por “dicas” visuais (Vilela, Jaffe et al., 1987; Aron, 

Deneubourg et al., 1988; Wehner, 2000; , 2001; Sommer e Wehner, 2005; 
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Wehner, Boyer et al., 2006; Wehner e Muller, 2006); 2) Integração 

espacial (Knaden e Wehner, 2006; Merkle, Rost et al., 2006; Ronacher, 

Westwig et al., 2006; Collett, Graham et al., 2007; Narendra, 2007b; 

2007a; Narendra, Cheng et al., 2007; Norgaard, Henschel et al., 2007; 

Hironaka, Inadomi et al., 2008; Jing, Hu et al., 2008; Merkle e Wehner, 

2008; Riveros e Srygley, 2008; Seidl e Wehner, 2008; Wolf, 2008); 3) 

Noções de geometria e polaridade (Jackson, Holcombe et al., 2004); 4) 

Mecanismos que permitem à formiga saber a distância percorrida 

(Ribeiro, 1972; Wohlgemuth, Ronacher et al., 2002; Wittlinger, Wehner et 

al., 2006; , 2007); 5) Orientação por “dicas” magnéticas (Jander e 

Jander, 1998; Esquivel, Acosta-Avalos et al., 1999; Acosta-Avalos, 

Esquivel et al., 2001; Camlitepe, Aksoy et al., 2005; Wajnberg, Alves et 

al., 2005; Riveros e Srygley, 2008). Se aceitarmos a idéia de que se tratam 

de vários mecanismos em questão – e não somente de um, que tenha uma 

única regra que permite às formigas encontrarem fontes de alimento e 

voltarem para casa –, seremos levados a acreditar que, de alguma forma, 

cada formiga pode ser capaz de integrar as diferentes informações, com 

significados distintos, antes da tomada de decisão para qual caminho 

devem seguir. Portanto, a presente área de estudo vislumbra, como desafio 

central, o entendimento dos mecanismos que permitem aos insetos sociais 

apresentarem os comportamentos que observamos, sem que se deixe de 

entender as unidades que compõem esse tipo de sistema biológico. 
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 Nesta introdução, pretendemos apresentar uma breve discussão a 

respeito da organização social dos insetos sociais, para tanto será 

apresentada a idéia da auto-organização, bem como os prováveis limites 

dessa idéia. A dicotomia complexidade individual x complexidade social 

será apresentada como um ponto chave na discussão sobre os insetos 

sociais, e para isto, alguns exemplos serão apresentados e explicados ao 

longo deste texto. 
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A teoria da auto-organização: 

 No livro Self-Organization in Biological Systems, contamos com 

uma breve definição do que os autores concebem como um sistema auto-

organizado (Self-Organization): “Self-organization is a process in which 

pattern at the global level of a system emerges solely from numerous 

interactions among the lower-level components of the system. Moreover, 

the rules specifying interaction among the system's components are 

executed using only local information, without reference to the global 

pattern” (Camazine, Deneubourg et al., 2003). Por exemplo, em nossa 

opinião, a incrível habilidade de insetos sociais construírem ninhos, cuja 

complexidade e sofisticação parecem ultrapassar qualquer possibilidade de 

compreensão por parte de cada formiga, é o ponto de partida de teorias 

como Self-Organization. O fato dos insetos sociais apresentarem 

desempenhos – como na construção de ninhos – em que o tempo para 

construção é muitas vezes maior do que o tempo de vida de cada operária é, 

sem dúvida, uma evidência destacável para os defensores de uma teoria 

nesses moldes (Sumpter, 2006). 

 A óbvia impossibilidade de execução das tarefas feitas por cada 

indivíduo de toda a colônia de insetos sociais faz com que acreditemos que 

regras de interação sociais são as responsáveis para que o sistema se auto-

organize e que tornem possíveis os fatos observados. Uma vez que a 
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execução da tarefa completa por cada indivíduo é impossível, a 

necessidade de compreensão do processo global, por parte de cada 

operária, pode não ser necessária. Assim, a formiga, ao seguir por um 

caminho, pode ter apenas o conhecimento da concentração local de 

feromônios sem o conhecimento total da trilha. Isso nos leva a concluir 

que, quanto mais sofisticadas as organizações sociais (colônias grandes, 

polimorfismo de operárias, comportamento especializado), menor a 

necessidade de complexidade individual, pois o sistema auto-organizado 

“daria conta” de fazer o que precisa ser executado, sem que exista 

necessidade de que haja operárias "espertas". O oposto a essa relação 

também pode se verificar quando ninhos pequenos, com poucas regras 

sociais de interação, fazem com que cada indivíduo seja responsável pela 

execução total, ou quase total, de tarefas complexas, sem que haja, para 

isto, o "apoio" da colônia, como no caso de tarefas desenvolvidas por cada 

operária individualmente" (Anderson e Mcshea, 2001; Gautrais, Theraulaz 

et al., 2002). 

 Uma conseqüência que acreditamos poder existir em sistemas auto-

organizados consiste no fato de que o resultado da auto-organização pode 

trazer elementos surpreendentes, difíceis de serem previstos com a análise 

simples de seus componentes. Partindo-se dessa visibilidade de conjunto, 

poderiam emergir sistemas cujo resultado fosse maior do que a soma das 

partes que compõem esse mesmo sistema. 
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Mais do que a soma de suas partes: 

 

 “A concrete example of a mathematical prediction that spans all 

systems subject to positive feedback is that these systems are more than 

the sum of their parts” (Aristotle, Metaphysica, 10f–1045). Através desse 

ponto de partida, isto significa que, para um sistema, quando temos uma 

“saída” – que deve ser fruto dos componentes que nele estão postos – o 

resultado não é o de uma linha reta, de forma que não temos apenas a soma 

das partes inicialmente colocadas nesse sistema. A título de ilustração, 

podemos demonstrar esse fato por meio de dois exemplos com trilhas de 

formigas, sendo que, no primeiro, não temos um sistema de retro-

alimentação positiva e, portanto, não se trata de um sistema em que temos 

mais do que a soma de suas partes. E já, no segundo, temos uma trilha de 

formigas que se mantém com o uso de feromônios e, portanto, tem-se mais 

do que a soma de suas partes. Passemos às duas exemplificações: 

1) Imaginemos uma colônia de formigas com poucos membros e 

uma fonte de alimento distante. A quantidade reduzida de formigas e a 

distância da fonte de alimento podem fazer com que o tempo que cada 

formiga gaste para percorrer toda a trilha, bem como recrutar uma nova 

formiga, seja maior do que o tempo necessário para que o feromônio 

depositado por ela evapore. Dessa forma, cada formiga que coletar um 
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pouco de alimento terá que descobrir novamente o caminho, e não terá os 

feromônios como guia, levando, desse modo, mais tempo para cumprir sua 

tarefa. 2) Agora especulemos uma colônia grande, com formigas 

suficientes para que o caminho entre o ninho e a fonte de alimento 

mantenha-se marcado por feromônios, pois existem formigas suficientes 

envolvidas nesta tarefa para que o tempo de trânsito até que o recrutamento 

aconteça seja menor do que o tempo para que o feromônio depositado 

evapore. Nesta situação, as formigas recrutadas não terão que descobrir 

novamente o caminho até a fonte de alimento, bastando seguir a trilha de 

feromônios. Assim, o tempo gasto por cada formiga para pegar uma porção 

de alimento será menor. Temos, portanto, como diferença fundamental 

entre os dois exemplos, no segundo, a existência de um sistema de retro-

alimentação positiva – mais formigas, mais feromônios – o que torna o 

processo de coleta mais eficaz. Então, se comparamos, neste caso, a 

eficácia medida em termos de quantidade de alimento coletado por 

formiga/por tempo, na relação entre as formigas do exemplo 1 e do 

exemplo 2, chegaremos à conclusão de que as formigas do segundo 

exemplo são mais eficazes, e todo o sistema, por conseqüência, também o 

é. Concluiremos, a partir desses dois exemplos, que a existência de um 

sistema positivo de retro-alimentação faz com que tenhamos, no segundo 

exemplo, mais do que a soma de suas partes (Beekman, Sumpter et al., 

2001). 
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 Como observamos nos exemplos anteriores, temos situações em que 

podemos considerar o funcionamento do sistema de forma que o resultado 

final seja mais do que a simples soma de suas partes e situações em que o 

sistema funciona como se tivéssemos apenas a soma de suas partes. De 

maneira geral, podemos considerar que, nas situações em que cada uma das 

partes funciona de maneira independente – sem se deixar influenciar pelas 

marcações químicas ou pela presença de outros indivíduos –, o resultado 

obtido é apenas a simples somatória de suas partes. No entanto, quando, de 

alguma forma, houver mecanismos de retro-alimentação positiva no 

sistema o resultado final será maior do que a soma de suas partes. 

 

Alternativas à auto-organização:  

 

 Os mesmos autores que propuseram a teoria da auto-organização no 

livro Self-organization in biological systems advogam que não são todos os 

comportamentos de animais sociais – e eventualmente até o de animais não 

sociais – que podem ser explicados segundo o princípio da teoria proposta. 

Eles nos fornecem quatro exemplos de sistemas que não são auto-

organizados: I) Líder: informações advindas de um membro do grupo 

melhor informado, ditando as regras e determinando, no sistema, os 

padrões de comportamento. Podemos lembrar, ainda, que sistemas auto-

organizados podem ser parcialmente influenciados por um líder. Exemplo: 
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um barco a remo com um membro, que, através do uso de um tambor, é 

capaz, hipoteticamente, de sincronizar as remadas dos remadores. II) 

“Blueprint”: informação completa presente em cada membro do grupo 

sobre o que deve ser feito. Exemplo: uma orquestra, na qual cada músico 

recebe a música completa e não só o que ele deve fazer especificamente. 

Neste caso, a presença do maestro, que dita o ritmo da música, também 

exerce uma influência, que poderia ser classificada como a presença de um 

líder. III) Seguindo uma receita: informação completa ou parcial presente 

em cada membro do grupo sobre como algo deve ser feito. Exemplo: um 

cozinheiro que prepara um bolo. IV) Molde: características físico-

morfológicas servem de guia completo do que deve ser feito. Exemplo: 

uma formiga que, ao cortar um pedaço de folha, toma como parâmetro o 

seu próprio corpo como molde do tamanho do fragmento a ser cortado 

(Camazine, Deneubourg et al., 2003). 

No entanto, há vários outros comportamentos que se pretende 

explicar à luz da teoria da auto-organização. A seguir apresentamos um 

exemplo de um comportamento amplamente observado em formigas (como 

as formigas encontram o caminho mais curto). Ele é tido como um exemplo 

de ouro de como um comportamento de insetos sociais pode ser explicado 

através da teoria da auto-organização. Aqui ele é apresentado sob a ótica da 
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teoria, bem como os prováveis limites do entendimento do comportamento 

sob essa ótica. 
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Complexidade individual versus complexidade social: 

 Talvez o gargalo teórico mais importante nas teorias de auto-

organização – e nas modelagens matemáticas propostas sobre o 

funcionamento de sistemas biológicos – seja a compreensão de quais 

seriam os limites para que as partes que compõem o sistema coletivo 

estejam em unidades que seguem algumas poucas regras de forma sempre 

igual, e sem qualquer modulação individual. Quanto maior a complexidade 

de cada um dos membros do sistema, e, portanto, de sua capacidade de 

modulação, maior será a distância entre o modelo de auto-organização 

proposto e o entendimento completo de como o sistema funciona. A 

complexidade individual de cada membro da comunidade social é, 

certamente, menos visível do que as regras de interação, o que, por si só, 

torna a sua compreensão mais difícil. No entanto, apesar de muitas vezes 

estar escondida, ela pode ter um papel relevante no funcionamento do 

sistema. 

A teoria sobre sistemas biológicos auto-organizados pode ser 

definida da seguinte forma: auto-organização é um processo em que o 

padrão do nível global do sistema emerge, exclusivamente, das numerosas 

interações entre os componentes básicos que compõem o sistema. Por 

conseqüência, as regras que especificam as interações entre os 

componentes do sistema são executadas com base exclusiva nas 
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informações locais, sem uma referência ao padrão global (Camazine, 

Deneubourg et al., 2003). 

Claramente, tem-se a impossibilidade de execução completa das 

tarefas feitas, por exemplo, por cada indivíduo da colônia de insetos 

sociais, levando-nos a acreditar que as regras sociais de interação sejam as 

responsáveis para que o sistema se auto-organize, e aquilo que podemos 

observar possa ser feito. Assim, a formiga, ao seguir por uma trilha, pode 

ter apenas o conhecimento da concentração local de feromônios, sem que, 

para tanto, possua o conhecimento total da trilha. Porém, não é difícil 

extrapolarmos o alcance dessas idéias a outros sistemas biológicos, 

inclusive humanos. Se, por exemplo, observarmos o trânsito de qualquer 

cidade do mundo, não teremos dificuldade em criar uma explicação a 

respeito de seu funcionamento elaborado a partir de idéias de auto-

organização. Afinal, os carros fluem pelas ruas e avenidas, seguindo 

algumas poucas regras – o que denominamos as leis de trânsito – de forma 

que cada motorista deve seguir aquelas poucas regras para que o trânsito 

flua, sem que, em momento algum, exista a necessidade do entendimento 

completo por parte de cada motorista: de como funciona todo o sistema de 

tráfego, o seu complexo de ruas e particularidades, etc. Uma vez que o 

modelo teórico é construído, este poderá, inclusive, possibilitar a previsão 

sobre o que deve acontecer com o sistema, caso modificações sejam feitas, 
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como, por exemplo, o aumento do número de carros, a mudança nos 

tempos dos sinais de trânsito, ou ainda a mudança na velocidade máxima 

permitida, entre outras. Este modelo será, portanto, capaz de nos ajudar a 

entender o funcionamento do tráfego de uma cidade, porém, pouca 

informação nos dará sobre os seus indivíduos (os motoristas) e suas 

particularidades, capacidades e pensamentos (Sumpter, 2006). 

Uma conseqüência que se acredita poder existir em sistemas auto-

organizados é que o resultado da auto-organização traga situações e feitos 

surpreendentes, difíceis de serem previstas com a análise simples de seus 

componentes. O fato de trilhas de formigas serem, na maioria das vezes, o 

caminho mais curto – ou algo próximo do caminho mais curto – entre o 

ninho e a fonte de alimento é considerado um interessante exemplo de 

soluções para problemas sofisticados (encontrar o caminho mais curto), que 

podem ser encontrados através de algumas poucas regras (Beckers, 

Deneubourg et al., 1992a). Acredita-se que formigas depositem feromônios 

quando se movimentam tanto na direção entre o ninho e a fonte de 

alimento, como vice-versa (Carthy, 1950;  1951; Wilson, E. O., 1962; 

Wilson, 1971). Sabe-se também que os feromônios são voláteis e que, sob 

condições ambientais similares (vento e temperatura), têm taxas de 

evaporação parecidas. Logo, o caminho que tiver uma quantidade maior de 

formigas por unidade de tempo e espaço terá uma concentração maior de 
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feromônios (Holldobler e Wilson, 1990). E como concentrações de 

feromônios maiores exercem um poder de atração de formigas maior do 

que concentrações menores, numa determinada situação em que existam 

dois caminhos, um longo e outro curto, o caminho curto tenderá a 

apresentar uma concentração maior de feromônios, o que, 

conseqüentemente, tornar-se-á o caminho escolhido pela maioria das 

formigas. Afinal, se, no início (antes que as trilhas sejam marcadas), cada 

formiga tiver a mesma chance de seguir pelo caminho curto ou pelo 

caminho longo, e como o caminho curto estará melhor marcado 

simplesmente pelo fato de ser mais curto – pois, supondo que as formigas 

andem sempre na mesma velocidade, as que escolheram o caminho curto 

vão percorrer e marcar o caminho inteiro num intervalo de tempo menor do 

que aquelas que escolheram o caminho longo – isto acarretará numa 

concentração maior de feromônios no caminho curto (Beckers, Deneubourg 

et al., 1993). 

 Uma vez que formigas sempre depositam feromônios quando 

caminhando nas trilhas, e estas substâncias as atraiam para as trilhas, temos 

um clássico exemplo de retro-alimentação positiva. Vale ressaltar, contudo, 

que pelo menos cinco premissas são necessárias para que esse processo 

funcione conforme o proposto: 1- Formigas depositam feromônios quando 

viajam nos dois sentidos; do ninho para a fonte de alimento e no sentido 

oposto. 2- As formigas comportam-se exatamente da mesma maneira em 
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caminhos curtos ou longos e não teriam, portanto, o conhecimento da 

distância percorrida. 3- A escolha sobre o caminho a seguir é baseada, 

exclusivamente, na concentração de feromônios nas trilhas, de forma que 

as formigas não têm nenhum tipo de memória a respeito do caminho feito. 

4- Uma vez que uma formiga escolhe um caminho, ela o percorre por 

completo e escolhe o mesmo caminho para voltar ao ninho. 5- A taxa de 

evaporação do feromônio é constante quando mantidas as condição 

ambientais  (Camazine, Deneubourg et al., 2003).  

 A necessidade dessas cinco premissas certamente é um ponto a ser 

considerado antes de se aceitar a teoria proposta, afinal, as formigas, não 

necessariamente, comportam-se exatamente da forma sugerida. Por sua 

vez, testes experimentais, nos quais dois caminhos de diferentes distâncias 

são oferecidos para as formigas como únicas opções de trânsito entre o 

ninho e a fonte de alimento, mostraram que as formigas quase que 

invariavelmente escolhem o caminho mais curto (Beckers, Deneubourg et 

al., 1992b). Alguém poderia, então, argumentar que a teoria estaria 

comprovada de forma definitiva. 

 Porém, a distância entre a situação experimental proposta e a 

situação real de forrageamento, à qual as formigas estão submetidas, deve 

ser um fator a ser considerado (Sumpter, 2006). Afinal, formigas 

encontram o caminho mais curto em situações mais sofisticadas do que a 
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apresentada no teste empírico. Por exemplo, num ambiente natural, as 

formigas lidam com maior possibilidade de caminhos do que apenas os 

dois percursos presentes na montagem experimental. Nesta situação, em 

que não há uma “sugestão” do caminho a ser seguido, como na montagem 

experimental, estas formigas precisam construir a solução de 

forrageamento a partir do zero. Conseqüentemente, este fato leva-nos a 

questionar se o comportamento das formigas, previsto pelos padrões 

sugeridos no modelo teórico, serviria para uma situação natural com maior 

complexidade de opções de forrageamento. 

Se voltarmos ao exemplo da otimização da distância de 

forrageamento por formigas, não será difícil encontrar exemplos em que a 

formiga teórica pode ser incapaz de desempenhar a tarefa feita pela formiga 

real. Para tanto, basta imaginarmos uma situação em que a trilha curta seja 

oferecida para a colônia apenas depois que a atividade de forrageamento já 

esteja estabelecida na trilha longa. Nesta situação, a colônia, composta por 

formigas teóricas, não estabeleceria a trilha curta como preferencial, pois a 

concentração de feromônios na trilha longa seria sempre maior. O fluxo de 

formigas, previamente estabelecido na trilha longa, seria responsável pela 

manutenção de altas concentrações de feromônios nela e, assim, se, nesta 

situação, as colônias de formigas reais estabelecerem como trilha 

preferencial a trilha curta, o modelo teórico teria de ser abandonado, revisto 

ou mesmo incorporar novas regras de interação. 
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As trilhas químicas de forrageamento de várias espécies de formigas 

constituem o exemplo predileto dos teóricos da auto-organização. A 

intensidade do controle exercido pelos feromônios sobre o comportamento 

das obreiras forrageadoras foi a inspiração da idéia de simplicidade 

individual, transferindo para as regras de interação a capacidade da ação 

coletiva para se conseguir resultados funcionais (Wehner, 2003; Jackson, 

Holcombe et al., 2004; Ratnieks, 2005; Robinson, Jackson et al., 2005; 

Dussutour, Nicolis et al., 2006; Jackson e Ratnieks, 2006). No entanto, são 

poucos os estudos em que as formigas tenham tido de enfrentar situações 

que imponham obstáculos ao funcionamento normal das trilhas, embora 

tais situações sejam a melhor maneira de se examinar o alcance e os limites 

dos modelos que têm o mérito da parcimônia, porém, a simplificação 

excessiva pode distanciar a formiga teórica da formiga real. 

“As coisas devem ser feitas o mais simples possível, mas não 
qualquer simples” (Albert Einstein). 
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O exemplo das formigas Temnothorax: 

 As formigas Temnothorax têm sido muito estudadas no contexto da 

investigação dos aspectos sociais e individuais da organização de suas 

colônias (Moglich, 1978; Mallon, Pratt et al., 2001; Pratt, Mallon et al., 

2002; Pratt, 2005b; 2005a; Pratt, Sumpter et al., 2005). Essas formigas 

vivem em colônias pequenas de 50 a 500 indivíduos e têm, como uma 

característica marcante, o fato de que não constroem os seus ninhos. 

Escolhem cavidades naturais, em rochas, por exemplo, e vivem nestes 

locais. Eventualmente, quando os ninhos são destruídos, elas, rapidamente 

(em poucas horas), escolhem outro local para estabelecê-los. O fato 

interessante é que, na existência de mais de um local disponível para a 

mudança, elas sempre escolhem a melhor opção, considerando fatores 

como luminosidade, tamanho, altura e tamanho da entrada (Pratt e Pierce, 

2001; Franks, Dornhaus et al., 2003; Franks, Mallon et al., 2003). O 

processo de escolha, assim, dá-se em quatro distintas fases: 

1) Cada formiga, individualmente, explora as opções de locais para a 

mudança.  

2) Depois de encontrar uma opção de mudança, ela fica no local por 

determinado tempo. Esse tempo é inversamente proporcional à qualidade 

do local visitado. 
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3) Nesta fase, ela volta para o local do ninho original e recruta uma nova 

formiga que irá visitar o mesmo local. A formiga recrutada irá repetir as 

etapas 2 e 3. 

4) Num determinado momento, quando a quantidade de formigas no novo 

ambiente atingir um determinado número, aparentemente, uma decisão será 

tomada. A partir de então, iniciar-se-á um frenético trabalho de transporte 

de todos os membros do grupo (Mallon, Pratt et al., 2001). 

 O fato de que cada formiga estabelece-se em seu novo ambiente por 

um tempo, que é inversamente proporcional à qualidade do local escolhido, 

faz com que pensemos num sistema auto-organizado através de uma regra 

simples. Afinal, como cada formiga, depois de passar algum tempo no local 

encontrado, recruta uma nova formiga para aquele mesmo local, quanto 

menos tempo ela ficar no local escolhido, maior será a quantidade de 

formigas recrutadas para lá. Dado que o tempo de permanência no local 

candidato é inversamente proporcional à qualidade do mesmo, o local com 

maior número de formigas será aquele que, para elas, terá maior qualidade. 

 Portanto, aparentemente, a escolha de um novo local para o 

estabelecimento do ninho dá-se através de um processo de auto-

organização. No entanto, cada formiga, durante a etapa 2, deverá formar, 

individualmente, uma “opinião” a respeito da qualidade do local, pois, a 

partir desta “opinião”, o tempo de permanência nesse local será 

determinado. Além disso, na etapa 4, quando uma decisão coletiva é 
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tomada, não se tornam claros quais são os processos que as conduzem a 

essa resolução, se de modo auto-organizado ou não. Se considerarmos que 

o número de formigas necessário na etapa 4, bem como o tempo que essa 

decisão leva para ser tomada, variam de acordo com a urgência para efetuar 

a mudança, seremos levados a acreditar que, no caso desta situação em 

particular, existem outros fatores além dos descritos no modelo de sistema 

auto-organizado que devem influenciar no comportamento destas formigas 

(Sumpter, 2006). 
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O Comportamento individual: 

 Todas as colônias de saúvas são formadas a partir de uma única 

formiga: a Formiga-Rainha – Içá. Uma vez por ano, entre setembro e 

dezembro, num dia de sol e com pouco vento, seguido, de um dia de chuva, 

pode acontecer a revoada das saúvas. Neste dia, as Içás saem de suas 

colônias-mãe carregando um pedaço de fungo no papo, sobem num 

pequeno graveto, que deverá ser um ponto apropriado de decolagem, 

aquecem os músculos de suas asas e lançam vôo (Figura 1): 

 

Figura 1: Içá de Atta laevigata preparando-se (aquecendo os músculos do tórax) para 
lançar-se ao vôo nupcial. (Foto de Joana Fava Alves e Pedro Ribeiro, tirada em 
Itirapina, São Paulo). 
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Durante o vôo, feito em direção ao sol, elas encontram ou são 

encontradas por machos, os Bitus, acasalam com quatro ou cinco deles e, 

então, pousam em local que seja apropriado para a escavação da câmara 

inicial (não há certeza de que haja algum comportamento que indique que 

elas têm a capacidade de discriminar e escolher entre um local bom ou 

ruim). Após o pouso, as Içás arrancam as próprias asas e iniciam a 

escavação da câmara inicial, que se dá em pelo menos três etapas distintas: 

1) escavação do canal 2) escavação da câmara 3) fechamento do canal. A 

Içá, ao iniciar a escavação, sai de ré e deposita o torrão de terra escavado 

em um monte organizado próximo à entrada do canal, mas de forma que 

eles não rolem para dentro do canal novamente (Figuras 2 A e B). 

A 
      

                                        

Figura 2A: Seqüência de fotos que mostra uma Içá retirando um torrão de terra durante 
a escavação de sua câmara inicial. (Fotos de Joana Fava Alves e Pedro Ribeiro tiradas 
em Itirapina, São Paulo). 
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B
  

Figura 2B: Foto da esquerda mostra uma Içá de Atta laevigata em estágio inicial de 
escavação do canal de sua câmara inicial. Neste estágio, a formiga sai do canal de 
“marcha ré”. Já, a foto da direita mostra outra Içá, também de Atta laevigata, num 
estágio mais avançado de escavação, no qual, como ela já pode se movimentar e virar 
360º debaixo da terra; ela o faz e sai de frente. (Fotos de Joana Fava Alves e Pedro 
Ribeiro tiradas em Itirapina, São Paulo). 
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 Depois que um canal de, aproximadamente, 15 cm é escavado, 

inicia-se, então, a escavação da câmara inicial. A tarefa, agora, torna-se 

outra, pois a orientação angular média das “mordidas” na terra muda, e a 

Iça deverá cavar em todas as direções para que a câmara seja construída. 

Depois que a câmara atinge um determinado tamanho, a Içá passa a sair de 

frente, pois já se torna possível que ela vire 360 graus dentro da câmara. No 

momento certo, a Rainha inicia o fechamento do canal; a terra escavada na 

construção da câmara não é mais depositada nos montes fora do ninho e 

passa a ser usada no fechamento do canal. Uma vez que a câmara é 

finalizada, a Içá regurgita a porção de fungo trazida do formigueiro-mãe e 

passa a cuidar desse alimento. Para alimentar o fungo, usa ovos não 

fertilizados e fezes, levando-o a crescer substancialmente, aumentando em 

várias vezes o seu tamanho. A partir disso, os ovos fertilizados são 

depositados nesta pequena esponja de fungo, e, quando as larvas nascem, a 

Içá protege-as até que se transformem em pupas, para, finalmente, 

tornarem-se as primeiras operárias da colônia (Autuori, 1942; , 1941). Todo 

esse processo pode levar até 90 dias e é feito somente pela Içá. Não existe, 

portanto, a possibilidade de que a construção da câmara inicial de formigas 

saúvas possa ser explicada através de um processo auto-organizado. 

 Testes em laboratório mostraram que as Içás são capazes de medir o 

comprimento do canal escavado, de se orientar tanto visualmente como por 

egocentrismo, além de ter outras modulações comportamentais (Ribeiro, 
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1972). Portanto, a similaridade genética das Içás com as operárias de sua 

colônia é, no mínimo, um fator a ser considerado nas teorias que 

pressupõem a incapacidade das operárias em executar tarefas completas. 

Afinal, a construção integral de um ninho é – do começo ao fim – 

desenvolvida por uma única formiga: a Içá. Tomando esse dado, podemos 

questionar: por que operárias de formigas saúvas teriam perdido a 

capacidade de executar tarefas completas e de ter as modulações 

comportamentais, presentes em suas mães? 
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As trilhas: 

 Se imaginarmos as trilhas de formigas saúvas como estradas 

fisicamente construídas no solo, recheadas de sinalizações químicas que 

ligam o ninho diretamente à fonte de alimento, certamente teremos uma 

imagem demasiado simplificada do real sobre o problema que as formigas 

têm de resolver, tanto para pegar, como para trazer alimento aos seus 

ninhos. A existência de tais trilhas é verdadeira e elas podem ser facilmente 

observadas nas proximidades de uma colônia de saúvas bem estabelecida 

(Figura 3). Vale ressaltar, porém, que são raros os momentos – se é que 

eles existem – nos quais a única tarefa que a formiga tem a fazer é, 

simplesmente, seguir às cegas uma trilha bem marcada de feromônios até 

uma árvore, para, a partir dela, cortar um pedaço de folha e seguir 

novamente pela única trilha disponível, até que chegue de volta ao ninho. 

Afinal, nem sempre as trilhas estão lá, já construídas, e novas fontes de 

alimento têm de ser encontradas.  

As formigas necessitam engendrar caminhos nunca antes explorados, 

e, uma vez que uma fonte é achada, a trilha tem de ser estabelecida a partir 

do zero. Além disso, não existe apenas uma única trilha que leva a apenas 

uma fonte de alimento, e sim várias trilhas, de tamanhos diferentes, que 

conduzem a lugares distintos. Estas trilhas comunicam-se, cruzando-se e 

podem, ainda, compor verdadeiros labirintos. Existem também as trilhas 

antigas, que devem perder os seus usos, já que a fonte de alimento ali se 
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esgotou. No entanto, alguém poderia contestar que, apesar de todas essas 

sofisticações, um olhar cuidadoso pode revelar que apenas uma ou duas 

regras simples seriam capazes de resolver todos os problemas com que as 

formigas poderiam se deparar (Camazine, Deneubourg et al., 2003). 

 Existem, ao menos, duas maneiras distintas de se investigar esta 

questão. 1) A tentativa de explicação dos diferentes comportamentos 

através das regras que se acredita que existam. Se uma explicação razoável 

é encontrada para um determinado comportamento, então as regras 

estabelecidas continuam a ser aceitas, sem que haja a necessidade de serem 

modificadas ou de que novas regras sejam pensadas e atribuídas. 2) A 

identificação direta – e não por inferência, como no primeiro caso – da 

existência de novas regras ou a ampliação daquelas já estabelecidas. 

 Em 1962, Eduard Wilson publica o artigo “Chemical communication 

among workers of the fire ant Solenopsis saevissima (Fr. Smith). The 

organization of mass-foraging” (Wilson, Edward O., 1962). A partir de 

então, o estudo do comportamento social das formigas, em particular a 

formação de trilhas, não só em Solenopsis saevissima, como também num 

grande número de espécies de formigas, levaria em consideração a 

existência, ou, pelo menos, a possibilidade da existência dos feromônios. 

Nesse artigo, Wilson descreve quatro importantes comportamentos no 

contexto da formação e manutenção das trilhas, nos quais os feromônios 

 45



teriam importante participação. 1) Recrutamento mediado por feromônios – 

nessa descrição, Wilson afirma que os feromônios são os únicos estímulos 

necessários para se provocar um crescimento exponencial no número de 

formigas que passam a compor as trilhas. O tamanho restrito do alimento 

forrageado serviria como mecanismo de retro-alimentação negativa, pois as 

formigas, incapazes de entrar em contato com o alimento (por conta do 

grande número de formigas já presentes ao redor do alimento), não 

marcariam as trilhas com feromônios, de forma a estabilizar a quantidade 

destes já depositados e a quantidade de formigas nas trilhas. 2) Informações 

sobre a qualidade da fonte de alimento poderiam, também, ser transmitidas 

indiretamente – através da quantidade de feromônios presentes nas trilhas, 

as formigas tomariam a decisão de depositar ou não feromônios, isto, claro, 

dependendo da qualidade do alimento. Note-se que a informação sobre essa 

quantidade seria transmitida através do comportamento descrito acima no 

qual as formigas sem acesso direto ao alimento não marcam as trilhas com 

feromônios. 3) Que os ferômonios são espécie específicos. 4) Há, também, 

uma questão sobre um comportamento que ele não consegue explicar 

totalmente, que é o de explorar áreas novas. As formigas formam trilhas e 

marcam com feromônios essas áreas descobertas perto dos ninhos, mesmo 

que estas não tenham alimento ou nenhum outro estímulo aparente. O 

comportamento de se recrutar através do uso de feromônios também está 

presente nesta situação, o que chama atenção de Wilson, pois o único 
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estímulo ou “recompensa” para as formigas parece, à primeira vista, ser 

desconhecido (Wilson, Edward O., 1962). 

 Desde então, vários outros estudos foram feitos na busca da 

compreensão das trilhas de formigas e acabaram por incorporar as idéias 

advindas da descoberta dos feromônios, mas, nem sempre, considerando-os 

como exclusivos ou como sendo uma explicação completa e definitiva para 

o entendimento de todas as particularidades das trilhas de formigas 

(Holldobler e Wilson, 1990; Wehner, 2003). 

 Além do auxílio químico, tanto na orientação das formigas na tarefa 

de conseguir alimento quanto para voltarem ao ninho, na página 404 do 

livro The Ants de Holldobler e Wilson (Holldobler e Wilson, 1990), está 

descrito também que algumas espécies de formigas – as Atta inclusas – 

usualmente constroem estradas no solo. Estas estradas são caminhos limpos 

de vegetação, seja ela viva ou morta, pelos quais as formigas viajam e cuja 

construção pode durar meses, resistindo às chuvas, além de também 

poderem receber marcações químicas (Figura 3). 
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Figura 3: Foto de uma trilha construída por formigas Atta sexdens rubropilosa. Foto 
tirada na Universidade de São Paulo, campus Butantã. (Foto Pedro Ribeiro) 
  

 Porém, não tardou para ficar clara a insuficiência dos feromônios 

como única ferramenta usada pelas formigas para a formação e manutenção 

de suas trilhas. Os estudos, de como formigas caçadoras, que não têm uma 

rota fixa, fazem para achar suas presas e voltar ao ninho, serviram de 

inspiração para que os estudiosos desses assuntos percebessem que as 

formigas, sejam elas formadoras de trilhas ou não, fazem uso de outros 

recursos que não apenas a marcação e a detecção dos feromônios (Franks e 

Fletcher, 1983). Hoje, sabe-se que as formigas são capazes de usar dicas 
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visuais, integração espacial e orientação magnética, além dos feromônios. 

Não só está claro que as formigas usam outras ferramentas de orientação, 

como também que são capazes de aprender a memorizar rotas, medir a 

distância percorrida, conhecer o sentido da marcha que fazem e informar 

suas companheiras sobre qualidade e quantidade de alimento (Jander e 

Jander, 1998; Esquivel, Acosta-Avalos et al., 1999; Acosta-Avalos, 

Esquivel et al., 2001; Camlitepe, Aksoy et al., 2005; Wajnberg, Alves et 

al., 2005; Riveros e Srygley, 2008)(Vilela, Jaffe et al., 1987; Aron, 

Deneubourg et al., 1988; Wehner, 2000; , 2001; Sommer e Wehner, 2005; 

Wehner, Boyer et al., 2006; Wehner e Muller, 2006)(Ribeiro, 1972; 

Wohlgemuth, Ronacher et al., 2002; Wittlinger, Wehner et al., 2006; , 

2007) (Jackson, Holcombe et al., 2004) (Knaden e Wehner, 2006; Merkle, 

Rost et al., 2006; Ronacher, Westwig et al., 2006; Collett, Graham et al., 

2007; Narendra, 2007b; 2007a; Narendra, Cheng et al., 2007; Norgaard, 

Henschel et al., 2007; Hironaka, Inadomi et al., 2008; Jing, Hu et al., 2008; 

Merkle e Wehner, 2008; Riveros e Srygley, 2008; Seidl e Wehner, 2008; 

Wolf, 2008) (Roces, 1990; Roces e Nunez, 1993; Roces, 1994b; 1994a; 

Roces e Holldobler, 1994). Os detalhes de como todas estas capacidades 

interagem e funcionam são, ainda, um conhecimento obscuro, ou seja, 

sabemos pouco além da existência destas capacidades, através de uma 

coleção de alguns exemplos descritos em diferentes espécies de formigas. 
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 A maneira como as formigas usam dicas visuais é, normalmente, 

associada à capacidade de integração espacial que algumas formigas têm, 

principalmente as espécies de deserto (Wehner, 2003). Estas formigas, ao 

caminharem em direção à fonte de alimento, constroem, com ajuda de 

alguns pontos de referência, um mapa de vetores. Assim, se, por exemplo, 

um caminho tortuoso é feito até determinado ponto da trajetória, a formiga 

integra o caminho percorrido de forma a ser capaz de elaborar um vetor em 

linha reta até um determinado ponto de retorno. Este ponto pode ser o 

próprio ninho ou, ainda, uma referência visual no meio do caminho. No 

segundo caso, a formiga constrói outro vetor do ponto de referência visual 

para outro ponto ou para o ninho. Repare que a construção deste mapa de 

vetores (integração espacial) requer que a formiga seja capaz de memorizar 

os pontos de referência e o caminho percorrido (distâncias e mudanças de 

direção e sentido) para que possa fazer um vetor de retorno em linha reta. 

Vale lembrar que este processo de integração espacial é também útil para 

uma segunda visita à área de forrageamento pela mesma formiga. Ela traça 

um caminho mais curto e menos tortuoso entre o ninho e a fonte de 

alimento já conhecida, explicitando, mais uma vez, a necessidade de 

memória e aprendizado das formigas (Collett, Collett et al., 1999; 

Mcleman, Pratt et al., 2002; Wehner, Gallizzi et al., 2002; Collett, Collett 

et al., 2003; Knaden e Wehner, 2004; Grah, Wehner et al., 2005; Knaden e 

Wehner, 2005; Merkle, Rost et al., 2006). 
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 É também descrito que formigas Atta colombica fazem uso de dicas 

magnéticas na construção do sistema de integração espacial. Experimentos 

com estas formigas mostraram que, quando o campo gravitacional é 

artificialmente girado em 180G, uma parte das formigas, que viajava de 

volta para o ninho, inverteu o sentido da marcha. Isto é um indicador de 

que, muito provavelmente, elas se utilizavam de dicas magnéticas na 

construção dos vetores de orientação. Porém, tal fato também sugere que a 

outra parte das formigas pode usar outros mecanismos de orientação, uma 

vez que não mudaram o sentido da marcha por conta da rotação artificial do 

campo magnético. Nesse mesmo trabalho, foi dado um breve e intenso 

pulso magnético no momento em que as formigas voltavam para o ninho. 

Nesta situação, boa parte das formigas passou a se comportar como se 

estivesse perdida (Riveros e Srygley, 2008). 

 Os detalhes, de como o recrutamento de formigas acontece, por parte 

de suas companheiras de ninho, podem revelar outros mecanismos que não 

apenas a deposição de feromônios como ferramenta de recrutamento. O 

próprio material forrageado, por exemplo, pode ser útil para informar as 

companheiras de ninho a respeito da qualidade da fonte de comida 

encontrada (Roces, 1993). Além disso, mecanismos análogos ao descrito 

por Von Frisch para as abelhas podem estar presentes também nas 

formigas, capacitando-as para informar suas companheiras sobre a 

qualidade e distância da fonte de alimento. É descrito, ainda, que formigas 
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cortadeiras são capazes de modular a atividade de forrageamento conforme 

a qualidade e distância da fonte de alimento. Por exemplo, em formigas 

Acromyrmex, foi observado que, conforme a qualidade dos alimentos a 

serem transportados, há uma modulação na velocidade das formigas ao 

percorrerem as trilhas, sendo maior nas situações em que estes alimentos 

são de melhor qualidade. Para a espécie Atta, parece haver outras 

modulações – estas um pouco mais sofisticadas. Quando uma fonte nova de 

alimento, cuja qualidade é considerada boa e já conhecida pelas formigas, é 

encontrada, a velocidade com que a formiga que a encontrou volta para o 

ninho é alta, negligenciando, nesse retorno, inclusive o material a ser 

forrageado, pegando apenas um pequeno pedaço para poder voltar mais 

rapidamente ao ninho e recrutar novas formigas. No entanto, se a fonte de 

alimento é antiga, ou se sua qualidade é desconhecida ou ruim, a formiga 

que a encontra não se apressa em voltar ao ninho para recrutar novas 

formigas (Roces, 1993; Roces e Holldobler, 1994; Roschard e Roces, 

2003). 

 A forma como as formigas sabem se, ao caminharem por uma trilha, 

o fazem no sentido do ninho para a área de forrageamento, ou no sentido 

oposto, é também um enigma parcialmente descrito para algumas espécies, 

mas totalmente obscuro para outras. Por exemplo, as formigas catagliphes 

conseguem, através da geometria da trilha, saber o sentido que estão 
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percorrendo, se em direção ao ninho ou área de forrageamento (Jackson, 

Holcombe et al., 2004). 

Em outros experimentos sobre o assunto, Jackson e colaboradores 

(2004) mostram que os feromônios podem ter outras funções na formação e 

manutenção de trilhas, como, por exemplo, o de servir como sinal negativo 

para exploração. Neste experimento, Jackson fez uma montagem onde as 

formigas Pharaoh podiam forragear numa trilha em que havia uma 

bifurcação. Nesta situação, apenas um dos braços da bifurcação levava ao 

alimento, e os caminhos que as formigas percorriam eram cobertos com 

papel, de forma que poderiam ser removidos junto com possíveis 

marcações químicas. Então, na segunda etapa do experimento, o papel era 

retirado da bifurcação (após ser marcado pelas formigas) e posto numa 

nova bifurcação, na qual os dois caminhos levavam a fontes de alimento. Já 

nesta situação, o lado da bifurcação, na qual o papel usado na primeira 

etapa levava a local sem alimento, foi explorado três vezes menos que o 

lado que, na etapa 1, levava a fonte de alimento. Isso nos sugere que 

marcações químicas podem ter inibido a exploração do caminho que não 

levava ao alimento na etapa 1 (Robinson, Jackson et al., 2005). Em 

experimentos feitos com Monimorium pharaonis, mostra-se a existência de 

diferentes feromônios (com funções diferentes) nas trilhas de formigas, que 

são depositados por formigas diferentes (Jackson, Martin et al., 2007). 
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Já Wittlinger (2006) mostra que as formigas Catagliphes medem a 

distância percorrida através da contagem do número de passos dados. Neste 

experimento, Wittlinger coloca pequenas pernas de pau nas formigas logo 

após elas chegarem à fonte de alimento. Nesta situação, as formigas, ao 

voltarem para o ninho, acabam ultrapassando a entrada, indo mais longe do 

que deveriam. Num segundo teste, Wittlinger corta uma parte das pernas 

das formigas no momento que elas chegam à fonte de alimento. Nesta 

situação, quando retornam ao ninho, as formigas param antes de chegar à 

entrada, andando, portanto, uma distância menor do que deveriam, mas, 

provavelmente, mantendo o número de passos. Ambos os resultados, em 

conjunto, sugerem que as formigas contam o número de passos como 

forma de calcular a distância percorrida e a distância que terá de sê-lo 

(Wittlinger, Wehner et al., 2006). 

 Por fim, Dussutour e colaboradores mostraram que informações 

sobre o trânsito também são incorporadas pelas formigas, de modo que, em 

determinadas condições, as formigas parecem ser capazes de decidir qual 

caminho devem seguir, levando em consideração a quantidade de formigas 

presentes na trilha. Assim, em situações de muito congestionamento, as 

formigas podem optar pelo caminho de menor intensidade de tráfego. 

Dussutour não se limita à descrição do experimento e discussão de seus 

resultados, e, seguindo a tradição de sua escola em Bruxelas, apresenta uma 

explicação, através de modelagem matemática, de que a integração de mais 
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esta informação pode ser feita pelas formigas, sem que haja a necessidade 

de se atribuir a elas capacidades individuais sofisticadas. Trata-se, apenas, 

de mais uma regra que deve ser considerada no sistema (Dussutour, 

Fourcassie et al., 2004; Dussutour, Nicolis et al., 2006). 
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O estado psicológico da formiga: 

 Walter Cunha, em seu livro Explorações no Mundo Psicológico das 

Formigas, publicado em 1972, propôs uma série de experimentos que 

tinham como objetivo investigar as alterações comportamentais das 

formigas Nylanderia fulva provocadas por um distúrbio em suas trilhas. 

Com base em testes empíricos, o autor sugere-nos que o estudo do 

comportamento das formigas deve levar em conta os fenômenos 

psicológicos de intenção e interpretação e admitir que elas não se 

comportam como uma máquina de reação automática a estímulos do 

ambiente (Cunha, 1972). 

 A aceitação de uma complexidade individual de cada formiga pode 

ampliar o leque de possibilidades comportamentais. Afinal, o mesmo 

estímulo químico, por exemplo, pode despertar respostas comportamentais 

distintas, isto, claro, dependendo da situação (estado psicológico, como 

diria Walter Cunha) em que a formiga se encontra. Uma formiga pode 

reagir de uma forma diferente a uma ameaça, de acordo com suas 

experiências passadas. Num sentido mais restrito, sem se considerarem os 

aspectos temporais, poderíamos dizer que existe uma importância do 

contexto na resposta comportamental de cada formiga aos estímulos 

externos. Assim, uma formiga poderia reagir de maneira diferente a uma 

ameaça, se próxima ou distante de seu ninho (Cunha, 1972). Essa 

modulação comportamental teria uma função ecológica óbvia, afinal, uma 
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ameaça próxima ao ninho tem uma importância diferente dessa mesma 

numa distância maior. Parece também existir uma modulação 

comportamental, com respostas distintas aos mesmos estímulos ambientais, 

que é dependente da tarefa que a operária executa. Por exemplo, uma 

formiga saúva, ao transportar um pedaço de fungo de um local para outro é 

estimulada a procurar lugares úmidos para depositá-lo (Roces e 

Kleineidam, 2000). No entanto, quando o transporte é de um pouco de lixo, 

a formiga procura um lugar seco para colocá-lo (Ribeiro e Navas, 2007). 

Assim, parece existir uma dependência da tarefa em execução com relação 

às respostas ao estímulo ambiental. 

 As evidências que demonstram tal estado psicológico podem não ser 

definitivas, mas, certamente, a aceitação do mesmo fará com que as 

explicações para os comportamentos observados incorporem uma nova 

classe de argumentos, e, também, que a necessidade da compreensão da 

complexidade individual para o entendimento do comportamento coletivo 

torne-se, de forma definitiva, um ponto que não pode ser ignorado. 

Portanto, parecem existir duas fronteiras distintas no que diz respeito à 

compreensão da organização social destes insetos. 1) a descoberta e o 

entendimento de novas regras de interação, e a incorporação das mesmas 

dentro do mesmo princípio geral: auto-organização. 2. O uso de resultados 

empíricos novos ou observações de comportamentos podem, de maneira 
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direta ou indireta, sugerir uma insuficiência do princípio geral, o que nos 

deve levar a uma discussão sobre a possível reformulação desse princípio. 
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O animal estudado: 

 Quando nos referimos às saúvas, é válido rememorarmos duas 

famosas citações que atribuem uma breve homenagem a estes insetos. A 

primeira delas está na famosa obra Macunaíma, de Mário de Andrade: 

“pouca saúde e muita saúva os males do Brasil são”, referência que se 

conecta a outra citação, presente no livro Policarpo Quaresma de Lima 

Barreto: “ou o Brasil acaba com a Saúva ou a Saúva acaba com o Brasil”. 

Para além de seus valores literários, ambas as frases denotam, sobretudo, 

uma identidade brasileira com esta espécie. Por exemplo, o fato de ter se 

tornado uma praga muito conhecida de plantações atribuiu-lhe um 

reconhecimento social que atingiu grande difusão cultural no país. Além 

disso, como a espécie Atta sexdens rubropilosa tem ocorrência em grande 

parte de América Tropical, destacando-se pela presença em todos os 

biomas brasileiros, torna-se evidente a importância ecológica desta espécie. 

E justamente devido à importância desta espécie, passamos a explorar, 

aqui, a compreensão dos mecanismos – ainda que isto se dê de modo 

parcial – que permitem a formação e manutenção de trilhas de 

forrageamento. Ou seja, nosso foco está voltado para as questões 

relacionadas à sofisticada organização social e à aparente simplicidade 

individual destes insetos, que motivaram os experimentos a serem 

apresentados na presente pesquisa. 
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Como todo animal eusocial, as saúvas apresentam, entre outras 

características, uma casta fértil e reprodutiva, e outra infértil, no caso, as 

formigas operárias. No que diz respeito a estas últimas, apresentam-se em 

diferentes tamanhos (Figura 4), cada qual responsável por uma função 

(trabalho) dentro ou fora do ninho – embora haja, em determinados 

momentos, uma flexibilidade na troca de funções –, que pode ser 

subdividido em tarefas (Holldobler e Wilson, 1990; Hart, Anderson et al., 

2002). 

                                   

Figura 4: Foto de operárias de diferentes tamanhos de Atta sexdens rubropilosa, com a 
indicação de algumas de suas funções (jardineira, lixeira, cortadeira e soldado) (Foto 
Pedro Ribeiro) 
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Cada operária, portanto, cumpre uma parte do que precisa ser feito 

(Figura 5), e a colônia sobrevive graças a uma harmônica interação do 

trabalho feito por cada um de seus membros. É, portanto, uma sociedade 

onde os seus membros - de forma, pelo menos aparentemente, altruística – 

desempenham suas funções tendo, como resultado, o bem coletivo – a 

sobrevivência e reprodução da colônia: 

 

          

Figura 5: Quatro exemplos de comportamentos feitos pelas formigas: operárias 
transportando um pedaço de folha (A); jardineiras cuidando do fungo (B); babá 
cuidando de uma larva (C); e lixeiras transportando fungo (D). (Fotos Joana Fava Alves 
e Pedro Ribeiro). 

 61



A abordagem experimental: 

As trilhas entre o ninho e a área de forrageamento, feitas por várias 

espécies de formigas, são vias de mão dupla sem uma linha de separação; 

formigas que vão e voltam da área de forrageamento, encontrando-se umas 

com as outras ao longo de toda trilha (Burd, Archer et al., 2002; Burd e 

Aranwela, 2003). Essas trilhas são uma solução refinada de orientação, cuja 

complexidade do sistema de recrutamento de operárias, bem como do 

sistema de marcação química, ainda estão por ser revelados (Jackson e 

Ratnieks, 2006). 

 Com o objetivo de investigar os mecanismos e as capacidades 

comportamentais que permitem às formigas saúvas construírem suas 

trilhas, usamos, como principal forma de investigação, uma montagem 

experimental criada por nós (Figura 6), na qual as formigas foram 

obrigadas a forragear em um sistema de direção de mão simples. A busca 

por uma situação experimental, que fosse diferente de qualquer situação 

natural, foi intencional. A justificativa para isso baseia-se no fato de que 

acreditamos que, ao promover uma situação não natural, teríamos uma 

ferramenta capaz de descobrir comportamentos e capacidades normalmente 

não visíveis numa situação natural. A capacidade de improvisação de 

qualquer animal é mais visível numa situação em que algo novo tem de ser 

criado. Se tudo o que se tem a fazer é seguir um comportamento padrão – 

talvez até inato –, pouco ou nada resta para um exercício de criatividade, 
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uma vez que a solução já está dada. É evidente que, ao falarmos de 

formigas, não podemos tratar do processo de criatividade como se 

falássemos de primatas – seres-humanos inclusos. No entanto, algum tipo 

de improvisação, apropriação de capacidades raramente usadas ou 

aprendizado podem, eventualmente, ser atribuídos às formigas. Desta 

forma, justifica-se uma montagem experimental que tenha a pretensão de 

impor um problema para as formigas cuja solução é o único modo de 

garantir a própria sobrevivência, o que pode obrigá-las a explicitar 

comportamentos ou capacidades normalmente escondidas. 
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Figura 6: O aparato experimental consiste em duas pontes paralelas que conectam o 
ninho com a área de forrageamento. Cada ponte é feita de três peças de madeira, duas 
pernas verticais de diferentes tamanhos e uma horizontal perpendicular. A parte final (a 
perna maior) da ponte de ida não encosta no chão da área de forrageamento (existe uma 
falha de 4,5cm), portanto, as formigas só podem completar a viagem de ida se, ao 
chegarem ao final da ponte, pularem ou se deixarem cair numa queda não voluntária. A 
perna longa da ponte de ida é diretamente conectada com o chão da área de 
forrageamento, no entanto, a perna curta não fica em contato com o chão da área do 
ninho: deixa também uma falha de 4,5cm. Logo, as formigas, para retornarem ao ninho, 
têm, novamente, de pular ou se deixarem cair. 
 
 Grande parte dos experimentos fez uso desta montagem, e eles 

podem ser caracterizados em três grupos distintos 1) Experimentos em que 

colônias de formigas eram colocadas nessa montagem e obrigadas a 

forragear usando, assim, um sistema de mão simples de direção. Neste 

grupo de experimentos, algumas manipulações foram feitas, como, por 

exemplo, substituição de pontes usadas por novas no meio do experimento, 

além de pequenas alterações nas montagens experimentais. Os testes 

buscavam resultados qualitativos e, sempre que necessário e possível, 
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quantitativos também. 2) Teste em campo. Neste grupo de experimentos, a 

montagem experimental foi adaptada com o objetivo de testar, de forma 

qualitativa, a viabilidade do sistema de mão simples no campo. Repare que, 

aqui, existe pelo menos uma diferença importante com relação aos testes 

feitos no laboratório, visto que as formigas, neste caso, não eram obrigadas 

a forragear usando o sistema, pois existiam outras fontes de alimento 

disponíveis. 3) Testes no escuro total. Neste grupo de experimentos, há 

testes semelhantes aos feitos no primeiro grupo, importando ressaltar que, 

desta vez, ocorreram totalmente no escuro. As questões específicas dos 

métodos serão descritas nos capítulos seguintes, de forma a detalhá-los de 

acordo com o assunto específico em questão. 

 Assim, dentro do contexto apresentado nesta introdução, todas essas 

abordagens experimentais associadas permitem investigações específicas 

em aspectos relacionados às trilhas de formigas. A investigação, por 

exemplo, de como uma colônia de formigas saúvas consegue se reorganizar 

no sistema não natural proposto e o provável processo de aprendizado 

envolvido na resolução deste problema trazem, potencialmente, 

informações valiosas a respeito da organização social e das capacidades 

individuais destes insetos. 

 São inúmeras as perguntas e investigações que podem ser feitas com 

o sistema proposto, destacando-se, primordialmente, as seguintes: apenas o 

comportamento inato é suficiente para que o problema seja resolvido? De 

 65



que forma cada formiga reorienta-se na arena de forrageamento e como ela 

o faz no escuro total? Qual o efeito do tempo de exposição ao sistema na 

eficácia de resolução do problema por parte das formigas? As formigas, ao 

chegarem ao final da ponte, pulam ou se soltam? As formigas “sabem” o 

que vão encontrar após o pulo e, se o sabem, como o podem saber? O 

número de formigas presentes na colônia influencia na eficácia da 

resolução do problema? São todas as formigas que “aprendem” a resolver o 

problema ou apenas uma parte da colônia? Qual o papel dos feromônios na 

resolução do problema proposto? Enfim, como é que as informações 

necessárias para que a formação de uma trilha de formigas aconteça são 

transmitidas no sistema proposto? 

 Partindo-se destas questões, o presente trabalho atinge, em suma, 

dois objetivos distintos. O primeiro diz respeito à criação e comprovação 

da viabilidade de um novo método de estudos, que tem potencial para 

responder às perguntas acima e, eventualmente, as demais que surgirem no 

âmbito desta pesquisa. Uma vez que tais perguntas sejam respondidas, uma 

compreensão mais completa dos insetos sociais certamente será feita. É 

possível prever-se que as conclusões e inferências teóricas, embasadas em 

estudos feitos por meio dessa montagem experimental, devem incluir e 

também ultrapassar o entendimento específico da questão estudada. O 

segundo objetivo diz respeito ao uso empírico do método apresentado para 

o estudo de algumas das questões apresentadas, com as respectivas 
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discussões específicas dos resultados bem como algumas inferências 

teóricas mais gerais. 
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Pequena digressão sobre o estudo do comportamento 

Causa e Função 

A função do ovário e de todo o conjunto de órgãos e processos que 

resultam na produção dos ovos complementam-se com o comportamento 

reprodutivo. A função de um órgão só se completa com o comportamento 

que o usa. O estudo funcional do comportamento é a busca de suas 

conseqüências para a sobrevivência e para a reprodução. É no exame do 

contexto adaptativo e dos efeitos do comportamento que podemos 

descobrir suas funções. Entendido o organismo como um sistema que está 

configurado para manter-se e reproduzir-se, com a manutenção 

subordinada à reprodução, é no entendimento do papel de cada 

comportamento que se dá o estudo funcional. É comum que os estudantes 

de Psicologia e Biologia sintam um certo mal-estar com o conceito de 

função, devido à sua proximidade com as idéias de meta, fim, finalidade, 

propósito e objetivo. Trata-se de um desconforto filosófico, em face do 

justo receio de adotar uma visão teleológica da evolução, como se o futuro 

pudesse determinar o passado.  

Tal inquietude, no entanto, decorre de um exame superficial do 

conceito de função. É claro que é uma tolice rematada conceber a 

evolução como um desígnio divino, algo como a realização de um projeto 

ou o desdobramento de um plano de alguma forma presente desde sempre. 

Uma das muitas notáveis propriedades da mente humana é a sua 
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habilidade de decifrar as intenções por trás do comportamento alheio. 

Essa faculdade, tão adaptativa nas relações sociais, facilmente transborda 

de seu uso funcional, levando-nos à ilusão de perceber intencionalidade e 

consciência onde elas não existem. Programando engenhosamente a 

movimentação de alguns pequenos círculos numa tela de computador, o 

leitor poderá demonstrar a um observador sua tendência a interpretar a 

movimentação como se houvesse um enredo de fugas e perseguições. Ora, 

ao aprender que o estudo científico não pode deixar-se contaminar 

ingenuamente pela subjetividade, o estudante pode hesitar quando se 

depara com o conceito de função. Contudo, é preciso entender que a 

Ciência pode adotar termos de uso corrente sem trazer suas conotações e 

implicações. A descoberta de que o canto do tico-tico tem a função de 

proteger seu território e seduzir as fêmeas não significa que o animal 

tenha de seu comportamento a mesma consciência que tem um ser humano 

em situações análogas. Assim como não há erro conceitual em descrever 

as peças de um automóvel, dizendo qual é o objetivo de cada uma delas, ou 

dizer que um robô procura e usa a tomada para se recarregar, ou com o 

objetivo de recarregar sua bateria, assim também não há teleologia em 

reconhecer que a evolução criou organismos dotados de recursos, que dão 

conta de sua manutenção e reprodução, agindo como se estivessem sendo 

controlados pelas conseqüências de suas ações. 
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 O controle de suas ações, no entanto, aquilo que os leva a fazer o 

que fazem a cada momento, constitui um outro tipo de fenômeno, que 

devemos chamar de causas do comportamento. O que leva a Içá a fazer 

cada um de seus movimentos são os estímulos do ambiente e de seu próprio 

corpo, seus hormônios e as programações de seu sistema nervoso. 

Portanto, a pergunta “por que a içá alimenta as larvas?” tem duas 

respostas, uma funcional e outra causal. A observação de que as larvas de 

formigas são inertes, incapazes de se alimentarem sozinhas, terá valor no 

plano funcional. Já a indagação "será que as larvas dão algum sinal de 

suas necessidades, ou a produção de ovos de alimentação obedece a um 

programa que independe do estado das larvas?" cabe no plano causal. 

Investigar se a quantidade de testosterona afeta a freqüência ou a 

intensidade do canto do tico-tico é um estudo causal. Já, o efeito do canto 

sobre a preservação do território é uma questão funcional. Note-se que 

esse mesmo canto deve também ser entendido como estímulo que atinge os 

ouvidos dos machos rivais. Examinado desta forma, em busca de como ele 

controla as ações dos rivais, por exemplo, fazendo-os mais ou menos 

agressivos, o canto está dentro de um estudo causal. 

 Niko Tinbergen, prêmio Nobel de 1973, organizou os tipos de estudo 

do comportamento como quatro tipos de resposta à pergunta “por quê”: a 

resposta causal, a funcional e mais duas que não serão aqui examinadas. 

Filogênese: por que esta espécie tem este comportamento? Como evoluiu? 
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Como se comportavam seus ancestrais? Quais foram as pressões seletivas 

que moldaram seu comportamento? Ontogênese: o repertório 

comportamental de uma espécie não surge todo no recém-nascido. Como 

se dá seu desenvolvimento? Por que tal comportamento aparece em tal 

idade? Qual é o papel do aprendizado (Tinbergen, 1963)? 

 O entendimento da diferença entre causa e função serve bem para 

evitar confusões conceituais. O esclarecimento da função de um 

comportamento não resolve o problema funcional, mas é útil para gerar 

hipóteses sobre os fatores que atuam sobre ele. Existem mariposas que, 

subitamente, em pleno vôo, deixam-se cair como se tivessem sido 

mortalmente feridas. Alguns segundos depois, antes de atingirem o solo, 

elas recobram seu vôo normal. A descoberta de que a função desse 

comportamento é protegê-la do ataque de morcegos leva-nos a buscar 

algum órgão receptor do ultra-som usado pelos morcegos em seu sistema 

de ecolocação. 

 Em condições normais, no ambiente natural, os fatores causais e as 

funções têm um entrosamento admirável. A receptividade sexual acontece 

quando o organismo está pronto para a reprodução, apetites específicos, 

quando ocorrem carências específicas, a sede, quando falta água, e assim 

por diante. Sim, esse entrosamento torna-se admirável quando se apreende 

bem a noção de que uma função não produz, por si só, o comportamento 

correspondente. Não é óbvio que a falta de água leve o animal a beber. 
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Entre a falta de água nos tecidos e as atividades de procurá-la e ingeri-la, 

é necessária a ação de fatores causais adequados, a começar pelo 

reconhecimento correto do objeto, ou seja, o animal deve engolir água e 

não areia ou flores. E deve tomá-la e não atacá-la com mordidas. A 

compreensão da diferença entre causa e função tem a virtude de 

problematizar o comportamento. 

 Em condições anormais, seja no ambiente natural, seja no 

laboratório, causas e funções podem desencontrar-se, revelando de forma 

dramática como é notável o entrosamento normal. Lesões do hipotálamo 

lateral tornam os ratos inapetentes, a ponto de morrerem de inanição com 

comida abundante ao seu alcance. As vítimas humanas de anorexia 

entendem bem a diferença entre precisar de comida e ter fome. Drosófilas 

mutantes sem asas movem as patas traseiras como se as estivessem 

limpando. Alguns cães domésticos dão uma volta em torno do lugar onde 

estão prestes a se deitarem para dormir. Há pelo menos um caso bem 

documentado de cópula entre um chimpanzé e uma fêmea babuína. E 

temos também que estar preparados para encontrar comportamentos cuja 

função principal (ou original) não é sua única função, como a sexualidade 

dos bonobos que, em condições normais no ambiente natural, inclui 

rotineiramente relações entre machos, entre fêmeas e entre adultos e 

jovens impúberes. Há alguns casos documentados de adoção 

interespecífica. No comportamento lúdico, tão comum em mamíferos, mas 
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presente também em aves, os jovens fazem coisas de adultos, tanto fora do 

contexto funcional como do causal. 

 Assim como nossa capacidade empática pode induzir-nos ao erro de 

antropomorfizar o comportamento animal, os animais também têm seus 

transbordamentos motivacionais. Tais exceções não devem ofuscar o 

extraordinário ajuste entre causas e funções sem o qual não haveria 

manutenção nem reprodução. 

" O homem que disputa o osso a um cão tem sobre este a grande vantagem de saber 

que tem fome; e é isso que torna grandiosa a luta" 

(Quincas Borba; Machado de Assis )                
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 Dessa forma, apesar de as discussões a serem apresentadas neste 

trabalho concentrarem-se nas razões causais dos comportamentos 

observados, as questões funcionais não devem ser esquecidas. Até porque o 

entendimento da função de determinado comportamento é requisito 

fundamental para a compreensão dos processos evolutivos que levaram ao 

seu surgimento. Se considerarmos que os comportamentos aqui observados 

e descritos dizem respeito a situações particulares, nas quais sofisticadas 

capacidades individuais (por exemplo, aprendizado) das formigas se fazem 

necessárias para que os comportamentos aconteçam, a compreensão da 

função pode ser levada para outro nível. Afinal, não é apenas o 

entendimento da função do comportamento per se que se faz necessário, 

mas é fundamental também que se compreenda a função das capacidades 

permissivas, aquelas que possibilitam que o comportamento aconteça, por 

exemplo, como a capacidade de detectar a presença de feromônios, 

permitindo às formigas seguirem uma trilha química tal como no 

comportamento observado. 
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Capítulo 2: 

 

Formigas aprendem a usar trilhas unidirecionais 

 

Resumo: 

Muitas trilhas de formigas entre o ninho e a área de forrageamento 

são, obrigatoriamente, consideradas estradas de mão dupla, devido ao 

caminho marcado por feromônios. Nesses caminhos pelos quais fazem a 

sua viagem, a única maneira de uma formiga voltar ao ninho, depois de 

pegar um pouco de comida, é seguir a rota quimicamente marcada. Essas 

trilhas são um paradigma biológico na teoria da auto-organização quanto 

aos feitos coletivos dos animais. Uma maneira de testar a suficiência dos 

modelos atuais é perturbar os arranjos naturais em que as regras de 

interação deram origem aos padrões auto-organizados. 

Nós desenvolvemos um método que impede as formigas de 

forragearem em trilhas de mão-dupla. A única maneira de forragear dá-se 

através de duas rotas separadas, de forma que elas não podem voltar pelo 

mesmo caminho que fizeram para chegar à comida ou ao ninho. De 

maneira contrária ao que a teoria atual poderia antecipar, operárias de 

formigas cortadeiras Atta sexdens rubropilosa podem resolver esse 

problema. Nós sugerimos que essa habilidade é uma conseqüência 

evolutiva da necessidade de lidar com irregularidades ambientais que não 
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poderiam ser resolvidas através de comportamentos excessivamente 

estereotipados, e que isso é um exemplo de um fenômeno abrangente. Nós 

também indicamos que esse método pode ser usado para estudo com outros 

animais invertebrados e vertebrados para estudos de orientação, memória, 

percepção, aprendizado e comunicação. 
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Abstract: 

Many ant trails between nest and foraging ground are considered 

compulsory two-way roads because of the pheromone-marked path on 

which the workers travel. The only way to get back home, after grasping a 

food load, is to take the chemically marked route. As such trails are the 

biological paragon of Self-organization Theory regarding the collective 

achievements of animals, a way to test the sufficiency of current models is 

to disrupt the natural arrangements in which the rules of interaction give 

origin to the self-organized pattern. We have developed a method to stop 

foraging ants from shuttling on two-way trails. The only way to forage is to 

take two separate roads, as they cannot go back on their steps after arriving 

at the food or at the nest. Contrary to what present theory would anticipate, 

workers of the leaf-cutting ant Atta sexdens rubropilosa can solve the 

problem. We suggest that their ability is an evolutionary consequence of 

the need to deal with environmental irregularities that cannot be negotiated 

by means of excessively stereotyped behavior, and that it is but an example 

of a widespread phenomenon. We also suggest that our method can be 

adapted to other species, invertebrate and vertebrate, in the study of 

orientation, memory, perception, learning and communication. 
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Capítulo 2.1: 

Formigas aprendem a usar trilhas unidirecionais (experimento básico) 

Introdução: 

Grande parte das trilhas de formigas entre o ninho e o alimento são 

vias de mão dupla. Formigas que estão no trajeto de ida encontram e tocam 

as suas companheiras, que retornam ao longo de toda a trilha em caminhos 

marcados por feromônios (Carthy, 1950; , 1951; Wilson, 1971; Burd e 

Aranwela, 2003). Estas trilhas são consideradas um interessante exemplo 

de como algo complexo pode ser fruto da interação de algumas poucas 

regras, configurando-se, assim, um exemplo par excellence das idéias a 

respeito de sistemas auto-organizados (Beckers, Deneubourg et al., 1990; 

Camazine, Deneubourg et al., 2003; Wehner, 2003; Jackson, Holcombe et 

al., 2004; Ratnieks, 2005; Robinson, Jackson et al., 2005; Dussutour, 

Nicolis et al., 2006; Jackson e Ratnieks, 2006; Sumpter, 2006; 

Vandermeer, Perfecto et al., 2008). No entanto, em situações em que as 

formigas tenham de lidar com um sistema não natural, surge a indagação de 

como o sistema dito auto-organizado pode ser suficientemente flexível para 

dar conta dos desafios impostos pela situação não natural. 

Um questionamento desse tipo carrega um aspecto empírico e um 

aspecto teórico. O primeiro diz respeito à dúvida sobre o modo como as 

formigas, expostas a esta situação não natural, vão exibir um 
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comportamento flexível, capaz de superar o desafio imposto. O segundo 

deriva da resposta positiva ao primeiro e que, ao ser confirmada, acaba por 

nos remeter à pergunta sobre a abrangência do modelo teórico com relação 

ao seu potencial para explicar o comportamento das formigas. Em suma: 

será que o comportamento das formigas realmente pode ser entendido 

como um sistema auto-organizado, sendo ele funcional na ausência de 

flexibilidade de comportamento individual? 
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Objetivos: 

A primeira parte deste trabalho tem dois objetivos distintos e 

dependentes, cada qual com duas respostas qualitativas possíveis. 1) 

verificar se existe uma dependência do caminho de ida no retorno das 

formigas para o ninho. Para este objetivo, temos duas respostas possíveis: 

sim ou não. Caso a resposta seja não, uma segunda investigação faz-se 

automaticamente necessária: 2) verificar a existência ou não de 

funcionalidade nas trilhas unidirecionais formadas. Quanto a esta 

investigação, também temos duas respostas possíveis: sim ou não. Faz-se 

necessário ressaltar que definimos aqui como trilhas funcionais aquelas 

onde existe corte e transporte de folhas, sendo que o simples fluxo de 

formigas por um determinado caminho não implica a funcionalidade da 

trilha. 

 

Métodos: 

 Foram formadas, para o experimento, vinte e cinco sub-colônias2 de 

Atta sexdens rubropilosa, provenientes de cinco colônias matrizes distintas, 

cujas rainhas foram coletadas em Águas de São Pedro – pequena cidade 

situada no interior de São Paulo na região de Piracicaba. Estas sub-colônias 

                                                 

2 Sub-colônias são definidas nesta tese como colônias de formigas sem rainhas, formadas a partir 
de colônias com rainha (colônias matrizes). Para tanto, basta que uma parte da colônia matriz seja retirada 
e isolada. Nelas, as operárias de sub-colônias apresentam os mesmos comportamentos das operárias das 
colônias matrizes. Sub-colônias podem sobreviver perfeitamente por até 12 meses. 
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eram compostas por uma única panela de fungo3 de, aproximadamente, 4L 

de volume. Elas foram mantidas em bandejas plásticas de 50cm x 40cm 

(figura 7) por dez dias, para que pudessem se ajustar ao novo ambiente 

após a separação das colônias matrizes. 

 

Figura 7: Colônia posta na bandeja onde permanecia para se ajustar 
antes de iniciar o experimento (Foto Pedro Ribeiro) 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Sauveiros naturais constroem câmaras subterrâneas nas quais um fungo simbionte é cultivado – o 
verdadeiro alimento das formigas. Estas câmaras são chamadas de panelas (Mariconi, Autuori). Em 
formigueiros criados em laboratório, potes plásticos simulam estas panelas, de forma que as formigas 
cultivam o fungo simbionte nestes potes. Nesta tese, estes potes são chamados de panelas de fungo. 
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Às sub-colônias foram oferecidas folhas ad libitum de Acalipha. O 

corte intenso, seguido de implantação na esponja de fungo, foram os 

critérios usados para verificar se as colônias se ajustaram bem ao novo 

ambiente. Nas situações em que existisse alguma dúvida com relação ao 

total ajuste das colônias ao novo ambiente, estas eram descartadas ou 

reincorporadas às colônias matrizes. Como resultado, 25 sub-colônias 

saudáveis foram colocadas na montagem experimental descrita na Figura 6. 
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Figura 6: O aparato experimental consiste em duas pontes paralelas, que conectam o 
ninho com a área de forrageamento. Cada ponte é feita de três peças de madeira, duas 
pernas verticais de diferentes tamanhos e uma horizontal perpendicular. A parte final (a 
perna maior) da ponte de ida não encosta no chão da área de forrageamento, pois existe 
uma falha de 4,5cm. Com isso, as formigas só podem completar a viagem de ida se, ao 
chegarem ao final da ponte, pularem ou se deixarem cair numa queda não voluntária. A 
perna longa da ponte de ida é diretamente conectada com o chão da área de 
forrageamento. No entanto, a perna curta não fica em contato com o chão da área do 
ninho, deixando também uma falha de 4,5cm. Portanto, as formigas, para retornarem ao 
ninho, têm, novamente, de pular ou se deixar cair. (obs: esta figura já foi apresentada no 
capítulo anterior, mas está sendo repetida aqui para facilitar a leitura). 
 

 Nestas colônias, diariamente, eram oferecidas quantidades de folhas 

ad libitum de Acalipha exclusivamente no centro da bandeja, o que tornou 

possível a atividade de forrageio somente com a formação de trilhas 

funcionais de mão simples. Métodos alternativos para imposição de 

formação de trilhas de mão simples em formigas já foram usados, até onde 

sabemos, outras três vezes (Rosengren, 1971; Nonacs, 1990; Lamb e 

Ollason, 1994). No entanto, em todos os casos as montagens experimentais 

ou objetivos e as espécies de formigas estudados eram diferentes dos 
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nossos. As folhas que não fossem transportadas pelas formigas em 24h 

eram retiradas e ofereciam-se, então, novas folhas. Esta situação foi 

observada em quatorze colônias e durou 20 dias. Outras oito foram 

observadas por três meses (três colônias não formaram trilhas de mão 

simples e as observações foram interrompidas no sexto dia, após a 

colocação das colônias no sistema de pontes descrito na figura 6). 

 Um modo alternativo de se fazer com que trilhas de mão simples 

possam ser formadas consiste no aumento gradual da distância dos vãos 

entre as pontes e a área de forrageamento, e entre a ponte e a área do ninho. 

Nesta manipulação, o tamanho dos vãos começa em 1 cm e é aumentado 

diariamente em 0,5 cm, o que leva as formigas a fazerem viagens 

funcionais num sistema de mão dupla, até que os vãos tenham pelo menos 

3,0 cm de tamanho. Com três centímetros, raros retornos pela ponte de ida 

poderiam acontecer e isso ocorreu devido ao fato de que as formigas 

podem ficar dependuradas pelas patas traseiras ao final da ponte – que dá 

acesso à área de forrageamento – ao mesmo tempo em que outras formigas 

poderiam estar logo abaixo, carregando pedaços de folhas. Nesta situação, 

formigas e folhas puderam ser “pescadas” pela formiga que se dependurava 

pelas patas traseiras na ponte. De qualquer forma, estes eventos são raros e 

não acontecem quando o vão tem mais de 3 cm. 
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Resultados: 

 Vinte e duas das 25 colônias expostas à montagem experimental 

formaram trilhas funcionais de forrageamento, mas três colônias não foram 

capazes de cortar e transportar folhas em quantidade suficiente para 

manutenção da esponja de fungo. Estas colônias foram expostas durante 6 

dias ao aparato e à diminuição acentuada do volume do jardim de fungo, e, 

por conta desta diminuição, fomos obrigados a encerrar o experimento. Das 

22 colônias que formaram trilhas funcionais, 14 foram mantidas no sistema 

por 20 dias, e oito por 90 dias. Em nenhuma delas, foram observadas 

quedas acentuadas e comprometedoras no volume da esponja de fungo 

(pequenas variações no volume de fungo são naturais, e o critério de 

classificação para se determinar se eram acentuadas e comprometedoras ou 

não, foram subjetivos e baseados na experiência do pesquisador). Todas as 

trilhas funcionais formaram-se apenas depois de 30 horas de exposição ao 

aparato, e, em nenhum caso, após 60 horas. 

 A partir desse robusto resultado do experimento básico, foram feitas 

algumas pequenas alterações metodológicas (de caráter apenas 

exploratório), com o objetivo de possibilitar a formulação de hipóteses a 

respeito dos mecanismos causais existentes nas colônias ou nas formigas, 

que permitiram a observação do comportamento descrito. Vale lembrar 

que, nesta fase do trabalho, os testes visavam apenas ao objetivo de prover 
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resultados que pudessem servir de indução para a formulação de hipóteses, 

e não eram, portanto, experimentos desenhados com o rigor necessário para 

se testarem hipóteses. 

 

Manipulações experimentais e observações de caráter exploratório: 

 Todos os testes descritos nesta sessão fizeram uso de outras colônias 

que não aquelas usadas no experimento básico. Nesta sessão, a 

manipulação experimental está descrita e o resultado qualitativo é 

apresentado em seguida. 

1) – manipulação – Três sub-colônias foram submetidas ao mesmo 

protocolo experimental descrito no experimento básico. No quinto dia 

de experimento, momento em que as trilhas de mão simples já haviam 

se formado, as pontes foram invertidas de posição. A ponte de ida, que 

estava situada à esquerda da colônia, foi colocada à direita, e vive-versa. 

– resultados – Após a inversão de posição das pontes, trilhas funcionais 

de mão    simples se formaram nas três colônias em até 10h. 

2) – manipulação – Cinco sub-colônias foram submetidas ao mesmo 

protocolo experimental descrito no experimento básico. No quinto dia 

de experimento, momento em que as trilhas de mão simples já haviam 

se formado, as pontes de ida – com a colocação de uma pequena 

madeira no vão – foram transformadas em pontes potencialmente de 

mão dupla (Figura 8). 
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Figura 8: Esquema da montagem experimental do controle. A pequena barra vermelha 
ao final da ponte de ida simboliza a madeira colocada de forma a tornar a ponte de mão 
dupla. 
 

Todas as cinco colônias foram mantidas neste sistema (com pontes 

de ida sem vão) por três dias (folhas de Acalipha foram oferecidas no 

centro da bandeja, seguindo o mesmo protocolo do experimento básico). 

Findo o terceiro dia nesta situação, foi retirada a pequena madeira, que 

possibilitava ser de mão dupla a trilha de ida, de forma a implicar que, 

formando-se trilhas funcionais, obrigatoriamente, estas seriam de mão 

simples. 

- resultados – Todas as cinco colônias formaram trilhas funcionais 

de mão dupla de direção em até 10 minutos após a transformação da ponte 

de ida em uma ponte sem vão – o trânsito de mão simples foi, 

aparentemente, abandonado quase que imediatamente pelas formigas. 

Depois que a madeira (que completava o vão) foi retirada da ponde de ida 

(oitavo dia de experimento), apenas duas das cinco colônias formaram 

trilhas funcionais em até 6 dias de experimento. 
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3) – manipulação – Cinco sub-colônias foram submetidas ao mesmo 

protocolo experimental descrito no experimento básico. No quinto dia de 

experimento, momento em que as trilhas de mão simples de direção já 

haviam se formado, as pontes de ida foram transformadas em pontes com a 

possibilidade de ser de mão dupla com a colocação de uma pequena 

madeira no vão (Figura 8). Todas as cinco colônias foram mantidas neste 

sistema (com pontes de volta sem vão) por três dias (folhas de Acalipha 

foram oferecidas no centro da bandeja, seguindo o mesmo protocolo do 

experimento básico). Findo o terceiro dia nesta situação, retirou-se a 

pequena madeira que possibilitava à trilha de volta ser de mão dupla, vindo 

a se formarem trilhas funcionais, que, obrigatoriamente, seriam de mão 

simples. 

 - resultados – Todas as cinco colônias formaram trilhas funcionais 

de mão dupla em até 10 min após a transformação da ponte de volta em 

uma ponte sem vão – o trânsito em mão simples de direção foi 

aparentemente abandonado quase imediatamente pelas formigas. Depois 

que a madeira (que completava o vão) foi retirada da ponde de volta (oitavo 

dia de experimento), apenas 3 das cinco colônias formaram trilhas 

funcionais em até 6 dias de experimento. 

4) – manipulação – Esta montagem experimental teve uma sutil e 

importante diferença em relação ao experimento básico. A área de 
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forrageamento era composta por três bandejas distintas e conectadas em 

seqüência (Figura 9). 

 

 

Figura 9: Esquema da montagem experimental na qual há três bandejas de 
forrageamento, duas de trânsito e uma central, onde eram oferecidas as folhas.  
 

A ponte de ida tinha o seu final próximo da bandeja de forrageamento, 

localizada à esquerda; as folhas eram oferecidas na bandeja central e a 

ponte de volta era posta na bandeja da direita. Desse modo, as formigas que 

chegavam da ponte de ida não tinham contato direto com as folhas, e 

deveriam ir até a bandeja central para cortá-las. Uma vez que tivessem 

cortado, deveriam, em seguida, seguir para a bandeja da direita para que 

pudessem localizar a ponte de retorno. Uma quantidade ad libitum de 

folhas de Acalipha foi diariamente oferecida exclusivamente na bandeja 

central de forrageamento, e, diariamente, também eram retiradas todas as 
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folhas que não tinham sido transportadas de volta para a colônia, o que 

incluía os pedaços de folhas eventualmente transportados para as outras 

bandejas de forrageamento. No total, cinco sub-colônias foram submetidas 

a essa montagem experimental. 

 

 – resultados – Nenhuma das cinco sub-colônias submetidas a essa 

montagem experimental formou trilhas de forrageamento funcionais. 

Foram, então, devolvidas para as respectivas colônias matrizes após seis 

dias de experimento. 

5) – manipulação – Esta montagem experimental também guarda uma sutil 

e importante diferença com relação ao experimento básico. Embora ambas 

as áreas de forrageamento sejam idênticas, há diferenças importantes 

quanto à região do ninho. Neste aspecto, a sub-colônia foi posta numa 

bandeja de plástico e, a esta bandeja, foram conectadas outras duas, uma de 

cada lado (Figura 10). A ponte de ida foi, então, colocada na bandeja, 

localizada à esquerda da colônia, enquanto a ponte de volta foi colocada na 

bandeja da direita. 
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Figura 10: Esquema da montagem experimental na qual há três bandejas na região do 
ninho, uma central, onde era colocado o ninho e duas de trânsito, colocadas nas laterais 
do ninho.  
 

Folhas em quantidade ad libitum foram oferecidas diariamente 

apenas na bandeja de forrageamento, sendo as folhas não transportadas 

retiradas todos os dias. Cinco colônias foram submetidas a essa montagem 

experimental. 

 – resultados – Todas as cinco colônias formaram trilhas funcionais de 

forrageamento e foram mantidas na montagem experimental por 15 dias, 

sem que diminuições significativas na esponja de fungo fossem observadas 

para nenhuma das colônias. 
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Conclusões: 

Formigas Atta sexdens rubropilosa podem formar trilhas funcionais 

de mão simples. Esta é a conclusão que pode ser tirada dos experimentos 

acima descritos. Ela deriva do resultado do experimento básico em que 22, 

das 25 colônias submetidas à montagem experimental básica (Figura 6), 

formaram, por, pelo menos, vinte dias, trilhas funcionais num sistema de 

mão simples. As oito colônias mantidas por noventa dias no sistema de 

mão simples, sem que se mostrassem diminuições importantes do volume 

da esponja de fungo, permitem-nos afirmar que a quantidade de material 

forrageado no sistema de mão simples é suficiente para a manutenção do 

formigueiro. 

 As derivações do experimento básico (manipulações experimentais e 

observações de caráter exploratório) não trazem conclusões novas. No 

entanto, seus resultados são de grande valia para que se possa começar a 

construir uma compreensão mais ampla do assunto estudado, que são 

discutidos no próximo item. 

 

Discussão: 

 O fato de que as formigas Atta sexdens rubropilosa são capazes de 

formar trilhas de mão simples funcionais traz conseqüências teóricas, que 

serão discutidas no capítulo final, conjuntamente aos demais resultados a 
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serem apresentados. Neste momento, a discussão restringe-se ao 

entendimento do resultado em si e de suas conseqüências imediatas. 

Da formação de trilhas de mão simples, deriva outro fato 

interessante: o comportamento das formigas nos vãos. As formigas, 

chegando ao final das pontes (tanto de ida como de volta), deparam-se com 

os vãos (Figura 11): 

 

Figura 11: Conglomerado de formigas Atta sexdens rubropilosa ao 
final da ponte de ida de uma das colônias experimentais. (Foto Pedro 
Ribeiro)  
 

Devemos nos lembrar de que as formigas Atta sexdens rubropilosa 

não são formigas saltadoras como, por exemplo, as Harpegnathos saltator, 

Myrmecia nigrocincta e Gigantiops destructor. Elas nunca foram vistas 

pulando ou formando pontes com os seus corpos como as formigas do 
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gênero Eciton, também conhecidas como as formigas de correição (Figura 

12): 

 

Figura 12: Ponte de formigas Eciton construída para transpor um 

vão.  

A reação inicial das saúvas ao chegar ao vão é a de parar, explorar e 

voltar. No ar, elas podem estender seus corpos para baixo com apenas duas 

pernas no substrato, mas não irão pular. Podem fazer breves ou longos 

retornos e voltar para o vão, andar no limite da ponte, ficar no ar 

novamente, mas, claramente, evitando a queda. No momento em que mais 

formigas chegam ao final da ponte, são formados montes de formigas, e 

algumas delas podem ficar por cima dos corpos das outras. Eventualmente, 

algumas cairão. A queda da beirada da ponte pode ser entendida como uma 

conseqüência mecânica do comportamento de “continuar andando”, que, 

certamente, está em conflito com o evidente comportamento de “não se 
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deixar cair”, presente diante de qualquer abismo. Trabalhando com a 

formiga Linepithema humile, uma espécie conhecida por não formar pontes 

com os próprios corpos, Theraulaz e colaboradores. (Theraulaz, Bonabeau 

et al., 2001) puderam observar a formação de cachos de formigas, similar 

com o que descrevemos acima, quando elas chegam ao final de pontes 

incompletas em cima de arenas com comida e água.  

 

No entanto, é válido lembrarmo-nos de que algumas formigas caem 

sem muito demorar na beirada da ponte: estendem seus corpos e caem, 

mesmo quando o local está com poucas formigas. Há uma diferença entre 

cair acidentalmente e deixar-se cair, como há, também, uma grande 

dificuldade para, através da observação, distinguir-se quantas de nossas 

formigas têm um ou outro comportamento. Vale lembrar que, no ambiente 

natural, é comum observarmos formigas cortadeiras que caem do alto das 

árvores, de onde elas cortam as folhas. Nesse caso, a queda parece-nos ser 

causa muito mais relacionada a um acidente. Esse fato só pode receber 

algum tipo de conclusão após um estudo detalhado. De qualquer forma, as 

conseqüências teóricas são inspiradoras em ambos os casos. Se as formigas 

sempre caem e nunca se deixam cair, nós temos uns dos raros exemplos em 

que um sistema biológico pode ser perfeitamente funcional e inteiramente 

baseado em acidentes. Não somente por acaso, tratam-se, ainda, de eventos 

contrários aos esforços feitos pelos indivíduos. Se, no entanto, as formigas 
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mudam de comportamento ao longo do experimento (de cair para se deixar 

cair ou continuar andando), temos, então, um surpreendente exemplo de 

aprendizado por parte destes insetos. 

Os resultados da manipulação 1: trilhas funcionais formaram-se 

rapidamente em todas as colônias após a inversão da posição das pontes, 

sugerindo a não existência de marcações específicas em cada uma das 

pontes. Pois, se assim fosse, seria de se esperar um tempo maior para a 

formação das trilhas funcionais (trilhas funcionais de mão simples de 

direção formam-se em, no mínimo, 30 horas de exposição ao aparato). 

Afinal, se existisse uma marcação específica, e a formação das trilhas 

funcionais fosse dependente dela, as formigas teriam de parar de seguir as 

dicas químicas específicas, ignorando e deixando decaírem as marcações 

antigas das pontes, para remarcar com as corretas num tempo menor do que 

antes havia sido feito só para marcar. Julgamos isso improvável. 

Manipulação 2: Esta manipulação apresenta dois resultados: 1) o 

abandono, por parte das formigas, das trilhas de mão simples em favor das 

tradicionais trilhas de mão dupla, e isso aconteceu quase que 

imediatamente após a colocação da madeira que completava o vão. A clara 

preferência pelo uso de mão dupla de direção, mesmo após a formação de 

trilhas funcionais no sistema de mão simples, sugere que o sistema de mão 

simples permanece um desafio para as formigas, que mantêm os 

comportamentos do repertório inato como primeira opção. 2) O fracasso no 
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restabelecimento das trilhas funcionais por três das cinco colônias, após a 

retirada da peça que possibilitava a formação de trilhas de mão dupla, 

sugere que o estabelecimento de trilhas de mão dupla no sistema pode 

implicar em marcações químicas que são dificilmente abandonadas pelas 

formigas. Esta dificuldade extra pode ser o fator causal determinante do 

fracasso das três colônias para formarem trilhas de mão simples. É 

importante ressaltarmos que a hipótese química não é a única que pode ser 

levantada aqui, afinal, um aprendizado individual de cada formiga (a 

respeito de como ela deve se orientar na área de forrageamento) pode ter 

acontecido durante a formação das trilhas de mão dupla e, por algum 

motivo, as formigas podem ter encontrado dificuldades em abandonar as 

regras aprendidas em favor das regras não naturais necessárias para a 

formação de trilhas de mão simples. A presente discussão pode ser 

expandida para o estudo da manipulação 3, que difere da manipulação 2 

apenas pelo fato de ter , no primeiro caso, a ponte de volta sido 

transformada em ponte de mão simples. Ademais, os resultados também 

são similares. 

Manipulação 4: A dificuldade extra, imposta pelo distanciamento do local 

de oferta das folhas com relação à região das pontes, que agora ficavam em 

bandejas distintas, foi, provavelmente, o fator determinante para que as 

trilhas de mão simples funcionais não pudessem ser formadas. Parece 

existir, então, a necessidade de que as formigas, ao chegarem ao limite da 
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ponte de ida, sintam (pelo olfato) a presença de folhas logo abaixo. Esse 

estímulo, então, faria com que as formigas insistissem na exploração da 

ponte, e, após a queda acidental ou de se deixarem cair, a exploração da 

área de forrageamento dar-se-ia. 

Manipulação 5: O distanciamento das pontes com relação à região do 

ninho não parece ser um fator complicador de muita importância para as 

formigas, uma vez que todas as sub-colônias submetidas a esta montagem 

foram capazes de formar trilhas funcionais de mão simples. Assim, a 

análise desse resultado, em conjunto com os da manipulação 4, ganha em 

importância teórica. Afinal, o distanciamento das folhas com relação às 

pontes (manipulação 4) parece ter uma influência maior no aumento de 

dificuldade do que o distanciamento das pontes ao local do ninho. Numa 

especulação a respeito do por quê desses resultados, poderíamos supor que 

o comportamento de se distanciar do ninho seja mais difícil de se dar, isto 

provavelmente por causa do fato de que as formigas sejam mais motivadas 

para voltarem para o ninho do que para se distanciarem  dele na procura de 

uma possível fonte de alimento. Assim, a dificuldade maior que as 

formigas tiveram para solucionar o problema da manipulação 4 pode estar 

relacionada a uma motivação maior, que aqui deve ser entendida pela 

maior intensidade dos estímulos relacionados ao comportamento para 

voltar ao ninho do que para forragear. 
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A dificuldade, ali presente, adviria da possível constante existência 

do estímulo de voltar ao ninho. Para que esse estímulo aconteça, o ninho 

não precisa estar presente de forma a ser a razão causal do comportamento 

de retornar. O comportamento “voltar ao ninho” estaria sempre presente 

nas formigas, sem a necessidade do ninho. Já, para sair do ninho e 

forragear numa situação adversa, há a necessidade da presença de um 

estímulo próximo e detectável (folhas ou odores que sinalizem a presença 

das mesmas). Sem este estímulo, não há razão causal suficiente para que se 

dê o comportamento de explorar num sistema de mão simples. Vale 

lembrar que, numa situação de mão dupla (natural), a presença das folhas 

não se faz necessária para que o comportamento de forragear aconteça, 

bastando, para isto, que surja a necessidade destas mesmas folhas serem 

buscadas. 
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Capítulo 2.2 

A hipótese do achado de rota por acaso 

Introdução/objetivo: 

 O fato de que as formigas são capazes de formar trilhas funcionais de 

mão simples traz uma curiosidade quase que imediata: como elas 

encontram o caminho de volta após o corte das folhas? Afinal, o 

comportamento inato, presente nesta espécie e em muitas outras, é o de 

retornar ao ninho pelo mesmo caminho feito para se chegar às folhas 

(Holldobler e Wilson, 1990). Este comportamento, no sistema proposto, 

deve ser abandonado para que o retorno ao ninho seja possível. Assim, 

podemos questionar: as formigas estariam andando ao acaso até que, 

eventualmente, topassem com a ponte de retorno para, então, voltarem ao 

ninho? Para elaborarmos uma resposta a esta pergunta, o seguinte 

experimento foi feito: 

 

Métodos:  

 Uma sub-colônia foi preparada e submetida a uma montagem 

experimental tal como foi descrito no experimento básico. Após vinte dias, 

em que as formigas forrageavam no sistema de trilhas de mão simples, 148 

formigas que haviam acabado de cortar um pedaço de folha tiveram o seu 

trajeto acompanhado (Figuras 13A e B), de forma que foi desenhado o 

trajeto feito pela formiga num papel quadriculado em escala. 
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 Para o cálculo da distância percorrida pelas formigas nos trajetos que 

foram acompanhados, o risco feito no papel (que simulava o trajeto feito 

pela formiga na bandeja de forrageamento) foi medido com auxílio de um 

curvímetro (aparelho usado para medir distância em mapas). Como a escala 

era conhecida, tornou-se possível o cálculo da distância real percorrida pela 

formiga. Para este experimento, foi montada, também, uma sub-colônia de 

controle. A montagem era idêntica àquela da colônia experimental, tendo, 

como única diferença, o fato de que apenas a ponte de ida era montada e 

estava completa, não havendo um vão entre o seu final e a bandeja de 

forragemento. Dessa forma, a ponte de ida era também a ponte de volta, 

caracterizando um sistema de mão dupla. 

 

Resultados:  

Logo após o corte do fragmento de folha, a maioria das formigas 

(118) levou o fragmento em direção à ponte de retorno, ao invés de voltar 

em direção à ponte de ida. O número de formigas que iniciou a marcha no 

sentido funcionalmente correto indicou que as formigas não o fizeram 

(após o corte de folhas) de maneira aleatória (p<0,0001, teste binomial, 

Figura 14). Além disso, a maioria das formigas que iniciou  a marcha na 

direção funcionalmente correta chegou  até a ponte de retorno (p <0,0001, 

teste binomial), enquanto a maioria das operárias que iniciou a marcha na 

direção errada não chegou até a ponte de retorno com suas cargas 

 101



(largaram os seus fragmentos de folhas durante o percurso) (p = 0,0280, 

teste binomial). No ninho controle, com a ponte de mão dupla, todas as 

formigas iniciaram a marcha na direção funcionalmente correta e a maioria 

delas obteve sucesso em alcançar a ponte de mão dupla (p<0,0001 teste 

binomial, Figura 14). 

 102



As distâncias percorridas pelas formigas (da colônia experimental) 

com carga, que iniciaram a marcha na direção correta e chegaram até a 

ponte de retorno, não foram diferentes quando comparadas com as 

distâncias percorridas pelas formigas que fizeram a mesma coisa na 

colônia-controle (Mann-Whitney teste, p = 0.0515). De fato, foram um 

pouco mais curtas. Já, as poucas viagens bem sucedidas, cuja marcha 

iniciou-se na direção funcionalmente errada, foram muito maiores, 

caracterizando estas viagens como percursos mais sinuosos. A comparação, 

entre a distância percorrida pelas formigas que iniciaram a marcha na 

direção correta e tiveram sucesso em alcançar a ponte de retorno, e aquelas 

que iniciaram a marcha para o lado errado e obtiveram sucesso, mostra 

claras diferenças entre as distâncias percorridas, sendo que as formigas que 

iniciaram de modo correto percorreram distâncias significativamente 

menores (Mann-Whitney teste, p < 0.0001) (Figuras 15A e B). 

 Uma vez que as viagens fracassadas podem terminar logo após a 

saída da formiga do quadrante onde ficam as folhas – pois a formiga pode 

largar o pedaço de folha a qualquer momento, (apenas as formigas com 

carga eram acompanhadas) – a distância média deste grupo de formigas 

pode, teoricamente, ser baixa, de forma a causar alguma confusão no 

entendimento das distâncias e sua correlação com o fato de a formiga estar 

ou não desorientada. Na prática, porém, considerando-se os números que 

obtivemos neste experimento, a distância média das formigas que 
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fracassaram e começaram a viagem na direção errada não foi 

suficientemente pequena para mascarar o contraste entre a distância 

percorrida pelas formigas que iniciaram corretamente das aquelas que 

iniciaram de modo errado (Mann-Whitney p = 0.0211). 
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Figura 13A: Esquema da área de forrageamento. A 
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Figura 13 A – Esquema da área de forrageamento: A Linh
de uma formiga que iniciou a marcha para o lado certo e
com um pedaço de folha. A Linha 2 representa o trajeto d
marcha para o lado certo e fracassou (largou a folha no m
para a colônia com um pedaço de folha. A Linha 3 represe
que iniciou a marcha para o lado errado e alcançou com suc
com um pedaço de folha. A linha 4 representa o trajeto d
marcha para o lado errado e fracassou (largou a folha no m
para a colônia com um pedaço de folha. 

 

Linha 1 representa um trajeto 

a 1 representa um trajeto real 
 obteve sucesso em retornar 
e uma formiga que iniciou a 
eio do caminho) em retornar 
nta o trajeto de uma formiga 
esso o retorno para a colônia 
e uma formiga que iniciou a 
eio do caminho) em retornar 
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Figura 13 B: Foto da área de forrageamento esquematizada na figura 13ª (Foto Pedro 
Ribeiro). 
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Figura 14: O gráfico mostra o número de formigas que iniciaram a marcha para o lado 
certo ou para o lado errado e obtiveram sucesso ou fracassaram em retornar com um 
pedaço de folha para a colônia. Estes dados são mostrados para as colônias 
experimentais e controles. 
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 A 

Figura 15 A: Gráfico que mostra a distribuição das distâncias percorridas pelas formigas 
do grupo experimental. Em laranja, temos o subgrupo experimental que iniciou a 
marcha e saiu para o lado errado, não conseguindo chegar até a ponte de retorno (largou 
o pedaço de folha). Em verde, temos o subgrupo que iniciou a marcha para o lado 
errado e subiu pela ponte de retorno. Em vermelho, temos o subgrupo que saiu para o 
lado certo e não chegou até a ponte de retorno (largou o pedaço de folha). Em azul, por 
fim, temos o subgrupo que iniciou a marcha para o lado correto e subiu pela ponte de 
retorno. 
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Figura 15 B: Gráfico que mostra a distribuição das distâncias percorridas pelas formigas 
do grupo-controle (experimento feito no claro). Em vermelho, temos o subgrupo que 
saiu para o lado certo e não chegou até a ponte de retorno (largou o pedaço de folha). E, 
em azul, temos o subgrupo que iniciou a marcha para o lado correto e subiu pela ponte 
de retorno. As formigas do experimento-controle sempre iniciaram a marcha para o lado 
certo. 
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Conclusão: 

 Um número substancial de formigas, quando exposto a um sistema 

de forrageamento de mão simples, encontra a rota correta de maneira não 

casual. As restantes são incapazes de achar a rota certa, ou parecem chegar 

nela por acaso. 

 

Discussão: 

A direção inicial da marcha, o resultado final da viagem (se a 

formiga obteve ou não sucesso em retornar à ponte de retorno com um 

pedaço de folha) e a distância percorrida são evidências de que a maioria 

das formigas comportou-se como se estivesse corretamente orientada, 

enquanto outras se comportaram como se estivessem perdidas ou 

equivocadamente orientadas. É preciso salientar que, durante qualquer um 

dos quatro tipos de viagens, as formigas não necessariamente se 

comportaram o tempo todo de maneira homogênea (se orientadas, 

erroneamente orientadas ou perdidas). Elas poderiam, por exemplo, iniciar 

a viagem erroneamente orientadas (em direção à ponte de retorno), 

perderem-se e, finalmente, se orientarem corretamente para, então, 

retornarem à ponte de retorno; tudo isso numa mesma viagem. 

Apesar de, praticamente, todas as sub-colônias testadas conseguirem 

resolver o problema e forragear em abundância, foi considerável o número 

de formigas que iniciaram a viagem na direção errada, e que se 
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comportaram como se estivessem perdidas, aparentemente andando mais 

vagarosamente e percorrendo trajetos mais tortuosos, nos quais não parecia 

existir um rumo em que elas se fiassem, demonstrando que a situação 

experimental foi um desafio para estas formigas. O mesmo desafio 

permaneceu após vinte dias nos quais as formigas estavam expostas ao uso 

continuado das trilhas de mão simples como única maneira de se conseguir 

comida. Esse fato pode significar, inclusive, que elas não são capazes de 

resolver completamente o conflito entre o sistema de orientação inato e a 

solução do problema que elas foram capazes de encontrar. 
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Capítulo 2.3 

Experimento no campo 

Introdução: 

 Os experimentos, até agora, mostraram-nos que as formigas saúvas 

(Atta sexdens rubropilosa) são capazes de formar trilhas funcionais de mão 

simples e que a solução desse problema não ocorre ao acaso. Porém, todos 

os experimentos feitos e apresentados até aqui foram com colônias criadas 

em laboratório. A diferença, que acreditamos ser a mais importante no 

contexto dos experimentos sobre forrageamento de formigas em trilhas de 

mão simples, consiste no fato de, no campo, as formigas terem fontes 

alternativas de alimento (folhas e grãos) que não apenas as disponibilizadas 

pelo experimentador. Na situação de mão simples de forrageamento, feita 

em laboratório, as formigas tinham, como única alternativa para 

conseguirem alimento, o uso do sistema de mão simples, o que já não se 

verifica no campo. 

Nele, esse sistema de mão simples é apenas mais uma opção que as 

formigas têm para conseguirem alimento, pois a solução do problema não é 

mais vital para a sobrevivência da colônia tal como se dava no experimento 

de laboratório. Não seria difícil listar uma série de outras diferenças entre 

as colônias criadas em laboratório e as colônias de campo, como os 

tamanhos muito maiores das colônias e das trilhas, porém, não acreditamos 

que essas diferenças tenham um caráter decisivo no estudo feito. 
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Objetivo: 

 Verificar se colônias, em seu ambiente natural, são capazes de 

resolver o problema de forrageamento de mão simples, mesmo na situação 

em que a busca de alimento, num sistema de forrageamento em mão 

simples, não se mostra como a única solução possível para se conseguir 

alimento. 

 

Matérias e métodos:  

 A colônia usada para o experimento no campo foi um ninho natural 

que vivia numa área de proteção no campus da Universidade de São Paulo, 

próximo ao Instituto de Biociências. Tratava-se de uma colônia grande, 

com mais de quatro anos de vida e com pelo menos seis olheiros de 

forrageamento e outros (no mínimo) sete olheiros que eram usados pelas 

formigas para retirarem terra da colônia. A três metros de distância de um 

dos olheiros de forrageamento, num lugar no chão onde não havia nenhuma 

trilha já estabelecida, foi posta uma bandeja com 20g de quirera de milho. 

Além disso, também foram postas duas pontes maiores e contínuas – isto é, 

sem vãos –, porém com um desenho parecido com aquele usado nos 

experimentos em laboratório, que foram colocadas na bandeja.  

As duas pontes eram a única maneira pela qual as formigas podiam 

ter acesso à quirera de milho, que era oferecida na bandeja, e cujas bordas 
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estavam protegidas com uma mistura de graxa com óleo, intransponível 

para as formigas. Depois que elas encontraram a bandeja e começaram a 

pegar a quirera de milho que era ali oferecida, as partes finas das pontes 

foram reduzidas de forma a deixar um vão de 2 cm. Vinte e quatro horas 

depois, os vãos de 2 cm foram aumentados para 6 cm. Roedores e pássaros 

tiveram o acesso impedido por uma grande caixa plástica translúcida, que 

foi colocada sobre a montagem experimental (de ponta cabeça, de forma a 

cobrir a bandeja e as pontes). Esta caixa protetora deixava uma pequena 

passagem junto à superfície, de modo que, por ali, as formigas pudessem 

entrar no sistema de forrageamento. Com isso, o aparato experimental ficou 

também protegido de chuvas. 

 Todos os dias, pela manhã, 20g de quirera de milho eram colocados 

na bandeja, e os fragmentos de quirera do dia anterior, que não haviam sido 

levados pelas formigas, eram contados e descartados. O experimento foi 

mantido por 10 dias. 

 

Resultados: 

 Após duas horas em que a quirera de milho foi oferecida para as 

formigas na bandeja de plástico – nesse momento as pontes ainda eram 

contínuas, sem vãos e, portanto, era possível ser formado um sistema de 

mão simples de forrageamento -, as formigas formaram vigorosas (grande 

número de formigas indo e vindo) trilhas de forrageamento de mão dupla. 
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Em mais duas horas, aproximadamente metade dos 20g de quirera foi pega 

pelas formigas. 

 A partir de então, as pontes foram reduzidas, e foram formados vãos 

de 2 cm nas pontes, tanto no percurso de ida quanto no percurso de volta. 

Nesta situação, as formigas, após breve interrupção devido à manipulação 

experimental, continuaram a forragear. No entanto, uma análise visual e 

qualitativa do forrageamento revelou que, apesar dos vãos, algumas 

formigas continuavam a fazer o forrageamento num sistema de mão dupla. 

Esse resultado deveu-se ao fato de os vãos serem muito pequenos,  

possibilitando às formigas ultrapassarem-nos sem maiores dificuldades. 

 Após 24 horas, os vãos foram aumentados para 6 cm e o 

forrageamento interrompeu-se imediatamente por completo. Porém, 24 

horas depois que os vãos foram calibrados em 6cm, as formigas voltaram a 

forragear, mas, agora, num sistema de mão simples. Durante os dez dias em 

que o sistema foi mantido, as formigas sempre levaram todos os 20 gramas 

de quirera oferecidos diariamente. Observações de duas horas diárias nunca 

revelaram viagens de mão dupla feitas pelas formigas nessa situação, ou 

seja, o vão de 6 cm revelou-se um obstáculo totalmente intransponível para 

as formigas, mesmo para uma forte colônia em ambiente natural 

 

Conclusão: 
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 Mesmo em ambiente natural, numa situação em que existe a 

possibilidade de forrageamento num sistema de mão dupla (por conta de 

outras fontes de alimento presentes), as operárias de Atta sexdens 

rubropilosa solucionam o problema de forrageamento num sistema de mão 

simples. 

 

Discussão: 

 O êxito das formigas em formar trilhas funcionais de forrageamento 

de mão simples, em ambiente natural, revelou que elas fazem trilhas de 

mão simples mesmo quando não se trata da única maneira de se conseguir 

alimento. Esse fato mostra-nos algo interessante quando associado ao 

resultado encontrado nos experimentos de laboratório. Neles, mostrou-se 

que, quando trilhas de mão simples são apenas uma das alternativas para se 

conseguir alimento, as formigas não as usam, pois, havendo outras,  elas 

forrageiam apenas num sistema tradicional de mão dupla. 
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Capítulo 2.4 

Aumento gradual de eficácia 

Introdução: 

 Até aqui, sabemos que as formigas são capazes de criar uma solução 

para o problema que lhes é exposto (forrageamento em trilhas de mão 

simples de direção). Conhecemos também que essa solução não se dá por 

tentativa e erro, e que uma nova forma de forragear é estabelecida pelas 

formigas. Esta solução, guardadas algumas diferenças, é encontrada tanto 

por formigas de colônias que vivem no campo como também por formigas 

de colônias criadas em laboratório. 

 Estudos de aprendizado com diferentes animais, humanos inclusive, 

revelam que o aprendizado de uma nova tarefa pode levar um tempo para 

acontecer. Há necessidade de um tempo de treino com relação à tarefa para 

que, então, o animal possa modificar o seu comportamento e solucionar o 

problema que lhe é exposto. Há uma diferença, portanto, nas soluções de 

problemas feitas por animais, que levam algum tempo para acontecer, 

comparado a soluções em que não há necessidade de treino ou aprendizado. 

Afinal, o segundo tipo de solução pode ser entendido como uma 

plasticidade comportamental, quando o animal pode modificar o repertório 

comportamental inato de forma apropriada. Por exemplo, Japyassú e 

colaboradores descrevem o comportamento de “pescar” em aranhas que 

não exibem esse comportamento em condições naturais. No entanto, numa 
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situação criada pelos pesquisadores em laboratório, o comportamento 

acontece sem a necessidade de treino ou aprendizado (Japyassu e Caires, 

2008). Uma discussão importante sobre o tema pode residir numa solução 

que, de alguma forma, está “escondida” no repertório inato do 

comportamento do animal. Isso pode, inclusive, ser feito através de um 

estudo em que se leve em conta a investigação sobre a presença deste 

comportamento no repertório inato dos ancestrais do animal estudado 

(Japyassu e Caires, 2008). 

 Contudo, ancestrais das formigas saúvas não forrageavam em trilhas 

de mão simples, levando-nos a pensar que, para estas formigas, a solução 

do problema de forrageamento de mão simples não poderia ser tomada 

como uma plasticidade do repertório comportamental inato. Até porque, a 

visualização de qual seria o comportamento inato, que se mostrou plástico 

para que a solução do problema pudesse acontecer, não é tarefa fácil. 

Afinal, não se trata de um comportamento parecido com aquele 

normalmente executado pelas formigas. Na verdade, faz-se necessária uma 

completa inversão do sistema de orientação durante o forrageamento. E, se 

somarmos a isso o fato de que, em ambiente natural, é muito improvável 

que exista alguma situação onde as formigas saúvas tenham de forragear 

num sistema de mão simples, ganha força a idéia de que, em nosso 

experimento, as formigas saúvas criaram uma nova solução. 

Conseqüentemente, há menor probabilidade de que a solução poderia ser 
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fruto de uma flexibilização de algum comportamento inato já presente 

dentro do repertório das formigas ou de seus ancestrais. 

 Para se testar essa hipótese, resolvemos investigar como, ao longo do 

tempo, a solução do problema acontece. Assim, se esta solução aparecer de 

forma gradual, isto implica que ela se deu de modo criativo. Ou seja, trata-

se de um fenômeno que, desse modo, deve ser contrário à hipótese de que, 

nas formigas, haveria uma plasticidade do repertório de comportamentos 

inatos. 

 

Objetivo: 

 Estudar como a solução do problema acontece ao longo do tempo, 

para que se possa, assim, testar a hipótese da existência ou não de um 

processo de aprendizado na solução do problema proposto (forrageamento 

de mão simples). 

 

Matérias e Métodos: 

 Para este experimento, foram formadas dez sub-colônias de Atta 

sexdens rubropilosa que nunca haviam sido submetidas a este mesmo 

procedimento. São provenientes de cinco colônias matrizes distintas, cujas 

rainhas foram coletadas em Águas de São Pedro – pequena cidade situada 

no interior de São Paulo na região de Piracicaba. Estas sub-colônias eram 

compostas por uma única panela de fungo de, aproximadamente, 4L de 
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volume, e foram mantidas em bandejas plásticas de 50cm x  40cm (figura 

7) por dez dias, para que pudessem se ajustar ao novo ambiente após a 

separação das colônias matrizes. A elas foram oferecidas folhas ad libitum 

de Acalipha. O corte intenso, seguido de implantação na esponja de fungo, 

foram os critérios usados para verificarmos se as colônias tinham se 

ajustado bem ao novo ambiente. Nas situações em que existi a alguma 

dúvida com relação ao total ajuste das colônias ao novo ambiente, elas, 

então, eram descartadas ou reincorporadas às colônias matrizes. Desse 

modo, dez sub-colônias saudáveis foram colocadas na montagem 

experimental descrita na Figura 6. Desse montante, cinco foram escolhidas 

as acaso para serem as sub-colônias experimentais, enquanto as outras 

cinco foram escolhidas para serem as sub-colônias-controles. 

 A diferença entre as colônias-controles e as colônias-experimentais 

diz respeito a uma sutil e importante diferença na montagem experimental. 

As colônias experimentais foram colocadas numa montagem experimental 

idêntica à usada no experimento básico. No entanto, as colônias-controles 

tinham, como única diferença, o fato de apenas a ponte de ida era montada 

e esta era completa, não havendo, com isso, qualquer vão entre o seu final e 

a bandeja de forrageamento. Dessa forma, a ponte de ida era também a 

ponte de volta, caracterizando-se um sistema de mão dupla. 

 A área de forrageamento de todas as colônias foi fotografada com 

uma máquina digital a cada 30 minutos durante as quatro primeiras noites 
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de experimento (das 19hs até às 7hs do dia seguinte). As colônias eram 

mantidas no aparato de forma contínua. Todas as noites, 8g de folhas de 

Acalipha foram colocados uma ao lado d outra (Figuras 16 e 17) no centro 

da área de forrageamento, às 19hs: 
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Figura 16: Foto que mostra 8g de folhas de Acalipha dispostos na bandeja de 
forrageamento de uma colônia experimental no tempo zero do dia 3 do experimento 
sobre aumento gradual de eficácia. (Foto Pedro Ribeiro). 
 

                     

Figura 17: Foto que mostra folhas de Acalipha dispostas na bandeja de forrageamento 
de uma colônia experimental no tempo 420 min do dia 3 do experimento sobre aumento 
gradual de eficácia. (Foto Pedro Ribeiro). 
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Doze horas mais tarde, todas as folhas não cortadas ou parcialmente 

cortadas, bem como fragmentos de folhas, eram retiradas da colônia. Para a 

análise das fotos, fizemos uso do programa CorelDRAW12 para convertê-

las em branco e preto, de forma que tudo o que fosse folha ou fragmento 

fosse transformado em preto e, o que não o fosse em branco (Figuras 18, 19 

e 20). 

                

Figura 18: Figura preparada no programa CorelDRAW12 de uma foto da bandeja de 
forrageamento de uma colônia experimental no tempo zero do dia 3 de experimento. 

 

                    

Figura 19: Figura preparada no programa CorelDRAW12 de uma foto da bandeja de 
forrageamento de uma colônia experimental no tempo 450min do dia 3  de experimento. 
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Figura 20: Figura preparada no programa CorelDRAW12 de uma foto da bandeja de 
forrageamento de uma colônia experimental no tempo 840min (fim do experimento) do 
dia 3  de experimento. 

 

Através do programa MATLAB, analisamos a seqüência de fotos, 

comparando-se a área encoberta pelas folhas ao longo do tempo. Como nos 

mostra a Figura 19, há uma grande quantidade de folhas no tempo 450 min. 

Já na Figura 20, a foto retrata, o tempo 840 min, com uma quantidade bem 

menor de folhas. Como tínhamos uma foto a cada trinta minutos de 

experimento, isso nos permitiu ter uma boa noção da taxa de corte de 

folhas de cada uma das colônias em cada um dos dias de experimento. Foi 

possível também inferir mudanças nas taxas de cortes de folhas nos 

diferentes dias de experimento. 

 

Resultados: 

 Um forrageamento eficaz não se inicia imediatamente após as 

colônias experimentais serem colocadas no aparato. Normalmente, no 

primeiro dia, as formigas trafegam nas pontes, caem na área de 
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forrageamento e retornam ao ninho pela ponte de volta. No entanto, muito 

pouco ou nenhum corte de folhas foi feito. Mesmo quando houve algum 

corte, praticamente não existiu transporte de folhas no primeiro dia. Já no 

segundo dia, houve um aumento de corte de folhas, mas a maioria dos 

fragmentos cortados não foi levada de volta para o ninho, sendo 

abandonados pelas formigas na área de forrageamento. Aqui, uma 

observação atenta revela-nos algo de curioso: grande parte dos fragmentos 

cortados e não transportados de volta para o ninho foi abandonada perto da 

ponte de ida, como se as formigas estivessem tentando voltar ao ninho pelo 

mesmo caminho que fizeram para chegar às folhas, de acordo com seu 

repertório de comportamentos inatos. 

 A partir do terceiro dia, o número de viagens bem sucedidas (corte e 

                                                

transporte de folhas até o ninho) cresceu vigorosamente e uma rotina foi 

caracterizada com, aproximadamente, 400 viagens por noite4, quando 8g de 

folhas foram levados para o ninho diariamente. De maneira qualitativa, 

pudemos notar um desenvolvimento gradual no desempenho das formigas 

no que diz respeito ao corte e transporte de folhas. Esse aumento de 

eficácia foi muito mais lento que o observado em todas as nossas colônias 

controles. 

 

4  O número de viagens foi inferido a partir do peso médio de um fragmento de folha fresca de 
Acalipha, cortado pelas formigas. Foi medida a massa média de vinte grupos de dez fragmentos de folhas 
cortadas pelas formigas. 10 pedaços = 0.176g (vinte grupos de 10 pedaços cada, que foram pesados e, 
assim, tirada a média). Portanto, 8g de folhas corresponde, aproximadamente, a 455 fragmentos de folhas. 
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 De maneira quantitativa, comparamos as cinco colônias 

experimentais (com pontes incompletas e trânsito de mão simples e, 

conseqüentemente, trânsito de mão simples) com as colônias-controles – 

pontes completas e fluxo de mão dupla permitido. Com auxílio do teste 

estatístico de Mann-Whintney, comparamos duas variáveis ao longo dos 

quatro dias. 1) quantidade de folhas cortadas e transportadas e quantidade 

de fragmentos cortados e deixados na bandeja de forrageamento. (Figura 

21). 

 

Figura 21: O gráfico da esquerda mostra a média da porcentagem de fragmentos 
transportados para as colônias experimentais e controles ao longo dos quatro dias de 
experimento. O gráfico da esquerda mostra o número médio de fragmentos deixados  
pelas colônias experimentais e controles ao longo dos quatro dias de experimento. 
 

Os ninhos experimentais (com pontes incompletas e fluxo de 

forrageamento de mão única) cortaram e transportaram uma quantidade 
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menor de folhas que as colônias-controles nos dias 1 (p=0,0039) e dia 2 

(p=0,0052). Essa diferença diminuiu no dia 3 (p=0,0539) e desapareceu no 

dia 4 (p=0,3173). As colônias experimentais deixaram uma quantidade 

maior de fragmentos na área de forrageamento (pedaços que foram 

cortados e não transportados para o ninho) no dia 1 (p=0,0186) e no dia 2 

(p=0,0053), fato que não se verifica no dia 3 (p=0.0539) e no dia 4 

(p=0,3173). O exame do curso dos ventos, dia por dia nas colônias 

experimentais (mão simples de direção), mostrou que, claramente, houve 

uma mudança de padrão, ao longo do tempo, tanto para quantidade de 

fragmentos transportada (teste de Friedman, X2 (3) = 14,76 p = 0,0020), 

quanto para a quantidade de fragmentos deixada na área de forrageamento 

(teste de Friedman, X2 (3) = 10,15 p = 0,0174). 

A quantidade de fragmentos transportada nos dias 1 e 2 foi diferente 

uma da outra e também dos dias 3 e 4 que, por sua vez, não foi diferente 

um dia do outro (teste de Tukey dias 1 x 2 p=0.1759, dias 1 x 3 p=0.0002, 

dias 1 x 4 p=0.0002, dias 2 x 3 p=0.0003, dias 2 x 4 p=0.0002, dias 3 x 4 

p=0.7187). Considerando-se o número de fragmentos cortados e não 

transportados, o segundo dia foi diferente de todos os outros (dia 1 x 2 

p=0.0088, dia 1 x 3 p=0.9679, dia 1 x 4 p=0.9970, dia 2 x dia 3 p=0.0192, 

dia 2 x 4 p=0.0063, dia 3 x 4 p=0.9124) (Figura 21). 

 

 

 127



 

Conclusão: 

 Portanto, algum tempo foi necessário para que as colônias 

experimentais atingissem uma eficácia de forrageamento comparável à das 

colônias-controles, levando-nos a crer que um processo de aprendizado é 

necessário para que a solução do problema aconteça. 

 

Discussão:  

 O fato de as colônias submetidas a um sistema de forrageamento de 

mão simples levarem várias horas para que uma rotina de forrageamento, 

comparável àquela das colônias-controles, pudesse ser atingida, sugere que 

o desafio imposto pelo sistema de forrageamento de mão simples é 

realmente um problema para as formigas. Além disso, mostra-nos também 

a necessidade de que haja um tempo para que as formigas possam aprender 

a lidar com essa situação totalmente não natural. Se somarmos a isso o fato 

de que todas as colônias experimentais apresentaram o mesmo padrão de 

comportamento ao longo tempo de exposição ao problema, esses resultados 

também podem nos sugerir algumas coisas sobre a organização social das 

formigas. Por que as formigas, num primeiro momento, andam pelas pontes 

e vão até as folhas e depois voltam para o ninho sem cortar folhas? Além 

disso, os resultados também sugerem que, num estágio intermediário de 

aprendizado ou de familiarização com o sistema, as formigas cortam 
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folhas, mas não as levam para o ninho. Se elas já são capazes de ir até a 

área de forrageamento e voltar para a colônia, por que não cortam e 

transportam folhas? 

Perguntas como estas não têm uma resposta fácil e tampouco podem 

ser respondidas de forma definitiva no contexto desta tese. Contudo, a 

tentativa de se pensar em explicações para esses e outros comportamentos 

observados, podem levar-nos a um entendimento mais geral sobre a 

organização social das formigas. A discussão, em detalhes, a respeito das 

perguntas que nos trazem esses e outros resultados empíricos desse 

trabalho é desenvolvida adiante, no capítulo final. 
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Capítulo 2.5 

O experimento no escuro 

Introdução: 

Na natureza, as formigas Atta forrageiam, preferencialmente, durante 

a noite. Diferente de outras espécies de formigas, que são muito mais 

visuais, as operárias das formigas Atta têm olhos pequenos e a participação 

da orientação visual em Atta sexdens rubropilosa nunca foi investigada. 

Em outras espécies de Atta, foi demonstrado que elas se beneficiam de 

dicas visuais como uma ferramenta suplementar de orientação (Vilela, Jaffe 

et al., 1987), no entanto, isso não nos esclarece sobre qual seria o grau de 

detalhamento na formação das imagens que os pequenos olhos das Attas 

são capazes de fazer. Como especulação, o mais provável é que sejam 

apenas capazes de estabelecer algum discernimento com diferentes 

intensidades de luz e como este experimento sugere a capacidade de 

percepção do local da fonte de luz. 

O sistema de separação das trilhas de ida e volta – cujos 

desdobramentos investigamos neste trabalho – implica, provavelmente, em 

um fator complicador para a orientação das formigas. Com isso, é possível 

que se revele a importância da participação da orientação visual nestes 

insetos que, mesmo não se dando integralmente, dar-se-á, ao menos,  de 

modo parcial. Afinal, é numa situação em que as formigas têm de resolver 

um problema de orientação que pode estar no limite das capacidades destes 
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insetos, pois a participação de todas as habilidades ou capacidades de 

orientação, disponíveis no repertório comportamental delas, pode se revelar 

indispensável. É possível inferir, pois, que existe a participação do sistema 

visual na orientação das formigas numa situação limite em que elas sejam 

impedidas de fazer uso desta habilidade. Pois o comprometimento do 

desempenho das operárias pode, nesta situação, mostrar-se revelador 

quanto à necessidade e a existência da habilidade privada. 

Objetivos: 

O objetivo deste experimento é o de entender qual é a possível 

participação do sistema visual na orientação das formigas. 

 

Material e métodos: 

Oito colônias, nunca antes usadas em experimentos, – cinco 

experimentais e três colônias-controles – foram colocadas numa câmara 

escura e foram mantidas lá por 72 horas, com folhas de Acalipha ad libtum, 

para que pudessem se ajustar ao novo ambiente. Todas as observações, bem 

como o tratamento das formigas, foram feitas através do auxílio de luz de 

cor vermelha (Chapman, 1998). Usou-se o filtro de luz para cor vermelha, 

uma vez que é sabido que insetos não são capazes de ver luz com o 

comprimento de onda referente à cor vermelha. Essa fonte de luz foi 

sempre mantida no mesmo local da sala de experimento, sendo acesa 
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apenas durante o breve período em que havia presença humana na sala, o 

que correspondeu algo entre três e quatro horas por dia. 

Houve também um período de 24 horas de privação de alimentos 

(folhas de Acalipha), que precedeu à colocação das formigas no aparato 

experimental (sistema de pontes incompletas de separação das trilhas de ida 

e volta). Além disso, os procedimentos de oferta de folhas foram os 

mesmos que os adotados no experimento de investigação “Aumento 

gradual de eficácia (capítulo 2.4)” (oferta de 8g de folhas das 19h até às 7h 

do dia seguinte, com a retirada de todas as folhas não transportadas todas as 

manhãs). Depois de seis dias no escuro total, uma luz normal (sem filtro de 

luz vermelho) foi acesa por três dias, e então uma nova fase de escuridão 

total iniciou-se por mais quatro dias. 

A direção inicial de marcha, a distância total percorrida bem como o 

resultado final da jornada – [se se retornou ao ninho com o pedaço de folha 

cortado (sucesso) ou se a formiga largou a folha cortada antes de retornar 

ao ninho (fracasso)] – foram anotados para 133 formigas das colônias-

controles. Neste experimento, estas colônias-controles também ficaram em 

escuridão total, da mesma maneira que as colônias experimentais; porém, 

tinham uma ponte completa (sem vão) que possibilitava o trânsito de mão 

dupla. 
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Resultados: 

As cinco colônias-controles, com ponte completa e de mão dupla, 

forragearam sem problemas no escuro total, e levaram todas as folhas que 

lhes foram oferecidas diariamente. No entanto, todas as colônias 

experimentais falharam e não cortaram ou transportaram folhas para o 

ninho. As operárias destas colônias foram em grande número para a área de 

forrageamento, porém, houve muito pouco corte de folha. Viagens bem 

sucedidas, que são os retornos de formigas com o pedaço de folha cortada 

para o ninho, foram muito raras, menos que vinte por sessão, se 

compararmos às mais de quatrocentas por sessão das colônias-controles, o 

que pôde ser inferido pela quantidade de folhas deixadas na área de 

forrageamento (Obs: uma sessão corresponde ao intervalo entre 19hs e 7hs, 

já que, às 19hs, as folhas eram colocadas e, às 7hs do dia seguinte, as folhas 

não transportadas eram retiradas). Porém, três dias após a luz branca 

(lâmpada incandescente de 100w localizada no teto da sala de 

experimentos) ter sido acesa de forma ininterrupta (a lâmpada ficava acesa 

24h por dia), as formigas das colônias experimentais passaram a usar o 

sistema de pontes, cortando e transportando folhas de maneira muito 

parecida com o que se observou nas colônias do experimento básico. A luz 

foi apagada e, novamente, a eficácia das formigas das colônias 

experimentais deteriorou-se imediatamente para os mesmos níveis 
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observados na primeira sessão de escuro total. Tanto os fragmentos de 

folhas deixados na área de forrageamento, quanto o transporte de folhas ao 

ninho, pararam completamente. Portanto, apesar de as formigas não 

precisarem de luz para forragear – como pôde ser comprovado pelas 

colônias-controles –, a falta de luz fez com que lhes fosse impossível 

resolverem o problema de forrageamento num sistema de mão simples nas 

condições de nossos experimentos. 

A comparação entre os ninhos-controles no escuro e os ninhos-

controles no claro mostra-nos que, apesar de a luz não ser necessária para 

que as formigas forrageiem num sistema de trilhas de mão dupla, ela pode, 

sim, ter um papel auxiliar importante. Afinal, as formigas das colônias-

controles no escuro percorreram distâncias maiores no escuro após o corte 

de folhas e até chegaram à ponte de retorno, isto, claro, se comparadas às 

colônias-controles mantidas no claro (teste Mann-Whitney, p<0,0001). 

Além disso, algumas formigas das colônias-controles no escuro tomaram a 

direção inicial errada após o corte de um pedaço de folha, fato que não foi 

observado nas colônias-controles mantidas no claro (Tabela I). 
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Tabela I 

 

Direção e distância de viagem bem sucedidas e fracassadas sob luz e no escuro. 

 

  Direção correta (DC) Direção errada (DE) 

  Fracasso  Sucesso  Fracasso  Sucesso    

Unidirecional sob luz      

(n = 148) 

13,5 %       

            

          54.9 cm 

66,2 % 

              

         38.1 cm 

13,5 % 

         

         71.0 cm 

6,8 % 

          

        100.9 cm 

Birecional sob luz  

(n = 123) 

9,8 % 

 

          25.8 cm 

90,2 % 

               

         44.2 cm 

0 

               --- 

0 

               --- 

Número de  

viagens  
 
             
 
            

 

 

 

             Mediana da      

           distância  

              percorrida  

Bidirecional no escuro 

 (n = 133) 

6,0 % 

  

        90.7 cm 

69,9 % 

             

        58.2 cm 

9,8 % 

            

         86.8 cm 

14,3 % 

            

         147.3 cm 
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Conclusão:  

As operárias de formigas saúvas fazem uso de dicas visuais para se 

orientarem enquanto forrageiam, entretanto o uso dessas não é 

indispensável para que elas forrageiem num sistema de mão dupla. Porém, 

num sistema artificial de mão simples, a participação do sistema visual das 

formigas torna-se fundamental. 

 

Discussão:  

Esse experimento traz-nos, ao menos, duas descobertas relacionadas. 

A primeira diz respeito à participação do sistema visual na orientação das 

formigas Atta sexdens rubropilosa; a segunda está vinculada à necessidade 

que elas têm de fazer uso de dicas visuais para que possam resolver o 

problema de forrageamento num sistema de mão simples. Talvez, a 

explicação mais parcimoniosa para esse resultado seja a suposição de que 

nossas formigas fazem uso de dicas químicas e visuais para se orientarem 

espacialmente. No entanto, num sistema de mão simples as dicas químicas 

não podem mais ser usadas da mesma forma que num sistema tradicional 

de mão dupla. Assim, o sistema de orientação visual passa a ter papel 

fundamental  na orientação nessa situação não natural em que elas seriam 

capazes de aprender a se orientarem de uma maneira diferente, 

abandonando, para isto, as regras tradicionais (inatas) de orientação 
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química. Discussões mais detalhadas a respeito desse assunto serão feitas 

no último capítulo desta tese (capítulo 4). 
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Capítulo 2.6 

Reversão de 180º na fonte de luz 

Introdução: 

Os resultados do experimento anterior chamaram a atenção para a 

importância da luz no sistema de orientação das saúvas. São várias as 

espécies de formigas que fazem uso do sistema visual para se orientarem 

(Vilela, Jaffe et al., 1987; Aron, Deneubourg et al., 1988; Holldobler e 

Wilson, 1990; Heusser e Wehner, 2002; Seidl e Wehner, 2006). Entretanto, 

as características da maioria dessas espécies, principalmente no que diz 

respeito ao sistema de forrageamento, são bem diferentes das de formigas 

Atta sexdens rubropilosa. A maioria das espécies é considerada de 

formigas não formadoras de trilhas, situação em que a participação dos 

feromônios na orientação é claramente secundária. Afinal, essas formigas 

não têm rotas fixas de forrageamento que podem ser marcadas 

quimicamente. 

Em formigas formadoras de trilhas, principalmente com as 

características das trilhas das formigas Atta sexdens rubropilosa –  que 

podem chegar a centenas de metros e serem usadas por um grande número 

de formigas por vários dias – o papel da marcação química sempre foi 

considerado como o principal ou mesmo o único na orientação. Apenas 

dois estudos mostraram uma possível participação da luz no sistema de 

orientação em Atta (Vilela, Jaffe et al., 1987; Vick, 2004) e, mesmo assim, 
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não foram totalmente conclusivos com relação ao grau de importância. 

Recentemente, outros trabalhos mostraram que as formigas do gênero Atta 

(Riveros e Srygley, 2008) podem fazer uso de dicas magnéticas para se 

orientarem. De qualquer forma – talvez pelo fato de as saúvas terem olhos 

muito pequenos, forragearem preferencialmente à noite, e terem um 

sofisticado sistema de marcação química – o papel do sistema visual 

sempre foi negligenciado por estudiosos do assunto. Então, é nos 

experimentos apresentados nesta tese que a importância do sistema visual 

das formigas Atta sexdens rubropiosa na orientação parece ficar 

definitivamente clara. Para se ampliar o entendimento do papel do sistema 

visual na orientação de nossas formigas, novos experimentos foram feitos 

e, nestes casos, a luz não foi apagada, mas foi manipulada a posição da 

única fonte de luz na sala de experimentos. 

 

Objetivo: 

Verificar a influência da rotação em 180º graus da fonte de luz no 

comportamento de forrageamento de formigas saúvas, submetidas ao 

aparato que obriga o forrageamento num sistema de direção de mão única. 
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Matérias e métodos: 

 Duas colônias que nunca haviam sido usadas em experimentos foram 

levadas a uma sala escura, de forma a garantir que a única fonte de luz 

fosse uma lâmpada fluorescente de 40w de potência, localizada 

lateralmente a 2m do centro da área de forrageamento do aparato 

experimental. Além disso, o suprimento de folhas foi o mesmo já descrito 

para o experimento básico. Depois de cinco dias, em que as formigas 

estavam usando o sistema de mão simples para coletar folhas, cada uma das 

colônias foi observada por quatro horas, observação estas que foram 

divididas em duas partes de duas horas cada. 

Nas primeiras duas horas, todas as formigas de cada uma das 

colônias foram observadas após o corte de um pedaço de folha, que estava 

localizado no centro da área de forrageamento. A direção tomada logo após 

o corte, bem como o total de corte para cada uma dessas colônias durante a 

observação, era anotada. Findas essas duas horas, a fonte de luz foi mudada 

de posição, sofrendo uma rotação de 180º e ficando, agora, do lado oposto 

em relação às colônias. Imediatamente após a rotação da fonte de luz, 

foram feitas mais duas horas de observação, nos mesmos moldes das 

observações das duas horas anteriores. Todas as observações começaram às 

21hs, para que, com isso, se evitasse um possível efeito de fenômenos 

cronobiológicos, relacionados a uma mudança natural da posição da fonte 
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de luz (sol). É claro que os efeitos evitados, aqui, são possíveis fenômenos 

endógenos do relógio interno das formigas, uma vez que a sala foi mantida 

isolada de fontes naturais de luz. 

Três dias após a rotação da fonte de luz ter sido feita, o experimento 

foi repetido como descrito com uma nova rotação de 180º. 

 

Resultados: 

Na primeira rodada de experimentos, o total de folhas cortadas antes 

da rotação da luz foi de 58 e, depois, 43 (p=0,0555). A direção correta, 

tomada como porcentagem do total de corte para antes da inversão, foi de 

76% (44 cortes) e, depois, para 49% (21 cortes) (Teste de diferenças entre 

proporções -Z = 2,59, p=0,0047 – proporções foram comparadas numa 

analise de contingência com uma tabela para aproximação normal). Na 

segunda rodada de experimentos, o total de folhas cortadas antes da 

inversão da fonte de luz foi de 68 e, após a inversão, foi de 53 (p = 0,0727). 

A direção correta, tomada como porcentagem do total de corte para antes 

da inversão, foi de 69% (47 cortes) e, novamente após a inversão, foi de 

51% (27 cortes), o que representa uma queda de mais de 40% na proporção 

de inícios de trajetos na direção correta, (teste de diferenças entre 

proporções -Z = 1,85, p= 0,0324) de forma a mostrar uma distribuição não 

aleatória entre a direção correta e a direção errada. Ou seja, a rotação da luz 

perturbou de maneira significativa a orientação das formigas nos dois 

 141



experimentos. Vale ressaltar que a similaridade entre as duas repetições, no 

que se refere à direção tomada antes da inversão da luz, mostra que, 

durante os três dias de intervalo, as formigas foram capazes de se orientar 

novamente em relação à nova posição da fonte de luz. Afinal, o padrão de 

cortes e a direção tomada, na segunda repetição do experimento, voltaram a 

ser os mesmos observados na primeira sessão, como mostra a comparação 

da direção tomada antes da inversão da luz para as duas sessões. Na 

primeira sessão, a direção correta antes da inversão da luz, foi de 44 cortes 

(76%) e, na segunda sessão, foi de 47 cortes (69%) (teste de diferença entre 

proporções Z = 0,64, p = 0,2601) (Figura 22). 
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Fragmentos 
transportados 

Direção errada
Direção correta 

Repetição 2 Repetição 1 

Depois da 
rotação 

Depois da 
rotação 

Antes da 
rotação

Antes da 
rotação

Rotação em 180º da fonte de luz 

Figura 22: Histograma que representa a porcentagem de folhas transportadas cujo início 
da marcha deu-se para a direção correta (barra cinza) ou para a direção errada (barra 
preta). Dados para antes e depois da rotação da fonte de luz em 180o  para a repetição 1 e 
2.    
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Conclusão: 

Esses resultados nos permitem afirmar que a mudança em 180º da 

posição de uma única fonte de luz provocou uma importante perturbação na 

orientação de formigas submetidas a um sistema de mão simples de 

forrageamento. 

 

Discussão: 

Esses experimentos parecem confirmar, portanto, a importância da 

luz no sistema de orientação das formigas, uma vez que elas têm as suas 

rotas perturbadas com a mudança da posição da luz, reforçando a idéia de 

que o aprendizado das formigas dá-se de modo imbricado à capacidade de 

inversão da sua relação com a luz. Afinal, nas trilhas de mão dupla, o 

caminho a seguir, após o corte de folhas, deve ser oposto ao caminho antes 

de chegar à folha. Já no sistema de mão simples o caminho, antes e depois 

do corte, tem o mesmo sentido e, portanto, a mesma posição relativa à 

fonte de luz. Então, numa colônia onde as formigas, após o corte de folhas, 

já tenham aprendido a inverter a sua relação natural com a luz, e se esta luz 

for artificialmente invertida, elas, portanto, ao tentarem solucionar o 

problema de forrageamento de mão simples, irão se confundir do mesmo 

modo como procederam neste experimento. 
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Aqui, pode também surgir uma discussão a respeito de qual seria o 

uso que as formigas fazem da luz. Afinal, não é possível eliminar a 

hipótese de que as formigas possam, também num ambiente iluminado, 

apropriar-se de dicas visuais que não sejam simplesmente uma orientação 

que tome como base a direção da fonte de luz. 
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Capítulo 3: 

Discriminação entre objetos familiares e não familiares por 

formigas saúvas (Atta sexdens rubropilosa) 

 

Abstract: 

A laboratory experiment in which new stimuli were presented to ants 

(Atta sexdens rubropilosa) near the entrance of their nests is described 

here. Plain wooden poles were used as stimuli. After being explored by the 

ants, the pole was removed for two hours and placed back together with an 

identical but new pole. Comparing the exploratory behavior on the two 

poles it is shown that the ants somehow – most probably by means of 

pheromones – discriminate between them, visiting the new one much more 

than the old one (ANOVA: Colony, F5,48=11.106, P<0.001; Poles (New x 

Old), F1,48=38.606, P<0.001; Poles*Colony, F5,48=2.656, P=0.034). It is 

argued that the concept of familiar/unfamiliar objects is adequate to 

describe a functional requirement of ant behavior. A new object against a 

well known background may be a threat, an opportunity or nothing 

relevant, and the ants quickly establish its status. 

 146



Resumo: 

Um experimento laboratorial, em que um estímulo novo foi 

apresentando para formigas (Atta sexdens rubropilosa) perto da entrada do 

ninho, é descrito aqui. Pequenos postes planos (20 cm de altura) foram 

usados como estímulo. Após terem sido explorados pelas formigas, o poste 

era removido e, duas horas depois, era posto novamente no mesmo local, 

junto a outro poste, idêntico ao primeiro, só que novo. A comparação do 

comportamento exploratório nos dois postes mostrou que as formigas, de 

alguma forma – provavelmente através de feromônios – conseguiram 

discriminá-los, pois visitaram o poste novo numa freqüência muito maior 

do que o antigo (ANOVA: Colônia, F5,48=11.106, P<0.001; Postes (Novo 

x Velho), F1,48=38.606, P<0.001; Postes*Colônia, F5,48=2.656, P=0.034). 

É possível inferir que o conceito de objetos familiares e não familiares 

deve, de alguma forma, estar presente no repertório comportamental das 

formigas e que, provavelmente, tem uma função. Um objeto novo, numa 

arena bem conhecida (área perto da entrada do ninho), pode ser uma 

ameaça, uma oportunidade, ou nada importante, e as formigas, 

rapidamente, estabelecem o seu status. 
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Introdução: 

A forma como formigas encontram alimento, formam trilhas e 

voltam para o ninho são os melhores exemplos de como soluções 

sofisticadas, baseadas em regras simples, são encontradas (Ratnieks, 2005). 

Os detalhes de como os sistemas de marcação de trilhas funcionam têm se 

revelado ainda mais surpreendentes e desconhecidos nos últimos anos 

(Beckers, Deneubourg et al., 1990; Jackson e Ratnieks, 2006). Por 

exemplo, formigas são capazes de informar suas companheiras a respeito 

da qualidade da fonte de alimento (Jackson e Ratnieks, 2006), de medir os 

ângulos formados pelas trilhas químicas e também de usar essa informação 

para se orientarem no sentido correto entre o ninho e o alimento e vice-

versa (Jackson, Holcombe et al., 2004). Formigas também integram outras 

informações que não são químicas na atividade de forrageamento, como a 

escolha do caminho menos congestionado em situação de trafego intenso 

(Dussutour, Fourcassie et al., 2004); também modulam a velocidade de 

recrutamento, mudando o tamanho da folha cortada de acordo com a 

distância do ninho (Roschard e Roces, 2003). 

Grande número de espécies de formigas usa feromônios para marcar 

suas trilhas entre o ninho e a fonte de alimento (Wilson, 1971). Esta 

marcação é feita num sistema de retro-alimentação positiva, deflagrado 

pela presença do alimento, no qual, quanto mais formigas usam a trilha por 

unidade de tempo, maior a concentração de feromônios e, por 
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conseqüência, mais forte é o poder atrativo da trilha na orientação de 

formigas forrageadoras (Sumpter, 2006). Este tipo de sistema auto-

organizado não apenas orienta as formigas em direção à fonte de alimento, 

como permite que o caminho mais curto entre o alimento e o ninho seja 

encontrado e usado (Beckers, Deneubourg et al., 1993). Formigas 

cortadeiras, em ambiente natural, chegam a fazer trilhas de até algumas 

centenas de metros (Holldobler e Wilson, 1990),  e, nesta situação, fica 

evidente o papel fundamental dos feromônios na orientação e recrutamento 

de formigas forrageadoras. No entanto, da mesma forma como essas alças 

de retro-alimentação positiva mostram-se extremamente eficazes no 

recrutamento – e, conseqüentemente, acarretam uma rápida formação de 

trilhas de formigas forrageadoras –, quando uma nova fonte de alimento é 

encontrada, parece razoável pensar-se na existência de algum mecanismo 

de informação capaz de avisar sobre a ausência ou o esgotamento de uma 

fonte de alimento (Sendova-Franks e Franks, 1999). É sabido que formigas 

Monomorium pharaonis fazem uso de sinais químicos negativos em suas 

trilhas e que isso melhora a eficácia do seu forrageamento (Robinson, 

Jackson et al., 2005). 

Foi Wilson, em 1962 (Wilson, E. O., 1962), o primeiro, e talvez o 

único até então, a descrever o comportamento exploratório de formigas de 

uma nova área onde não há alimento. Ele descreve esse comportamento 

para formigas Solenopsis saevissima, demonstrando, em seu trabalho, que, 
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quando uma nova área de forrageamento é-lhes fornecida, elas a exploram 

rapidamente, recrutando novas formigas e marcando com feromônios essa 

nova área.  Esse comportamento é observado por Wilson por várias horas e 

ele chama-nos a atenção para a situação particular em que isso acontece. 

Afinal, não havia, neste caso, nenhum tipo de alimento na nova área 

oferecida e, mesmo assim, o comportamento de recrutamento parece 

acontecer de maneira semelhante, como se as formigas tivessem achado 

uma nova fonte de alimento. A única estimulação que ele acredita poder 

existir é o aspecto não familiar do novo ambiente oferecido. Ele ressalta 

também que, após algumas horas, o comportamento exploratório estabiliza-

se e, então, é diminuído. Por último, conclui dizendo ser algo inesperado 

este comportamento das formigas de explorassem áreas próximas a de seus 

ninhos5. Este assunto, tal como levantado por Wilson em 1962, permaneceu 

quase que completamente esquecido por mais de quarenta anos e acabou 

por chamar-nos a atenção. Afinal, formigas parecem marcar trilhas e 

                                                 

5 (Original, em ingles, desse trecho do artigo de Wilson) When larger laboratory colonies are 
given sudden access to a new foraging field, such as a clean glass platform or blank piece of poster card, 
the workers respond in a manner which is not predictable from observation of hunting behaviour on the 
old foraging field. During the first several hours the workers move onto the new area in large numbers. 
New foragers are recruited by the laying of odour trails. The emission of the trail substance under these 
circumstances is remarkable, since no reward in the usual sense is available; the only stimulation that can 
be inferred is the unfamiliarity of the new field. Workers do not concentrate at the end of the trails, and no 
specific attraction points can be observed. The majority of workers entering the new field follow the 
odour trails to the interior, then diverge individually to perform exploratory looping movements. As a 
result, new fields only a few square metres or less are thoroughly explored and patrolled during the first 
hour or two. After the initial "land-rush", the number of workers on the field gradually declines and 
finally stabilizes, in most instances at less than half the peak number . This unusual behaviour seems 
indicative of an "exploratory" or "manipulative" drive analogous to that described in some mammals (see 
Thorpe, 1956 : 10)”… “The foraging and homing behaviour of individual workers is partially analysed. 
An unexpected response, in which workers are attracted and lay trails to unexplored areas near the nest, is 
described.” 
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recrutarem umas às outras numa situação bem diferente daquela que fora 

tradicionalmente descrita, uma vez que não há alimento. É possível que o 

sistema de marcação e recrutamento vá além da formação e manutenção de 

trilhas de forrageamento, e que as formigas possam fazer uso de 

ferramentas muito parecidas para fins muito diferentes, como, por exemplo, 

marcação de trilhas para buscar alimento e definição do status de um 

ambiente próximo ao ninho. É como se as formigas tivessem a necessidade 

de definir o status do novo ambiente – se se trata de uma ameaça ou uma 

possibilidade de expansão do ninho, ou ainda de uma fonte de alimento em 

potencial, etc. 

 

Objetivos:  

Estudar o comportamento exploratório de novas áreas sem alimento, 

colocadas perto do ninho de formigas Atta sexdens rubropilosa. De 

maneira mais específica, este estudo tem o objetivo de medir a taxa de 

exploração de uma área nova colocada nas proximidades do ninho para se 

comparar com a taxa de exploração de uma área “velha”. 
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Materiais e métodos: 

Montagem: 

Seis sub-colônias (sem rainha), de aproximadamente dez mil 

formigas cada, foram usadas neste experimento. Cada sub-colônia é 

proveniente de uma colônia matriz (com rainha) diferente. Essas sub-

colônias ficam dentro de potes de acrílico com 4,5 litros de capacidade 

cada, sendo que esses potes são postos em bandejas plásticas de 80 cm X 

60 cm. Pintaram-se as bordas das bandejas com talco sem perfume, para 

que se evitasse a fuga de formigas; depois foram colocadas as colônias nas 

bandejas e alimentadas com folhas ad libtum de Acalipha sp. 

Posteriormente a um período de cinco dias, todas as colônias estavam 

cortando e implantando uma grande quantidade de folhas, o que indicou 

que estavam em boas condições no novo ambiente. 
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Experimento: 

O experimento durou seis dias e todas as colônias (1, 2, 3, 4, 5 e 6) 

foram submetidas ao mesmo tratamento experimental. Então, elas passaram 

a receber quantidade ad-libtum de folhas de Acalipha que, porém, ficavam 

disponíveis por 9 horas todos os dias, de 1h a.m até  10h a.m do mesmo 

dia. 

No primeiro dia de experimento (dia 1), às 22h, foi colocado, na 

bandeja de todas as colônias um pequeno poste de madeira de 20 cm de 

altura que tinha uma linha pintada a 10 cm. Estes postes também ficavam a 

20 cm da entrada da colônia. Às 19h30 do dia 2 do experimento, todos os 

postes foram retirados de suas respectivas colônias e, duas horas depois – 

às 21h30, portanto –, os postes foram recolocados nas colônias na mesma 

posição em que se encontravam há duas horas. No mesmo instante em que 

estes postes foram recolocados, outro poste, idêntico ao primeiro (com 20 

cm de altura e a mesma linha pintada a 10 cm), foi colocado na bandeja. 

Este poste novo foi posto ao lado do poste antigo, também a 20 cm da 

entrada da colônia. Desta forma, cada colônia ficava com dois postes: A o 

antigo, e B o novo, a 10 cm do antigo. A retirada do poste antigo por duas 

horas foi importante para que a diferença entre ele e o novo, que estavam 

juntos, fosse somente o fato de as formigas já o terem explorado. 

Eliminando-se o efeito que poderia existir entre um objeto presente e outro 
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introduzido, estipulou-se o tempo de duas horas para que efeitos de 

agitação das formigas, provocados pela manipulação, fossem minimizados. 

Imediatamente após a colocação dos postes nas colônias, o número 

de formigas que cruzavam a linha marcada nos postes (A e B) era anotado 

por cinco minutos. Trinta minutos após o inicio da primeira contagem, uma 

nova contagem era feita por cinco minutos. Após o término das contagens, 

o poste antigo (A) foi retirado de todas as colônias e folhas frescas de 

Acalipha foram oferecidas, e o poste novo (B) permaneceu até o dia 

seguinte. No dia 2 do experimento, um novo poste (C) foi oferecido a todas 

as colônias, da mesma maneira e na mesma hora em que o poste B fora 

colocado na véspera. Contagens idênticas àquelas feitas no segundo dia 

eram repetidas. Ao final das contagens do terceiro dia, o poste B foi 

retirado e o C mantido. No dia 4 do experimento, outro poste (D) foi 

oferecido a cada sub-colônia. Contagens idênticas àquelas feitas nos dias 

anteriores foram repetidas. E, no final das contagens do dia 4, o poste C foi 

removido e o D mantido. No dia 5 do experimento, outro poste foi 

oferecido para cada colônia. Contagens foram repetidas, o poste D foi 

removido e o poste E mantido. Finalmente, no dia 6, o poste F foi oferecido 

e as contagens foram repetidas. Este procedimento totalizou 60 contagens, 

10 por colônia (Figura 23). 
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Na primeira etapa, um poste de 
madeira foi colocado nas 
colônias por 20hs  

Na segunda etapa, o poste foi 
retirado por duas horas 

 Poste  

 

 

 

 

 

 

20c

Ninho 

 

 
Ninho 

20c

 

 

Fig A: Montagem com a colônia 
colocada numa bandeja com um 
poste numa distância de 20cm 

Fig B: Colônia numa bandeja sem 
nenhum estímulo  

 

 

  

  C 

Terceira etapa, na qual os dois 
postes foram colocados nas colônias 
(o velho e um poste novo). Nesta 
etapa, todas as formigas que 
cruzaram a linha marcada a 10cm 

 d i  t  f  t d  
 

  

 

Figura 23: Esquema que representa as 3 etapas do experimento. 
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 Resultados:  

Os postes antigos, que já estavam na colônia por, aproximadamente, 24 

horas no momento da colocação do novo poste e do início das contagens, 

foram menos explorados do que os postes novos, o que pode ser 

comprovado pelo resultado, quando o número de formigas que cruzaram a 

linha foi significantemente menor nos postes antigos. (Tabela II; ANOVA: 

Colônia, F5,48=11.106, P<0.001; Poste (Novo x Velho), F1,48=38.606, 

P<0.001; Poste*Colônia, F5,48=2.656, P=0.034). Essa diferença em 

intensidade de exploração não se deu para as observações feitas aos 30 

minutos. (Tabela III; ANOVA: Colônia, F5,48=8.496, P<0.001; Poste 

(novo x velho), F1,48=3.035, P=0.88; Poste*Colônia, F5,48=0.913, 

P=0.418). (Figuras 24, 25, 26 e 27). São também apresentadas as tabelas II 

e III para que os números absolutos possam ser observados por conta da 

estatística paramétrica usada. 
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Tabela II: observação feita imediatamente após a colocação do poste novo: 

Colônia Poste 

Média, por observação, do número de 

formigas que cruzaram a linha de 

10cm em 5min para todas as 6 

observações  

1 novo 72,4 

 velho 41,2 

2 novo 93,4 

 velho 52,6 

3 novo 119,2 

 velho 43 

4 novo 25,2 

 velho 13,4 

5 novo 130 

 velho 53 

6 novo 43,6 

 velho 22 
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Tabela III: observação realizada 30 minutos após a colocação do poste novo 

Colônia Poste 

Média, por observação, do 

número de formigas que 

cruzaram a linha de 10cm em 

5min para todas as 6 

observações 

1 novo 90,2 

 velho 96,4 

2 novo 117 

 velho 100,6 

3 novo 84,4 

 velho 50,2 

4 novo 19,2 

 velho 18 

5 novo 22,4 

 velho 61,2 

6 novo 25,6 

 velho 20,2 
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Figura 24: Boxplots do número de formigas que cruzaram a linha a 10 cm durante 5 
minutos de observação para o teste feito imediatamente após a colocação dos postes na 
colônia. Os boxes verdes correspondem aos postes novos e os laranjas, aos postes 
velhos. Os dados estão separados por colônia (1, 2, 3, 4, 5 e 6): 
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Figura 25: Boxplots do número de formigas que cruzaram a linha a 10 cm durante 5 
minutos de observação para o teste realizado imediatamente após a colocação dos postes 
na colônia. Os boxes verdes correspondem aos postes novos e os laranjas, aos postes 
velhos. Os dados estão agrupados para todas as colônias: 
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Figura 26: Boxplots do número de formigas que cruzaram a linha a 10 cm durante 5 min 
de observação para o teste feito 30 minutos após a colocação dos postes na colônia. Os 
boxes verdes correspondem aos postes novos e os laranjas, aos postes velhos. Os dados 
estão separados por colônia (1, 2, 3, 4, 5 e 6): 
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Figura 27: Boxplots do número de formigas que cruzaram a linha a dez centímetros 
durante 5 minutos de observação para o teste feito 30 minutos após a colocação dos 
postes na colônia. Os boxes verdes correspondem aos postes novos e os laranjas, aos 
postes velhos. Os dados estão agrupados para todas as colônias: 
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Discussão: 

O resultado evidencia que os postes antigos foram menos explorados 

pelas formigas do que os postes novos, indicando-nos que os feromônios, 

provavelmente presentes nos postes antigos e certamente ausentes nos 

postes novos, exerceram um estímulo negativo de atração para formigas 

forrageadoras. Este resultado também demonstra, indiretamente, que a 

deposição de feromônios por formigas não depende da presença do 

alimento, uma vez que os postes não as levavam a nenhuma fonte de 

alimento. Uma hipótese para se explicar este resultado pode ser a de que, 

no início, as formigas exerçam uma intensa exploração do novo local 

oferecido. Durante essa exploração, há também uma marcação com 

feromônios no poste novo, que seria, assim, fruto do contraste entre um 

objeto novo (poste novo) e um objeto antigo (poste velho) colocado perto 

do ninho. Não obstante, a forma, como o feromônio é depositado no 

experimento descrito, é ainda desconhecida. Os resultados sugerem 

claramente que as conhecidas regras de retro-alimentação positiva dos 

feromônios colocados nas trilhas não se aplicam ao experimento descrito 

(Holldobler e Wilson, 1990). Uma vez colocado na bandeja, o poste novo 

contrasta com o já bem conhecido poste antigo e também não leva a lugar 

algum, o que implica que foi marcado de uma forma diferente do que seria 

um caminho que o levasse para comida. Uma vez marcado o objeto, ele 
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então se torna familiar e, como tal, continua a ser visitado, porém, de 

maneira menos intensa. 

Os dois comportamentos observados sugerem-nos serem funcionais, 

uma vez que qualquer coisa nova, em comparação a algo familiar, pode se 

tornar uma oportunidade, uma ameaça ou algo não relevante. O 

comportamento exploratório rapidamente estabelece o status do novo 

estímulo e, uma vez marcado de maneira apropriada, passa a ser 

considerado familiar e ainda será visitado, embora com menor intensidade. 

Dado que o ambiente transforma-se, é possível que seja útil a visitação aos 

lugares tomados como familiares. Estudos futuros podem ser capazes de 

identificar os ferômonios que são depositados nos postes, e, quem sabe, 

demonstrar as diferenças entre estes e aqueles que são depositados em 

trilhas. 
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 Capítulo 4: 
 

Discussão final: 

Os resultados apresentados e brevemente discutidos ao final dos 

capítulos anteriores são, neste capítulo, tratados sob uma perspectiva 

conjunta e amplificada, com o intuito de que se estabeleça uma integração 

entre esses mesmos resultados. A partir disso, desenvolvemos um ensaio 

sobre as conseqüências teóricas deste trabalho às teorias vigentes, 

pretensiosas a explicar e compreender os mecanismos destes insetos 

sociais. São também explicitadas as contribuições que acreditamos que este 

trabalho traz ao entendimento de como as sociedades de insetos são 

organizadas, bem como o apontamento de quais são as questões a serem 

pesquisadas, o que, eventualmente, permitirá a construção de uma teoria 

capaz de possibilitar a compreensão completa das razões causais e 

funcionais do comportamento social de insetos. 
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 Discussão ampliada dos resultados: 
 

1) Como as formigas orientam-se nas trilhas de mão simples no sistema 

de forrageamento? 2) Como o recrutamento de novas formigas é feito 

nesse sistema? 3) Como se dão a organização e a orientação das 

formigas na região do ninho, quando estão a forragear num sistema de  

mão simples? 

O experimento básico traz, como principal conclusão, o fato de que 

as formigas Atta sexdens rubropilosa são capazes de formar trilhas de 

forrageamento de mão simples. Deste resultado, emergem as três perguntas 

acima. O presente trabalho de pesquisa concentrou-se na tentativa de 

responder à pergunta 1, deslocando para uma abordagem mais indireta para 

as questões 2 e 3. Podemos iniciar a discussão exatamente pelos pontos que 

não foram diretamente estudados, o que nos permitirá compreender, em 

primeiro lugar e de modo mais amplo, a importância do fato de que 

formigas fazem trilhas funcionais de mão simples. 

Como o recrutamento de novas formigas é feito nesse sistema?  

A prerrogativa desta pergunta é muito importante, já que, num 

sistema natural de forrageamento, as formigas que voltam com folhas 

(talvez sem folhas também) recrutam novas formigas (Holldobler e Wilson, 

1990) assim que retornam à colônia. Elas o fazem de maneira a recrutar 

novas formigas para sigam o caminho que a recrutadora acabou de 
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percorrer. É aqui, portanto, que está o ponto central de nossa pergunta, 

pois, em nosso sistema de forrageamento de mão simples o recrutamento 

não pode mais acontecer nesse formato, ou, se assim ocorrer, mostrar-se-á 

inútil, talvez, até mesmo tornar-se-á prejudicial ao estabelecimento de 

trilhas funcionais. Assim, apelidamos o recrutamento na sua forma natural 

de recrutamento concorrente. O nome justifica-se pelo fato de que esse 

recrutamento concorre com o funcionamento do sistema. A figura 28 

abaixo ilustra esse fenômeno: 

 

Figura 28: Ilustração de uma colônia num sistema de forrageamento por mão simples  
de direção em que o recrutamento concorrente acontece. As formigas, simbolizadas 
pelos retângulos verdes, estão voltando da área de forrageamento e, ao chegarem ao 
ninho, recrutam novas formigas. No entanto, esse recrutamento acontece de forma que 
as formigas recrutadas (retângulos vermelhos) são estimuladas a seguirem o caminho 
feito pela formiga recrutadora para chegar ao ninho, mas elas não conseguem chegar até 
a área de forrageamento, afinal é impossível ir pela ponte de volta. Já, as formigas 
simbolizadas pelos retângulos azuis seguem a única rota possível para chegar à área de 
forrageamento. 
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O comportamento inato de recrutamento das formigas é um 

problema em potencial para o funcionamento do sistema de forrageamento, 

pois conduz as formigas recrutadas a um beco sem saída. Uma forma 

simples de se começar a estudar este fenômeno consiste na quantificação 

das formigas na bandeja, que fica junto à ponte de retorno, ao longo do 

tempo. Afinal, o recrutamento concorrente pode acontecer num primeiro 

momento e depois desaparecer. É claro que os detalhes dos experimentos 

necessários para se investigar esse fenômeno são de suma importância e 

precisam ser estabelecidos. Apesar disso, a possibilidade de estudo é real e 

pode ser feita de várias formas. Contudo as trilhas funcionais de 

forrageamento de mão simples são formadas mesmo com a iminência de 

um potencial recrutamento concorrente. Nossa hipótese, então, é a de que o 

recrutamento funcional acontece de forma simultânea ao recrutamento 

concorrente em nosso sistema de forrageamento. O recrutamento funcional 

seria feito pelas formigas que vão pela ponte de ida até o seu final, sentem 

(pelo olfato) a presença de folhas, não descem, e voltam pela mesma ponte. 

Essas formigas, ao chegarem de volta ao ninho, podem recrutar novas 

formigas que, potencialmente, podem forragear. A figura 29 ilustra o 

recrutamento funcional: 
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Figura 29: Ilustração de uma colônia num sistema de forrageamento de mão simples, 
em que o recrutamento funcional acontece. As formigas, simbolizadas pelos retângulos 
verdes, estão voltando após terem chegado à extremidade da ponte de ida, sem, no 
entanto, chegarem à área de forrageamento. Ao retornarem ao ninho, elas recrutam 
novas formigas (retângulos azuis). 
 

Assim, um sistema de forrageamento funcionaria, ao menos num 

primeiro momento, por meio de dois mecanismos de recrutamento 

simultâneos, sendo que o recrutamento funcional aconteceria, de maneira 

indireta, dada a dificuldade imposta às formigas para que cheguem à área 

de forrageamento. São grandes, então, as conseqüências teóricas do 

entendimento dos detalhes de como o recrutamento funcional acontece e 

acaba por se sobrepor ao recrutamento concorrente. Afinal, a hipótese de 

que o recrutamento concorrente desaparece ou diminui com o tempo leva-

nos à necessidade de aceitar que as formigas são capazes de aprender a 

recrutar de uma maneira diferente, que não seja inata. Aliás, e talvez o mais 
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importante, é possível que possam abdicar de um comportamento inato 

quando este se revela inútil. 

O recrutamento concorrente pode deixar de existir porque as 

formigas que voltam com as folhas não mais recrutam suas companheiras 

em direção à ponte de retorno, ou, ainda, porque as recrutadas não mais 

obedecem “ao chamado” da formiga que as recruta. Avançando um pouco 

mais, podemos até pensar que as formigas, com o decorrer do tempo, 

aprendem a recrutar de maneira correta. Assim, as formigas que voltam 

com folhas, depois de recorrerem esta tarefa algumas vezes, podem recrutar 

novas formigas para o lugar correto, ou seja, na direção oposta à que fora 

percorrida pela formiga para retornar ao ninho. 

Não há respostas conhecidas para essas perguntas. No entanto, os 

experimentos sugerem que respostas são possíveis de serem encontradas e 

que as conseqüências para o esclarecimento das capacidades individuais e 

coletivas das formigas saúvas parecem-nos promissoras. 

Como se dá a organização e a orientação das formigas na região do ninho 

quando estão forrageando num sistema de mão simples? 

Num sistema de forrageamento natural (de mão dupla), as formigas 

que chegam com um pedaço de folha depositam-no no ninho e, depois, 

seguem em direção à trilha para buscar mais um pedaço de folha. Executam 

essa tarefa repetidas vezes (Holldobler e Wilson, 1990). No sistema de 

forrageamento de mão simples, sempre que uma formiga retorna ao ninho 
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com um pedaço de folha, deve atravessá-lo todo para chegar à ponte de ida, 

o que  permitirá que siga até a área de forrageamento e pegue mais um 

pedaço de folha. Assim, temos na região do ninho um problema de 

orientação bem semelhante ao que temos na área de forrageamento. A 

formiga, para viajar repetidas vezes até a área de forrageamento, deve 

abandonar suas regras de orientação inatas; some-se a isto o fato de que a 

formiga pode se sentir confusa com o novo sistema na região do ninho e 

que, provavelmente, fará com que ela seja erroneamente recrutada pelo 

recrutamento concorrente. 

Se as formigas reorientam-se na região do ninho de uma maneira 

nova, nós não o sabemos, pois o sistema de forrageamento em mão simples 

pode ser funcional, sem que, para isto, haja necessidade dessa reorientação. 

As formigas podem ficar sistematicamente tentando ir para uma segunda 

viagem de forrageamento pela ponte de retorno, até que, em certo 

momento, após muita insistência, elas podem desistir e retornarem ao 

ninho. Uma vez no ninho, elas podem sair novamente e, por coincidência, 

estarem do lado onde há a ponte de ida e uma nova viagem funcional pode, 

então, acontecer. 

A observação dos ninhos em sistema de forrageamento de mão 

simples não elimina essa hipótese. Contudo a ausência de um grande 

número de formigas na região próxima à ponte de retorno, bem como o fato 

de que nossas colônias experimentais foram capazes de atingir uma taxa de 
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forrageamento próxima à taxa das colônias controles, podem sugerir-nos 

que as formigas foram capazes de encontrar uma solução de orientação 

também para a região do ninho. Afinal, a capacidade de reorientação das 

formigas num sistema de mão simples foi mostrada nos experimentos na 

área de forrageamento. Assim, ao menos aparentemente, não há nenhum 

impedimento teórico que pudesse sugerir-nos a incapacidade das formigas 

de se reorientarem também na região do ninho. De qualquer forma, apenas 

novos experimentos podem revelar a existência ou não desta capacidade. 

Quanto à pergunta “como as formigas fazem para se orientarem nas 

trilhas de mão simples no sistema de forrageamento?”, sua resposta e sua 

discussão somente são desenvolvidas no final deste capítulo. Ao estarmos 

munidos de todos os resultados apresentados nesta tese, ser-nos-á 

apropriado construir uma discussão completa a respeito das implicações 

desta questão. O que aqui se faz importante é apontarmos que o 

experimento básico revela-nos que as formigas são capazes de formar 

trilhas funcionais num sistema de mão simples. Esse fato explicita 

capacidades das formigas que, dificilmente, poderiam ser observadas num 

sistema natural de forrageamento, levando-nos a uma série de perguntas a 

respeito da organização social das formigas e de suas plasticidades. 
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 Como as formigas acham a rota? 

No capítulo referente aos experimentos sobre o teste da hipótese da 

rota achada por acaso, mostramos que as formigas não encontram a rota no 

sistema de forrageamento por acaso (capítulo 2.2). No capítulo em que 

descrevemos o experimento, foi discutido o fato de que elas são capazes de 

encontrar uma solução para o problema de forrageamento de mão simples. 

Falamos, também, como foi possível inferirmos que o achado não 

aconteceu por acaso, e salientamos o curioso fato de, mesmo após a 

exposição prolongada ao sistema de forrageamento, parecer que algumas 

formigas não aprendem a se orientar no sistema de mão simples. Neste 

capítulo, vamos, assim, especular sobre os resultados apresentados no 

capítulo 2.2, que não foram discutidos naquele momento por não 

possibilitarem conclusões sólidas. 

O primeiro resultado que nos chama a atenção é o fato de que, das 40 

formigas do grupo experimental que não tiveram sucesso em retornar com 

um pedaço de folha ao ninho (largaram a folha no meio do caminho), 

metade iniciou a marcha para o lado certo e a outra metade, para o lado 

errado. Este resultado pode nos levar a pensar que estas formigas não 

alteraram o comportamento por conta da montagem experimental, pois não 

manifestaram nenhum padrão com relação ao lado da saída. No entanto, o 

comportamento esperado para formigas que sejam totalmente indiferentes à 

montagem experimental seria de 100% de início de marcha para o lado 
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errado. Afinal, o comportamento inato deveria levá-las a voltarem pelo 

mesmo caminho que fizeram para chegar à fonte de folhas. 

Como, então, explicar o resultado encontrado? No momento, talvez a 

explicação mais parcimoniosa a ser feita seria que essas 40 formigas 

estivessem perdidas (“confusas”) por conta da montagem experimental. 

Após o corte, o comportamento não foi orientado, e, então, elas saíram a 

andar para qualquer lugar, sem que houvesse uma rota definida. A 

observação destas formigas revela que traçavam rotas, aparentemente, mais 

tortuosas, andando mais vagarosamente, como se estivessem hesitantes. 

Outro fato que nos chama a atenção é que, aparentemente, temos 

pelo menos dois grupos distintos de formigas em relação à forma como se 

orientam. Afinal, como foi marginalmente discutido no capítulo 2.2, uma 

parte das formigas (aproximadamente 80%) comportou-se como se 

estivesse orientada, enquanto outra  (aproximadamente 20%) agia como se 

estivesse perdida, pois não iniciava a marcha na direção correta e/ou não 

chegava à ponte de retorno. Este fato, mais que sublinhar a idéia de que o 

aparato experimental é realmente um desafio para as formigas, revela-nos 

que, dentro de uma colônia de formigas, podem existir alguns destes 

insetos com capacidades distintas de solução de problemas. Sugeriu-nos, 

também, que a solução encontrada pelas formigas não é 100% coletiva, 

existindo, também, um componente individual importante. Afinal, se a 
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solução fosse apenas de amplitude coletiva, como explicar que algumas 

formigas seguem de uma maneira e outras não? 

São várias as hipóteses que podem ser levantadas para se explicar 

esse resultado. Prosseguindo hipoteticamente, há uma outra idéia, um tanto 

especulativa, dado o estado atual do conhecimento, que especula haver, 

dentro de uma colônia, algumas formigas que são “programadas” para 

executar algo diferente da maioria. Isso poderia tornar a colônia mais 

plástica, pois, novidades, que dificilmente poderiam ser detectadas por 

formigas que se comportem estritamente dentro do padrão, poderiam ser 

descobertas pelas formigas “rebeldes” – aquelas que seguem regras de 

comportamento um pouco diferentes. Tal fato permitiria à colônia uma 

virtude mais flexível, isto é, menos rígida em seus procedimentos, ou seja, 

mais ajustável ao dinamismo do ambiente. Atribuindo um pouco mais de 

liberdade à nossa imaginação, poderíamos supor que as formigas que não 

seguem as regras gerais não o fazem sempre. Ou seja, em determinadas 

situações elas se comportam como todas as outras, mas, em circunstâncias 

novas, desafiadoras (como a de nosso aparato experimental), o 

comportamento rebelde pode se revelar. Afinal, é nos momentos em que 

algo novo precisa ser criado que o comportamento plástico pode explicitar 

a sua relevância. 
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Com a existência de uma opção de forrageamento em mão dupla, as 

formigas também usam mão simples? 

No ambiente natural, situação onde existe a possibilidade de 

forrageamento num sistema de mão dupla, as operárias de Atta sexdens 

rubropilosa solucionam o problema de forrageamento num sistema de mão 

simples, sem que exista a necessidade, em termos de sobrevivência para a 

colônia, de se encontrar uma solução para o problema. Trata-se de algo 

curioso, pois, colônias de laboratório, quando submetidas a um sistema de 

forrageamento de mão simples, param de fazer uso das trilhas de mão 

simples logo após a oferta de alimento num local acessível através de 

trilhas de mão dupla. 

A explicação para esse resultado pode residir no fato de que a quirera 

de milho possa ser uma fonte de alimento mais tentadora do que as folhas a 

que a colônia estudada tinha acesso. Assim, um ”esforço“ extra por parte 

das operárias da colônia em ambiente natural poderia ser feito para que o 

acesso ao alimento mais atraente pudesse acontecer. Uma explicação 

alternativa é que a enorme diferença em relação à força de trabalho 

disponível, numa colônia adulta que vive em ambiente natural (essas 

colônias têm alguns milhões de formigas (Autuori, 1940; Mariconi Fam, 

1970) em comparação com apenas alguns milhares em nossas colônias 

criadas em laboratório), possa ser a razão causal das diferenças 

encontradas. Afinal, pode existir, nestas colônias grandes, uma força de 
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trabalho ociosa ou parcialmente ociosa, de forma que um grande número de 

formigas ficaria envolvido em tarefas pouco produtivas (solução do 

problema de forrageamento num sistema de mão simples), sem que se 

comprometessem os suprimentos de que a colônia precisa. É claro que a 

discussão pode ser ampliada, e poderíamos pensar tanto em indivíduos que 

seguem regras um pouco diferentes, como situações que sirvam de estímulo 

para comportamentos exploradores. Assim, não seria a força ociosa que 

faria a diferença, mas, sim, a possibilidade ampliada de estímulos 

diferentes, que levaria a uma plasticidade maior. 

Se compararmos esses resultados – quanto ao tempo que as formigas 

de laboratório levam para solucionar o problema (forragear num sistema de 

mão simples) – notaremos que as formigas do campo foram, 

aparentemente, mais rápidas em formar trilhas de forrageamento (apenas 

uma análise qualitativa dessas diferenças pôde ser feita por conta de muitas 

diferenças nesses dois tipos de montagem), isso pode sugerir que o grande 

número de formigas de que o formigueiro natural dispõe é um fator 

facilitador para que elas consigam resolver o problema. Lembramos que 

esta idéia é apenas uma hipótese e que mais experimentos fazem-se 

necessários para que se possa afirmá-la com maior segurança. Esses 

experimentos não foram feitos no contexto desta tese de doutoramento. 
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 Aprendizado? 

As colônias submetidas a um sistema de forrageamento de mão 

simples levaram várias horas para que uma rotina de forrageamento 

comparável à dos controles pudesse ser atingida. Isso sugere que o desafio 

imposto pelo sistema de forrageamento de mão simples é realmente um 

problema para as formigas, e que um processo de aprendizado é necessário 

para que elas resolvam-no, reforçando-se a idéia de que a imposição de um 

sistema de forrageamento de mão simples é realmente um desafio para as 

formigas. No entanto, talvez uma das coisas mais interessantes deste 

resultado venha da observação de como, ao longo do tempo de exposição 

ao problema, as formigas comportaram-se. Afinal, por que as formigas, 

num primeiro momento, andam pelas pontes, vão até as folhas e voltam ao 

ninho sem cortá-las? Além disso, os resultados também sugerem que, num 

estágio intermediário de aprendizado ou familiarização com o sistema, as 

formigas cortam folhas, mas não as levam para o ninho. Se elas já são 

capazes de ir à área de forrageamento e voltar à colônia, por que não as 

cortam e transportam-nas? Infelizmente, a resposta definitiva para estas 

perguntas não pode ser dada no âmbito desta tese. Independente dessa 

limitação, podemos, neste momento, esboçar hipóteses a respeito dos 

resultados aqui obtidos, mesmo que isso implique em alguma liberdade, até 

certo ponto, especulativa. 
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Sendo assim, uma possível explicação ao fato de que  formigas não 

cortam e/ou transportam folhas, mesmo quando já são capazes de ir  à área 

de forrageamento e voltar  ao ninho. Nossa hipótese seria a de que o 

comportamento de ir e voltar à área de forrageamento não implica que as 

formigas solucionaram o problema completamente. Elas podem ter 

chegado à área de forrageamento por conta de um comportamento 

exploratório e, talvez por acaso, acabaram por encontrar o caminho de volta 

ao ninho.  Assim, nesta situação, as formigas ainda não têm a solução 

completa para o problema, de modo que, no momento em que uma operária 

sai da colônia para forragear, ela não dispõe de um plano completo do que 

irá fazer até voltar ao ninho. 

Essa idéia pressupõe a necessidade de que a formiga, ao sair para 

forragear, tenha um “plano”, para tudo o que irá fazer até voltar à colônia, 

para que ela corte e transporte folhas. É como se, num primeiro momento, 

existissem prioridades a serem resolvidas, o que, antes de tudo, consistiria 

na necessidade de se estabelecer como seria a rota de forrageamento. 

Somente após a rota ter sido estabelecida, é que o forrageamento, com 

corte e transporte de folhas, pode se dar. O estabelecimento da rota pode 

acontecer por meio do auxílio de marcações químicas, mas, também, 

através de um processo individual. Cada formiga precisa, então, ter em si a 

rota estabelecida traçada antes de forragear. 
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Num sistema de forrageamento de mão simples, esse fenômeno 

torna-se mais visível por ser mais difícil estabelecerem-se rotas de mão 

simples que rotas de mão dupla. Não obstante, a hipótese levantada acima 

deve ser válida para uma trilha de forrageamento tradicional, de mão dupla. 

No entanto, as fases descritas (só trânsito, trânsito com corte e, finalmente 

trânsito com corte e transporte) devem acontecer de maneira muito mais 

rápida. 

O conhecimento a respeito das rotas e da arena de forrageamento por 

parte das operárias é condição necessária para que o forrageamento 

aconteça. Então, se esta hipótese estiver correta, as formigas devem 

responder de maneiras distintas a estímulos semelhantes, dependendo do 

estado de aprendizado da mesma. Isso tem implicações, pois a formiga 

deixa de ser uma máquina automática, que responde de maneira previsível 

e repetitivamente aos estímulos a elas submetidos. O estímulo precisa ser 

processado e, entre ele e a resposta, o estado de aprendizado da formiga é 

de fundamental importância. 
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Por que a luz é fundamental para a solução do problema e não o é para 

trilhas de mão dupla? 

As formigas Atta sexdens rubropilosa não resolvem o problema de 

forrageamento de mão simples no escuro total. Esse surpreendente fato, 

revelado no capítulo 2.5, é o que pretendemos discutir aqui, questão ainda 

mais interessante já que, nos capítulos 2.5 e 2.6, descobriu-se também que 

as formigas Atta sexdens rubropilosa são capazes de forragear no escuro 

total se forem submetidas a um sistema de mão dupla. Sob as mesmas 

condições, elas formam trilhas funcionais de maneira muito parecida com 

as colônias que permanecem no claro, e apenas a observação cuidadosa  

permite-nos, num sistema de forrageamento de mão dupla, revelar as 

diferenças entre o forrageamento no claro e no escuro: no escuro os 

percursos feitos pelas formigas são mais longos e elas erram um pouco 

mais. 

A participação da luz na orientação destas formigas é, por si só, algo 

de surpreendente. Afinal, essas formigas forrageiam preferencialmente 

durante a noite, têm olhos minúsculos e fazem largo uso de dicas químicas 

para se orientarem. Apenas alguma indicação da participação da luz tinha 

sido sugerida em outra espécie de Atta (Vilela, Jaffe et al., 1987), o que, 

mesmo assim, não clarifica a importância da intensidade da luz. Após os 

estudos de Vilela, ninguém mais se debruçou sobre o assunto em Atta. Mas, 

o que obtivemos sobre esta temática, é que as formigas Atta sexdens 
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rubropilosa usam dicas visuais para se orientarem. Além disso, esse 

experimento revelou-nos que a luz é fundamental para que as formigas 

resolvam o problema de forrageamento em mão simples. 

Por que a luz é fundamental para a solução do problema e não o é para 

trilhas de mão dupla? A esta pergunta não temos uma resposta trivial, e a 

hipótese que aqui levantamos é a de que, no escuro, num sistema de mão 

dupla, as dicas químicas são suficientes para que as formigas consigam se 

orientar. O caminho até as folhas é marcado e, após o corte, a formiga deve 

fazer é voltar por aquele mesmo caminho marcado. Então, nessa situação 

(mão dupla), no escuro, a formiga deve ser capaz de girar em 180º, após o 

corte, e seguir em linha reta pelo caminho feito e marcado. Afinal, as 

trilhas químicas não são polarizadas (Jackson e Ratnieks, 2006), e a forma, 

como acreditamos, que as formigas “sabem” se estão indo ou voltando, 

num sistema natural (mão dupla), é a inversão feita após o corte, ou seja, 

uma orientação egocêntrica. Porém, esta solução não é válida para o 

sistema de mão simples de forrageamento, pois o caminho feito para se 

chegar às folhas não é o mesmo que deve ser feito para se voltar ao ninho 

após o corte. As dicas químicas – aquelas presentes nos caminhos até as 

folhas – não são mais úteis para o retorno da formiga ao ninho. 

Nossa hipótese, portanto, é a de que, no sistema de forrageamento 

em mão simples no claro, as formigas abandonam as dicas químicas e 

fazem uso de dicas visuais para se orientarem. Assim, no sistema de mão 
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simples, surge a necessidade de dicas externas (que não ferômonios) para 

que a polarização seja feita, ou seja, para que, de alguma forma, as 

formigas tenham como ter a informação do sentido em que estão viajando 

na trilha. É, então, com o uso da luz que acreditamos que as formigas 

fazem essa polarização. Partimos, então, da suposição de que a polarização 

é sempre (tanto num sistema de mão simples como num sistema de mão 

dupla feita com o uso da luz, que só é vital num sistema de mão simples, 

pois, no sistema de mão dupla, o comportamento inato e a orientação 

egocêntrica dariam conta de fazer com que a formiga executasse o 

forrageamento eficazmente. 

Portanto, nossa hipótese é: o repertório inato das formigas dá conta 

de “informar-lhe” se ela está indo ou voltando da área de forrageamento 

com ou sem luz. No entanto, num sistema de mão simples, no qual o 

comportamento inato não é mais suficiente para dar conta do 

forrageamento, a capacidade da formiga de saber o sentido de sua marcha é 

insuficiente para que ela possa, na ausência de luz, orientar-se de maneira 

diferente do comportamento inato. É como se o sistema de orientação, por 

meio de dicas químicas, fosse menos plástico do que o sistema de 

orientação visual. Assim, apenas o último daria conta de orientar as 

formigas numa situação não típica. 

Essa hipótese pode ter alguma validade se fizermos uma análise mais 

ampla do comportamento de forrageio das formigas no campo. Como os 
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feromônios parecem ser muito úteis quando temos trilhas já estabelecidas, 

quando novas fontes de alimento têm de ser achadas, por exemplo, um 

sistema rígido de orientação parece-nos não ser suficiente. Então, talvez 

seja possível encontrarmos no comportamento natural das formigas a 

importância de um sistema de orientação plástico, que dê a elas a 

capacidade de criarem novas rotas. Possivelmente, o que detectamos com 

nossos experimentos foi uma plasticidade no sistema de orientação das 

formigas, por exemplo, no caso de descobertas de novas fontes de 

alimentos que estão relacionadas a um sistema plástico que faz uso de dicas 

visuais. 
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Qual é a importância da luz? 

A mudança em 180º da posição de uma única fonte de luz provoca 

uma importante perturbação na orientação de formigas submetidas a um 

sistema de mão simples de forrageamento. A maioria das formigas iniciou 

a marcha na direção incorreta após a inversão da posição da luz, dando 

suporte à hipótese levantada no item anterior de que a luz tem fundamental 

importância na orientação das formigas. Isso permite-nos também dizer que 

as formigas são capazes de aprender a inverter sua orientação natural com 

relação à luz, após o corte de um pedaço de folha, num sistema de 

forrageamento de mão simples. Uma vez que a posição da luz é 

manipulada, o comportamento aprendido pelas formigas é perturbado, 

ratificando a idéia de que houve um aprendizado com relação à posição da 

luz. 

Um resultado – que também é bastante interessante, mas não é 

oriundo da interpretação da significância dos testes estatísticos que 

mostram a referida perturbação –, é o fato de algumas formigas seguirem 

em linha, praticamente, reta para o lado correto, depois de cortarem um 

pedaço de folha logo após a inversão da posição da luz, é algo a ser 

destacado. Como e por que essas poucas formigas fazem isso? Talvez nos 

seja impossível dizer se esse comportamento é ou não mero fruto do acaso, 

embora consideremos isso bastante improvável. Temos, com isso, duas 

hipóteses alternativas. 
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A primeira, e de menor probabilidade em nossa opinião, é a de que 

as formigas que foram para o lado correto fizeram-no logo após a inversão 

da luz, pois, antes da inversão, iam para o lado errado. A explicação é a 

seguinte: supondo que as formigas orientem-se pela luz, o comportamento 

inato seria, que após o corte de um pedaço de folha, a formiga deveria 

inverter a posição da luz referente ao seu corpo. Assim, se a luz estiver na 

frente da formiga quando esta se dirigir à fonte de alimento, ao voltar para 

o ninho, ela deverá posicionar-se de tal forma que a luz fique atrás dela. No 

entanto, no sistema de direção de mão única, a formiga deve manter a 

mesma posição relativa da luz depois do corte de folhas (Figura 30B), pois 

ela deve seguir em frente após o corte de folhas para poder voltar ao ninho. 

Portanto, se a formiga erra (no sistema de mão simples), é possível 

que ela não tenha aprendido que, neste sistema, ela não deve inverter a 

posição relativa da luz após o corte. Então, se a luz é artificialmente 

invertida, a formiga pode seguir o comportamento inato de acabar 

acertando “sem querer”. Contudo, só a repetição deste experimento com a 

marcação de formigas poderá atribuir mais argumentos contra ou a favor 

desta possibilidade. 

A segunda hipótese, que, em nossa opinião, é a mais provável, toma 

por base o fato de que não são todas as formigas que tomam como 

referência a fonte de luz para se orientarem. Assim, uma parte das formigas 

pode ter se orientado de outra maneira, com feromônios ou, por exemplo, 
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de maneira egocêntrica (situação em que a formiga tem o próprio corpo 

como referência, estabelecendo uma integração espacial do caminho 

percorrido). Dessa forma, a mudança na posição da luz não influenciou 

estas formigas no desempenho da tarefa. De qualquer forma, tanto esta 

hipótese como a anterior, ou ainda alguma outra que possa ser levantada, 

ganhariam uma argumentação mais forte se houvessem novos 

experimentos com marcação de formigas, o que possibilitaria um 

acompanhamento individual do comportamento destes insetos. Se 

somarmos esses resultados com os outros já apresentados, poderemos 

chegar, no mínimo, às seguintes conclusões gerais a respeito deste trabalho: 
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Conclusões gerais:  

Os resultados, como um todo, levaram-nos a propor a seguinte 

hipótese a respeito da orientação das formigas: nos primeiros dois ou três 

dias em que as formigas são expostas ao sistema de forrageamento de mão 

simples, elas, de maneira individual, mudam a resposta comportamental do 

sistema de orientação. As repostas às dicas que as levam de volta à ponte 

de ida vão, gradualmente, perdendo força, e elas aprendem a responder à 

luz de uma maneira invertida. Num sistema de forrageamento normal (de 

mão dupla), as formigas devem inverter a posição da referência visual que 

estejam usando para chegarem à fonte de alimento, isto sempre depois de 

cortarem um pedaço de folha e iniciarem a marcha de volta ao ninho 

(Figuras 30 A e 30 B?). As trilhas não são quimicamente polarizadas 

(Jackson e Ratnieks, 2006), mas a luz, o campo magnético, dicas visuais e, 

em algumas situações, o campo gravitacional, podem informar às formigas 

para que fim de trilha de forrageamento elas estão se dirigindo (se do ninho 

ou do alimento). 

Nossa hipótese propõe que o sistema visual tem participação na 

orientação das formigas forrageadores da espécie com que trabalhamos 

(Atta sexdens rubropilosa) e que, em seu comportamento natural, elas usam 

a direção da luz como referência quando estão indo e invertem sua relação 

com a luz quando estão voltando aos seus ninhos. Portanto, inverter a 

posição relativa das dicas visuais para se orientarem é parte do repertório 
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comportamental de nossas formigas. Em nossa montagem experimental, 

esta habilidade foi posta em uso de modo surpreendente, uma vez que elas 

deveriam aprender a ir, após o corte das folhas, em direção oposta para 

poderem chegar à ponte de retorno (Figura 31). Talvez elas também 

ajustem o sistema de marcação com feromônios para a nova situação, já 

que as pontes são funcionalmente de mão única, embora elas não ofereçam 

qualquer impedimento ao fluxo exploratório de mão dupla. As formigas 

podem ir e voltar o tempo todo, procedendo como em suas trilhas naturais, 

com a diferença, é claro, de que as viagens em sistema de mão dupla não 

podem ser completas, uma vez que se encerram ao final das pontes. De 

qualquer forma, elas podem estar marcando as pontes enquanto fazem essas 

viagens “inúteis”. 

Operárias de Atta sexdens são conhecidas por marcarem bem suas 

trilhas (Holldobler e Wilson, 1990), o que deve implicar que as formigas 

são capazes de marcar as trilhas como corretas antes de chegarem ao 

destino final. Quando chegam ao final da ponte (junto ao vão), devem ser 

capazes de sentir (através do cheiro ou comportamento das outras 

formigas) que há comida logo abaixo, e, paradas pelo vão, devem voltar e 

marcar de maneira apropriada; devem ainda recrutar novas formigas, que, 

em seus turnos, iriam marcar ainda mais e, sentindo-se motivadas, através 

das marcações já encontradas e de outros estímulos (presença de folhas, por 

exemplo), iriam para a área de forrageamento. Vale lembrar que o mesmo 
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raciocínio aplica-se para a ponte de retorno ao ninho. Essa capacidade das 

formigas (de marcar de maneira positiva a ponte incompleta) é importante. 

Afinal, no capítulo 4 pudemos observar que objetos estranhos, quando 

colocados próximos ao ninho, são explorados de maneira intensa. No 

entanto, são negativamente marcados de forma a inibir a exploração 

daquela área e, para que esta marcação negativa não ocorra e comprometa o 

recrutamento de novas formigas, elas devem ser capazes de perceber as 

folhas. 

A direção correta pode, então, de maneira gradual, sobrepor-se à 

direção incorreta através da quantidade de feromônios colocados. Contudo 

esta explicação, através dos feromônios, parece não ser suficiente para 

explicar nossos resultados encontrados no experimento feito no escuro, 

uma vez que eles implicam na participação maior do sistema de orientação 

visual na solução do problema, além da clara importância secundária na 

orientação das formigas num sistema de forrageamento natural (de mão 

dupla). Como, no experimento da inversão em 180º na posição da luz, ( a 

maioria das formigas iniciou a marcha na direção incorreta após esta 

inversão, podemos suportar a nossa hipótese. Porém, o número menor de 

formigas que permaneceu  indo em direção à  ponte de chegada não deixa 

de ser importante no experimento descrito no Capítulo 2.2, o que é 

condizente com a idéia de que elas, através do aparato experimental que 

propusemos, enfrentaram um conflito de orientação. 
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Nossas duas classes de experimentos, tanto aquela que foi feita no 

campo com um aumento gradual do vão das pontes – após as formigas já 

fazerem uso do aparato sem os vãos –, como a feita em laboratório – em 

que os vãos das pontes foram feitos de forma abrupta – revelaram um 

comportamento surpreendentemente plástico das formigas Atta sexdens 

rubropilosa. Os vãos das pontes parecem levar as formigas para um cul-de-

sac, tanto na área de forrageamento como na região do ninho. Não 

sugerimos que nossas formigas têm se deparado com problemas 

exatamente iguais àquele proposto por nós durante o curso da evolução. A 

habilidade delas para  resolver o problema  leva-nos a crer que essa 

plasticidade foi moldada durante a evolução, de forma que possibilitou às 

formigas, em suas rotinas de forrageamento, lidarem com problemas 

freqüentes e de vários tipos, além de outros desafios coletivos. 

Nossa opinião aponta que, em condições simples no ambiente 

natural, ou em arranjos experimentais simplificados, o comportamento das 

formigas com eventuais habilidades escondidas vai aparecer para o 

experimentador somente quando estas habilidades são requeridas para que 

as formigas possam atingir um resultado funcional. O que nos permite 

inferir sobre como elas lidam com os desafios em seu ambiente natural 

consiste na descrição das habilidades que são necessárias para as formigas 

poderem resolver o problema que propusemos em uma situação artificial. 

Com relação aos desafios naturais, são eles: irregularidades nos substratos, 
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diferentes matérias, variações na quantidade de água e outros desafios 

naturais que podem ser responsáveis pelo desenvolvimento das habilidades 

que foram postas em uso nos nossos experimentos. Acreditamos que o 

conteúdo apresentado por nós serve como exemplo privilegiado de uma 

propriedade largamente presente no comportamento animal. No contexto 

apropriado, levando a limites, as formigas comportam-se de uma maneira 

que, do ponto de vista da atual teoria, recebe uma explicação como se estes 

insetos estivessem solucionando problemas. O estudo de situações 

complexas em diferentes contextos – e a exploração dos limites das 

habilidades de nossa espécie de formiga para lidar com eles – irá ajudar-

nos a complementar a concepção dessa formiga “teórica” com as 

comprovações empíricas de nossa formiga “real”. 
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Figura 30 A: Desenho que simula uma formiga forrageando num sistema de mão dupla 
de direção. A – uma formiga, indo em direção às folhas, mantém a fonte de luz à sua 
frente. Em B, a formiga deve fazer com que a fonte de luz fique atrás para que seja 
possível voltar ao ninho. 
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Figura 30 B: Desenho que simula um sistema de forrageamento  de mão simples de 
direção. A – a formiga deve manter a fonte de luz à sua frente enquanto vai em direção 
às folhas. B – ela deve manter a mesma posição relativa da luz para poder chegar à 
ponte de retorno. 
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 Conseqüências teóricas dos resultados apresentados: 

A teoria da auto-organização propõe que um sistema qualquer – o 

que, em nosso caso, são tomadas, como exemplo, as colônias de formigas – 

funcione sem um comando central. As partes que compõem o sistema 

interagem umas com as outras de modo que ele, como um todo, organize-se 

com base nessas interações, que seguem algumas regras (Camazine, 

Deneubourg et al., 2003). É tentador, portanto, aceitarmos que as colônias 

de formigas funcionam como sistemas auto-organizados. Afinal, a ausência 

de um comando central é evidente e as formigas parecem seguir algumas 

poucas regras de interação entre si e com o ambiente. Então, o 

entendimento daquilo que observamos as formigas fazerem poderia ser 

reduzido à descrição e compreensão destas regras de interação. Essa 

tentação pode ser ainda maior se considerarmos formigas como as Attas, 

que têm, entre suas características, o fato de serem formigas com marcada 

divisão de tarefas e uma sofisticada organização social, o que nos levaria a 

supor uma pequena complexidade individual (Anderson, Franks et al., 

2001; Anderson e Mcshea, 2001; Gautrais, Theraulaz et al., 2002). Quando 

comparadas a outras formigas mais individuais e, principalmente, àquelas 

que não são formadoras de trilhas como, por exemplo, formigas do gênero 

Cataglyphis e Ocymyrmex, cujas algumas espécies fazem um 

forrageamento solitário, as formigas Atta parecem ser mais simples. Essas 

forrageadoras solitárias não fazem uso de feromônios, utilizando-se, por 
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exemplo, de dicas visuais, além de outros sistemas de orientação 

(Holldobler e Wilson, 1990). A diferença com as formigas saúvas fica, 

portanto, evidente. Poderíamos, então, dizer que uma das formigas com 

menor probabilidade de se descobrir plasticidades individuais seria, 

justamente, a que estudamos – formigas do gênero Atta. 

É evidente que é possível observar nas formigas, e em muitos outros 

processos biológicos, características auto-organizadas. No entanto, a crítica 

a essa teoria diz respeito à extrapolação da idéia de auto-organização, isto 

é, que, se uma explicação puder ser encontrada através de idéias de auto-

organização, ela provavelmente refletirá a realidade do processo biológico. 

Entendemos que a idéia de explicar processos biológicos através de 

conceitos de auto-organização pode trazer uma simplificação exagerada e 

uma dificuldade para se enxergar o que realmente se passa. Provavelmente, 

ser-nos-á possível encontrar uma explicação para o resultado final do 

comportamento observado, mas pouco se saberá a respeito dos detalhes dos 

processos que levaram àquele resultado. É possível até mesmo prever o que 

pode acontecer com o comportamento coletivo se algumas regras de 

interação forem alteradas; apesar disso, o que os indivíduos que interagem 

fazem, permanecerá obscuro. Apenas o que emerge – a casca – o que 

corresponderia ao resultado do comportamento coletivo, pode ser 
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explicado. Entretanto, se o objetivo for a compreensão das capacidades dos 

indivíduos que compõem o sistema, pouco se fará. 

É nesse contexto, que foi apresentado com maiores detalhes no 

primeiro capítulo desta tese, que os resultados apresentados neste trabalho 

levaram-nos a acreditar na forte crítica à teoria de auto-organização como 

melhor caminho para se entender os indivíduos que compõem os processos 

coletivos. Afinal, mostramos que as formigas são capazes de criar e 

aprender a solução de um problema ao qual elas foram deparadas. Se nos 

restringíssemos a explicar o comportamento que as possibilitou resolverem 

o problema, através das regras de interação do comportamento das 

formigas, dificilmente incluiríamos o aprendizado e a capacidade 

individual criativa de solução de problemas que as formigas, 

provavelmente, têm. 

Para que uma explicação satisfatória de nossos resultados pudesse 

ser engendrada através da teoria da auto-organização, teríamos de incluir 

nas regras de interação dos indivíduos o aprendizado de uns e também o 

não aprendizado de outros. Teríamos de dizer que as regras de interação 

não são sempre as mesmas, e que variam conforme as experiências de vida 

de cada formiga, bem como com o contexto específico do comportamento 

observado. As regras deixariam a rigidez e passariam a ser plásticas, de 

maneira a quase perder a noção do que sejam regras. Estas deveriam ser 

abandonadas e criadas pelos indivíduos que as seguem. Não apostamos na 
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idéia de que o caminho para se entender os insetos sociais e qualquer outro 

sistema biológico seja a procura por essas regras. Até seria possível uma 

tentativa de se completar e remendar a teoria da auto-organização, mas, em 

nossa opinião, tratar-se-ia de um erro. A forma, através da qual, devemos 

pensar, para tentar compreender os insetos sociais e, talvez, outros sistemas 

biológicos inclusos, deve ser outra. 

Talvez estejamos no momento de estudar os insetos sociais sem a 

imediata necessidade de se colocar, as observações feitas numa 

determinada teoria a respeito do comportamento dos mesmos. Uma 

liberdade temporária de conceitos e definições teóricas pode ser útil para 

uma compreensão mais ampla a respeito de como os insetos sociais 

comportam-se. Para que possamos olhá-los e ver o que eles podem e não 

podem fazer, como o fazem, etc., sem a necessidade de encaixarmos nossas 

descobertas numa teoria ampla ou, tampouco, a necessidade imediata de 

criar-se uma nova teoria. 

Pensamos que esta liberdade temporária servirá de auxílio para que a 

comunidade científica desenhe um entendimento mais completo dos insetos 

sociais isenta dos vícios que as teorias, eventualmente, equivocadas 

poderiam provocar na leitura do comportamento social. Propor qualquer 

teoria é uma necessidade da construção do conhecimento, mas, também, 

pode se revelar uma armadilha. Afinal, explicações gerais são tentadoras e, 

de uma forma ou outra, sempre estamos procurando por elas. Então, 
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quando um rascunho de uma teoria é proposto, ele pode ser rapidamente 

abraçado pela comunidade científica, sedenta por explicações gerais. Mas, 

se o rascunho contiver erros ou não puder ser tão abrangente quanto a 

comunidade científica gostaria, ele pode se revelar um grande entrave ao 

caminhar do conhecimento. Pois os fatos, de maneira espetacularmente 

equivocada, podem ter um “status” menor do que a teoria quando nela não 

se encaixam. Parece, então, haver uma inversão na forma como 

acreditamos que o conhecimento deva ser construído. É a teoria, talvez 

equivocada, que procura pelos fatos, e, às vezes, até mesmo os constrói 

para se alimentar. A teoria acaba conduzindo-nos aos fatos, e não o 

contrário, como seria de se esperar. Enfim, entendemos que o estudo destes 

insetos sociais a partir da idéia de que são auto-organizados consiste 

exatamente num dos principais motivos da dificuldade de sua compreensão 

integral. 

 “Se tu não vês o que está a teus pés, por que indagas do que está acima de tua 

cabeça?” 

(Ressurreição; Machado de Assis) 
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Visão do futuro: 

Qual a regra de interação entre formigas que prevê que  a própria 

regra possa ser abandonada? Qual é a regra que leva à criação de uma nova, 

oposta à primeira? Qual regra faz com que algo novo seja construído e 

seguido por apenas uma parte das formigas? Qual é a regra que leva à 

solução de um problema novo, impossível de ser resolvido pelas regras 

normalmente usadas e teoricamente usadas no momento de exposição ao 

problema? Não seria muita coincidência acreditar que regras presentes 

numa colônia de insetos levam à solução de um determinado problema que 

precisa de outras nunca usadas? Se, no futuro, for demonstrado que outros 

problemas também podem ser resolvidos pelas formigas saúvas, acreditar-

se-á, sempre, que as regras presentes permitem o surgimento de outras, que 

levem à solução do problema exposto para as formigas? Qual o limite da 

plasticidade das regras? Quais são as regras que formam o indivíduo, que 

dão a ele as capacidades individuais e criativas? 

Esperamos que o estudo referente ao comportamento social 

concentre-se, temporariamente, na investigação sobre o maior número de 

particularidades e capacidades possíveis. Isso, claro, deve ser feito sempre 

com o máximo rigor científico. No entanto, sem a necessidade clássica de 

se ter uma teoria por trás das perguntas levantadas. A pesquisa deve ser, de 

alguma forma, pura, sem que se tenha o objetivo de comprovar ou falsear 

uma teoria vigente, como seria de se esperar do ponto de vista clássico da 
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construção do conhecimento científico. Até porque, em biologia, as teorias 

não são falseáveis por fatos novos; as teorias, muitas vezes, são plásticas, 

“malandras” e, confessemos, possuem atrás de si mesmas a vaidade de 

quem as propôs. Um erro inevitável. 

A dependência de teorias em qualquer área do conhecimento sempre 

irá existir, e não se trata de abandonarmos esta procura. Acreditamos que 

ela sempre deva acontecer e que deva também ser a motivação última de 

nosso trabalho empírico. Propomos, assim, apenas uma trégua, um 

intervalo – temporal – no qual possamos vasculhar a compreensão destes 

insetos sociais, sem que os fatos que venhamos a colecionar tenham de ser 

encaixados numa ou noutra teoria. Ampliemos, pois, a coleção de fatos, 

para que, a partir deles, e com a mínima influência de vieses teóricos já 

estabelecidos, possamos construir uma nova teoria a respeito dos insetos 

sociais. Em suma, acreditamos que esta nova teoria terá até mesmo o 

potencial de influenciar a teoria da evolução. Ela talvez retorne para as 

dúvidas de Darwin a respeito das misteriosas relações de altruísmo, 

podendo esbarrar nas explicações possivelmente incompletas de Hamilton 

sobre seleção de parentesco. A resposta para a pergunta: como é que esse 

comportamento social evoluiu? poderá fazer reviverem as idéias de seleção 

de grupo. Então, tenhamos essa liberdade, até certo ponto irresponsável, 

para que nos fechemos, no futuro, em novas teorias, provavelmente 

melhores do que as atuais. 
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