
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FFCLRP - DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENTOMOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologia comportamental e de interações entre Pseudomyrmex concolor Smith 
(Hymenoptera: Formicidae: Pseudomyrmecinae) e sua planta hospedeira Tachigali 

myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) na Amazônia amapaense 
 
 
 

PAULO SERGIO MENDES PACHECO JUNIOR 
 
 
 

      
 
    

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das 
exigências para a obtenção do título de Doutor em 
Ciências, Área: ENTOMOLOGIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto - SP 
2016 



PAULO SERGIO MENDES PACHECO JUNIOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecologia comportamental e de interações entre Pseudomyrmex concolor Smith 
(Hymenoptera: Formicidae: Pseudomyrmecinae) e sua planta hospedeira Tachigali 

myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) na Amazônia amapaense 
 
 
 

 
 
 

    
  

 
Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da USP, como parte das 
exigências para a obtenção do título de Doutor em 
Ciências, Área: ENTOMOLOGIA. 
 
Orientador: Prof. Dr. Kleber Del-Claro 

 
 
 

Versão corrigida 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto - SP 
2016 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Nome: Pacheco, Paulo Sergio Mendes Junior  
 
Título: Ecologia comportamental e de interações entre Pseudomyrmex concolor Smith 
(Hymenoptera, Formicidae, Pseudomyrmecinae) e sua planta hospedeira Tachigali 
myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) na Amazônia amapaense.  
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto-USP, como parte das exigências 
para obtenção do título de Doutor em Ciências. 

 
 
 
Aprovado em:  
 
 
 

Banca Examinadora 
 
 
Prof. Dr. Kleber Del Claro       Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Julgamento: __________________________ Assinatura: _____________________________  
 
 
Prof. Dr. Fábio Nascimento       Instituição: Universidade de São Paulo 
Julgamento: __________________________ Assinatura: _____________________________  
 
 
Prof. Dr. Jean Carlos Santos      Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Julgamento: __________________________ Assinatura: _____________________________  
 
 
Prof. Dr. Roberth Fagundes                          Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Julgamento: __________________________ Assinatura: _____________________________  
 
 
Prof. Dra. Vanessa Moreira      Instituição: Universidade Federal de Uberlândia 
Julgamento: __________________________ Assinatura: _____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À Regina Coeli, minha querida mãe, por nunca me 
abandonar e sempre segurar minhas mãos 

 



AGRADECIMENTOS 
 
 
Ao meu quarteto amado, Regina Coeli, Tamilly Eunice, Talita Verena e o pequeno Arthur- 
minha família. Sem eles eu seria somente uma ideia. 
 
Ao meu pai, Paulo Pacheco, pelo apoio. 
 
Ao Professor Dr. Kleber Del Claro, meu orientador, por confiar em mim desde o início e pelos 
caminhos oferecidos que ajudaram no meu desenvolvimento acadêmico. 
 
À Aedra Gemaque por toda paciência e apoio incondicional, e pela sua presença como amiga e 
amada namorada. 
 
Aos queridos amigos Alison Chaves, Arley Costa, Ivagner Ferreira, João Henrique e Sérgio 
filho pelo incentivo nas horas mais difíceis e pelas discussões constantes sobre ciência que 
sempre expandem minha visão de homem e de mundo. 
 
Ao grande amigo Rodolfo Probst pelo estimulo frequente e pelas sugestões ponderadas e 
importantes para o Capítulo 1 desta tese. 
 
Aos membros da banca Dr. Fábio Nascimento, Dr. Jean Santos, Dr. Roberth Fagundes e Dra. 
Vanessa Moreira pela expressiva contribuição para o melhoramento do manuscrito.  
 
Ao Danilo Gonçalves e a Leiliana Rocha, meus fieis companheiros de campo.  
 
Ao amigo botânico Luciano Margalho pela confirmação da espécie de Tachigali. 
 
Aos colegas taxonomistas Alexandre Ferreira, Thiago Silva e Rodrigo Feitosa pela ajuda na 
identificação das espécies de formigas deste trabalho. 
 
Ao Lucas Kaminski pelas discussões, materiais fornecidos e identificação da larva de 
Lepidoptera no Capítulo 1. 
 
Aos moradores da comunidade quilombola da APA do Rio Curiaú que sempre estiveram 
dispostos a me ajudar. 
 
A todos que de alguma forma contribuíram para a realização deste trabalho, o meu muito 
obrigado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
What escapes the eye, however, is a much more 
insidious kind of extinction: the extinction of 
ecological interactions. 

Daniel H. Janzen (1974) 
  



RESUMO 
 

Pacheco, P. S. M. Jr. Ecologia comportamental e de interações entre Pseudomyrmex concolor 
Smith (Hymenoptera, Formicidae, Pseudomyrmecinae) e sua planta hospedeira Tachigali 
myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) na Amazônia amapaense [tese]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 2016.  
 
Na região centro-oriental da Amazônia, a formiga Pseudomyrmex concolor forma associação 
mutualista com plantas da espécie Tachigali myrmecophila, onde a formiga estabelece sua 
colônia nas domácias dessa Fabaceae. Apesar dessa planta não disponibilizar diretamente 
nenhum recurso alimentar, as formigas funcionam como agentes anti-herbivoria. Esse 
fenômeno torna o modelo Pseudomyrmex-Tachigali apropriado para testar hipóteses sobre 
relações ecológicas mutualistas formiga-planta. Espécies que vivem juntas tem como 
característica o desenvolvimento de estratégias defensivas para manutenção do valor adaptativo 
de ambas. Esta tese trata da ecologia comportamental e de interações no sistema 
Pseudomyrmex-Tachigali com o objetivo principal de descrever padrões e explicar processos 
ecológicos que contribuam para o esclarecimento desse fenômeno. O modelo mutualista 
utilizado é distribuído em sub-bosques de Florestas de Terra Firme amazônica na Área de 
Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Amapá. Esta tese foi organizada em quatro capítulos que 
se propõem a responder perguntas, a partir de uma abordagem experimental e observacional, 
sobre história natural, morfologia, ecologia e comportamento animal dessa relação ecológica. 
O capítulo 1 teve como objetivo caracterizar o ninho e descrever a estrutura e composição 
colonial de P. concolor, demonstrando que características como tamanho da planta e espaço da 
domácia são fatores limitantes para o crescimento colonial. Além disso, evidenciou-se que 
operárias de P. concolor patrulham e investigam T. myrmecophila diuturnamente durante a 
estação chuvosa e estação seca amazônico. No capítulo 2 foi corroborada a hipótese de que P. 

concolor funciona como defesa biótica induzida, e que essas formigas investem mais esforços 
na defesa de partes mais valiosas para sua planta hospedeira. O capítulo 3 demonstrou que 
operárias de P. concolor apresentam variação espaço-temporal em T. myrmecophila associada 
a divisão de trabalho na defesa da colônia. No quarto e último capítulo, evidenciou-se que 
operárias de P. concolor são eficazes em reconhecer companheiras de ninho e discriminar 
intrusos, baseadas em sinais químicos, através de comportamentos agressivos. Os quatro 
capítulos em conjunto retratam a história natural de um mutualismo bem-sucedido entre uma 
formiga e uma planta mirmecófita na Amazônia brasileira. 
 
Palavras-chave: História natural, mutualismo, plantas mirmecófitas, domácia, formigas 
amazônicas. 



ABSTRACT 
 

Pacheco, P. S. M. Jr. Behavioral ecology and interactions between Pseudomyrmex concolor 
Smith (Hymenoptera, Formicidae, pseudomyrmecinae) and its host plant Tachigali 
myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) in the Amapá Amazon [thesis]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, 2016.  
 
In the central-eastern region of the Amazon, the ant Pseudomyrmex concolor 

(Pseudomyrmecinae) establishes obligatory mutualistic relationship with the plant Tachigali 

myrmecophila (Caesalpinaceae), where the ants nest inside the domatia. These plants don’t 
directly provide any food resource, even though the ants act as anti-herbivory agents. This 
phenomenon makes Pseudomyrmex-Tachigali an appropriate model to test hypotheses about 
obligatory mutualistic ecological relationships. Species living together are characterized by the 
development of defensive strategies for maintaining the fitness of both organisms related. This 
thesis addresses the behavioral ecology and interactions of the Pseudomyrmex-Tachigali 

system, with the major aim to describe patterns and explain ecological processes that contribute 
to the elucidation of this issue. The mutualistic model analysed is distributed in the Terra Firme 
Amazonon Forest environments of River Curiaú Reserve, Amapá-Brazil. We organized the 
study into four chapters that intend to answer questions, from an experimental and observational 
approach, about natural history, morphology, ecology and animal behavior of this ecological 
relationship. In chapter 1, we characterized the nest as well as we described the structure and 
colonial composition of P. concolor. We verified that features such as size of plant and domatia 
space are factors that limit the colonial growth in P. concolor. In addition, we showed that 
workers patrol and investigate T. myrmecophila during day and night throughout the winter and 
summer Amazonian. In Chapter 2, we corroborate the hypothesis that P. concolor works as 
induced biotic defense and they invest more efforts toward defend the most valuable parts to 
their host plant. In Chapter 3, we showed that workers of P. concolor have spatio-temporal 
variation in T. myrmecophila plants associated with division of labor related to defense of the 
colony. In the fourth and final chapter, we found that P. concolor are effective to recognize 
nestmates and discriminate intruders through aggressive behaviors, based upon chemical cues. 
The four chapters together portray the natural history of the successful mutualism between an 
ant and their myrmecophytic plant in the Brazilian Amazon. 
 
Keywords: Natural history, mutualism, myrmecophytic plants, domatia, Amazonian ants. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

Formigas (Hymenoptera: Formicidae) são organismos com ampla distribuição 

geográfica, sendo abundantes em diversos ecossistemas e altamente diversos em número de 

espécies e interações ecológicas (Wilson & Hölldobler, 2005). Com mais de 13.000 espécies 

validas descritas (AntCat, 2016), participam ativamente no fluxo de energia trófica e de 

biomassa em ambientes terrestres (Hölldobler & Wilson, 1990). Por exemplo, em regiões 

tropicais a diversidade de formigas em uma única árvore pode alcançar 43 espécies pertencentes 

a 26 gêneros, e representar 70% do peso seco dos artrópodes de dossel (Wilson, 1987). Isso 

configura um paradoxo ecológico já que a quantidade de presas disponíveis para sustentar a 

biomassa de formigas seria insuficiente (Tobin, 1995; Davidson & Patrell-Kim, 1996). Porém, 

grande parte da dieta desses animais é composta por néctar floral, extrafloral e por exsudações 

de insetos trofobiontes (Del-Claro et al., 2016). Assim, apesar de predadores eficientes, 

formigas são organismos troficamente generalistas, com boa parte de sua dieta provinda direta 

ou indiretamente de recursos vegetais (Blüthgen et al., 2003; Byk & Del-Claro, 2011). 

 A diversidade da família Formicidae, assim como muitos grupos de insetos, aumentou 

significativamente após a radiação adaptativa das angiospermas (135-65 m.a.a.) no final do 

Cretáceo (Grimaldi & Engel, 2005; Moreau et al., 2006). As plantas tornaram-se não só um 

“hotspot” de presas em forma de herbívoros, mas, uma nova fonte de recursos alimentares e 

locais de nidificação (Rico-Gray & P.S. Oliveira 2007; Del-Claro & Torezan-Silingardi, 2012). 

Desde então, formigas e plantas coevoluíram em diversos graus, variando desde associações 

oportunistas, facultativas, até o nível de mutualismo obrigatório (Heil & McKey, 2003; Mayer 

et al., 2014). Na região tropical, pelo menos 100 gêneros de plantas mirmecófitas associam-se 

mutualisticamente com 40 gêneros de formigas (Davidson & McKey, 1993). Na Amazônia, 

Benson (1985) registrou mais de 200 espécies de mirmecófitas pertencentes a 27 gêneros.  

Mirmecófitas são plantas que possuem como traço evolutivo principal as domácias, que 

são estruturas (pecíolos foliares, caule, espinhos e folhas especializadas) utilizadas pelas 

formigas como lugares de nidificação (Beattie, 1985; Davidson & McKey, 1993; Bronstein et 

al., 2006; Rico-Gray & P.S. Oliveira 2007; Mayer et al., 2014;). Frequentemente, mas não 

obrigatoriamente, essas plantas disponibilizam às formigas parte de suas reservas energéticas 

em formas de nectários extraflorais (Weber & Keeler, 2013; Del-Claro et al., 2016) e 

corpúsculos lipoproteicos (Janzen, 1966; 1969; 1974). Através da defesa desses recursos as 

formigas fazem a manutenção de suas colônias e influenciam o valor adaptativo das plantas 
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onde nidificam, diminuindo o impacto de herbívoros (Dejean, et al., 2014), patógenos 

(González-Teuber et al., 2014) e plantas competidoras (Tanaka & Itioka, 2011), além de 

aumentarem a produção de sementes e frutos (Nascimento & Del-Claro, 2010; Baker-Méio & 

Marquis, 2012; Del-Claro & Marquis, 2015). As formigas também podem prover, através de 

atividades biológicas dentro das domácias, nitrogênio e outros nutrientes importantes para o 

desenvolvimento de sua planta hospedeira (Sagers et al., 2000; Fischer et al., 2003). Dessa 

forma, a relação ecológica entre formigas e plantas pode ser compreendida a luz do mutualismo 

protetivo e da  troca recíproca de nutrientes entre os pares envolvidos (Mayer et al., 2014). 

Dentre as 16 subfamílias de Formicidae (Ward, 2014), Pseudomyrmecinae destaca-se 

pela estreita relação com o estrato arbóreo, onde 37 das aproximadamente 230 espécies 

conhecidas estabelecem mutualismo com 10 gêneros de plantas mirmecófitas (Ward, 1991; 

Chomicki et al., 2015). Dos três gêneros (Myrcidris, Pseudomyrmex e Tetraponera) que 

compõem a subfamília, Pseudomyrmex Lund 1831 (139 espécies) é o gênero com maior número 

de características ancestrais, sendo categorizado em nove grupos de espécies (Ward, 1989). 

Desses, o grupo P. ferrugineus e P. viduus são comumente associados com mirmecófitas. Este 

primeiro se caracteriza pela estreita relação com espécies de acácias, já o último, por 

associações com plantas do gênero Triplaris (Polygonaceae) e Tachigali (Fabaceae) (Ward, 

1990, 1991, 1999). Das 54 espécies conhecidas para o gênero Tachigali, 26 possuem domácias 

em forma de intumescência da raque foliar (Chomicki et al., 2015). O grupo P. viduus 

compreende cerca de 13 espécies restritas em maioria ao continente Sul-Americano, 

principalmente Amazônia Oriental, das quais 12 espécies habitam exclusivamente 

mirmecófitas, estando envolvidas em mutualismo protetivo com essas plantas (Ward, 1999).  

Uma das espécies conhecidas para o grupo P. viduus é Pseudomyrmex concolor 

(Pseudomyrmecinae) (Smith, 1860) que forma associação mutualista com plantas do gênero 

Tachigali (Fabaceae: Caesalpinioideae) (Aublet, 1775), mais frequentemente com a espécie T. 

myrmecophila (Ducke, 1922). Fonseca (1993; 1994), com os primeiros estudos específicos 

sobre essa associação formiga-planta, descreveu detalhes sobre a história natural dessa formiga 

e demonstrou que plantas sem colônia de P. concolor são mais suscetíveis à herbívoros. Esses 

resultados foram expressivos ao comprovarem a influência desta formiga no valor adaptativo 

de sua planta hospedeira T. myrmecophila.  

A ecologia comportamental e o mutualismo entre formigas e plantas, com foco no 

sistema Pseudomyrmex-Tachigali, compõem o tema central desta tese de doutorado, onde a 

descrição de padrões e processos ecológicos constitui o seu objetivo principal. Esta tese é 

composta por quatro capítulos que, fundamentados nos pressupostos da história natural, 
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morfologia, ecologia e comportamento animal contribuem para o conhecimento da ecologia 

comportamental de P. concolor e da interação com sua planta hospedeira T. myrmecophila.  

O primeiro capítulo, “História natural de Pseudomyrmex concolor:  arquitetura do 

ninho, estrutura colonial e ritmo de atividade diário”, objetivou descrever a composição 

estrutural da colônia, caracterizar a arquitetura do ninho e investigar o ritmo de atividade diária 

de P. concolor. Essas questões são fundamentais para entender aspectos geralmente 

negligenciados quando sistemas mutualísticos são investigados, criando uma base para melhor 

compreensão da história natural desse Pseudomyrmecinae.  

No segundo capítulo, “Pseudomyrmex concolor como defesa biótica induzida para 

sua planta hospedeira Tachigali myrmecophila”, foi testada a hipótese de que operárias de 

P. concolor atuam como agentes de proteção induzida por estímulos causados pela atividade de 

herbívoros. Além disso, testou-se também a Teoria da Defesa Ótima, onde pressupõe que a 

defesa da planta por formigas mutualistas é concentrada em partes mais valiosas para o seu 

desenvolvimento, ou mais suscetíveis ao ataque por herbívoros.  

No terceiro capítulo, “Variação espaço-temporal e divisão de trabalho em operárias 

de Pseudomyrmex concolor”, investigou-se como operárias de P. concolor defendem regiões 

diferentes de sua planta hospedeira, testando a hipótese de que a divisão de trabalho entre 

operárias depende de sua variação espaço-temporal na planta e os possíveis desdobramentos 

dessa divisão na morfologia das operárias.  

O quarto capítulo, “Reconhecimento de companheiras de ninho em Pseudomyrmex 

concolor”, teve como objetivo testar a hipótese baseada no Modelo de Limiar Adaptativo de 

que P. concolor é eficiente em reconhecer companheiras de ninho através de mecanismos 

químicos olfativos. Este capítulo foi publicado (Anexo) na revista Sociobiology: Pacheco, 

P.S.M.Jr. & Del-Claro, K. (2015). Nestmate Recognition in the Amazonian Myrmecophyte Ant 

Pseudomyrmex concolor Smith (Hymenoptera, Formicidae). Sociobiology, 62(3), 356–363.  
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ÁREA DE ESTUDO  

 
 

Esta tese foi conduzida inteiramente na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 

Curiaú situada no sudeste do estado do Amapá, Região Norte do Brasil, à cerca de 5km da área 

urbana do município de Macapá entre 00o15’N e 51o00’ W. É limitada a Leste pelo Rio 

Amazonas, a Norte/Nordeste pelo Igarapé Pescada e o Ramal AP-070 que liga a BR-210, a 

Oeste pela estrada de ferro do Amapá e ao sul pela linha seca de latitude 00o 06’N (Facundes 

& Gibson, 2000) (Figura I). Possui área total de 21.676 hectares composta por Florestas de 

Terra Firme, Campos Inundáveis e Cerrado, além de Matas de Galeria, Ilhas de Mata e Lagos 

Permanentes (Amapá, 2010) (Figura II). Para os estudos foi utilizada uma área total de cerca 

de 28 hectares de Florestas de Terra Firme divididas em duas áreas definidas como Área 1 (00° 

9'12,63"N - 51° 2'8,40") e Área 2 (00°9'1,70"N -  51°2'0,95") separadas pela Rodovia do Curiaú 

(Ramal AP-070) (Figura III).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I – Localização geográfica da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú no estado do Amapá (Fonte: 
INCRA, SIPAM e SEMA) 
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Figura II – Alguns dos ecossistemas que compõe a Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú: a) Cerrado; b) 
Campos Inundáveis com Ilhas de Mata (seta vermelha). Os estudos entre a formiga Pseudomyrmex concolor e a 
planta Tachigali myrmecophila foram inteiramente conduzidos em sub-bosques de Florestas de Terra Firme (figura 
IIc em detalhe).    
 

 

  

a) 

b) c) 
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Figura III – Localização das duas áreas (Área 1: 00°9'12,63"N - 51°2'8,40") e (Área 2: 00°9'1,70"N -  51°2'0,95"), ilustradas aqui como pontos vermelhos circunscritos por 
linhas brancas, utilizadas para estudos sobre o mutualismo entre a formiga Pseudomyrmex concolor e a planta Tachigali myrmecophila em Florestas de Terra Firma da Área de 
Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Amapá. A listra amarela mostra a Rodovia do Curiaú (Ramal AP-070) que interliga o município de Macapá com o nordeste do estado do 
Amapá (Fonte: Google Earth).  

Área 1 

Área 2 
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O clima regional no estado do Amapá é classificado, baseado em Köppen, como 

Tropical Úmido e caracterizado principalmente por uma elevada taxa pluviométrica anual, 

aliada à pequena amplitude térmica durante todo o ano. Apresenta temperatura média anual de 

27oC, com máxima de 31oC e mínima de 23oC. A precipitação média durante o ano é de 

2.850mm, sendo o Amapá uma das regiões mais chuvosas do Brasil. O trimestre mais seco 

ocorre de setembro a novembro e períodos com chuvas de monções entre fevereiro e maio 

(Alvares et al., 2013). A média anual da umidade relativa do ar é de 85% com insolação média 

de 2.200 horas (Sudam, 1984). 

A APA do Rio Curiaú apresenta solo formado principalmente de Latossolo Amarelo, 

Solos Hidromórficos e Solos Aluviais com formação geológica datando de 65 milhões de anos 

(Facundes & Gibson, 2000). É banhada por bacia hidrográfica de 584,47 km2, onde 40% 

pertencem a APA. Durante o período chuvoso, os campos da reserva ficam totalmente 

inundados, formando ilhas entre as Florestas de Terra Firme (Chagas, 1997). 

A vegetação é essencialmente perenifólia com altura variando de 30 a 37m e árvores 

emergentes alcançando 50m em ambientes de Matas de Galeria. Apresenta pequena frequência 

de deciduidade com pico de floração entre o final da estação seca e início da estação chuvosa, 

seguido com frutificação durante todo esse último período (Chagas, 1997). 
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ESPÉCIES  

 

 

Tachigali myrmecophila Ducke (Figura IVa) é uma mirmecófita monocárpica do dossel 

amazônico (30-40m), típica de florestas de Terra Firme e com distribuição geográfica 

Neotropical Sul-americana (Guiana Francesa, Suriname e Brasil) (Dwyer, 1954; Pires & 

Prance, 1985; Funk et al., 2007; Werff, 2008). Essa Fabaceae (Caesalpinioideae) possui folhas 

compostas com folíolos paripenadas cartáceas. Apresenta intumescência típica na base do 

pecíolo foliar, sua domácia (Wheeler, 1921; 1942), que possibilita sítios de nidificação (Figura 

IVb)  para seis espécies de formigas do gênero Azteca (Dolychoderinae) e duas espécies de 

Pseudomyrmex (Pseudomyrmecinae) que ocupam a planta sucessivamente ao longo do seu 

desenvolvimento ontogenético (Fonseca & Benson, 2003). É importante ressaltar que Werff 

(2008) sinonimizou T. myrmecophila em T. glauca, pois não encontrou diferenças morfológicas 

que justificassem a separação das duas espécies. No entanto, como o nome T. glauca não é 

empregado desde Tuslane (1844), decidimos utilizar o nome T. myrmecophila no presente 

estudo. A espécie de planta teve sua identificação confirmada pela equipe de botânicos do 

Museu Paraense Emílio Goeldi, onde exsicatas foram depositadas como material testemunho, 

através do uso da chave contida em Werff (2008). 

Pseudomyrmex concolor Smith (Figura V) é uma espécie de formiga com distribuição 

estritamente amazônica, principalmente na região central e oriental da bacia amazônica e 

Guianas (Ward & Downie, 2005). Frequentemente encontrada em sub-bosques de Florestas de 

Terra Firme (Fonseca & Benson, 2003), forma associações mutualistas com plantas da família 

Fabaceae (Caesalpinioideae) do gênero Tachigali. Popularmente conhecida como “tachi” 

(Wheeler, 1921), P. concolor mantém uma relação ecológica tão estreita com sua planta 

hospedeira T. myrmecophila (Ward, 1999) que muitos ribeirinhos da Amazônia brasileira 

acreditam que a planta já emerge colonizada pela formiga (informação pessoal). Em cada 

domácia de T. myrmecophila é possível encontrar um número variável de operárias, larvas, 

pupas, alados e reprodutores de P. concolor, além de coccídeos do gênero Catenococcus 

(Coccidae) que, aparentemente, são utilizados pelas formigas como principal recurso alimentar 

(Fonseca, 1993; Wheeler, 1921). Essa espécie de Pseudomyrmecinae é um icônico 

representante do grupo P. viduus, junto com as espécies P. malignus, P. insuavis e P. 

penetrator, das quais se distingue sutilmente em alguns aspectos morfológicos. Basicamente, 

em comparação com as últimas três, P. concolor apresenta carenas frontais posterolateralmente 

mais expandidas, com acentuada pilosidade nas laterais da cabeça e clípeo, segmentos 
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funiculares maiores, pecíolo mais estreito e mandíbulas sutilmente estriadas. Operárias de P. 

concolor do Amapá são distintas das outras regiões da Amazônia e apresentam esculturação 

mandibular mais acentuada, cutícula mais brilhante e pilosidade reduzida no gáster e nas laterais 

da cabeça (Ward, 1999).  Para o desenvolvimento deste trabalho, a espécie de formiga teve sua 

identificação feita através da chave para espécies de Pseudomyrmecinae do grupo P. viduus 

presente em Ward (1999) e confirmada pela equipe de mirmecólogos do Laboratório de 

Hymenoptera do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, onde foram depositados 

espécimes como material testemunho. 

Os dois principais estudos sobre esse modelo mutualista formiga-planta são de Fonseca 

(1993, 1994) no estado do Amazonas. O primeiro descreve os primeiros detalhes sobre a 

biologia de P. concolor, demonstrado que o tamanho de sua colônia é limitado 

significativamente pelo espaço disponível da domácia de suas plantas hospedeiras.   O segundo 

estudo provê evidências de que plantas de T. myrmecophila cujas colônias de P. concolor foram 

retiradas experimentalmente são mais suscetíveis à herbivoria do que plantas com formigas 

residentes. Além disso, a longevidade foliar das plantas sem formigas e o seu crescimento apical 

é quase duas vezes menor do que em plantas ocupadas por P. concolor. Adicionalmente, 

Fonseca & Benson (2003) demonstraram que P. concolor configura-se como espécie pioneira 

de formiga que nidifica em T. myrmecophila, sendo sucessivamente substituída por outras 

espécies de formigas ao longo do desenvolvimento da planta.  
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Figura IV – Na Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, região amazônica, a planta mirmecófita a) Tachigali 
myrmecophila Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) forma associação mutualista obrigatória com b) 
Pseudomyrmex concolor Smith (Formicidae, Pseudomyrmecinae). Destacada em círculo vermelho, a entrada da 
domácia na região proximal do pecíolo foliar, onde se aloja a colônia da formiga mutualista.  

a) 

b) 

a) 
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Figura V - Operárias de Pseudomyrmex concolor (Smith, 1860): a) guardando a entrada da domácia onde 
estabelecem sua colônia e b) patrulhando o meristema apical de sua planta hospedeira Tachigali myrmecophila 
(Ducke, 1922).  
  

a) 

b) 
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CAPÍTULO 1: História natural de Pseudomyrmex concolor:  arquitetura do ninho, 

estrutura colonial e ritmo de atividade diário 
 

Resumo 

 

O modo de vida e as estratégias como formigas utilizam o espaço onde estabelecem seus ninhos 
tem grandes consequências no valor adaptativo das colônias. Esses traços da história de vida 
vão determinar o quão eficiente uma colônia de formigas é para obter alimentos, proteger sua 
prole e evitar competidores. Espécies de formigas que constituem mutualismo com plantas 
mirmecófitas estabelecem suas colônias dentro de domácias, a partir da qual operárias 
patrulham folhas, folíolos, caules e ramos, resguardando constantemente seu espaço de vida e 
sua planta hospedeira. Apesar da alta diversidade das formigas neotropicais que formam 
associações mutualistas com mirmecófitas, o conhecimento sobre história natural desses 
organismos continua negligenciado. Neste capítulo, baseado em métodos observacionais, foi 
investigado a história natural da formiga Pseudomyrmex concolor que nidifica na Fabaceae 
Tachigali myrmecophila dentro das Florestas de Terra Firme da Área de Proteção Ambiental 
do Rio Curiaú, Amapá. A arquitetura do ninho e a composição colonial da formiga foram 
descritas, correlacionando os traços da planta hospedeira que podem influenciar na estrutura de 
sua colônia, assim como investigou-se o ritmo de atividade diário dessa formiga em diferentes 
períodos sazonais amazônicos. As observações demonstraram que na área de estudo, P. 
concolor nidifica exclusivamente em T. myrmecophila. A colônia de P. concolor é estabelecida 
por fundação claustral em plantas menores que 30cm com uma rainha independente que se 
mantém como única ovipositora da colônia, que pode variar de 47 a 1808 operárias. O ninho é 
uma construção tubular oca da intumescência do pecíolo foliar que constitui a domácia de T. 
myrmecophila. Cada folha possui apenas uma domácia onde são mantidos ovos, larvas, pupas 
e adultos distribuídos ao longo de todas as domácias da planta. Populações de cochonilhas 
também são encontradas dentro da colônia, provavelmente como a única fonte de recurso 
alimentar para P. concolor, já que nenhuma operária foi observada consumindo ou 
transportando presas para dentro da domácia. Número de folhas, folíolos, altura da planta e o 
espaço interno da domácia exercem forte influência na estrutura colonial de P. concolor, 
demonstrando que o espaço da domácia de T. myrmecophila é o principal fator limitante para o 
crescimento colonial. Operárias de P. concolor apresentam ciclo bimodal de atividade, 
patrulhando e investigando sua planta hospedeira ao longo de 24h e durante todo o ano, com 
pronunciada frequência durante as noites da estação chuvosa amazônico. Umidade e 
temperatura são fatores abióticos que podem explicar grande parte da variação no ritmo de 
atividade dessa espécie de formiga, mas não mudanças entre as estações do ano. 
 
Palavras-chave: Arquitetura do ninho, estrutura colonial, ritmo de atividade, patrulhamento, 
mutualismo formiga-planta. 
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Abstract 
 
The lifestyle and strategies about how ants utilize sites for establish their nests have great 
consequences on the fitness of their colonies. These features about natural history will 
determine how efficient is a colony of ants to get food, protect their offspring and avoid 
competitors. Ant species that engage in obligatory mutualism with myrmecophytic plants 
establish their colonies inside the domatia, from which workers patrol leaves, leaflets, stems 
and branches, continuously in order to protect their living space and its host plant. Although the 
high number of neotropical ants species form mutualistic obligatory associations whith 
myrmecophytic plants, our knowledge about natural history of these organisms is still 
neglected. In this chapter, based on observational methods, we investigate the natural history 
of stinging ant Pseudomyrmex concolor that nests inside the foliar rachis of Tachigali 

myrmecophila. Field studies were carried out in the Terra Firme Amazonon Forest 
environments of River Curiaú Reserve, Amapá-Brazil. We describe the nest architecture and 
colonial composition of P. concolor and correlated plant traits that influence their colony 
structure, as well as investigated the rhythm of daily activity of this ant in different Amazonian 
seasonal periods. Field observations showed that in the study área P. concolor ants nests 
exclusively in T. myrmecophila plants. The colony is established by claustral foundation from 
plants smaller than 30cm with a independente queen who remains the only egg-layer of a colony 
which can range from 47 to 1808 workers. The nest of P. concolor is basically a hollow tubular 
construction of the swollen leaf petiole that constitutes the domatia of T. myrmecophila. Each 
leaf has a single domatium, where eggs, larvae, pupae and adults are kept and distributed over 
all the plant. Populations of mealybugs are also found inside the colony probably as the only 
source of food for P. concolor, since we have never seen any worker consuming or carrying 
prey into the domatia. Number of leaves, leaflets and mostly the height of the plant and the 
internal space of domatia have a strong influence in the colonial structure of P. concolor, 
demonstrating that nesting space provided by T. myrmecophila is the main limiting fator for 
colonial growth. Workers of P. concolor have bimodal cycle of activity, patrolling and 
investigating its host plant for 24 hours a day and throughout the year, with pronounced 
frequency during the nights of the Amazonian winter. Humidity and temperature are 
environmental factors that can explain much of the variation in the rhythm of daily activity of 
this species of ant, but not the change between the seasons. 
 
Keywords: Nest architecture, colonial structure, rhythm of activity, patrolling, ant-plant 
mutualism. 
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1.1 Introdução 

 

Formigas compartilham três características especificas com outros insetos eussociais: 

(1) divisão de trabalho reprodutivo; (2) cuidado cooperativo com a prole, e (3) sobreposição de 

gerações (Wilson, 1971; Hölldobler & Wilson, 1990). Essa organização social se estrutura 

fisicamente e temporariamente em um mesmo local, o ninho. Ninho é uma estrutura física 

permanente ou temporária onde agrupam-se indivíduos de uma mesma família, funcionando 

como proteção contra intempéries ambientais (Forel, 1896; Hölldobler & Wilson, 1990).  

As espécies de Formicidae apresentam ampla variação estrutural de ninhos. Podem ser 

constituídos de simples e pequenas câmaras escavadas na superfície do solo (Cerquera & 

Tschinkel, 2010; Tschinkel, 2011; Belchior et al., 2012), formando tuneis e galerias que se 

comunicam com outros compartimentos (A. Moreira et al., 2004) ou com outros ninhos (Heller 

et al., 2008), formando verdadeiras cidades no solo (Shattuck, 1993; Mclver et al., 1997) e no 

estrato arbóreo das florestas tropicais (Longino, 2007). Formigas podem estabelecer colônias 

em diversos tipos de substrato. Em cavidades e espaços naturais pré-existentes, fundando seus 

ninhos em caules e galhos ocos (Fernandes et al., 2012); cascas de árvores e troncos mortos 

(Probst et al., 2015); entrenós de bambu (Fagundes et al., 2010) ou em locais pré-ocupados 

como cupinzeiros (Santos et al., 2010) e galhas (Almeida et al., 2014). 

Uma das principais características arquitetônicas de um ninho de formigas é sua 

irregularidade espacial, com compartimentos que facilitam a comunicação com o meio externo 

(Forel, 1896), mantendo a colônia termorregulada (Penick & Tschinkel, 2008; Bollazzi & 

Roces, 2010), com acesso restrito a predadores (Hölldobler & Wilson, 1990) e à propagação de 

doenças e infeções (Pie et al., 2004). Esse traço evolutivo possibilitou que as formigas se 

tornassem eficazes em modificar o ambiente onde vivem, otimizando comportamentos como 

forrageio e defesa do ninho (Hölldobler & Wilson, 1990).  

Formigas que estabelecem relação mutualista com plantas mirmecófitas possuem um 

padrão de nidificação peculiar: o estabelecimento e estruturação de colônias dentro de domácias 

(Rico-Gray & P.S. Oliveira 2007). Necessariamente, todas as mirmecófitas possuem domácias, 

sendo uma das adaptações mais importantes para a evolução do mutualismo entre formigas e 

plantas (Fiala & Maschwitz, 1992). Esse tipo de ninho evoluiu várias vezes ao longo da história 

evolutiva dessa relação ecológica, estando presente em mais de 100 gêneros de plantas 

associadas a mais de 40 gêneros de Formicidae na região tropical (Davidson & McKey, 1993). 

Formigas engajadas nesse tipo de relação ecológica utilizam cavidades pré-formadas ou 

estruturas modificadas e de fácil acesso presentes nas mirmecófitas (Benson, 1985; González-
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Teuber & Heil, 2015) como espinhos, caules, folhas e pecíolo foliar (Beattie, 1985; Rico-Gray 

& P.S. Oliveira 2007; Blüthgen & Heike, 2010).  Para uma rainha de formiga recém acasalada, 

a domácia é o abrigo ideal, com espaço amplo, seguro e com temperatura adequada para 

fundação da colônia (Hölldobler & Wilson, 1990). 

A manutenção de uma colônia de formigas é determinada: (1) pelo forrageamento, que 

é a busca (caça ou coleta) de alimento a partir do ninho; e (2) pelo patrulhamento, 

comportamento exploratório e defensivo para evitar competidores, predadores e parasitas 

(Dornhaus & Powell, 2010; Hölldobler & Wilson, 1990). Muitas espécies, principalmente das 

subfamílias Dorylinae, Ecitoninae, Formicinae e Myrmecinae, forrageiam em grupos e 

recrutam grande volume de companheiras de ninho para a fonte de alimento encontrada. Por 

outro lado, Ponerinae e Pseudomyrmecinae forrageiam solitariamente ou em pequenos grupos 

e geralmente não fazem recrutamento (Lanan, 2014). O patrulhamento é feito em grupos 

pequenos, ou individualmente por operárias que resguardam a entrada ou os arredores do ninho. 

Esse comportamento é caracterizado por indivíduos andando sem sentido definido, com paradas 

frequentes e inspecionando os objetos encontrados próximos ao ninho (Gordon, 1983, 2002). 

A competição por recursos como alimento e locais para viver é comum entre formigas 

(Parr & Gibb, 2009; Solida et al., 2011), e as estratégias como elas utilizam o espaço onde 

vivem podem influenciar diretamente na sua sobrevivência e sucesso reprodutivo (Carroll & 

Janzen, 1973; Planqué et al., 2010; Plowes et al., 2013). Em geral, formigas exploram o 

ambiente a partir de um local fixo (ninho) de onde enviam as operárias mais velhas, associadas 

ao forrageio e patrulhamento (Tschinkel, 1987; Hölldobler & Wilson, 1990). Cada espécie 

possui seu próprio “cronograma” de atividade diária, que varia bastante entre as espécies 

(Lanan, 2014) e dentro da mesma espécie (Bengston & Dornhaus, 2014; Bockoven et al., 2015; 

Blight et al., 2016), estando relacionado a estruturas morfo-sensoriais (Robinson et al., 2012; 

Yilmaz et al., 2014; Bulova et al., 2016) e ao quão disponível e defensável são os recursos 

ambientais no tempo e espaço (Lanan, 2014). Dessa forma, uma colônia de formiga modula seu 

ciclo de atividade em resposta à variáveis ambientais através de mudanças na arquitetura do 

ninho, forrageamento diferencial e recrutamento a novas fontes de alimento (Carroll & Janzen, 

1973; Höldobler & Wilson, 1990; Traniello, 1989; Dornhaus & Powell, 2009).  

Muitas espécies de formigas operam em faixas estritas de temperatura, umidade e 

luminosidade local, enquanto outras possuem espectros de tolerância maiores (Oberg et al., 

2012). Podem ser frequentemente diurnas (Belchior et al., 2012; Jayatilaka et al., 2011; Kenne 

et al., 2009; Santos & Del-Claro, 2009; Yamamoto & Del-Claro, 2008), predominantemente 

noturnas (Camargo & P.S. Oliveira 2012; Alain Dejean, 2011; Orivel & Dejean, 2002; Rabeling 
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et al., 2006; Raimundo, Freitas, & P.S. Oliveira 2009). Apresentar atividade constante ao longo 

de todo dia (Christianini & Machado, 2004) ou com picos bimodais de intensidade (Fourcassié 

& P.S. Oliveira 2002; Kuate et al., 2008; Poderoso et al., 2009). Comumente mudam seu padrão 

de forrageamento devido a mudanças de temperatura, umidade, estações do ano (Gordon et al., 

2013; Jayatilaka et al., 2011; Raimundo et al., 2009), disponibilidade/qualidade de alimentos 

(Schafer, et al., 2006; Sousa-Souto et al., 2008; Katayama et al., 2013; Silva et al., 2013) ou 

podem sincronizar seu ciclo de forrageamento a outros organismos, como predadores naturais 

(Wheeler, 1986). Essa dinâmica de onde e como as formigas vivem, aliado à sua característica 

plasticidade fenotípica, tem influência não apenas no ciclo de atividade colonial, mas em toda 

rede de interações ecológicas de uma comunidade (Hölldobler & Wilson, 1990; Dejean et al., 

2007; Rico-Gray & P.S. Oliveira, 2007; Dáttilo et al., 2014).  

Apesar da diversidade e abundância das formigas neotropicais arbóreas (Dáttilo et al., 

2013; Neves et al., 2010; Resende et al., 2013; Sanders et al., 2007; Tanaka & Itioka, 2011), a 

compreensão sobre a ecologia de forrageio desses organismos continua negligenciada. O 

conhecimento sobre esse tema se concentra em formigas de vida livre – que não possuem 

relação mutualista com outros organismos (ver Lanan, 2014). Estudos desse tipo com formigas 

em associações mutualistas com plantas mirmecófitas são ainda mais raros. Destacam-se aqui 

os trabalhos com Pseudomyrmex spp. (Janzen, 1966; P.S. Oliveira et al., 1987), Petalomyrmex 

phylax (McKey, 1984) Cladomyrma maschwitzi (Moog et al., 1998); Azteca spp. (Agrawal & 

Dubin-Thaler, 1999), Allomerus decemarticulatus (Dejean et al., 2001), Pheidole minutula 

(Christianini & Machado, 2004) e Allomerus octoarticulatus (Romero & Izzo, 2004).  

Pseudomyrmex concolor protege sua planta hospedeira contra herbívoros (Fonseca, 

1994) e mantém coccídeos dentro de suas domácias (Wheeler, 1921b; Fonseca, 1993). Como 

T. myrmecophila não disponibiliza diretamente nenhum recurso alimentar, esses coccídeos 

parecem ser a única fonte de alimento para a colônia de P. concolor (Fonseca, 1993). Apesar 

disso, operárias de P. concolor são comumente observadas no caule e folhas de sua planta 

hospedeira. Sendo assim, o que estariam fazendo as operárias de P. concolor fora de suas 

domácias, se expondo a inimigos naturais, já que T. myrmecophila não oferece nenhum recurso 

alimentar para as formigas? Este cenário levanta questões importantes sobre os hábitos 

alimentares de P. concolor, seu padrão de atividade diária e que processos explicariam como 

essa espécie utiliza o espaço de sua planta hospedeira. Dessa forma, este capítulo teve como 

objetivos: (1) descrever a arquitetura do ninho de P. concolor nas domácias de T. 

myrmecophila; (2) caracterizar a estrutura colonial da formiga e comparar sua composição na 

estação seca e chuvosa, identificando a época reprodutiva dessa espécie de Pseudomyrmex; (3) 
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identificar quais características da planta influenciam na estrutura colonial e, por fim, (4) 

investigar o ritmo de atividade da colônia ao longo de 24 horas e em diferentes períodos 

sazonais, identificando os itens alimentares consumidos ou levados para dentro da domácia. 

A observação e descrição detalhada dos padrões da natureza é o objetivo central dos 

estudos sobre história natural, e é a premissa básica de qualquer estudo compreender como são, 

onde vivem, o que fazem para sobreviver e se reproduzir os organismos (Schmidly, 2005). 

Dessa forma, as observações sobre a história natural é o que sustenta a elaboração de hipóteses 

sólidas que conduzem à melhor compreensão dos processos subjacentes que explicam a 

diversidade das espécies, desde o nível molecular, passando pelo comportamental até escalas 

mais amplas como ecologia de ecossistemas (Vitt, 2013). Apesar de notoriamente importante 

para o profundo conhecimento da biodiversidade e de como se relaciona com as sociedades 

humanas (e.g. saúde, segurança alimentar, controle de pragas, manejo e conservação), o estudo 

sobre a história natural dos organismos ainda é bastante negligenciado, mesmo para espécies 

consideradas comuns (Tewksbury et al., 2014). Estudos cujo foco seja a história natural dos 

organismos, a exemplo deste, são essenciais para um conhecimento mais aprofundado em 

ecologia de populações e comunidades, podendo levar ao desenvolvimento de estratégias de 

conservação da biodiversidade em ambientes naturais (Del-Claro et al., 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 27	

1.2 Material e métodos  

 

 

1.2.1 Arquitetura do ninho e estrutura da colônia 

 

Foram coletadas dez plantas (cinco por estação) de T. myrmecophila ocupadas por P. 

concolor. Como essa espécie de formiga é pioneira na sucessão ontogenética de T. 

myrmecophila, colonizando-a até 3m de altura antes de ser substituída por P. nigrescens 

(Fonseca & Benson, 2003), as amostras foram compostas por plantas com alturas entre 22cm e 

183cm, sendo coletadas de acordo com a altura (uma planta de no máximo 30cm; duas plantas 

entre 50cm e 1m; uma planta entre 1m e 1,5m e uma planta entre 1,5 e 2m), durante o período 

de agosto a novembro de 2014 (estação seca) e fevereiro a maio de 2015 (estação chuvosa). Foi 

investigado se as plantas coletadas entre as estações eram diferentes quanto à altura, tamanho 

das folhas, número de folhas e folíolos. Através do Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

amostras independentes, encontramos que as plantas não diferiram quanto à altura (W= 12; P> 

0,999; n= 10), número (W= 12,5; P> 0,999; n= 10) e tamanho das folhas (W= 5; P> 0,625; n= 

10) e quanto ao número de folíolos (W= 11; P= 0,841; n= 10). Dessa forma, considerou-se as 

amostras homogêneas quanto à morfologia e fenologia das plantas.  

Antes da coleta das colônias de P. concolor, as entradas das domácias de T. 

myrmecophila foram borrifadas com álcool 70% para evitar a fuga das formigas. Em seguida, 

uma resina de plástico termofixo (Durepoxi®) foi depositada no orifício da domácia, evitando 

a saída das operárias devido a perturbação da coleta. Essas domácias foram retiradas da planta 

e imediatamente foi inserido álcool 70% no interior delas para fixar e conservar os componentes 

internos para posterior análise. Em campo, as características altura da planta, tamanho das 

folhas, número de folhas, folíolos e domácias, comprimento de cada folha e largura máxima de 

cada domácia foram quantificadas. As domácias foram mantidas individualmente em sacos 

plásticos e acondicionadas em freezer com temperatura abaixo de -40C até a análise posterior.  

As domácias foram dissecadas longitudinalmente e com auxílio de um microscópio 

estereoscópio trinocular Leica StereoZoom S6D quantificou-se o número de ovos, larvas, 

pupas, operárias, rainhas, alados (machos e fêmeas) e coccídeos. Todos os adultos (operárias, 

rainhas e machos) foram conservados em álcool a 92,8% de acordo com metodologia de King 

& Porter (2004), enquanto imaturos e coccídeos foram acondicionados em álcool 70%. Além 

disso, o comprimento interno máximo das domácias, assim como o diâmetro do orifício de sua 

entrada foram registrados com um paquímetro de precisão de 1mm. 
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1.2.2 Ritmo de atividade colonial 

 

O ritmo de atividade das operárias de P. concolor foi quantificado baseado em dois tipos 

de observação: (1) formigas entrando e saindo de suas domácia e (2) formigas patrulhando o 

caule, entrada da domácia e investigando os folíolos de T. myrmecophila (Figura 1.1). A região 

do caule foi definida como sendo o espaço entre a superfície do solo e o primeiro par de folhas 

da planta, e a entrada da domácia como a região entre a inserção do pecíolo foliar no caule até 

o primeiro par de folíolos da folha observada. Considerou-se formigas executando 

patrulhamento, de acordo com Gordon (1983; 2002), como sendo aquelas que se 

movimentavam sem sentido definido, com paradas frequentes e comportamentos de inspeção 

ou aquelas operárias estacionadas em locais específicos. Fonseca (1993) sugeriu que operárias 

de P. concolor executam comportamento de limpeza dos folíolos de T. myrmecophila. Como 

esse comportamento não se encaixa no conceito de patrulhamento definido aqui, foi 

considerado que essas formigas estavam investigando os folíolos da planta. 

As colônias de P. concolor foram monitoradas durante 24 horas tanto na estação 

chuvosa (fevereiro a maio) quanto na estação seca (agosto a novembro), sendo que as mesmas 

colônias foram observadas em ambas as estações. Cada colônia (planta) foi observada a cada 

hora e em dois dias consecutivos. No primeiro dia as observações foram feitas de 07:00 às 18:00 

horas e no segundo das 19:00 às 06:00 horas. Antes da cada observação, temperatura e umidade 

relativa do ar foram registradas com objetivo de investigar a correlação entre variáveis abióticas 

e o ritmo de atividade diária da formiga. Para isso foi utilizado um termohigrômetro preso a 

uma estrutura vertical localizado a 1,5 m do solo e 1m da planta observada.  

Para quantificar o ritmo de entrada e saída das formigas foram utilizadas quatro plantas 

de T. myrmecophila com altura entre 1,17 e 1,84m. Em cada planta, registrou-se as operárias 

que entravam e saíam de uma domácia presente em uma folha madura (folíolos escuros, rígidos 

e localizados na região inferior da planta) e uma domácia presente em uma folha jovem (folíolos 

claros, macios e presentes na região do meristema apical da planta). As folhas foram pareadas 

de acordo com comprimento e número de folíolos e os registros feitos por um período de vinte 

minutos a cada início de hora. Como a atividade de P. concolor é intensa, o tempo de 

observação foi organizado em amostragens de cinco em cinco minutos de forma intercalada, 

totalizando dez minutos de observação para formigas entrando e dez minutos para formigas 

saindo da mesma domácia. A cada cinco minutos somente um grupo de formigas (entrando ou 

saindo) era registrado. A decisão de qual grupo observar primeiro foi definido pela primeira 

formiga que entrava ou saía da domácia na primeira observação de cada hora do dia.  
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Para a análise do ritmo de patrulhamento e inspeção de P. concolor, quantificou-se o 

número de operárias no caule, na entrada da domácia e nos folíolos de T. myrmecophila. À cada 

hora foi registrado o número de formigas de dez plantas com alturas entre 1,40 e 2,12m.  
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Figura 1.1- Operárias de Pseudomyrmex concolor: a) patrulhando o caule; b) a entrada da domácia e c) investigando os folíolos de sua planta hospedeira Tachigali 
myrmecophila. 

a) b) 

c) 
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1.3 Análises estatísticas 

 

Para analisar quais características de T. myrmecophila influenciam na estrutura colonial 

de P. concolor, foi utilizado o Teste de correlação de Spearman. A comparação da composição 

colonial de P. concolor na estação seca e na estação chuvosa foi realizada através do Teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras independentes com correção de continuidade.  

O ritmo de atividade colonial de P. concolor foi quantificado em blocos, já que cada 

planta foi observada 24 vezes (a cada hora do dia) com pelo menos dois tipos de registro por 

planta em cada tipo de observação: (1) folhas jovens e maduras nas observações sobre entrada 

e saída de operárias e (2) número de formigas no caule, nos folíolos e na entrada da domácia 

nas observações sobre patrulhamento e investigação. As plantas foram consideradas como 

unidades amostrais e as observações como efeitos fixos. O tempo foi o fator de repetição e o 

número de formigas a variável resposta. Assim, foi utilizada a Análise de Variância (ANOVA) 

de medidas repetidas com correção Greenhouse-Geisser sem assumpção de esfericidade para 

testar: (1) se o número de operárias dentro dos grupos foi constante e (2) se houve diferenças 

entre os grupos em cada tipo de observação ao longo de 24h. Os transformados através da 

função y= log (número de formigas + 1) para atender as pressuposições de normalidade, 

homocedasticidade e devido aos excessos de zeros, sendo expressos em média e erro padrão 

(±EP).  

Após a detecção de diferenças nos testes com a ANOVA de medidas repetidas, 

comparações múltiplas foram utilizadas para avaliar se o ritmo de atividade colonial de P. 

concolor variou entre as estações seca e chuvosa, e entre os períodos das 24 horas (diurno x 

noturno). Para o ritmo de entrada e saída das operárias também foi comparado se a atividade 

dessas formigas depende da idade foliar.  Como todas as comparações pós-teste foram planejas 

a priori (previstas no desenho amostral), complementares e com um número pequeno de 

comparações, não foi necessário o uso de testes de correção para P-valores e intervalos de 

confiança. Dessa forma, optou-se pela utilização do teste da Diferença Mínima Significativa de 

Fisher (DMS de Fisher), que são comparações múltiplas de um conjunto de testes T após 

análises de variância. No entanto, diferente de um teste T padrão, os executados no teste da 

DMS de Fisher levam em consideração o desvio padrão do conjunto de comparações e não 

apenas de dois grupos específicos (Rothman, 1990; Saville, 1990). A correlação de Spearman 

foi utilizado para correlacionar o ritmo de atividade colonial com a temperatura e umidade. 

Todas as análises foram conduzidas através do software Graphpad Prism versão 7.0 
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1.4 Resultados  

 

 

1.4.1 Arquitetura do ninho 

 

A domácia de T. myrmecophila quando nidificada por P. concolor é uma cavidade 

tubular de tecido mais espesso externamente e mais frouxo internamente (Figura 1.2), onde a 

formiga estabelece sua colônia (Figura 1.3). Externamente a domácia apresenta duas faces 

laterais convexas que se encontram, através de duas conspícuas angulações, com uma face 

superior plana (ou levemente convexa) (Figura 1.4a). Essa parede superior apresenta 

invaginações internas onde se encontra um grande número de coccídeos agregados (Figura 

1.4d; Figura 1.5a) e externamente formam estrias (Figura 1.4b). Após a região tumefeita da 

domácia é comum a presença de mancha escura recoberta por uma massa rígida de coloração 

branco-leitosa (Figura 1.5b), provavelmente fungo da ordem Chaetothyriales com seus 

respectivos conidiósporos, que são também encontrados em domácias de T. paniculata 

habitadas por P. penetrator e Leonardoxa africana (Fabaceae), habitada por Petalomyrmex 

phylax (Formicinae) (Voglmayr et al., 2011). Em domácias jovens, presente no meristema 

apical das folhas, essa mancha escura é menor ou ausente e as invaginações da parede superior 

são sutis e incipientes.  

 

 

 
 
Figura 1.2 - Domácia jovem recém expandida da região apical de Tachigali myrmecophila em: a) corte transversal 
demonstrando sua estrutura tubular oca, e algumas larvas de P. concolor (seta vermelha); e b) duas camadas bem 
delimitadas, setas pretas, de tecido vegetal com rigidez diferente.  
 
 
 
 
 

 

a) b) 



	 33	

 

 
Figura 1.3 - Pseudomyrmex concolor nidificando nas domácias de Tachigali myrmecophila: a) Corte longitudinal 
da domácia de T. myrmecophila com alguns dos componentes coloniais de P. concolor; b) detalhe de uma pequena 
colônia de P. concolor formada por (1) uma rainha alada; (2) larvas; (3) pupas e (4) operárias.  
  

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

a) 

b) 
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Figura 1.4 - Domácia de Tachigali myrmecophila onde Pseudomyrmex concolor estabelece seu ninho: a) região 
externa com o orifício da entrada da domácia em detalhe; b) região superior levemente convexa; c) corte 
longitudinal mostrando a parede (em detalhe) que divide o ninho em duas regiões distintas; d) detalhe interno da 
região superior estriada superior da domácia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.5 - Visão interna da domácia de Tachigali myrmecophila: a) região superior da domácia onde se 
encontram coccídeos aderidos (setas vermelhas) e b) mancha escura e rugosa presente após a intumescência do 
pecíolo foliar (circulo) com coccídeos próximos (seta vermelha). 
 

 

A entrada/saída do ninho é um simples orifício glabro e circular, mais largo que a cabeça 

das operárias de P. concolor (0,99 ± 0,03 mm; n=100) (ver capítulo 3), podendo variar de 0,5 

a 2,5 mm (1,69 ± 0,04 mm; n=95) de diâmetro, e situado próximo da angulação formada entre 

a face lateral e superior da domácia (Figura 1.4a). Essa é a única via de aceso as colônias de P. 

concolor e fica localizada na porção medial da inserção da raque foliar e o primeiro par de 

folíolos. A posição constante da entrada da domácia de T. myrmecophila sugere que essa região 

é facilitada, através de zonas especiais com redução ou ausência de tecido lignificado, para 

escavação pela rainha de P. concolor recém-fecundada. Imediatamente à entrada da domácia, 

existe uma fina “parede” que compartimenta o ninho (Figura 1.4c), no entanto, essa 

 

a) 

c) 

b) 

d) 

a) b) 
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compartimentalização possui uma pequena passagem que comunica a região proximal e distal 

da domácia. Larvas e pupas, assim como rainhas e ovos quando presentes, ficam situadas na 

região proximal da raque foliar, próxima a inserção da folha ao caule da planta. Provavelmente 

a temperatura e umidade interna do ninho variem ao longo da extensão da domácia, dessa forma 

influenciando na distribuição dos componentes coloniais.  

 

 

1.4.2 Composição e estrutura da colônia 

 

Os resultados da composição colonial de P. concolor está organizado na Tabela 1.1. 

Não foi registrado mais do que uma rainha fértil e dealada por colônia, sugerindo que a rainha 

de P. concolor inicia a fundação de sua colônia a partir de uma rainha independente 

(haplometrose), sendo uma espécie monogínica na área de estudo. Todas as domácias de T. 

myrmecophila foram ocupadas e cada folha possuía uma única domácia. Os ovos foram 

registrados com maior frequência (acima de 97%) na domácia onde encontrava-se a rainha, 

enquanto formas jovens, adultos, rainhas aladas e coccídeos (mantidos dentro das domácias 

pelas formigas) variaram de número entre as domácias da planta (Figura 1.6). Isso indica que 

as operárias transportam os imaturos, a medida que se desenvolvem, para outras domácias. De 

fato, formigas foram observadas frequentemente (N= 97) transportando larvas de uma domácia 

para outra de sua planta hospedeira.  

Na área de estudo foram observadas plântulas de T. myrmecophila menores que 30cm 

(N=20) já ocupadas por colônias de P. concolor. Em três dessas plantas verificou-se três 

rainhas, sendo que apenas uma delas estava viva e as outras mortas com sinais de lutas como 

antenas, cabeças e pernas desmembradas. Isso sugerindo forte competição intraespecífica entre 

rainhas de P. concolor durante a fundação da colônia e nas fases iniciais de desenvolvimento 

de T. myrmecophila. 

Os resultados da estrutura colonial de P. concolor está organizado na Tabela 1.2 como 

uma matriz de correlação entre os diferentes componentes coloniais. Em termos biológicos e 

de desenvolvimento, esses resultados demonstram que um estágio de desenvolvimento anterior 

é uma variável preditora importante para o próximo estágio nessa espécie de formiga. O número 

de coccídeos apresentou correlação positiva com todos os componentes coloniais de P. 

concolor, fortalecendo a ideia dos coccídeos como principal fonte alimentar para P. concolor. 

Por fim, a Tabela 1.3 exibe características da planta que influenciam na estrutura colonial de P. 

concolor. O espaço interno da domácia, com exceção do número de pupas de macho, foi 
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correlacionado positivamente com todos os componentes coloniais de P. concolor, 

evidenciando essa característica da planta como a principal variável para compreender a 

estrutura colonial de P. concolor. 
 
 

 
Figura 1.6 - Parte da composição colonial de Pseudomyrmex concolor: a) rainha; b) operária; c) imaturos (larvas 
e pupas). Em d), indivíduo de uma população de coccídeos que são mantidos pelas formigas dentro das domácias 
de Tachigali mirmecophila e que provavelmente servem como fonte de alimento para a colônia de P. concolor.  

 
 

As colônias de P. concolor diferiram em sua composição colonial quanto ao número de 

reprodutores nas diferentes estações do ano. Foram coletados 166 indivíduos reprodutivos 

(tanto pupas quanto adultos) em amostras da estação chuvosa (abril e maio) e nenhum nas 

coletas feitas na estação seca (Tabela 1.1). Durante os meses de junho e julho, período entre 

estações na região amazônica, registrou-se 26 rainhas aladas pela vegetação da área de estudo. 

Esses dados sugerem que a produção de alados de P. concolor inicia no final da estação chuvosa 

e seu período reprodutivo ocorre durante os meses de junho e julho. Por outro lado, não houve 

diferenças significativas no número de ovos (W= 11; P= 0,84; n= 10), larvas (W= 9; P= 0,55; 

n= 10), pupas de operárias (W= 11; P= 0,84; n= 10), operárias adultas (W= 12; P> 0,99; n= 10) 

Larvas 
Pupas 

a) b) 

c) d) 
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e coccídeos (W= 10; P= 0,69; n= 10) entre as duas estações. Portanto, com exceção dos 

reprodutores, a produção colonial de P. concolor é constante ao longo do ano.  

Ao longo de todo o período de observações nunca foram registradas operárias predando 

nenhum indivíduo presente em sua planta hospedeira. Quando introduzimos formigas, cupins 

(ver capítulo 2) e larvas de besouros (ver capítulo 3) essas formigas frequentemente os 

atacavam, retirando-os de sua planta hospedeira, porém nunca os levavam para dentro da 

domácia. Durante as dissecações das domácias, não foi encontrado qualquer vestígio de 

possíveis presas que operárias de P. concolor pudessem ter capturado externamente. Além das 

formigas, somente populações de coccídeos foram encontradas dentro da domácia (Figura 1.6). 

Essas evidências sugerem fortemente que os coccídeos são a principal fonte de alimento para 

essa espécie de formiga.   
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Tabela 1.1 - Composição colonial (N=10) de Pseudomyrmex concolor coletadas na estação seca (agosto a novembro) e na estação chuvosa (fevereiro a maio) nas Florestas de 
Terra Firme na Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, Amapá.	 

 

Estação do 
ano Planta Nº de rainhas 

dealadas Nº de ovos Nº de larvas 
Nº de pupas  Nº de adultos  

Operárias Machos Rainhas  Operárias Machos Rainhas 
aladas 

Coccídeos 

Estação 
seca  

1 1 47 91 30 0 0  60 0 0 17 

2 1 266 321 123 0 0  390 0 0 112 
3 1 240 278 61 0 0  387 0 0 87 
4 1 133 215 137 0 0  687 0 0 233 
5 1 576 477 372 0 0  1348 0 0 397 

Estação 
chuvosa  

6 1 43 73 23 0 0  47 0 0 28 
7 1 88 144 62 0 0  181 0 0 32 
8 1 141 562 178 0 0  552 0 0 177 
9 1 398 1438 144 26 2  1208 4 10 591 

10 1 502 1408 272 8 96  1808 7 13 1002 
Média 1,00 243,40 500,70 140,20 3,40 9,80  666,80 1,10 2,30 267,60 

Mínimo 1,00 43,00 73,00 23,00 0,00 0,00  47,00 0,00 0,00 17,00 
Máximo 1,00 576,00 1438,00 372,00 26,00 96,00  1808,00 7,00 13,00 1002,00 
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Tabela 1.2 - Matriz de correlação entre os diferentes componentes coloniais de Pseudomyrmex concolor de 10 plantas de Tachigali myrmecophila. O coeficiente de correlação 
de Spearman está demonstrado nas linhas brancas e a matriz de P-valores logo abaixo, nas linhas cinzas. 
 

 Larvas Pupas de operária Pupas de macho Pupas de rainha Operárias 
adultas 

Machos Rainhas 
aladas Coccídeos 

Rainhas dealadas NS NS NS NS NS NS NS NS 
Ovos 0,85 0,83 0,51 0,53 0,88 0,53 0,53 0,84 
 0,003** 0,005** 0,156 0,133 0,002** 0,133 0,133 0,004** 
Larvas  0,83 0,70 0,68 0,85 0,68 0,68 0,88 
  0,005** 0,022* 0,044* 0,003** 0,044* 0,044* 0,002** 
Pupas de operária   0,42 0,45 0,94 0,45 0,45 0,89 
   0,244 0,222 < 0,0001**** 0,222 0,222 0,001*** 
Pupas de macho    0,98 0,59 0,98 0,98 0,68 
    0,022* 0,089 0,022* 0,022* 0,044* 
Pupas de rainha     0,62 1,00 1,00 0,70 
     0,067 0,011* 0,011* 0,022* 
Operárias adultas      0,62 0,62 0,98 
      0,067 0,067 < 0,0001**** 
Machos       1,00 0,70 
       0,011* 0,022* 
Rainhas aladas        0,70 
        0,022* 

NS= não significativo; *P≤ 0,05; **P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001      
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Tabela 1.3 - Correlação entre altura, tamanho total das folhas, número de folhas, folíolos, domácias e espaço interno da domácia com a quantidade de componentes coloniais 
de Pseudomyrmex concolor de 10 plantas de Tachigali myrmecophila. O coeficiente de correlação de Spearman está demonstrado nas linhas brancas e a matriz de P-valores 
logo abaixo, nas linhas cinzas. 
 

 Rainhas 
dealadas Ovos Larvas Pupas de 

operária 
Pupas de 

macho Pupas de rainha Operárias 
adultas Machos Rainhas 

aladas Coccídeos 

Altura (cm) NS 0,78 0,56 0,77 0,32 0,47 0,85 0,52 0,51 0,75 
  0,008** 0,093 0,009** 0,366 0,167 0,002** 0,122 0,132 0,013** 
Nº de folhas NS 0,86 0,66 0,92 0,34 0,46 0,92 0,52 0,52 0,79 
  0,001*** 0,039 <0,0001**** 0,336 0,177 <0,0001**** 0,120 0,127 0,006** 
Nº de folíolos NS 0,95 0,79 0,90 0,52 0,49 0,96 0,64 0,65 0,86 
  <0,0001**** 0,006** <0,0001**** 0,125 0,151 <0,0001**** 0,048 0,043* 0,002** 
Tamanho total das 
folhas (cm) NS 0,84 0,85 0,89 0,59 0,62 0,94 0,62 0,62 0,95 

  0,004** 0,003** 0,001*** 0,089 0,067 0,0002*** 0,067 0,067 0,0001**** 
Nº de domácias NS 0,85 0,63 0,91 0,34 0,40 0,89 0,47 0,47 0,75 
  0,002** 0,052 <0,0001**** 0,342 0,258 <0,0001**** 0,169 0,171 0,012* 
Espaço da domácia 
(mm2) NS 0,86 0,83 0,78 0,45 0,84 0,96 0,86 0,82 0,97 

  0,001*** 0,003** 0,008** 0,196 0,003** <0,0001**** 0,001*** 0,003** <0,0001**** 
NS= não significativo; *P≤ 0,05; **P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001       
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1.4.3 Ritmo de atividade colonial 

 

O número de formigas entrando e saindo de suas domácias não foi diferente entre as 24 

horas observadas, como também não houve diferenças entre os grupos de formigas em folhas 

de idades diferentes e nas duas estações do ano (Tabela 1.4; Figura 1.7). Dessa forma, para 

comparar o número de formigas de diferentes períodos do dia (diurno x noturno) e de estações 

distintas do ano (estação seca x estação chuvosa) o número de formigas entrando e saindo foram 

considerados como somente um grupo de dados. 

O número de operárias foi significativamente diferente com relação as estações do ano 

(F1,66; 38,12= 16,4; P< 0,0001), sendo que comparações múltiplas pós-teste demonstraram que 

esse número foi maior na estação chuvosa tanto em folhas jovens (DMS de Fisher, P= 0,0003) 

quanto em folhas maduras (DMS de Fisher, P= 0,0002) (Tabela 1.5). Similarmente, o ritmo de 

atividade de P. concolor foi significativamente diferente entre o período diurno e noturno (F1,88; 

20,68= 10,2; P= 0,001). As comparações pós-teste também demonstram que o número de 

formigas foi maior em folhas jovens durante o período diurno da estação seca (DMS de Fisher, 

P= 0,0027), e em folhas jovens (DMS de Fisher, P= 0,0049) e maduras (DMS de Fisher, P= 

0,005) durante as noites da estação chuvosa (Tabela 1.5). 
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Tabela 1.4 - ANOVA de medidas repetidas para o ritmo de atividade de operárias de Pseudomyrmex concolor nas 
domácias de Tachigali myrmecophila. Cada observação (formigas entrando e saindo das domácias) foi realizada 
tanto em domácias de folhas jovens quanto de folhas maduras durante 24 horas e em ambas as estações do ano. 
As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como 
resultado da correção de Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos 
quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F. 
 

Tabela continua na página seguinte 
                    

Ritmo de atividade  
Origem da 
variação gl SQ QM F P-valor G-G  

E
ST

A
Ç

Ã
O

 S
E

C
A

 

Folhas 
jovens 

Entrando 
Tempo 23 9,11 0,40 (2,6; 7,9) = 3,04 0,097 

0,11 Planta 3 2,24 0,75 (3; 69) = 5,72 0,002 
Resíduo 69 8,99 0,13     

  TOTAL 95 20,34         

Saindo 
Tempo 23 9,65 0,42 (2,3; 6,7) = 2,63 0,141 

0,10 Planta 3 1,75 0,58 (3; 69) = 3,65 0,017 
Resíduo 69 10,99 0,16     

    TOTAL 95 22,39         

Folhas 
maduras 

Entrando 
Tempo 23 3,74 0,16 (2,6; 7,7) = 1,38 0,3156 

0,11 Planta 3 3,59 1,20 (3; 69) = 10,18 <0,0001 
Resíduo 69 8,12 0,12     

  TOTAL 95 15,45         

Saindo 
Tempo 23 2,95 0,13 (2,4; 7,3) = 1,13 0,385 

0,11 Planta 3 3,02 1,01 (3; 69) = 8,9 <0,0001 
Resíduo 69 7,82 0,11     

    TOTAL 95 13,79         

Folhas 
jovens 

Entrando Tempo 47 18,77 0,40 (2,5; 7,5) = 2,78 0,119 
0,05 X Planta 3 3,73 1,24 (3; 141) = 8,65 <0,0001 

Saindo Resíduo 141 20,24 0,14     
    TOTAL 191 42,74         

Folhas 
maduras 

Entrando Tempo 47 6,77 0,14 (2,6; 7,7) = 1,27 0,344 
0,06 X Planta 3 6,57 2,19 (3; 141) = 19,33 <0,0001 

Saindo Resíduo 141 15,98 0,11     

      TOTAL 191 29,32         

E
ST

A
Ç

Ã
O

 C
H

U
V

O
SA

 

Folhas 
jovens 

Entrando 
Tempo 23 2,55 0,11 (2,4; 7,1) = 1,54 0,282 

0,10 Planta 3 0,20 0,07 (3; 69) = 0,93 0,433 
Resíduo 69 4,97 0,07     

  TOTAL 95 7,71         

Saindo 
Tempo 23 5,00 0,22 (2,72; 8,2) = 3,23 0,084 

0,12 Planta 3 0,37 0,12 (3; 69) = 1,85 0,146 
Resíduo 69 4,64 0,07     

    TOTAL 95 10,02         

Folhas 
maduras 

Entrando 
Tempo 23 4,10 0,18 (1,82; 5,44) = 2,31 0,188 

0,08 Planta 3 0,62 0,21 F (3, 69) = 2,70 0,053 
Resíduo 69 5,33 0,08     

  TOTAL 95 10,05         

Saindo 
Tempo 23 3,30 0,14 (2,54, 7,61) = 2,08 0,187 

0,11 Planta 3 0,38 0,13 (3, 69) = 1,86 0,145 
Resíduo 69 4,76 0,07     

    TOTAL 95 8,44         

Folhas 
jovens 

Entrando Tempo 47 7,56 0,16 (2,70, 8,12) = 2,32 0,153 
0,06 X Planta 3 0,40 0,13 (3, 14) = 1,939 0,126 

Saindo Resíduo 141 9,78 0,07     
    TOTAL 191 17,73         

Folhas 
maduras 

Entrando Tempo 47 7,42 0,16 (2,24, 6,72) = 2,20 0,184 
0,05 X Planta 3 0,96 0,32 (3, 14) = 4,50 0,005 

Saindo Resíduo 141 10,13 0,07     

      TOTAL 191 18,51         
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Conclusão da tabela 

Ritmo de atividade  
Origem da 
variação gl SQ QM F 

P-valor G-G  

Estação seca 
Jovens Tempo 47 14,27 0,30 (2,52, 7,57) = 

2,42 0,1498 
0,05 X Planta 3 4,44 1,48 (3, 141) = 11,77 <0,0001 

Maduras Resíduo 141 17,72 0,13     
      TOTAL 191 36,42         

Estação chuvosa 
Jovens Tempo 47 7,2 0,15 (2,67, 8,02) = 

2,75 0,115 
0,06 X Planta 3 0,49 0,16 (3, 141) = 2,96 0,034 

Maduras Resíduo 141 7,85 0,06     
		 		 		 TOTAL 191 15,54 		 		 		 		
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Figura 1.7 - Ritmo de entrada e saída de operárias de Pseudomyrmex concolor das domácias de Tachigali myrmecophila (N=4) em folhas jovens e maduras durante a estação 
seca (agosto a novembro) e a estação chuvosa (fevereiro a maio). Na área de estudo o período diurno ocorre de 07:00 as 18:00h, e o noturno de 19:00 as 06:00h. A média diária 
de temperatura e umidade ao longo de 24h de observação está representada por linhas vermelhas e azuis, respectivamente. Dados expressos em média e ±erro padrão.
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Tabela 1.5 - ANOVA de medidas repetidas para o ritmo de atividade de Pseudomyrmex concolor em Tachigali myrmecophila. Cada observação foi realizada durante 24h na 
estação seca e chuvosa, e em folhas de diferentes idades. Os grupos de cada observação foram comparados através de análises múltiplas com o teste da Diferença Mínima 
Significativa (DMS) de Fisher. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da correção 
Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 
 
                      

Ritmo de atividade Origem da 
variação gl SQ QM F P valor G-G DMS de Fisher 

Estação seca X Estação chuvosa t P-valor 
Estação seca Estação 3 1,54 0,51 (1,66, 38,12) = 16,40 <0,0001**** 0,06 Folhas jovens 4,51 0,0003*** 

X Tempo 23 3,51 0,15 (23, 69) = 4,88 <0,0001  Folhas maduras 4,79 0,0002*** 
Estação chuvosa Resíduo 69 2,16 0,03            

  Total 95 7,21        DMS de Fisher 
      Dia X Noite (Estação seca) t P-valor 

Dia Períodos 7 2,51 0,36 (1,88, 20,68) = 10,22 0,001*** 0,27 Folhas jovens 2,55 0,027* 
X Tempo 11 2,00 0,18 (11, 77) = 5,16 <0,0001  Folhas maduras 0,21 0,840 

Noite Resíduo 77 2,70 0,04            
  Total 95 7,21        Dia X Noite (Estação chuvosa) t P-valor 
               Folhas jovens 2,22 0,0488* 
               Folhas maduras 3,48 0,0052** 
* P≤ 0,05; **P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; ****P≤ 0,0001 
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O ritmo de entrada e saída de operárias somente foi correlacionada positivamente entre 

temperatura e folhas jovens (correlação de Spearman, r= 0,40; P=0,05) e negativamente entre 

umidade e folhas maduras (r= -0,46; P=0,03) somente durante a estação seca. Nos demais 

casos, não houve correlações entre temperatura e umidade e o número de formigas que 

entravam e saiam de suas domácias (Tabela 1.6).  

 

 
Tabela 1.6 - Matriz de correlação entre temperatura, umidade e ritmo de atividade das colônias de P. concolor nas 
diferentes estações do ano. O coeficiente de correlação de Spearman (r) está demonstrado nas linhas brancas e a 
matriz de P-valores logo abaixo, nas linhas cinzas. 
 
ESTAÇÃO SECA  ESTAÇÃO CHUVOSA 

 Folhas jovens Folhas maduras Folhas jovens Folhas maduras 
Temperatura 0,40 0,21 0,08  -0,24  

 0,05* 0,32 0,70  0,25  
Umidade -0,46 -0,30 0,03  0,24  

 0,03* 0,15 0,89  0,25  
* P≤ 0,05       

 

O número de formigas patrulhando o caule (F2,47; 22,2= 6,13; P= 0,005), entrada da 

domácia (F4,68; 42,1= 2,93, P= 0,026) e investigando os folíolos (F4,17; 37,52= 27,8; P< 0,0001) foi 

significativamente diferente ao longo das 24h durante a estação chuvosa. Na estação seca o 

número de formigas foi constante no decorrer das 24h no caule (F 2,26; 20,36 = 2,65; P= 0,090) e 

entrada da domácia (F 3,10; 27,85= 1,75; P=0,180), mas, diferente na região das folhas (F2,77; 25= 

5,3; P= 0,007) (Tabela 1.7; Figura 1.8). Quando comparados entre si, o número de formigas foi 

diferente nas regiões da planta ao longo de 24h na estação chuvosa (F 3; 27= 14; P< 0,0001), 

mas constante durante a estação seca (F 4,3; 38= 2,5; P= 0,055) (Tabela 1.7; Figura 1.8). Foi 

observado que essas formigas passam períodos do dia paradas nas folhas movendo somente 

suas cabeças e raspando (abrindo e fechando suas mandíbulas) na superfície do limbo foliar. 

Com relação as estações do ano, o número de formigas foi significativamente diferente 

(F1,65; 38,02= 46,83; P< 0,0001), sendo maior durante a estação chuvosa no caule (DMS de Fisher, 

t= 7; P< 0,0001), entrada domácia (DMS de Fisher, t= 2,2 P= 0,036) e folhas (DMS de Fisher, 

t= 6,6; P< 0,0001) (Tabela 1.8; Figura 1.8). Da mesma forma, foram encontradas diferenças no 

número de formigas presentes nas diferentes regiões de T. myrmecophila durante o dia e a noite 

(F 1,44; 15,88= 27,89; P<0,0001). Porém, essas diferenças foram encontradas somente durante a 

estação chuvosa, com número de formigas maior durante a noite no caule (DMS de Fisher, t= 
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3,6; P= 0,004), entrada da domácia (DMS de Fisher, t= 2,8; P= 0,017) e folhas (DMS de Fisher, 

t= 2,6; P= 0,026) (Tabela 1.8; Figura 1.8). 
 

 

Tabela 1.7 - ANOVA de medidas repetidas para o patrulhamento e investigação das operárias de Pseudomyrmex 
concolor em Tachigali myrmecophila. Cada observação foi realizada durante 24h durante a estação seca e estação 
chuvosa na região do caule, folhas e entrada da domácia. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e 
o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da correção de Greenhouse-Geisser (G-G) 
para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F. 
 

Regiões da 
planta 

Origem da 
variação gl QM F P valor G-G 

E
ST

A
Ç

Ã
O

 S
E

C
A

 

Caule 
Tempo 23 0,41 (2,26; 20,36) = 2,65 0,090 0,10 
Planta 9 4,16  (9; 207) = 27,07 <0,0001  

Resíduo 207 0,15    

Entrada da 
domácia 

Tempo 23 0,10 (3,01; 27,85) = 1,75 0,179 0,13 
Planta 9 1,42 F (9, 207) = 24,3 <0,0001  

Resíduo 207 0,06    

Folhas 
Tempo 23 0,76 (2,77; 25) = 5,3 0,007** 0,12 
Planta 9 2,45 (9, 207) = 17,01 <0,0001  

Resíduo 207 0,14    
Entre caule, 

entrada e 
folhas 

Tempo 71 0,51 (4,3, 38) = 2,5 0,055 0,06 
Planta 9 1,80 (9, 639) = 8,6 <0,0001  

Resíduo 639 0,20    

E
ST

A
Ç

Ã
O

 C
H

U
V

O
SA

 Caule 
Tempo 23 0,44 (2,47; 22,2) = 6,13 0,005** 0,11 
Planta 9 1,01 (9, 207) = 14,07 <0,0001  

Resíduo 207 0,07    

Entrada da 
domácia 

Tempo 23 0,10 (4,68, 42,1) = 2,93 0,026* 0,20 
Planta 9 0,83 (9, 207) = 25,26 <0,0001  

Resíduo 207 0,03    

Folhas 
Tempo 23 2,23 (4,17, 37,52) = 27,77 <0,0001**** 0,18 
Planta 9 3,55 (9, 207) = 44,24 <0,0001  

Resíduo 207 0,08    
Entre caule, 

entrada e 
folhas 

Tempo 71 1,40 (3, 27) = 14 <0,0001**** 0,04 
Planta 9 2,40 (9, 639) = 23 <0,0001  

Resíduo 639 0,10    
* P≤ 0,05; **P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001  
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Figura 1.8 - Patrulhamento e investigação de operárias de Pseudomyrmex concolor em sua planta hospedeira Tachigali myrmecophila (N=10) no caule, folhas e entrada da 
domácia durante a estação seca (agosto a novembro) e a estação chuvosa (fevereiro a maio). Na área de estudo o período diurno ocorre de 07:00 as 18:00h, e o noturno de 19:00 
as 06:00h. A média diária de temperatura e umidade ao longo de 24h de observação está representada por linhas vermelhas e azuis, respectivamente. Dados expressos em média 
e ±erro padrão.
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Tabela 1.8 - ANOVA de medidas repetidas para o ritmo de patrulhamento e investigação de Pseudomyrmex concolor em Tachigali myrmecophila. Cada observação foi realizada 
no caule, folhas e entrada da domácia durante 24h tanto na estação seca quanto na chuvosa. Os grupos de cada observação foram comparados através de análises múltiplas 
utilizando o teste da Diferença Mínima Significativa (DMS) de Fisher. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é 
exibido como resultado da correção Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= 
resultado do teste t. 
 

Patrulhamento e 
investigação Origem da variação gl SQ QM F P valor G-G DMS de Fisher 

Estação seca X Estação chuvosa t P valor 
Estação seca Estação 5 9,26 1,85 (1,7; 38) = 46,83 <0,0001**** 0,33 Caule 7,0 <0,0001*** 

X Tempo 23 2,70 0,12 (23, 115) = 2,97 <0,0001 Entrada da domácia 2,2 0,036* 
Estação chuvosa Resíduo 115 4,55 0,04     Folhas 6,6 <0,0001*** 

  Total 143 16,51         DMS de Fisher 
      Dia X Noite (estação seca)   P valor 

Dia Períodos 11 11,30 1,03 (1,4; 15,6) = 27,89 <0,0001*** 0,13 Caule 1,6 0,149 
X Tempo 11 0,74 0,07 (11; 121) = 1,82 0,057 Entrada da domácia 1,6 0,137 

Noite Resíduo 121 4,46 0,04       Folhas 1,4 0,178 
  Total 143 16,50         Dia X Noite (estação chuvosa)   P valor 
                Caule 3,6 0,004** 
                Entrada da domácia 2,8 0,017* 
                Folhas 2,6 0,026* 
* p≤ 0.05; **p≤ 0.01; ***p≤ 0.001                   
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O número de operárias nas diferentes regiões da planta foi correlacionado (correlação 

de Spearman) positivamente durante a estação seca somente entre a umidade e número de 

formigas presentes no caule (r= 0,50; P=0,014) e nas folhas (r= 0,43; P=0,036). Durante a 

estação chuvosa o número de formigas no caule (r= -0,75; P< 0,0001) e nas folhas (r= -0,82; 

P< 0,0001) foi correlacionado negativamente com a temperatura e de forma positiva no caule 

(r= 0,74; P< 0,0001), folhas (r= 0,73; P< 0,0001) e entrada da domácia (r= 0,55; P< 0,006) 

com a umidade (Tabela 1.9).  

 

 
Tabela 1.9 - Matriz de correlação entre temperatura, umidade e patrulhamento de operárias de P. concolor no 
caule, folhas e entrada da domácia nas diferentes estações do ano. O coeficiente de correlação de Spearman (r) 
está demonstrado nas linhas brancas e a matriz de P-valores logo abaixo, nas linhas cinzas. 
 

 ESTAÇÃO SECA  ESTAÇÃO CHUVOSA 
 Caule Folhas Entrada da 

domácia Caule Folhas Entrada da 
domácia 

Temperatura -0,22 -0,18 0,26 -0,75 -0,82 -0,35 
0,300 0,413 0,217 <0,0001**** <0,0001**** 0,090 

Umidade 0,50 0,43 -0,16 0,74 0,73 0,55 
0,014* 0,036* 0,460 <0,0001**** <0,0001**** 0,006** 

* P≤ 0,05; **P≤ 0,01; ****P≤ 0,0001    
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1.4.4 Resultados adicionais: Associação com outros organismos 

 

Nove plantas de T. myrmecophila colonizadas por Crematogaster limata (Figura 1.9b) 

e Solenopsis sp. (Figura 1.9c) foram dissecadas adicionalmente. Nessas plantas, foram 

encontradas colônias inteiras de P. concolor mortas (Figura 1.9a), com as carcaças das operárias 

e rainha localizadas nas extremidades das domácias. Esta evidência sugere forte competição 

entre P. concolor e outras espécies de formigas pelo acesso as domácias de T. myrmecophila. 

Além disso, larvas de Lepdoptera (provavelmente da família Pyralidae) foram observadas 

dentro das domácias de três plântulas em meio as carcaças de P. concolor. Na presença dessas 

larvas nunca foi registrada nenhuma outra espécie de formiga nidificando em T. myrmecophila 

(Figura 1.9d-e).  

Operárias da formiga Ectatomma tuberculatum foram observadas (N=13) paradas na 

entrada de domácias de T. myrmecophila ocupadas por P. concolor. Quando as residentes saiam 

de suas domácias eram surpreendidas pela E. tuberculatum que rapidamente matava e capturava 

uma ou duas operárias de P. concolor. Em seguida a formiga intrusa fugia, descendo da planta 

em direção ao seu ninho que se encontrava próximo da planta invadida. Em uma planta 

especificamente, a presença de uma operária de E. tuberculatum foi constante ao logo de 

semanas. Todas as manhãs, era possível observar a formiga parada em uma das domácias de T. 

myrmecophila com mais de 2m de altura. Também foi possível flagrarmos (N= 4) operárias de 

E. tuberculatum forrageando na vegetação e capturando rainhas de P. concolor (Figura 1.9f).  

Esses resultados adicionais indicam que, além da forte competição intraespecífica entre 

rainhas de P. concolor, a competição interespecífica durante a fase de fundação da colônia desse 

Pseudomyrmecinae parece ser frequente. 
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Figura 1.9 - a) carcaças de Pseudomyrmex concolor encontradas dentro de domácias ocupadas por b) 
Crematogaster limata; c) Solenopsis sp.; d-e) larvas de Lepdoptera (Pyralidae). Na figura 1.6f operária de 
Ectatomma tuberculatum predando uma rainha de P. concolor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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1.5 Discussão  

 

 

1.5.1 Ninho, estrutura e composição colonial 

 

Após o voo nupcial, no final da estação chuvosa e início da estação seca, as rainhas de 

P. concolor precisam encontrar plântulas de T. myrmecophila desocupadas em pequenas 

clareiras dentro da APA do Rio Curiaú, onde a colônia é iniciada em plântulas menores que 

30cm com uma rainha independente (haplometrose) que se mantém como ovipositora 

monogínica na colônia. Essas rainhas precisam ser eficazes em evitar inimigos naturais, e as 

observações demonstraram forte pressão de competidores intraespecíficos e interespecíficos 

nessa fase de fundação da colônia. Em seguida, a rainha escava um pequeno orifício circular na 

região médio-superior, provavelmente de tecido pouco lignificado, de uma das domácias da 

planta, onde fica enclausurada (fundação claustral) até a produção das primeiras operárias. Cada 

folha de T. myrmecophila, quando nidificada por P. concolor, possui uma única domácia 

tubular oca e semiparticionada na região proximal do pecíolo foliar onde acomodam-se larvas, 

pupas e adultos, constituindo uma colônia que pode variar de 47 a 1808 operárias, dependendo 

do espaço disponível da planta. Cochonilhas (Coccidae), provavelmente do gênero 

Catenococcus sp., são mantidas dentro da domácia como única fonte de recurso alimentar para 

P. concolor. Como esses trofobiontes são levados para dentro da domácia por essas formigas 

ainda é uma questão que precisa ser investigada. Uma possibilidade é que as cochonilhas podem 

se dispersar com as rainhas (foresia), assim como em Aphomomyrmex afer (Gaume et al., 2000) 

durante o seu período reprodutivo. Foresia é uma forma comum de dispersão observada em 

insetos, aracnídeos e aves (Del-Claro & Tizo-Pedroso, 2009). No entanto, é mais provável que 

as rainhas adquirem esses trofobiontes posteriormente à fundação da colônia, como observado 

para P. dendroicus (Sanchez, 2016). As observações apontam para a segunda hipótese, já que 

não foi encontrado nenhum coccídeo preso ao corpo de rainhas de P. concolor durante sua 

dispersão dentro da área de estudo em todos os eventos observados (N= 15).  

Os dados deste capítulo corroboram os resultados de Fonseca (1993), demonstrando que 

as populações de P. concolor de Manaus e do Amapá, apesar de suas sutis diferenças 

morfológicas (ver Ward, 1999) são muito similares em suas histórias de vida. A diferença mais 

evidente entre os dois estudos é que não foi registrada mais do que uma rainha dealada nas 

colônias do Amapá, diferentemente da população de Manaus onde P. concolor é poligínica, 
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possuindo até oito rainhas por colônia (Fonseca, 1993). Essa variação pode indicar também 

diferenças na estratégia de fundação da colônia entre essas duas populações de P. concolor 

As características de T. myrmecophila como altura das plantas e o espaço interno da 

domácia exercem forte influência na estrutura colonial de P. concolor, já que essas 

características foram associadas de forma positiva ao tamanho e a composição da colônia. Esses 

resultados corroboram as conclusões feitas por Fonseca (1993) de que o espaço da domácia de 

T. myrmecophila é o principal fator limitante para o crescimento colonial de P. concolor, e em 

outras espécies de formigas que vivem exclusivamente em mirmecófitas (Fonseca, 1999; Rico-

Gray & P.S. Oliveira 2007). Dessa forma, plantas maiores acomodam maiores colônias de P. 

concolor, e consequentemente, como demonstrou Christianini & Machado (2004), geram um 

sistema de feedback positivo entre essas duas variáveis. No entanto, como mirmecófitas são 

responsáveis direta ou indiretamente pelos recursos alimentares de suas formigas mutualistas, 

à medida que a colônia cresce, os custos para manter as formigas na planta também aumentam. 

É provável que exista um momento em que o número de operárias seja suficiente para defesa 

de sua planta hospedeira, tornando o crescimento da colônia oneroso para as mirmecófitas. 

Fonseca (1993) propõe, baseado no modelo ecológico geral de custos e benefícios, que a 

interseção entre o custo de produzir mais operárias e os benefícios em tê-las como agentes 

protetivos representaria o ponto máximo para o mutualismo entre formigas e plantas, a partir 

do qual qualquer aumento no tamanho da colônia acarretaria custos desnecessário para sua 

planta hospedeira. Esse fenômeno também pode ocorrer em sistemas ecológicos multitróficos 

entre formigas, trofobiontes, plantas e herbívoros ( V.S.S. Moreira & Del-Claro, 2005). 

Os coccídeos mantidos pelas formigas dentro das domácias podem ter papel chave para 

a manutenção do mutualismo entre P. concolor e T. myrmecophila, já que esses organismos 

sempre se correlacionaram positivamente com todos os componentes da colônia de P. concolor 

como ovos, larvas, pupas e adultos (tanto operárias quanto reprodutores). Ainda que T. 

myrmecophila não ofereça nenhum recurso alimentar (e.g. NEFs e corpúsculos proteicos) como 

em outros sistemas mutualistas (Janzen, 1966; 1969; 1974), indiretamente a planta 

disponibiliza, na forma de cochonilhas que se alimentam de seu floema, parte da energia para 

sustentar toda a colônia de P. concolor. As operárias de P. concolor precisam ser eficazes em 

defender sua planta hospedeira já que a colônia depende de uma planta livre de herbívoros e 

doenças para manter a população de coccídeos em níveis constantes e regulares, suprindo as 

necessidades da colônia. Dessa forma, a atividade anti-herbivoria (Fonseca, 1994), o ritmo 

diário frequente e o comportamento de defesa induzida (capítulo 2) das operárias de P. concolor 

podem ser consequência da interação tri-trófica formiga-planta-coccídeo. De fato, em muitos 
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sistemas mutualistas não obrigatórios entre formiga e planta, a exclusão experimental de 

trofobiontes reduz não apenas o valor de sobrevivência da colônia como também o da planta 

(V.S.S. Moreira & Del-Claro, 2005; Fagundes et al., 2012; 2013). Estudos futuros 

demonstrando que a ausência desses coccídeos reduziriam o valor de sobrevivência da colônia 

de P. concolor e de T. myrmecophila poderiam confirmar a hipótese proposta por Fonseca 

(1993), considerando coccídeos como fator determinante para evolução e manutenção do 

mutualismo obrigatório entre formigas e mirmecófitas que não disponibilizam recursos 

alimentares para suas formigas. 

 

 

1.5.2 Ritmo de atividade da colônia 

 

Uma das características mais evidentes em sistemas mutualistas formiga-planta é que as 

formigas funcionam como agentes bióticos defensivos (Heil & McKey, 2003; Rico-Gray & 

P.S. Oliveira 2007; Trager et al., 2010). Como consequência o ritmo de atividade das operárias 

deve ser frequente, possibilitando uma barreira contra os herbívoros de sua planta hospedeira, 

assim como competidores e predadores de suas colônias (Janzen, 1966; McKey, 1984; P.S. 

Oliveira et al., 1987; Moog et al., 1998; Agrawal & Dubin-Thaler, 1999; Dejean et al., 2001, 

Christianini & Machado, 2004; Romero & Izzo, 2004). Aqui, foi demonstrado que P. concolor 

apresenta ritmo de atividade constante ao longo de 24h, com fluxo similar de operárias entrando 

e saindo de suas domácias. Apesar disso, é possível observar dois horários bem definidos de 

alta atividade, um no início da manhã (as 06:00h) e outro a noite (as 19:00h), com evidente 

declínio no meio do dia. Desse modo, quanto ao ritmo de entrada e saída da colônia, P. concolor 

apresenta ciclo bimodal de atividade ao longo de 24h e durante todo o ano. No entanto, esse 

movimento de entrada e saída ocorre de maneira mais pronunciado durante a estação chuvosa, 

em domácias de folhas e maduras. Durante a estação seca, pelo menos nas domácias jovens, o 

ritmo de atividade de P. concolor foi maior durante o dia. Porém, houve mudança na estação 

chuvosa onde a movimentação das formigas aumentou durante a noite nas domácias de ambas 

as idades. Esse padrão da atividade colonial ao longo do dia parece não ser influenciado 

diretamente pela temperatura e umidade relativa do ar, já que não foram detectadas fortes 

correlações entre essas duas variáveis abióticas com esse tipo de atividade em P. concolor. 

Diferente do movimento de entrada e saída da colônia, o ritmo de atividade das operárias 

patrulhando o caule, entrada da domácia e investigando os folíolos de T. myrmecophila variou 

frequentemente ao longo do dia, principalmente no período da estação chuvosa. Na estação 
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seca, porém, esse ritmo foi diferente somente para formigas investigando os folíolos da planta. 

Talvez a superfície foliar esteja mais sujeita a variações de temperatura e umidade do que no 

caule ou na região da entrada da domácia. Quando o número de operárias foi analisado entre as 

regiões da planta, para um mesmo período, a diferença ocorre somente durante a estação 

chuvosa. Esse mesmo padrão diferencial foi demonstrado quando se analisou o ritmo de 

atividade das formigas de uma mesma região, mas, em estações diferentes. A atividade durante 

a estação chuvosa foi sempre maior, principalmente durante o período noturno. Por outro lado, 

indivíduos patrulhando o caule, entrada da domácia e investigando os folíolos foi constante 

entre noite e dia durante a estação seca.  

O ritmo de atividade diária em formigas possui variações que dependem das 

características morfofisiológicas e comportamentais de cada espécie e de como essas 

características respondem às mudanças ambientais, principalmente oscilações abióticas locais 

(Hölldobler & Wilson, 1990). Apesar da temperatura e umidade terem sido correlacionadas 

com o patrulhamento e investigação das formigas em sua planta hospedeira, principalmente na 

estação chuvosa, a amplitude entre mínimo e máximo para temperatura (22,9oC e 34,1oC) e 

umidade (51% e 99%) na estação seca não apresentou grandes diferenças para a temperatura 

(24,1oC e 32,4oC) e umidade (54% e 99%) durante a estação chuvosa. Essa variação entre 

temperatura e umidade pode explicar diferenças no ritmo da atividade diária de P. concolor, já 

que na Amazônia a amplitude térmica no decorrer do dia pode alcançar até 10oC (Alvares et 

al., 2013). Porém, visto que as diferenças sazonais de temperatura e umidade entre as estações 

foram mínimas, a amplitude térmica não parece ser suficiente para esclarecer as mudanças no 

ritmo de atividade das formigas entre as estações do ano para o presente estudo.  

A sazonalidade não pronunciada da região amazônica (Alvares et al., 2013) pode 

parcialmente explicar a frequente atividade das operárias de P. concolor, presente ao longo do 

dia e das estações do ano, mas não é suficiente para esclarecer a maior atividade dessa espécie 

durante a estação chuvosa e a modificação diurna-noturna da estação seca para a estação 

chuvosa. Isso sugere que outras variáveis como o aumento na população local dos herbívoros 

de T. myrmecophila durante a estação chuvosa possa ter impacto direto no aumento da atividade 

diária de P. concolor nessa estação. De fato, Fonseca (1994) demonstrou que as taxas de 

herbivoria em T. myrmecophila são dependentes da estação do ano. Esse mesmo padrão pode 

ser encontrado em outras espécies de formigas onde o aumento da abundância de herbívoros, 

como consequência da alta produtividade primária na estação chuvosa, aumenta também a 

atividade forrageadora das formigas na vegetação (Cogni & P.S. Oliveira 2004; Yamamoto & 

Del-Claro, 2008; Santos & Del-Claro, 2009).  
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1.5.3 Hábitos alimentares 

 

As observações demonstraram que P. concolor apresenta uma única fonte de recurso 

alimentar provenientes de coccídeos mantidos por elas dentro das domácias, já que T. 

myrmecophila não oferece nenhuma fonte de alimento para suas formigas mutualistas. Essas 

cochonilhas são fontes de carboidrato e de proteínas para suprir as necessitais da colônia.  

Adicionalmente, as operárias não foram observadas levando presas capturadas nas folhas de da 

planta. Os experimentos comportamentais utilizando cupins, larvas de besouros e coespecíficos 

(capítulos 2, 3 e 4) reforçam ainda mais o comportamento não predatório de P. concolor. 

Quando esses organismos eram encontrados, as formigas expulsavam ou matavam e 

descartavam o corpo do intruso para fora da planta. Essas observações corroboram os estudos 

sobre os hábitos alimentares dessa espécie de Pseudomyrmex (Wheeler, 1921b; Fonseca, 1993).  

É importante ressaltar o comportamento de limpeza das folhas de T. myrmecophila por 

operárias de P. concolor (Fonseca 1994). Essas formigas passam momentos do dia paradas na 

superfície dos folíolos, aparentemente limpado o limbo foliar. No entanto, um comportamento 

de limpeza típico realizado por formigas dentro ou nos arredores dos seus ninhos é a retirada, 

descarte ou isolamento do material para longe ou em câmaras especiais do ninho (Hölldobler 

& Wilson, 1990). Contudo, nenhum desses comportamentos foram observados. As operárias 

permaneceram paradas movimentando apenas suas cabeças e abrindo e fechando as 

mandíbulas, sugerindo um comportamento alimentar ou mesmo de coleta. É comum nas 

florestas tropicais a queda de exsudatos de homópteras provenientes de vegetação superior, 

atraindo alguns insetos, como formigas para uma fonte alimentar extra (Del-Claro & P.S. 

Oliveira 1999; Del-Claro et al., 2016). Esses benefícios, podem ser estendidos as plantas que 

recebem esses exsudatos, já que as formigas que os visitam acabam as defendendo (Del-Claro 

et al., 2016). Porém, o exsudato atrai grande quantidade de microrganismos patogênicos para 

as plantas, principalmente fungos. A proliferação desses fungos pode ter impactos negativos no 

valor de sobrevivência do vegetal, aumentando a infecção por doenças e diminuindo a área 

fotossintética (Srivastava & Thakre, 2000; P.S. Oliveira, & Del-Claro, 2005). Diante desse 

cenário, a investigação feita pelas operárias de P. concolor pode ser um comportamento 

relacionado a alimentação, servindo como fonte adicional de nutrientes para a colônia e um 

serviço de saneamento foliar para sua planta hospedeira. 
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CAPÍTULO 2: Pseudomyrmex concolor como defesa biótica induzida para sua planta 

hospedeira Tachigali myrmecophila 

 

Resumo 

 

Operárias de Pseudomyrmex concolor são eficazes em defender Tachigali myrmecophila contra 
herbívoros, sendo agressivas à intrusos que se aproximam de sua planta hospedeira. Apesar 
disso, ainda não é conhecido como essa espécie de formiga mantém sua mirmecófita sobre 
baixos níveis de herbivoria. Tachigali myrmecophila não fornece diretamente nenhum recurso 
alimentar para P. concolor, tornando esse modelo mutualista oportuno para testar a hipótese de 
que formigas associadas com mirmecófitas atuam como defesa biótica induzida por estímulos 
causados por herbívoros. Neste capítulo, eventos associados a herbivoria foram simulados em 
folhas de T. myrmecophila objetivando investigar como operárias de P. concolor se comportam 
diante desses estímulos. Baseado na Teoria da Defesa Ótima, foi testado se a resposta a 
herbivoria e o ritmo de atividade diário dessa formiga é mais frequente em partes valiosas para 
a planta como as folhas jovens. Neste ultimo caso, operárias de P. concolor foram monitoradas 
ao longo de 24h durante a estação seca e chuvosa tanto em folhas jovens quanto maduras de T. 

myrmecophila. Os resultados demostraram que operárias de P. concolor são eficazes em 
detectar sinais de herbivoria, atuando como defesa biótica induzida em T. myrmecophila. Após 
a detecção, o número de formigas aumentou significativamente nos folíolos com sinais de 
herbivoria. As operárias gastaram tempo similar para detectar herbivoria em folhas jovens e 
maduras, mas, diferiram quanto ao tipo de estimulo, sendo induzidas mais rapidamente a sinais 
associados com voláteis químicos. Contudo, o número de formigas que responderam espaço-
temporalmente aos testes e o seu ritmo de atividade diária foi significativamente maior em 
folhas jovens. A defesa induzida de P. concolor não está associada a recompensas nutricionais, 
já que T. myrmecophila não disponibiliza nenhum recurso alimentar para a colônia. O 
mutualismo formiga-planta evoluiu devido a benefícios defensivos recíprocos. As mirmecófitas 
dependem das formigas para defesa contra herbívoros e as formigas precisam das domácias 
dessas plantas para estabelecimento seguro de sua colônia. Portanto, o valor adaptativo de uma 
colônia de formigas é diretamente relacionado ao de sua planta hospedeira, valendo a pena 
investir energia na defesa da planta mesmo que essa não retribuía direta e instantaneamente a 
formiga. 
 
Palavras-chave: Resposta induzida, teoria da defesa ótima, idade foliar, voláteis químicos, 
herbivoria. 
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Abstract 

 

 

Workers of Pseudomyrmex concolor are effective to defend Tachigali myrmecophila against 

herbivores, being highly aggressives to intruders approaching of their host plant. Nevertheless, 

it is still unknown how this ant species maintains its myrmecophytic plants at low rates of 

herbivory. Tachigali myrmecophila does not directly provide any food resource for P. concolor, 

making this mutualist model potentially appropriate to test the hypothesis that ants related 

obligatorily with myrmecophytes serve as induced biotic defense to cues associated with 

herbivory. For this, we simulated events associated with herbivory in T. myrmecophila leaves  

in order to investigate how P. concolor behaves facing herbivory cues. Based on Optimal 

Defense Theory, we tested if the responses to herbivory and if the daily activity rhythm of P. 

concolor workers is more frequent in valuable parts of the plant such as young leaves. We 

monitored workers 24 hours a day during the dry and rainy season, both in young and mature 

leaves of T. myrmecophila. Our results showed that workers of P. concolor are effective in 

detecting signals associated to herbivory, acting as induced biotic defense in T. myrmecophila. 

After workers detected the herbivory cues, the number of ants significantly increased in the 

leaflets. The workers spent the same time to detect herbivory signs in young and mature leaflets, 

but they were different with respect to sort of stimulus performed, being induced more quickly 

to tests related to leaf volatile compounds. However, the number of ants that responded 

spatiotemporally for the experiments and the rhythm of daily activity was higher in young 

leaves. The induced defense response in P. concolor does not appear associated specifically 

with nutritional rewards, since the host plant does not provide directly any food resource for 

the workers. The ant-plant mutualism evolved due to reciprocal defensive benefits, since 

myrmecophytes depend of the ants for defense against herbivores, as well as the ants need the 

domatia of these plants to secure establishment of their colonies. Therefore, the ant colony 

fitness is directly related to its host plant, thus it should be worth investing efforts in plant 

defense even without return (in energetic terms) directly and instantly for the ant. 

 

Keywords: Induced response, Optimal Defense Theory, leaf age, volatile chemicals, herbivory. 
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2.1 Introdução 

 

 

A ação dos herbívoros exerce grande pressão seletiva no sucesso reprodutivo e no valor 

de sobrevivência das plantas (Agrawal, 2007; Stam et al., 2014; Kant et al., 2015), 

principalmente em regiões tropicais (Marquis et al. 2012; Salazar & Marquis, 2012). Suas 

consequências como a perda de tecido foliar (Paul et al., 2012), diminuição da fixação do 

carbono fotossintético (Kerchev et al., 2012), redução na produção de frutos (Erwin et al., 2014) 

e infecção por patógenos (Kaloshian & Walling, 2005; P. S. Oliveira & Del-Claro, 2005) 

direcionam mudanças ecológicas e evolutivas que influenciam diretamente a diversidade 

vegetal (Marquis, 2004; Marquis, 2005; Schmitz, 2008; Stastny & Agrawal, 2014).  

A herbivoria ocasionou o surgimento de diversas respostas adaptativas defensivas nas 

plantas (Kessler & Baldwin, 2002; Howe & Jander, 2008; Agrawal, 2011; Kliebenstein, 2014; 

Kariñho-Betancourt et al., 2015). Por exemplo, tricomas, espinhos, ceras e tenacidade foliar 

constituem barreiras físicas que dificultam mecanicamente a ação dos herbívoros (Lucas et al., 

2000; Calixto et al., 2015). Metabolitos primários, secundários (tanto constitutivos como 

induzidos) e proteínas inibitórias limitam a digestibilidade dos herbívoros, intoxicando-os 

quimicamente (Bingham & Agrawal, 2010; Konno, 2011; Mithöfer & Bolanbd, 2012; Rasmann 

et al., 2012; Agrawal et al., 2014). Outra característica é a capacidade das plantas de formar 

relações mutualistas com animais, em especial com artrópodes (Boege et al., 2011; Weber & 

Agrawal, 2014; Stefani et al. 2015). Nessas interações as plantas fornecem comida e abrigo em 

troca da defesa contra herbívoros oferecida pelos seus parceiros mutualistas (Heil, 2015; Del-

Claro et al. 2016). Essas associações proporcionam um incremento no sistema defensivo das 

plantas, tornando-as um recurso menos acessível para os herbívoros (Agrawall, 1998). 

Nesse cenário de interações ecológicas, formigas são reconhecidas como agentes 

bióticos defensivos utilizados pelas plantas em relações mutualistas (Heil & McKey, 2003; 

Rosumek et al., 2009; Trager et al., 2010; Del-Claro et al., 2016).  Esses insetos contribuem 

para a manutenção do valor adaptativo das plantas através da predação, exclusão e/ou 

desencorajamento de herbívoros (Massad et al., 2011; Queiroz et al., 2013; Dejean, et al., 2014), 

assim como da eliminação de fungos e fitopatógenos (González-Teuber & Heil, 2010; 

Thornham et al., 2012; González-Teuber et al., 2014). Quando plantas são privadas da presença 

de formigas (através de exclusão experimental) a infestação por herbívoros (P.S. Oliveira 1997) 

e as taxas de herbivoria (Gaume et al., 2005; Korndörfer & Del-Claro, 2006; Campbell et al., 

2013;  Lange & Del-Claro, 2014) aumentam, enquanto que o crescimento apical (Fonseca, 
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1994; K.N. Oliveira, et al., 2015), produção de sementes (Horvitz & Schemske, 1984; Baker-

Méio & Marquis, 2012) e frutos (Del-Claro et al., 1996; P.S. Oliveira et al., 1999; Nascimento 

& Del-Claro, 2010; Del-Claro & Marquis, 2015) diminuem significativamente. 

Agrawal & Rutter (1998) postularam que espécies de formigas envolvidas em relações 

mutualistas obrigatórias com plantas mirmecófitas devem atuar como defesa biótica induzida 

(ver Heil, 2015 para uma revisão). Nesse sentido, vários estudos têm demonstrado que formigas 

são eficazes em detectar a presença de herbívoros e os sinais causados pela atividade desses 

organismos, como os compostos orgânicos voláteis (COVs) (Fiala & Maschwitz, 1990; 

Agrawal, 1998; Agrawal & Dubin-Thaler 1999; Brouat et al., 2000; Linsenmair et al., 2001; 

Christianini & Machado 2004; Romero & Izzo 2004; Edwards et al., 2007; Inui & Itioka, 2007; 

Vicente et al. 2014). Como consequência, essas formigas têm seu patrulhamento induzido 

devido ao reconhecimento dos sinais de herbivoria em sua planta hospedeira e mesmo 

provenientes de plantas coespecíficas vizinhas (Agrawall, 1998). A detecção desses sinais pelas 

formigas pode funcionar como uma pista sobre a presença de presas, pilhagem intra ou 

interespecífica e invasão das domácias residentes, proporcionando obtenção de nutrientes 

adicionais e otimização do sistema de defesa da colônia (Dejean et al., 2007; Dejean et al., 

2012; Mayer et al., 2014). Concomitantemente, a defesa do espaço e dos recursos alimentares 

oferecidos pela planta resulta na diminuição da herbivoria e no aumento do valor adaptativo 

das partes envolvidas no mutualismo formiga-planta (Rico-Gray & P.S. Oliveira, 2007). 

Neste estudo foi testada a hipótese de que operárias de P. concolor funcionam como 

defesa biótica induzida por estímulos causados pela herbivoria em T. myrmecophila. Também 

foi testado se as respostas comportamentais para a herbivoria e o ritmo de  atividade dessa 

formiga nas folhas de sua planta hospedeira é consistente com a teoria da defesa ótima (TDO) 

proposta por Mckey (1974; 1979) e Rhoades (1979). Essa teoria prediz que a defesa de uma 

planta é concentrada em partes mais valiosas para o seu desenvolvimento ou mais suscetíveis 

ao ataque por herbívoros (Heil et al., 2001; Heil et al., 2004; McCall & Fordyce, 2010; Alba et 

al., 2012). Portanto, formigas enquanto defesa biótica induzida devem ser eficazes em 

resguardar partes mais custosas (e.g. folhas jovens) para o desenvolvimento das plantas com as 

quais interagem de forma mutualista (Janzen, 1972; Brouat et al., 2000; Grangier et al., 2008; 

Heil & McKey, 2003; Dáttilo et al., 2015).  

Apesar da reconhecida eficiência de P. concolor em defender T. myrmecophila contra 

herbívoros (Fonseca, 1994) e de seu comportamento agressivo à intrusos (Pacheco & Del-Claro, 

2015), ainda não é conhecido como essa formiga mantém sua planta hospedeira sobre baixos 

níveis de herbivoria. Tachigali myrmecophila não fornece diretamente nenhum recurso 
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alimentar para P. concolor, tornando esse modelo mutualista potencialmente oportuno para 

testar a hipótese de que o comportamento de defesa induzido dessa espécie de 

Pseudomyrmecinae é determinante como atividade anti-herbivoria em T. myrmecophila. Para 

isso, foram simulados eventos associados com herbivoria nos folíolos de T. myrmecophila e 

investigado as respostas comportamentais de P. concolor diante desses estímulos. Este estudo 

foi orientado pelas seguintes questões: (1) Como operárias de P. concolor respondem 

comportamentalmente a herbivoria em folíolos de T. myrmecophila? Qual a influência da idade 

foliar na resposta das formigas à herbivoria? (3) Como as operárias são estimuladas em folíolos 

vizinhos aos eventos de herbivoria? (4) Como se dá o ritmo de atividade das operárias em folhas 

jovens e maduras ao longo de 24 horas? (5) Qual a influência da idade foliar no ritmo de 

atividade diária de P. concolor? 
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2.2 Material e métodos  

 

 

2.2.1 Desenho experimental 

 

Foram selecionados 40 indivíduos de T. myrmecophila variando entre 1,5 e 2 m de altura 

sem sinais de herbivoria e sempre colonizados por P. concolor. Para reduzir variáveis 

relacionadas a efeitos ambientais, genéticos e tamanho da colônia (Heil et al., 2001), os 

experimentos foram conduzidos em pares de folhas de uma mesma planta e com domácias 

ativas, distanciando-se entre si em pelo menos 50cm (Figura 2.1). Através de lances de moeda, 

foi determinada qual folha rotular como grupo tratamento e controle. Assim, cada par de folhas 

(com tamanho e número de folíolos similares) foi constituído por uma folha que recebeu 

simulação de herbivoria (grupo tratamento) e outra que não recebeu (grupo controle), sendo 

que ambos os grupos foram manipulados ao mesmo tempo.  

 

 
Figura 2.1 - Desenho experimental com folhas emparelhadas, onde cada planta possuía tanto folhas com 
simulações de herbivoria (grupo tratamento, setas vermelhas) quanto folhas do grupo controle.  Os experimentos 
foram realizados em folhas jovens e em folhas maduras. 

Folha jovem (controle)

Folha madura (controle)

Folha jovem (tratamento)

Folha madura (tratamento)

40 plantas
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Os experimentos pareados foram executados tanto em folhas jovens, presentes somente 

no cume da planta (folíolos menores – 17,6 a 64,5 cm, claros e macios), quanto em folhas 

maduras da região mais baixa (folíolos maiores – 30,9 a 81 cm, escuros e rígidos) de uma 

mesma planta. Os experimentos foram realizados entre setembro e novembro de 2014 nos 

horários de maior atividade colonial, entre 7:00 e 10:00h e entre 16 e 18h (ver capítulo 1). No 

folíolo mais distal de cada folha e sem formigas presentes foram simulados três sinais 

associados a herbivoria em T. myrmecophila, previstos como estimuladores do comportamento 

de defesa de P. concolor: 1) dano foliar, 2) a presença de herbívoros, e 3) sinais químicos. 

 

 

2.2.2 Experimentos comportamentais 

 

Eventos prévios de herbivoria podem estimular a “memória” imunológica em plantas 

(Gális et al., 2009; Rasmann et al., 2012) e induzir ao recrutamento de formigas em folhas 

previamente danificadas (Agrawall, 1998), comprometendo a independência dos dados. Para 

evitar isso, foram selecionados 40 indivíduos de T. myrmecophila separados entre si por pelo 

menos 8m e divididos em quatro grupos. Dessa forma, para cada grupo de 10 plantas foram 

simulados apenas um efeito de herbivoria: 1) dano foliar; 2) presença de herbívoro; 3) sinais 

químicos - a) extrato foliar jovem e b) extrato foliar maduro. Cada uma das 40 plantas foi testada 

uma única vez.  

 

 

2.2.2.1 Dano foliar 

 

Visando avaliar a eficiência de P. concolor em detectar estímulos de herbívoros 

desfolhadores, 25% da área do folíolo testado foi cortado com auxílio de uma tesoura. O corte 

foi simulado através do sutil pressionamento de uma “pinça entomológica mole” revertida com 

algodão umedecido (para evitar danos) nos folíolos do grupo controle. 
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2.2.2.2 Presença de Herbívoros  

 

Objetivando testar se as formigas são eficientes em detectar e retirar herbívoros de sua 

planta hospedeira, foi simulada a presença desses organismos através da introdução de um 

operário de cupim com tamanho similar as operárias de P. concolor em um folíolo de T. 

myrmecophila. Cupins são bem estabelecidos como modelo de herbívoros em estudos de 

ecologia comportamental de formigas (P.S. Oliveira et al., 1987a; 1987b; P.S. Oliveira 1997; 

Christianini & Machado, 2004; Heil et al., 2004; Romero & Izzo et al., 2004; Dejean et al., 

2009; Dejean et al., 2014). Como controle, foram utilizados pedaços de palitos de dente de 

tamanho similar aos cupins.  

 

 

2.2.2.3 Sinais químicos  

 

Para testar se operárias de P. concolor são hábeis em detectar sinais químicos 

provenientes da atividade de herbivoria, folhas de T. myrmecophila receberam individualmente 

0,25ml de solução aquosa composta de água destilada e macerado de tecido foliar à proporção 

de 1:1. Simultaneamente, o mesmo volume de água destilada foi depositado nos folíolos do 

grupo controle. Os extratos foram aplicados com auxílio de uma micropipeta plástica com 

capacidade de 1ml. Para evitar perturbações adicionais, o extrato foi obtido pelo maceramento 

do folíolo de coespecíficos não utilizados no experimento. Antes de cada teste foi permitido 

que a mistura repousasse por 10 minutos em recipientes fechados visando obter maior 

homogeneidade. A solução foi utilizada por no máximo 40 minutos para evitar mudanças na 

sua composição. Considerando que pistas químicas de tecido foliar de idades diferentes 

poderiam influenciar na resposta das formigas, extrato foliar jovem e maduro foram depositados 

tanto em folíolos jovens quanto em folíolos maduros.  

 

 

2.2.2.4 Variáveis analisadas 

 

Duas características previstas como importantes para formigas que funcionam como 

defesa biótica induzida em mirmecófitas é sua capacidade de encontrar rapidamente a 

herbivoria e o aumento do número de operárias ao longo do tempo no local da herbivoria. Dessa 

forma, foi registrado o tempo de detecção e o número de operárias em cada um dos quatro testes 
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comportamentais (item 2.2.2). Definiu-se tempo de detecção como o tempo requerido para uma 

formiga estabelecer contato físico usando suas antenas ou pernas. Em seguida foi quantificado 

a cada dois minutos, durante um período total de 10 minutos, as operárias presentes no folíolo 

testado. Nos experimentos com os cupins o tempo de retirada também foi registrado. Tempo de 

retirada é o intervalo entre o contato físico com o cupim até a sua retirada da planta hospedeira. 

Como sinais de herbivoria podem induzir ao aumento da atividade de formigas em 

folhas ou plantas vizinhas, foi registrado o número de operárias presentes nos folíolos vizinhos 

da folha testada antes e após a manipulação experimental.  

Baseado na TDO, foi testado se o ritmo de atividade diária de P. concolor é dependente 

da idade foliar. Para isso, dez plantas foram monitoradas durante a estação seca (setembro a 

novembro de 2014) e chuvosa (fevereiro a maio de 2015) ao longo de 24 horas, sendo 

quantificado o número de formigas presentes em uma folha jovem e uma madura de cada planta. 

Dessa forma, 24 amostragens foram feitas para cada uma das dez plantas. 

Formigas do gênero Pseudomyrmex que formam associações mutualistas obrigatórias 

com mirmecófitas são conhecidas por serem sensíveis a qualquer distúrbio ambiental. A 

simples aproximação de um intruso a sua planta hospedeira, é o suficiente para a colônia iniciar 

patrulhamentos vigorosos (Janzen, 1966, 1967, 1974). Dessa forma, ainda que a utilização de 

grupos controle seja uma ferramenta eficiente em manipulações experimentais, a presença do 

observador próximo as plantas de T. myrmecophila pode influenciar a atividade das formigas e 

comprometer a coleta de dados. Para testar a influência do pesquisador junto a planta no 

patrulhamento das formigas durante os experimentos, foi comparado o número de operárias nas 

folhas antes e depois de cada teste controle (simulação de corte, água destilada e palitos de 

dente). Os resultados foram claros em demonstrar que todo cuidado em manter o mínimo de 

perturbação nas plantas testadas foi eficaz. Não foram encontradas diferenças (teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney pareado) no número de formigas antes e depois da simulação de cada 

experimento, tanto em folhas jovens quanto maduras (Tabela 2.1). 

 
Tabela 2.1 - Resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para amostras pareadas com relação ao número de 
operárias de Pseudomyrmex concolor nos folíolos de T. myrmecophila  antes e depois de cada teste controle. 
 

 Simulação de corte Palitinhos Água destilada 
 Folhas 

jovens 
Folhas 

maduras 
Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

W -4 -2 11 -23 0          -1 
P-valor 0,87 0,86 0,58 0,08 >0,99         0,98 
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2.3 Análises estatísticas 

 

 

Os dados foram expressos em média e erro padrão (±EP). Com exceção dos dados sobre 

tempo de detecção, todos os dados foram transformados através da função y= log (número de 

formigas + 1), devido aos excessos de zeros e para atender os pressupostos de normalidade e 

homocedasticidade. As análises foram conduzidas no software Graphpad Prism versão 7.0.  

O Teste t de Student pareado foi utilizado para comparar grupos controle e tratamento 

e para analisar a influência da herbivoria em folíolos vizinhos, comparando o número de 

formigas antes e após os testes.  

A Análise de Variância (ANOVA) de medidas repetidas com correção Greenhouse-

Geisser sem assumpção de esfericidade foi empregada para identificar diferenças: (1) no tempo 

de detecção entre os tratamentos; (2) no número de formigas após a simulação de herbivoria e 

(3) no ritmo de atividade diária das operárias quanto a idade foliar. Após cada teste com 

ANOVA de medidas repetidas, comparações múltiplas planejadas entre folhas jovens e 

maduras foram executadas. Como essas análises foram previstas no desenho amostral, são 

complementares e apresentam número pequeno de comparações, optou-se pela utilização do 

pós-teste da Diferença Mínima Significativa de Fisher (DMS de Fisher). Nesse desenho 

experimental os dados foram amostrados em blocos onde cada planta recebeu, uma única vez, 

dois tratamentos (folhas jovens e maduras). Desse modo as plantas foram consideradas como 

as unidades amostrais (blocos), os tratamentos como efeitos fixos, o tempo como fator de 

repetição e o número de formigas e tempo de detecção a variáveis resposta.  
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2.4 Resultados 

 

 

2.4.1 Tempo de detecção à folíolos com sinais de herbivoria  

  

O tempo de detecção, em minutos, das operárias de P. concolor foi significativamente 

mais curto no grupo tratamento do que no controle (Figura 2.2), principalmente nos testes 

realizados em folhas jovens. Neste caso, as formigas foram em média 2,5 vezes mais rápidas 

em detectar o dano foliar (Teste t pareado: t= 4,40; gl= 9; P= 0,0016) e 2,9 vezes mais rápidas 

em detectar extrato foliar maduro (t= 5,30; gl= 9; P= 0,0005). Vale destacar que o tempo de 

detecção do extrato foliar jovem foi similar, cerca de 5,0 vezes mais rápido do que no grupo 

controle, tanto nos experimentos com folhas jovens (t= 8,50; gl= 9; P< 0,0001) quanto nos 

experimentos com folhas maduras (t= 4,70; gl= 9; P= 0,0011). Por outro lado, não foram 

encontradas diferenças estatísticas entre o grupo tratamento e controle nos testes com cupins 

quanto ao tempo de detecção em folhas jovens (t= 0,63; gl= 9; P= 0,5461) e maduras (t= 1,20; 

gl= 9; P= 0,2646), e quanto ao tempo de retirada em folhas de ambas as idades (jovens – t= 

0,21; gl= 9; P= 0,8413 e maduras – t= 1,80; gl= 9; P= 0,0988). Similarmente, não foram 

encontradas diferenças no tempo de detecção em folhas maduras nos testes com dano foliar (t= 

0,49; gl= 9; P= 0,6388) e com extrato foliar maduro (t= 2,2; gl= 9; P= 0,0517). 
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Figura 2.2 – Comparação do tempo de detecção das operárias de Pseudomyrmex concolor entre folhas de 
Tachigali myrmecophila com sinais de herbivoria e grupo controle. Dados expressos em média e ±erro padrão. 
(ns: não significativo; **P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; ****P≤ 0,0001). 
 

 

Os tratamentos diferiram significativamente entre si com relação ao tempo de detecção 

(F4,2; 38= 7,3, P= 0,0001), porém, não houve diferenças entre folhas jovens e maduras nas 

comparações múltiplas planejadas (Tabela 2.2; Figura 2.2). As diferenças não dependeram da 

idade foliar e sim do tipo de tratamento. Portanto, considerou-se os tratamentos como grupos 

únicos e independentes e não mais em subgrupos baseados na idade foliar, sendo executada a 

ANOVA de um fator com teste post-hoc Holm-Šídák (H-S) para comparar o tempo de detecção 

entre tratamentos diferentes. Neste caso, foram encontradas diferenças significativas (F3; 76= 

11,6, P< 0,0001) no tempo de detecção das operárias quanto ao tipo de tratamento (Tabela 2.3; 

Figura 2.3). As formigas foram, em média, 4,1 vezes mais rápidas em detectar extrato foliar 

jovem do que dano foliar (H-S; t= 4,12; P= 0,0005), 5,3 vezes mais rápidas em detectar extrato 

foliar jovem do que cupins (H-S; t= 5,66; P< 0,0001) e 3 vezes mais rápidas em detectar extrato 

foliar jovem do que extrato foliar maduro (H-S; t= 2,6; P= 0,0334). As operárias também foram 

mais rápidas (1,8 vezes) em detectar extrato foliar maduro do que cupins (H-S; t= 3; P= 0,012), 

mas, não houve diferenças no tempo de detecção entre dano foliar e cupins (H-S; t= 1,54; P= 

0,239) e entre extrato foliar maduro e dano foliar (H-S; t= 1,52; P= 0,239). 
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Tabela 2.2 - Análise de Variância de medidas repetidas para o tempo de detecção entre tratamentos com diferentes sinais de herbivoria. Os grupos de folhas jovens e maduras 
de cada observação foram comparados através de análises múltiplas utilizando o teste da Diferença Mínima Significativa de Fisher (DMS de Fisher). As plantas foram 
consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da correção Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus 
de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
ANOVA de medidas repetidas 

entre os tratamentos 
Origem da 
variação gl SQ QM F P-valor (G-G)  

DMS de Fisher 
Folhas jovens X Folhas maduras t P-valor 

Tempo de detecção 

Tratamentos 7 523 75 (4,2; 38) = 7,3 0,0001*** 
0,60 

Dano foliar 2,1 0,068 
Plantas 9 128 14 (9,0; 63) = 1,4 0,2149 Cupins 1,4 0,190 

Resíduos 63 647 10     Extrato foliar jovem 0,7 0,487 
Total 79 1297         Extrato foliar maduro 1,3 0,229 

 

 

Tabela 2.3 - Análise de Variância de um fator para o tempo de detecção das operárias de Pseudomyrmex concolor a folhas com diferentes sinais de herbivoria. Os tratamentos 
foram comparados através de análises múltiplas utilizando o teste post-hoc de Holm-Šídák. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-
F; t= resultado do teste t. 

                   

ANOVA de um fator 
entre os tratamentos 

Origem da 
variação gl SQ QM F P-valor 

Holm-Šídák 

Tratamentos t P-valor 

Tempo de detecção 

Tratamentos 3 408,4 136,1 (3,0; 76) = 11,64 <0,0001*** Dano foliar X Cupins 1,5 0,2389 

Resíduos 76 888,9 11,7     Dano foliar X Extrato foliar jovem 4,1 0,0005*** 

Total 79 1297       Dano foliar X. Extrato foliar maduro 1,5 0,2389 

		 		 		 		     Cupins X Extrato foliar jovem 5,7 <0,0001**** 

  		           Cupins X Extrato foliar maduro 3,1 0,0121* 

              Extrato foliar jovem X Extrato foliar maduro 2,6 0,0334* 
*P≤ 0,05; ***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001 
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Figura 2.3 - Tempo de detecção das operárias de Pseudomyrmex concolor à folhas de Tachigali myrmecophila 
com diferentes sinais de herbivoria. Dados expressos em média e ±erro padrão. 

 

 

2.4.2 Resposta temporal para estímulos relacionadas a herbivoria 

 

A quantidade de formigas no grupo tratamento foi significativamente maior do que no 

controle, sobretudo nas folhas jovens (Figura 2.4). Nessas folhas, em média, o número de 

operárias foi 2,4 vezes maior nos testes com dano foliar (t= 8,2; gl= 5; P= 0,0004), 3,6 vezes 

maior nos testes com extrato foliar jovem (t= 6,9; gl= 5; P= 0,001) e 2,2 vezes maior nos testes 

com extrato foliar maduro (t= 7,1; gl= 5; P= 0,0008). Nas folhas maduras as formigas 

responderam em maior número nos testes com extrato foliar jovem – 2,4 vezes maior (t= 7,1; 

gl= 5; P= 0,0008) e maduro – 2,0 vezes maior (t= 5,1; gl= 5; P= 0,0038). Dessa forma, o número 

de formigas no grupo tratamento foi de 2,0 à 3,6 vezes maior do que no grupo controle. 

Similarmente aos testes sobre tempo de detecção, não houve diferenças entre grupo controle e 

tratamento nos experimentos com dano foliar em folhas maduras (t= 2,2, gl= 5; P= 0,084) e 

com cupins em folhas de ambas as idades (jovens – t= 0,65; gl= 5; P= 0,547 e maduras – t= 

0,54; gl= 5; P= 0,610). Quando comparados entre si, os grupos tratamentos foram 

estatisticamente diferentes (F2; 10= 49; P< 0,0001; Tabela 2.4). Comparações pós-teste (DMS 

de Fisher) demonstraram que o número de operárias nas folhas jovens foi maior do que nas 

maduras (Figura 2.4): (1) 1,8 vezes maior nos testes com dano foliar (t=6,9; P= 0,001); (2) 2,0 

vezes maior nos testes com cupins (t=6,8; P= 0,001) e 1,5 vezes maior nos testes com extrato 

foliar jovem (t= 5,4; P= 0,003). Porém, não houve diferenças entre folhas de diferentes idades 

nos grupos com extrato foliar maduro (t= 0,45 P= 0,067).  
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Figura 2.4 - Número de operárias de Pseudomyrmex concolor entre grupo controle e tratamento após contato com 
folíolos de Tachigali myrmecophila com simulações de herbivoria (Teste t de Student pareado). Cada círculo 
expressa a média do número de formigas e as barras verticais ± erro padrão. 
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Tabela 2.4 - Análise de Variância de medidas repetidas entre os tratamentos quanto ao número de operárias de Pseudomyrmex concolor induzidas por sinais de herbivoria em 
sua planta hospedeira Tachigali myrmecophila. Os grupos de folhas jovens e maduras de cada observação foram comparados através de análises múltiplas utilizando o teste da 
Diferença Mínima Significativa (DMS) de Fisher. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado 
da correção Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 

                      

ANOVA de medidas 
repetidas entre os 

tratamentos 

Origem da 
variação gl SQ QM F P-valor G-G 

DMS de Fisher 

Folhas jovens X Folhas 
maduras t P-valor 

Resposta temporal 

Tratamentos 7 0,75 0,11 (2,0; 10) = 49 < 0,0001**** 

0,29 

Dano foliar 6,9 < 0,001*** 

Tempo 5 0,20 0,04 (5,0; 35) = 18 < 0,0001 Cupins 6,8 < 0,001*** 

Resíduos 35 0,08 0,00     Extrato foliar jovem 5,4 0,0029** 

Total 47 1         Extrato foliar maduro 0,5 0,6744 

**P≤ 0,01; ***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001 
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2.4.3 Indução à folíolos vizinhos 

 

Não houve qualquer diferença no número de formigas antes e depois (Teste t pareado) 

nos folíolos vizinhos aos folíolos testados para cada um dos quatro grupos experimentais 

(Tabela 2.5; Figura 2.5).  

 

 
Tabela 2.5 - Teste t de Student pareado com relação ao número de operárias de Pseudomyrmex concolor (antes e 
depois) nos folíolos vizinhos aos folíolos com sinais de herbivoria. 
 

Teste t 
pareado 

Dano foliar Cupins Extrato foliar jovem Extrato foliar maduro 
Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

Folhas 
jovens 

Folhas 
maduras 

t 1,6 0,71 0,87 0,95 1,2 1,7 0,61 2,1 
gl 9 9 9 9 9 9 9 9 
P-valor 0,148 0,494 0,408 0,365 0,276 0,132 0,560 0,062 

 
 

 

Figura 2.5 - Número de operárias de Pseudomyrmex concolor em folíolos vizinhos aos folíolos testados antes e 
após a manipulação experimental. Cada círculo expressa a média do número de formigas e as barras verticais ± 
erro padrão.  
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2.4.4 Ritmo de atividade em folhas jovens e maduras 

 

O número de formigas nos folíolos foi significativamente diferente entre os horários 

(24h) ao longo do dia em: (1) folhas jovens (F4,9; 44= 5,3; P= 0,0007) e maduras (F5,2; 46= 3,9; 

P= 0,004) durante a estação seca, e (2) folhas jovens (F4,5; 41= 7,9; P< 0,0001) e maduras (F3,2; 

29= 9,8; P< 0,0001) durante a estação chuvosa (Tabela 2.6; Figura 2.6). O ritmo de atividade 

das formigas com relação a idade foliar foi significativamente diferente (F1,6; 36= 40; P< 0,0001) 

tanto na estação seca (DMS de Fisher; t= 9,4; P< 0,0001) quanto na estação chuvosa (DMS de 

Fisher; t= 4,5; P= 0,0002) (Tabela 2.7), sendo que o número de formigas foi, em média, maior 

nas folhas jovens e em ambas as estações. Na estação seca o número de operárias foi 3,0 vezes 

maior e 1,4 vezes maior durante a estação chuvosa (Figura 2.6).  Comparações múltiplas 

demonstraram que essas diferenças, com relação a idade foliar, foram mais acentuadas no início 

do dia (entre 07:00 e 11:00 horas) e no final da tarde (16:00 e 18:00 horas). Durante o período 

noturno e até antes do amanhecer (entre 19:00 e 06:00 horas), diferenças no número de formigas 

entre folhas de idades diferentes foram identificadas somente na estação seca (Figura 2.6).  

 

 
Tabela 2.6 - ANOVA de medidas repetidas para análise do ritmo de atividade de Pseudomyrmex concolor ao 
longo de 24h durante a estação seca e chuvosa realizados em folhas de diferentes idades.  As plantas foram 
consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da 
correção Greenhouse-Geisser (G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= 
quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 
		 		 		 		 		 		 		 		 		

Ritmo de atividade Origem da 
variação gl SQ QM F P-valor G-G  

ESTAÇÃO 
SECA 

Folhas 
jovens 

Tempo 23 9,4 0,41 (4,9; 44) = 5,3 0,0007*** 

0,21 
Plantas 9 8,1 0,90 (9,0; 207) = 12 < 0,0001 
Resíduo 207 16 0,08     

Total 239 33       

Folhas 
maduras 

Tempo 23 3,9 0,17 (5,2; 46) = 3,9 0,0045** 

0,22 
Plantas 9 3,3 0,37 (9,0; 207) = 8,5 < 0,0001 
Resíduo 207 9,0 0,04     

Total 239 16       

ESTAÇÃO 
CHUVOSA 

Folhas 
jovens 

Tempo 23 17,0 0,73 (4,5; 41) = 7,9 < 0,0001**** 

0,2 
Plantas 9 10,0 1,10 (9,0; 207) = 12 < 0,0001 
Resíduo 207 19,0 0,09     

Total 239 46,0       

Folhas 
maduras 

Tempo 23 15 0,66 (3,2; 29) = 9,8 < 0,0001**** 

0,14 
Plantas 9 17 1,90 (9,0; 207) = 28,0 < 0,0001 
Resíduo 207 14 0,07     

Total 239 46       
**p≤ 0,01; ***p≤ 0,001; **** p≤ 0,0001 
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Figura 2.6 - Ritmo de atividade de Pseudomyrmex concolor nas folhas de T. myrmecophila durante 24 horas, na 
estação seca (de agosto a novembro) e na estação chuvosa (fevereiro a maio) na Área de Proteção Ambiental do 
Rio Curiaú, AP-Brasil. Período diurno - 07:00 às 18:00h e período noturno - 19:00 às 05:00h. Dados expressos em 
média e ± erro padrão. 
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Tabela 2.7 - ANOVA de medidas repetidas comparando o ritmo de atividade de Pseudomyrmex concolor entre folhas de diferentes idades tanto na estação seca quanto na 
estação chuvosa. Os grupos de folhas jovens e maduras de cada observação foram comparados através de análises múltiplas utilizando o teste da Diferença Mínima Significativa 
(DMS) de Fisher. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da correção Greenhouse-Geisser 
(G-G) para esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 
 
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
ANOVA de 
medidas repetidas  Origem da variação gl SQ QM F P-valor G-G 

DMS de Fisher 
Folhas jovens X Folhas maduras t P-valor 

Ritmo de atividade 

Idade foliar/estação 3 2,93 0,98 (1,6; 36) = 40,3 <0,0001**** 0,52 Verão 9,4 < 0,0001**** 
Horários 23 2,85 0,12 (23; 69) = 5,1 <0,0001 Inverno 4,5 0,0002*** 
Resíduos 69 1,67             
Total 95 7,46             

***P≤ 0,001; **** P≤ 0,0001 
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2.5 Discussão 

 

 

Os resultados demostraram que operárias de P. concolor são eficazes em detectar sinais 

de herbivoria, funcionando como agentes de defesa biótica induzida para sua planta hospedeira 

T. myrmecophila, confirmando a hipótese de Agrawal & Rutter (1998) onde prediz que 

formigas devem atuar como defesa induzida em plantas com as quais se associam de forma 

mutualista. Durante os experimentos comportamentais as operárias levaram, em média, de 2,0 

a 9,2, minutos para detectar folíolos com sinais de herbivoria. Apesar da eficiência, esse tempo 

de detecção pode ser longo para formigas que precisam defender constantemente sua planta 

hospedeira contra herbívoros. Por exemplo, no sistema mutualista formiga-planta Pheidole-

Maieta as operárias levam de 0,75 a 1,30min. para encontrar um potencial herbívoro em sua 

planta hospedeira (Christianini & Machado 2004). Dessa forma, um herbívoro de ação rápida 

(e.g. gafanhotos, besouros e borboletas) pode se beneficiar do longo tempo de detecção das 

operárias de P. concolor para se alimentar ou ovipositar nas folhas de T. myrmecophila. No 

entanto, após detectado o sinal de herbivoria o número de formigas aumentou em pelo menos 

duas vezes nos folíolos tratados experimentalmente. Esse evento foi mais pronunciado nos 

estímulos que envolviam dano foliar e principalmente extratos foliares, indicando compostos 

orgânicos voláteis (COVs) como estimuladores de respostas defensivas nessa espécie de 

Pseudomyrmecinae. Adicionalmente, a presença dos cupins nas folhas (jovens e maduras) não 

diferiu do grupo controle para ambos os tempos de detecção e de retirada, e não induziu o 

aumento espaço-temporal do número de operárias. Portanto, somente a presença dos herbívoros 

não é suficiente e esses sinais devem agir em sinergia com os sinais químicos para induzir 

respostas defensivas em P. concolor. Essa formiga parece seguir uma regra básica: retirar tudo 

o que não faça parte de sua planta hospedeira. Desse modo, as operárias impedem a ação de 

predadores, competidores, herbívoros e mantém a área fotossintética das folhas de T. 

myrmecophila sempre livre através da limpeza constante. De fato, espécies de formigas que 

formam associações mutualistas obrigatórias com plantas mirmecófitas são reconhecidas por 

manter suas hospedeiras sobre baixos níveis de herbivoria (Trager et al., 2010; Del-Claro et al., 

2016) e com suas folhas sempre higienizadas, retirando constantemente detritos e fungos que 

crescem na superfície do limbo foliar (González-Teuber et al., 2014). 

Operárias de P. concolor despenderam tempo similar para detectar sinais de herbivoria 

em folhas jovens e maduras, mas, diferiram quanto ao tipo de estimulo ocasionado em sua 

planta hospedeira. Essas formigas foram induzidas a extratos foliares mais rapidamente do que 
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os outros sinais de herbivoria. Por exemplo, o extrato foliar jovem sempre induziu operárias 

tanto a folhas jovens quanto a folhas maduras, evidenciando a presença de COVs como 

mediadores químicos específicos que induzem respostas defensivas em P. concolor. Esses 

resultados corroboram a importância na habilidade de formigas associadas com mirmecófitas 

em identificar COVs como indicativo de atividade de herbivoria, possibilitando que elas 

encontrem e excluam rapidamente intrusos de sua planta hospedeira (Fiala & Maschwitz, 1990; 

Agrawal, 1998; Christianini & Machado 2004; Romero & Izzo, 2004; Gonçalves-Souza, 2016). 

Em algumas espécies de formigas, voláteis orgânicos provenientes da herbivoria são utilizados 

como pistas pelas operárias para capturar presas para sua colônia (Romero & Izzo, 2004; 

Gonçalves-Souza, 2016). Porém, em P. concolor esses voláteis parecem funcionar como 

indicadores da presença de herbívoros, predadores e competidores, já que as operárias não 

consumiram nenhum dos cupins detectados nos experimentos. Essa evidência reforça a hipótese 

de especificidade alimentar dessa espécie de Pseudomyrmex por coccídeos mantidos no interior 

da domácia de T. myrmecophila (Wheeler, 1921b; Fonseca, 1993; Capítulo 1). 

Apesar do tempo de detecção não diferir com relação a idade foliar, o número de 

operárias que responderam aos estímulos associados com herbivoria foi maior em folhas jovens 

do que maduras ao longo do tempo, demonstrando que P. concolor investe mais esforços na 

defesa de folhas jovens. Esse padrão de defesa induzida confirma os resultados de Fonseca 

(1994), onde foi demonstrado que as taxas de herbivoria em T. myrmecophila ocupadas por P. 

concolor é menor em folhas jovens. Portanto, os resultados aqui apresentados são consistentes 

com as predições da Teoria da Defesa Ótima (Mckey, 1974; 1979; Rhoades; 1979) onde assume 

que as defesas  das plantas, sejam elas constitutivas ou induzidas, estão concentradas nas regiões 

mais valiosas (nutricional e energeticamente) em termos de custo-benefício ou mais suscetíveis 

a ataques de herbívoros (e.g. Alves-Silva & Del-Claro, 2016). 

Operárias de P. concolor presentes em folhas vizinhas aos folíolos testados 

experimentalmente não responderam de forma induzida aos estímulos associados com atividade 

de herbivoria. Os prováveis COVs presentes nos extratos foliares e as pistas visuais nos testes 

com cupins e dano foliar não desencadearam aumento do número de formigas em folhas 

vizinhas adjacentes, indicando que o comportamento de defesa induzido dessa espécie de 

formiga tem mais influência local (nos folíolos) do que para a planta globalmente.  

Como demonstrado no capítulo 1, operárias de P. concolor são ativas nas folhas de T. 

myrmecophila 24h por dia e em ciclos bimodais de atividade, com aumento do número de 

formigas no início e final do dia e diminuição entre esses dois períodos. O ritmo de atividade 

das operárias foi maior em folhas jovens tanto na estação seca quanto na estação chuvosa, 
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reforçando a ideia de que P. concolor investe mais esforços na defesa de folhas jovens. Essa 

diferença no ritmo de atividade baseado na idade foliar foi mais pronunciada durante o dia. Por 

outro lado, durante o período noturno a quantidade de formigas em folhas de idades diferentes 

foi similar. Parte dessa variação no ritmo de atividade de P. concolor ao longo de 24h pode ser 

explicada por variações na umidade e temperatura local, principalmente durante a estação 

chuvosa onde a amplitude térmica é ligeiramente maior dentro da APA do Curiaú (capítulo 1). 

Apesar do ritmo de atividade das formigas ao longo das 24h na planta possibilitar uma barreira 

defensiva contra os herbívoros, essa atividade não é constante (ver capítulo 1). Em alguns 

horários o número de operárias é reduzido nas folhas, possibilitando que herbívoros, predadores 

e competidores ultrapassem o sistema de defesa de P. concolor (ver capítulo 3).  

Em outros sistemas mutualistas formiga-planta (e.g. Azteca-Cecropia e Pseudomyrmex-

Acacia) as formigas constantemente forrageiam em sua planta hospedeira, coletando néctar 

extraflorais e corpúsculos proteicos oferecidos pela planta e que estão presentes em maior 

quantidade/qualidade em folhas jovens (Rico-Gray & P.S. Oliveira, 2007). Essas recompensas 

possibilitam o patrulhamento constante pelas formigas, fornecendo à planta hospedeira defesa 

contra herbívoros. Contudo, T. myrmecophyla não disponibiliza diretamente nenhum recurso 

alimentar e, portanto, a resposta induzida das operárias de P. concolor não está associada a 

recompensas como NEFs ou corpúsculos proteicos. Porém, operárias de P. concolor são 

frequentes nas folhas de T. myrmecophyla ao longo de 24h. Uma explicação para isso é que a 

associação entre formigas e plantas coevoluiu devido aos benefícios, principalmente 

defensivos, que cada um disponibiliza ao outro. As formigas defendem sua planta hospedeira 

contra herbívoros e as mirmecófitas fornecem espaço seguro, em forma de domácias, para 

estabelecimento da colônia (Fiala & Maschwitz, 1992). Como a capacidade de reconhecer e se 

prevenir de inimigos naturais é essencial para manutenção do valor adaptativo de qualquer 

organismo (Darwin, 1859), e formigas em associações com mirmecófitas essa defesa é 

estendida ao seu parceiro mutualista (Rosumek et al., 2009; Trager et al., 2010), a manutenção 

do valor adaptativo de sua planta hospedeira significa também manter suas colônias longe de 

competidores, predadores e parasitas. Dessa forma, o valor adaptativo de uma colônia de 

formigas está diretamente associado ao de sua planta hospedeira (Byk & Del-Claro, 2011), 

valendo a pena para a formiga investir energia na defesa da planta, principalmente em partes 

custosas, mesmo que elas não retribuíam energeticamente direta e instantaneamente a formiga.  
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CAPÍTULO 3: Variação espaço-temporal e divisão de trabalho em operárias de 
Pseudomyrmex concolor  
 

Resumo 
 
Associações ecológicas defensivas são essenciais para a manutenção do mutualismo entre 
formigas e plantas mirmecófitas. As plantas disponibilizam abrigo seguro contra inimigos 
naturais e as formigas defendem sua hospedeira de herbívoros e plantas competidoras. Apesar 
de Pseudomyrmex concolor apresentar um evidente sistema de defesa, reduzindo o impacto dos 
herbívoros e funcionando como defesa biótica induzida em sua planta hospedeira Tachigali 
myrmecophila, não há informações sobre a perspectiva dessa espécie de Pseudomyrmecinae 
com relação à defesa de sua colônia.  Neste capítulo, foi testada a hipótese de que a variação 
espaço-temporal das operárias de P. concolor, relacionado as regiões onde estão localizadas em 
sua planta hospedeira, pode se refletir em divisão de trabalho associada a defesa da colônia. 
Para isso, formigas presentes no caule e nas folhas de T. myrmecophila foram marcadas e 
registrado suas frequências ao longo do dia nessas regiões da planta. Em seguida foi testado se 
formigas do caule e das folhas apresentam respostas comportamentais diferenciadas quando 
submetidas ao mesmo estímulo – introduzindo larvas de besouros e quantificando o tempo de 
detecção das operárias. Por fim, comparou-se medidas morfométricas de operárias provenientes 
das folhas e do caule de T. myrmecophila visando analisar se a divisão de trabalho em P. 
concolor reflete diferenças morfológicas. As formigas marcadas foram registradas com maior 
frequência nos locais (caule ou folhas) de onde foram previamente marcadas. As larvas de 
besouro foram detectadas mais rapidamente no caule do que nas folhas, independente do horário 
de atividade de P. concolor na planta. Não foram encontradas diferenças na largura e 
comprimento da cabeça, comprimento da tíbia e volume do mesossoma entre operárias 
presentes no caule e nas folhas de T. myrmecophila. Os resultados demonstraram que a variação 
espaço-temporal tem grande influência na divisão de trabalho em uma colônia de P. concolor, 
com operárias apresentando alta fidelidade local ao longo do tempo e com respostas 
diferenciadas para um mesmo estimulo comportamental, sugerindo que as operárias executam 
tarefas distintas dependendo de onde estão localizadas em sua planta hospedeira. 
Provavelmente operárias de P. concolor apresentam polietismo etário, com indivíduos 
desempenhando funções diferentes na colônia ao longo do seu tempo de vida e mudando suas 
tarefas na colônia a medida que vão envelhecendo e dependendo da sua localização espacial.  
 
Palavras-chave: Divisão de trabalho, polietismo etário, resposta comportamental, defesa, 
morfometria.  
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Abstract 
 
Defensive ecological associations are essential for the maintenance of obligatory mutualism 
between ants and myrmecophytic plants. These plants provide safe shelter against natural 
enemies while the ants defend their hosts of herbivores and competing plants. Although 
Pseudomyrmex concolor have a clear defense system, reducing the impact of herbivores and 
functioning as induced biotic defense in their host plant Tachigali myrmecophila, there is no 
information on the perspective from this Pseudomyrmecinae regarding the defense of their 
colony. In this chapter, we tested the hypothesis that the space-temporal variation of the workers 
ants can be reflected in the division of labor associated with defense of the colony. To this end, 
we investigated whether P. concolor workers have task specialization on the regions where they 
are located in the host plant. Workers present in the stem and leaves of T. myrmecophila were 
marked and we recorded frequency throughout the day in different parts of the plant. Then we 
tested whether ants from stem and leaves have different behavioral responses when exposed to 
the same stimulus. Larvae of beetles were introduced in the plant and we quantified the 
detection time by the workers ants. Then we tested whether ants from stem and leaves have 
different behavioral responses when exposed to the same stimulus. Larvae of beetles were 
introduced in the plant and we quantified the detection time by the workers ants. Finally, we 
compared morphometric measurements of workers from the leaves and stem in order to analyze 
if the division of labor in P. concolor reflects morphological differences. The marked ants were 
found more frequently in the local (stem or leaves) from which they were previously marked 
with low intercession with workers from another region of the plant. The beetles larvae were 
detected faster in stem than those of leaves, regardless of P. concolor activity time in their host 
plant. We did not find differences in head width, head length, tibia length and mesosoma 
volume between workers collected from stem and leaves of T. myrmecophila. Our results 
showed that the spatial and temporal variation has great influence on the division of labor in P. 

concolor. Workers showed site-related tasks fidelity through time and with different responses 
to the same behavioral stimulus, suggesting that workers perform different tasks depending on 
where they are located in the host plant. We propose that P. concolor workers present age 
polyethism with individuals performing different roles in the colony throughout its lifetime, 
changing tasks in the colony as they get older and depending on their spatial location. 
 
Keywords: Division of labor, age polyethism, behavioral response, defense, morphometry. 
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3.1 Introdução 

 

 

Formigas são reconhecidas por apresentarem conspícuo dimorfismo entre as fêmeas – 

rainhas e operárias (Peeters, 1997). Porém, devido ao desenvolvimento diferencial durante o 

estágio larval, a casta de operárias pode ser subdivida em grupos de indivíduos de tamanho e 

formas diferentes (Molet et al., 2012). Essa divisão de trabalho pode se refletir em modificações 

morfológicas permanentes, onde operárias menores cuidam de atividades internas como 

cuidado com a prole, processamento de alimento e operárias maiores ficam responsáveis pela 

construção do ninho, coleta de alimentos e defesa, protegendo a entrada da colônia e se 

engajando em lutas contra intrusos (Higashi & Peeters, 1990; Stapley, 1999; Molet et al., 2014; 

Holley et al., 2016). A divisão de trabalho também está relacionada à idade do indivíduo, com 

operárias assumindo funções diferentes ao logo do seu tempo de vida (polietismo etário). Neste 

caso, atividades externas como forrageamento e defesa são executadas por operárias mais 

velhas, enquanto que indivíduos mais jovens assumem funções dentro do ninho (Beshers & 

Fewell, 2001; Gordon et al., 2005; Seid & Traniello, 2006; Muscedere & Traniello, 2012).  

Além disso, essas castas temporais (principalmente em colônias numerosas) podem estar 

relacionadas à localização das operárias no ninho, já que maior interação entre indivíduos com 

idades similares, de mesmo local e com respostas comportamentais semelhantes pode facilitar 

a divisão de trabalho em formigas (Amador-Vargas, 2012a; Mersch et al., 2013; Amador-

Vargas et al., 2015; Quevillon et al., 2015;). Convém ressaltar, que respostas fisiológicas 

(Dolezal et al., 2013) e mesmo interações sociais prévias (Ravary et al., 2007) desempenham 

papel importante na divisão de trabalho independentemente da idade das operárias. Esse sistema 

de divisão de tarefas que ocorre durante o desenvolvimento ontogenético de uma colônia, tem 

sido apontado como característica essencial para o sucesso ecológico e evolutivo das formigas 

(Wilson, 1985; Hölldobler & Wilson, 1990; Peeters & Molet, 2009).  

A estocagem de alimento e a manutenção da prole torna uma colônia de formigas 

atrativa para competidores, predadores e parasitas, que podem explorar uma fonte de recursos 

ambientais constante e previsível no tempo e espaço (Gotwald, 1995; Cerdá & Dejean, 2011; 

Jackson & Nelson, 2012; Brown et al., 2015). Esses inimigos naturais, em especial outras 

formigas predadoras ou parasitas sociais (Buschinger, 2009; Lachaud et al., 2012), podem 

invadir uma colônia para roubar alimento armazenado (Adams, et al., 2000; Dijkstra & 

Boomsma, 2003; Adams et al., 2015; McGlynn et al., 2015), crias para suprir suas necessidades 

alimentares (Breed et al., 1990; Adams & Longino, 2007) e sociais (e.g. operárias como força 
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de trabalho) (Lenoir et al., 2001) ou explorar recursos territoriais (Powell et al., 2014) e do 

ambiente intracolonial (Akino, 2002). Isso tudo reduz a área de forrageamento (Gotelli, 1996) 

– modificando a estrutura local de uma comunidade de formigas (Hsieh & Perfecto, 2012) e 

assim, o valor adaptativo da colônia (Adams et al., 2012). Essa pressão seletiva moldou as 

formigas, ao longo do tempo evolutivo, como organismos territoriais providos de estratégias 

defensivas extremamente eficazes (Hölldobler, 1979; Dornhaus & Powell, 2009). 

O comportamento de defesa em formigas é um fenômeno social constituído de 

estratégias morfofisiológicas e comportamentais  com função de proteger o ninho e os recursos 

coloniais contra ação de inimigos naturais (Schlüns & Crozier, 2009; Pamminger et al., 2011; 

Elizalde & Folgarait, 2012), configurando-se como característica essencial para manutenção do 

valor adaptativo desses organismos (Dornhaus & Powell, 2010). As estratégias de defesa 

podem ocorrer de forma passiva, onde operárias impedem a ação de intrusos bloqueando a 

entrada da colônia e câmaras internas com o próprio corpo (Wheeler & Hölldobler, 1985; 

Brandão et al., 2001; Fischer et al., 2015), ou construindo ninhos de difícil acesso com pequenas 

entradas crípticas (Belchior et al., 2012). A defesa ativa ocorre através do patrulhamento nos 

arredores do ninho (Yamamoto & Del-Claro, 2008), bombardeamento de químicos defensivos 

(Sorrells et al., 2011; Adams et al., 2013; Chen et al., 2013) e combate direto corpo a corpo 

contra os intrusos (Pacheco & Del-Claro, 2015; ver capítulo 4), com destaque para presença de 

castas de operárias morfologicamente modificadas para funções defensivas (Hölldobler & 

Wilson, 1990). No entanto, como em qualquer fenótipo, as estratégias de defesa de uma colônia 

de formigas não são perfeitas. Podem ser ultrapassadas por intrusos que encontram falhas 

estruturais no ninho (Hölldobler & Wilson, 1990), utilizam camuflagem comportamental 

(Powell et al., 2014) ou química (Jeral et al., 1997; Akino, 2008), comportamento evasivo 

(Amador-Vargas, 2012b). Além disso, variações temporais impossibilitam vigilância constante 

na entrada e arredores do ninho, tornando a colônia mais suscetível ao ataque em determinados 

momentos do que em outros (Richard et al., 2004; LaPierre et al., 2007; Breed et al., 2012).  

Formigas em associações mutualistas com pequeno número de espécies de mirmecófitas 

têm seu valor de sobrevivência limitado pela disponibilidade de plantas para fundar e 

estabelecer sua colônia. Muitas dessas plantas fornecem nectários extraflorais e corpúsculos 

lipoproteicos às formigas mutualistas (Weber & Keeler, 2013; Mayer et al., 2014; González-

Teuber & Heil, 2015). Adicionalmente, as formigas podem manter populações de insetos 

trofobiontes dentro das domácias, que servem como principal fonte de alimento da colônia 

(Beattie, 1985; Davidson & McKey, 1993; Gaume et al., 2000; Sanchez, 2016). Todo esse 

cenário de interações ecológicas configura tanto a planta quanto a colônia de formigas uma 
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fonte de recursos ambientais defensável onde competidores, predadores e parasitas tentarão 

explorar esse tipo de relação mutualista (Janzen, 1975; Letourneau, 1990; Yu & Pierce, 1998; 

Gaume & McKey, 1999; Raine et al., 2004; Clement et al., 2008; Riginos et al., 2015). 

O estabelecimento de uma associação defensiva é de essencial importância para a 

manutenção do mutualismo entre organismos que vivem juntos (Forel, 1896).  No caso do 

mutualismo entre formigas e plantas mirmecófitas a defesa entre as partes é recíproca pois a 

planta disponibiliza abrigo seguro e de difícil acesso a inimigos naturais e as formigas defendem 

sua hospedeira contra herbívoros (Fonseca, 1994; Campbell et al., 2013; Pacheco & Del-Claro, 

2015) e plantas competidoras (Janzen, 1966, 1969, 1972; Yumoto & Maruhashi, 1999; Federle 

et al., 2002; Tanaka & Itioka, 2011). Portanto, essas formigas precisam buscar estratégias para 

a defesa de sua colônia e, consequentemente defender as plantas com às quais associam-se de 

maneira mutualista (Janzen, 1966)  

Espécies do gênero Pseudomyrmex são reconhecidamente monomórficas, mostrando 

pouca ou nenhuma variação entre as operárias (Ward, 1990, 1991, 1999; 2005). Porém, parte 

do material analisado nesses estudos foca em exemplares de museus que, obviamente, 

desconsideram variações etárias e de localização das operárias dentro na colônia. Apesar disso, 

ainda que escassos, alguns trabalhos têm demonstrado que formigas do gênero Pseudomyrmex 

em associações mutualistas com plantas mirmecófitas apresentam divisão de trabalho baseado 

no tamanho da colônia, idade e localização espacial das operárias em sua planta hospedeira 

(Amador-Vargas, 2008; 2012a; Amador-Vargas et al., 2015). Em P. concolor, operárias 

presentes no caule ficam frequentemente paradas e com suas cabeças direcionadas para 

superfície do solo, aparentemente resguardando essa via de acesso em T. myrmecophila 

(observação pessoal). Esse tipo de comportamento também foi descrito em P. spinicola no caule 

de Acacia collinsii (Amador-Vargas, 2008). Nas folhas, as operárias de P. concolor 

permanecem paradas raspando a superfície do limbo foliar de sua planta hospedeira (Fonseca, 

1993; capítulo 1). Como o ritmo de atividade diário de P. concolor é diferente ao longo de 24 

horas entre as regiões da planta (ver capítulo 1), presumiu-se que essa variação temporal poderia 

influenciar na capacidade das operárias em encontrar intrusos em sua planta hospedeira, 

diferindo entre formigas presentes no caule e nas folhas de T. myrmecophila – as duas principais 

vias de acesso às domácias de P. concolor.  

Neste capítulo, testou-se a hipótese de que a variação espaço-temporal das operárias de 

uma colônia de formigas pode se refletir em divisão de trabalho (Wilson, 1985). Para isso três 

previsões foram feitas: (1) operárias de P. concolor patrulhando diferentes regiões de T. 

myrmecophila devem apresentar fidelidade local ao longo do tempo, com pouca ou nenhuma 
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intercessão com operárias de outra região da planta; (2) formigas com funções diferentes e 

patrulhando locais distintos da planta devem reagir diferencialmente ao mesmo estímulo 

comportamental, sendo que essa variação deve ser influenciada por horários de maior e menor 

atividade das operárias e (3) não deve haver diferenças morfométricas entre operárias 

localizadas em regiões distintas da planta, reforçando a hipótese da divisão de trabalho baseada 

em variação espaço-temporal e não morfológica.  

Apesar de P. concolor apresentar um evidente sistema de defesa, reduzindo o impacto 

dos herbívoros (Fonseca, 1994) e funcionando como defesa biótica induzida em T. 

myrmecophila (ver capítulo 2), até o momento não havia sido investigado o “ponto de vista” 

dessa espécie de Pseudomyrmecinae com relação à defesa de sua colônia. Em estudos, tanto 

observacionais quanto experimentais, sobre relações mutualistas entre formigas e plantas uma 

abordagem centrada na planta é regra geral a ser seguida (Lanan & Bronstein, 2013). A 

facilidade de manipular variáveis e, principalmente, quantificar o valor adaptativo (e.g. taxa de 

herbivoria, contagem de sementes) elegem as plantas como organismos modelos nesse tipo de 

estudos, e satisfatoriamente têm acumulado um número grande de evidências que compõe o 

quadro explicativo para a ecologia e evolução desse tipo de interação (Fonseca, 1994; P.S. 

Oliveira 1997; Campbell et al., 2013; Baker-Méio & Marquis, 2012; Del-Claro & Marquis, 

2015; Del-Claro et al., 2016). Contudo, isso torna as pesquisas profundamente enviesadas sobre 

perspectiva da planta, o que não satisfaz toda a necessidade explicativa do mutualismo formiga-

planta. Ainda que os estudos sobre o ponto de vista da formiga estejam crescendo, eles 

exploram basicamente as consequências nutricionais das recompensas que as plantas oferecem 

para as formigas em termos de crescimento colonial (Byk & Del-Claro, 2011 e referências 

contidas).  
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3.2 Material e métodos 

 

 

3.2.1 Fidelidade a regiões da planta 

 

Visando testar se operárias de P. concolor encontradas em diferentes regiões de T. 

myrmecophila constituem grupos especializados de trabalho, quinze formigas provenientes do 

caule e quinze das folhas foram marcadas em cada uma de quinze plantas com altura entre 93 

e 193cm (Média ± Erro Padrão: 165,7 ±6,41cm), número de folhas com domácias entre 8 e 16 

(12,33 ±0,56) e folíolos variando entre 139 e 294 (226,7 ±12,51). As operárias foram dividas 

nesses dois grupos baseado no local onde se localizavam na planta e nos comportamentos que 

exibiam. Dessa forma dois grupos de formigas foram determinados: (1) formigas patrulhando 

o caule e (2) formigas investigando os folíolos (ver capítulo 1).  

As operárias foram marcadas na região do mesossoma com a tinta à base de óleo 

Unipaint Marker® (Mitsubishi Pencial Co., ltd). O emprego de tintas como marcadores é 

amplamente utilizado para investigar questões sobre história natural, biologia, ecologia e 

comportamento dentro da entomologia, devendo apresentar três características que os 

qualificam como eficazes em marcar insetos: (1) não ter influência na biologia ou 

comportamento do animal; (2) ser persistente pelo período de tempo do estudo e (3) apresentar 

secagem rápida (Hagler & Jackson, 2001). A tinta utilizada aqui apresenta essas características, 

sendo bastante utilizada em estudos que tratam de aspectos comportamentais em formigas 

(Greene & Gordon, 2007; Nowbahari et al., 2009; 2012; Sturgis & Gordon, 2013; Ellis & 

Robinson, 2015). Além disso, não foram observadas agressões entre formigas marcadas e não 

marcadas, sendo que as marcadas transitavam livremente pela planta e inclusive podendo entrar 

e sair das domácias, o que reforça a não influência dessa tinta no comportamento das operárias.  

Operárias provenientes de regiões diferentes foram marcadas com tintas de cores 

diferentes, como códigos, para locais específicos da planta. Formigas presentes no caule foram 

marcadas de azul e as provenientes das folhas marcadas de branco (Figura 3.1). Considerou-se 

como região do caule o espaço compreendido entre a superfície do solo e a inserção da primeira 

folha na planta. Foram marcados somente os indivíduos parados no caule ou nas folhas e nunca 

os que transitavam entre uma região e outra. Para reduzir o efeito do distúrbio da coleta as 

formigas foram confinadas por cinco minutos em microtubos de vidro (limpos e usados uma 

única vez) antes da introdução, e os registros iniciados somente 24h após a marcação. 
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O número de indivíduos marcados foi quantificado a cada início de hora no caule e nas 

folhas durante o período de 08:00 às 17:00h. Foi obtido 150 observações (10 registros para cada 

uma das 15 plantas) tanto para o grupo de formigas marcadas no caule quanto para o de formigas 

marcadas nas folhas. Em seguida comparou-se as frequências entre indivíduos marcados com 

cores diferentes encontrados no mesmo local em cada uma das dez horas observadas. Assim, 

foi possível analisar se as operárias marcadas apresentavam fidelidade ao seu local de origem 

ou transitavam pelas regiões de onde não foram marcadas.  

 

 
 
Figura 3.1 – Desenho experimental utilizado para testar se operárias de Pseudomyrmex concolor apresentam 
fidelidade ao local onde se encontram em Tachigali myrmecophila.   
 

 

3.2.2 Tempo de detecção de intrusos  

 

Para testar se operárias de P. concolor encontradas no caule – associadas com 

patrulhamento – são mais eficientes em detectar inimigos naturais do que operárias presentes 
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nas folhas de T. myrmecophila, foi comparado o tempo que essas formigas demandavam para 

detectar os intrusos presentes nos dois locais da planta. Para isso, ataques por inimigos naturais 

foram simulados através da introdução de larvas de Coleoptera (Coccinellidae) em T. 

myrmecophila. Duas larvas de besouros foram introduzidas simultaneamente, respeitando a 

distância de 15cm das formigas residentes, em um folíolo e no caule de cada uma de dez plantas 

com altura entre1,5 e 2m (Figura 3.2). Esse modelo animal foi escolhido devido a sua 

capacidade de manter-se no caule e pela sua tendência a movimentar-se em direção ao cume da 

planta. Diferente dos cupins (capítulo 2 e 4) as larvas não caíam do caule com facilidade, o que 

poderia enviesar os resultados do tempo de detecção das formigas. 
 

 
 
Figura 3.2 – Desenho experimental utilizado para testar se operárias de Pseudomyrmex concolor apresentam 
fidelidade ao local onde se encontram em Tachigali myrmecophila.   
 

 

Após a introdução da larva de besouro na planta, foi quantificado o tempo de detecção 

das operárias. O tempo de detecção foi definido como o tempo necessário para que a primeira 

formiga contatasse o intruso com suas antenas ou pernas. As observações foram feitas em dois 
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intervalos do dia de acordo com o ritmo de atividade de P. concolor (ver capítulo 1): entre 07:00 

e 10:00h (maior atividade) e entre 12:00 e 15:00h (menor atividade) durante a estação chuvosa. 

Nessa estação do ano foram registradas diferenças do número de formigas entre as regiões da 

planta ao longo de 24h (capítulo 1). Com isso, foi possível analisar variações na capacidade das 

operárias em encontrar intrusos com relação a duas variáveis: (1) região da planta e (2) horário 

de atividade.  

Para investigar se o número de formigas antes dos experimentos poderia influenciar no 

tempo de detecção, essas variáveis foram testadas através da correlação de Spearman. Os 

resultados demonstraram baixa correlação entre o número de operárias pré-experimento e 

tempo de detecção para formigas do caule (r= -0,009; P= 0,97; n= 10) e das folhas (r= -0,206; 

P= 0,38; n= 10). Adicionalmente, foi testada a influência da presença do observador no aumento 

do número de formigas na planta durante os experimentos, simulando a introdução das larvas 

de besouro através do toque das pontas de uma pinça entomológica no caule e nas folhas da 

planta. Através do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney pareado, foi comparado o número de 

formigas antes e depois do toque da pinça. Não foram encontradas quaisquer evidências sobre 

a influência da presença do observador no aumento do número de operárias tanto no caule (W= 

64; P= 0,09; n= 10), quanto nas folhas (W= 14; P= 0,71; n= 10). 

 

 

3.2.3 Comparações morfométricas 

 

Com o objetivo de testar se a divisão de trabalho em P. concolor reflete diferenças 

morfológicas, foram comparadas medidas morfométricas de operárias provenientes das folhas 

e do caule de T. myrmecophila. A análise foi feita somente com as formigas que estavam 

paradas nos locais da planta (ver item 3.2.1). Foram coletadas cinco operárias dos dois grupos 

para cada uma de cinco plantas amostradas, totalizando 25 formigas provenientes do caule e 25 

das folhas. As formigas foram coletadas e acondicionadas em álcool 92,8% (para mais detalhes 

ver material e métodos do capítulo 1). Em seguida, cada operária foi devidamente montada e 

fotografada em vista dorsal, lateral e da cabeça em posição frontal. Com auxílio do software 

Image J (http://rsb.info.nih.gov/ij/), quatro medidas foram registradas (Figura 3.3): 

a) Largura da cabeça (LC): Medida máxima da cabeça incluindo os olhos 

b) Comprimento da cabeça (CC): Distância, através de uma linha medial, entre a 

margem posterior da cabeça até a extremidade anterior da margem do clípeo. 
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c) Comprimento da tíbia (CT): Medida correspondente ao limite entre a porção 

proximomedial (excluindo a articulação) com o fêmur até o limite com o basitarso. 

d) Volume do mesossoma (VM): Média entre o volume lateral (área lateral x largura 

máxima dorsal) e o volume dorsal (área dorsal x altura lateral). A altura lateral 

corresponde a altura máxima do mesossoma, que é a linha medida a partir do ponto 

mais alto do mesotorax que se limita ortoganalmente com uma linha virtual a partir 

do ponto mais anteroventral da mesopleura. 

Os comprimentos lineares (LC, CC, CT) foram baseados em  Ward (1989, 1993) e o 

volume do tórax em (Molet et al., 2007). A descrição da altura do mesossoma pode ser 

encontrada em Probst et al. (2015). Essas partes do corpo de uma formiga são amplamente 

utilizadas em estudos sobre morfometria e divisão de trabalho devido a sua forte esclerotização 

e, portanto, a pouco influência que sofrem depois do desenvolvimento total de uma operária 

(Hölldobler & Wilson, 1990). 
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Figura 3.3 – Medidas morfométricas da a) cabeça em vista frontal, b) mesossoma em vista dorsal e c) lateral utilizadas para comparar grupos de operárias de Pseudomyrmex 
concolor presentes no caule e nas folhas de Tachigali myrmecophila. Em detalhes de azul a área dorsal (1) e a área lateral (2) do mesossoma. Escalas: a) 0,2mm; b) e c) 0,5mm. 
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3.3 Análises estatísticas  

 

As frequências de formigas marcadas em diferentes regiões da planta foram comparadas 

com o objetivo de analisar a independência dessas variáveis através do teste não-paramétrico 

Cochran–Mantel–Haenszel para medidas repetidas com correção de continuidade (McDonald, 

2015). Como foram feitos vários registros (de 08:00 às 17:00h) para uma mesma planta, 

montou-se uma tabela 2x2, para cada uma das dez amostragens, compostas de três variáveis: 

(1) formiga marcada (azul ou branca); (2) região da planta (caule e folhas) e (3) horários 

diferentes. Procurou-se, através desse teste, investigar o nível de associação entre a variável 

“formiga marcada” e “região da planta” e controlando a variável “horários”.  

A Análise de Variância (ANOVA) de medidas repetidas com correção Greenhouse-

Geisser sem assumpção de esfericidade foi utilizada para comparar o tempo de detecção das 

larvas de besouros pelas formigas. Indivíduos de T. myrmecophila foram considerados como 

unidades amostrais (blocos), os períodos de observação (07:00-10:00h e 12:00-15:00h) 

constituindo as medidas repetidas de cada bloco, e o tempo de detecção a variável dependente. 

Similarmente foi testado se essas variáveis dependiam do ritmo de atividade diária da colônia, 

ou seja, formigas de uma mesma região comparadas em horários de maior e menor atividade.  

Como as comparações pós-ANOVA foram planejas a priori (previstas no desenho 

amostral), complementares e com no máximo quatro comparações, não foi necessário a 

utilização de testes de correção para os P-valores e intervalos de confiança. Dessa forma, optou-

se pela utilização do teste da Diferença Mínima Significativa de Fisher (DMS de Fisher) que 

são comparações múltiplas de um conjunto de Testes t pós-ANOVA. Diferente de um Teste t 

padrão, os executados durante o DMS de Fisher consideram o desvio padrão do conjunto de 

comparações e não somente de dois grupos específicos (Rothman, 1990; Saville, 1990). 

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney pareado foi utilizada para comparar cada uma das 

quatro medidas morfométricas (LC, CC, CT, VM) de formigas provenientes do caule e das 

folhas. Com exceção do teste de Cochran–Mantel–Haenszel, executado no Microsoft Excel© 

versão 2016, todas as análises foram conduzidas no software GraphPad Prism© versão 7.0.  
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3.4 Resultados  

 

 

3.4.1 Fidelidade a regiões da planta 

 

Foram encontradas diferenças significativas na frequência de operárias de P. concolor 

marcadas em diferentes regiões de T. myrmecophila (x2
(1) = 152; P< 0,0001) (Figura 3.4). A 

variável “cor da marcação” é dependente da região da planta de onde as operárias foram 

previamente marcadas, demonstrando o efeito da variável “local da planta” na frequência de 

formigas marcadas com cores diferentes. Formigas marcadas previamente no caule foram, em 

média, 2,6 à 4,1 vezes mais frequentes no caule do que nas folhas da planta e operárias 

previamente marcadas nas folhas foram de 2,8 à 8,2 vezes mais frequentes no seu local de 

origem.  

 

 
 
Figura 3.4 - Frequência de operárias de Pseudomyrmex concolor observadas no caule e nas folhas da planta 
Tachigali myrmecophila após terem sido marcadas no seu local de origem.  
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3.4.2 Tempo de detecção de intrusos 

 

O tempo de detecção das operárias de P. concolor presentes no caule e nas folhas de T. 

myrmecophila foi estatisticamente diferente (F1,47; 13,22= 135,4; P< 0,0001) (Tabela 3.1; Figura 

3.5). Formigas presentes no caule foram, em média, pelo menos 3 vezes mais rápidas em 

detectar a larva intrusa do que as encontradas nas folhas da planta, tanto nos horários de maior 

atividade (DMS de Fisher; t= 4,4; P= 0,018) quanto de menor atividade (DMS de Fisher; t= 

14,9; P< 0,0001). Concernente ao ritmo de atividade da colônia, as operárias foram em média 

4,7 vezes mais rápidas em detectar larvas de besouros no caule (DMS de Fisher; t= 8,1; P< 

0,0001) nos horários de maior atividade (07:00 às 10:00h) do que nos horários de menor 

atividade (12:00 às 15:00 h), assim como as operárias presentes nas folhas foram em média 5 

vezes mais rápidas em detectar o intruso nos horários de maior atividade (DMS de Fisher; t= 

10,7; P< 0,0001). Portanto, formigas presentes no caule gastaram menos tempo para detectar 

as larvas de besouro do que as formigas presentes nas folhas independente da intensidade do 

ritmo da atividade colonial. Além disso, as operárias foram mais rápidas em detectar intrusos 

nos horários de maior atividade colonial independente da região onde se encontravam. 
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Tabela 3.1 - ANOVA de medidas repetidas durante a análise do tempo de detecção de larvas de besouros por operárias de Pseudomyrmex concolor no caule e nas folhas de 
Tachigali myrmecophila. As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o período de maior (07:00-10:00h) e menor atividade (12:00-15:00h) como fator de repetição. 
O tempo de detecção entre formigas do caule e das folhas foram comparados através de análises múltiplas utilizando o teste da Diferença Mínima Significativa (DMS) de Fisher. 
As plantas foram consideradas as unidades amostrais e o tempo fator de repetição. Valor de épsilon é exibido como resultado da correção Greenhouse-Geisser (G-G) para 
esfericidade. gl= graus de liberdade; SQ= soma dos quadrados; QM= quadrado médio; F= Razão-F; t= resultado do teste t. 
                      

Tempo de 
detecção 

Origem da 
variação gl SQ QM F P valor G-G  DMS de Fisher 

Caule X folhas 
Tratamentos 3 227,20 75,73 (1,5; 13,2) = 135,40 <0,0001**** 0,49 Caule X folhas t P valor 

Plantas 9 3,77 0,42 (9,0; 27,0) = 0,75 0,6629 Maior atividade 4,366 0,0018** 
Resíduo 27 15,10 0,56       Menor atividade 14,93 <0,0001**** 

  Total 39 246,10         
Maior atividade X Menor 
atividade t P valor 

              Caule 8,1 <0,0001**** 
                Folhas 10,73 <0,0001**** 
** P≤ 0,005; ****P≤ 0,0001 
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Figura 3.5 - Tempo de detecção de larvas de besouros por operárias de Pseudomyrmex concolor presentes no 
caule e nas folhas da planta Tachigali myrmecophila para horários de alta (07:00 – 10:00h) e baixa atividade 
colonial (12:00 – 15:00h). Dados expressos em média e ± desvio padrão. **P≤ 0,01; **** P≤ 0,0001.  
 

 

3.4.3 Diferenças morfométricas 

 

Não foram encontradas diferenças na largura da cabeça (W= -45; P= 0,66; N= 25), 

comprimento da cabeça (W= -34; P= 0,56; N= 25), da tíbia (W= 110; P= 0,55; N= 25) e volume 

do mesossoma (W= -45; P= 0,56; N= 25) entre as operárias coletadas no caule e nas folhas de 

T. myrmecophila (Figura 3.6).  
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Figura 3.6 - Tamanho (LC, CC, CT) e volume (VM) entre operárias de Pseudomyrmex concolor coletadas no 
caule e nas folhas de Tachigali myrmecophila. No box plot, a mediana está representada pela linha central; as 
extremidades da caixa mostram o primeiro e o terceiro quartil, enquanto as linhas verticais exibem os valores 
mínimos e máximos.  
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3.5 Discussão  

 

 

Os resultados deste capítulo confirmaram a hipótese proposta por Wilson (1985) de que 

a variação espaço-temporal influencia na divisão de trabalho em uma colônia de insetos sociais. 

Assim, formigas de mesma localização espacial em um mesmo período de tempo também 

apresentaram comportamentos similares. De fato, operárias de P. concolor encontradas no 

caule e nas folhas de sua planta hospedeira apresentaram alta fidelidade local ao longo do 

tempo, com número reduzido de indivíduos congruentes entre essas regiões da planta. Esses 

resultados sugerem que as formigas presentes no caule ou nas folhas estão executando tarefas 

distintas para sua colônia. Observações sobre o comportamento de postura das operárias 

presentes no caule e nas folhas reforçam essa ideia. No caule os indivíduos são encontrados 

frequentemente parados e com suas cabeças voltadas para o solo, comportamento também 

registrado em P. spinicola em sua planta hospedeira Acacia collinsii (Amador-Vargas, 2008), 

indicando um comportamento típico de guarda em insetos sociais (Wilson, 1971; Santos, et al., 

2005). Por outro lado, como discutido no capítulo 1 desta tese, as formigas presentes nos 

folíolos estão sempre raspando com suas mandíbulas o limbo foliar de T. myrmecophila, 

sugerindo um comportamento de limpeza ou alimentação.   

Uma das previsões mais acentuadas para operárias que apresentam divisão de trabalho 

dentro de uma colônia de formigas é sua resposta comportamental diferenciada para um mesmo 

tipo de estimulo (Hölldobler & Wilson, 1990). Neste caso, a eficácia da resposta dependerá 

diretamente da função que o indivíduo exerce dentro de uma colônia de insetos sociais (Wilson, 

1985; válido também para outros artrópodes sociais, veja em Tizo-Pedroso & Del-Claro, 2011). 

Essa predição foi confirmada, demonstrando que as operárias de P. concolor presentes no caule 

responderam mais rapidamente, com mordidas e ferroadas, a presença de um intruso do que as 

formigas presentes nas folhas. A eficiência na defesa da colônia de P. concolor, quantificada 

pelo tempo de detecção a intrusos, se reflete nos grupos de operárias de diferentes locais da 

planta exercendo comportamentos também diferentes. As formigas presentes no caule gastaram 

menos tempo para detectar intrusos do que as formigas presentes nas folhas, mesmo nos 

horários de menor atividade colonial ao longo do dia. 

Durante o desenvolvimento ontogenético de T. myrmecophila as colônias de P. concolor 

são suplantadas por P. nigrescens e mais tardiamente por seis espécies do gênero Azteca 

(Fonseca & Benson, 2003). Além disso, as observações sobre história natural demonstraram 

que colônias de P. concolor também podem ser atacadas por Crematogaster limata, Ectatomma 
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tuberculatum e Solenopsis sp., uma espécie de Lepdoptera (Pyralidae) em estágio larval, e 

mesmo por outras rainhas de P. concolor em busca de plantas para fundar sua colônia (ver 

capítulo 1). Portanto, operárias de P. concolor precisam defender suas colônias de potenciais 

predadores e competidores, sejam coespecíficos ou interespecífico. Devido a arquitetura de T. 

myrmecophila, o caule e as folhas são duas vias de acesso importantes para os inimigos naturais 

de P. concolor, já que sua colônia é estabelecida na base do pecíolo foliar intumescido da planta. 

Casos de lianas, cipós e trepadeiras que poderiam formar pontes para T. myrmecophila são 

pouco frequentes (Fonseca, 1993) e na área do presente estudo esse fenômeno não foi 

observado. As operárias de P. concolor patrulham e investigam frequentemente sua planta 

hospedeira, porém, com uma concentração maior de formigas no caule do que nas folhas ao 

longo de 24h (capítulo 1). Isso explicaria a eficiência no comportamento de defesa das operárias 

do caule, porém, não foi encontrado correlação entre o tempo de detecção a intrusos com o 

número de formigas pré-experimento. Esses dados reforçam ainda mais a ideia de que operárias 

de P. concolor presentes no caule de T. myrmecophila estão mais envolvidas no comportamento 

de defesa da colônia do que as formigas investigando as folhas da planta. É provável que esses 

dois grupos de operárias, além de distintas espaço-temporalmente, possuam limiar de resposta 

comportamental diferente para um estimulo ambiental específico.  

Os predadores de P. concolor e herbívoros de T. myrmecophila poderiam se aproveitar 

da diferença no limiar de resposta comportamental entre operárias de locais diferentes, evitando 

a detecção pelas formigas das folhas e aproveitando os horários em que elas são menos 

frequentes nessa região. Como demonstrado no capítulo 2, somente a introdução de cupins nas 

folhas de T. myrmecophila não foi suficiente para induzir o comportamento de defesa das 

operárias, o intruso permaneceu um longo período nos folíolos sem ser detectado. Em outros 

sistemas mutualistas formiga-planta (e.g. Acacia-Pseudomyrmex) operárias patrulhando as 

folhas de sua planta hospedeira também são menos ágeis em detectar intrusos, provavelmente 

porque as formigas dessa região estão associadas com a coleta de alimento disponibilizado pela 

planta (NEFs e corpúsculos proteicos) e não diretamente com a defesa como as formigas do 

caule (Janzen, 1966; Amador-Vargas, 2008; 2012). Apesar de aparentemente T. myrmecophila 

não disponibilizar nenhum recurso alimentar direto à colônia de P. concolor, suas operárias 

estão frequentemente investigando as folhas da planta. Dessa forma, a eficiência anti-herbivoria 

de P. concolor (Fonseca, 1994) talvez esteja mais associada ao fato da simples presença das 

operárias desencorajarem os herbívoros do que seu comportamento defensivo na região das 

folhas. Por exemplo, herbívoros visualmente orientados, como borboletas, evitam colocar seus 
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ovos em ramos de folhas com formigas secas alfinetadas (Sendoya et al., 2009)  e mesmo em 

folhas com modelos artificiais de formigas (Freitas & P.S. Oliveira 1996). 

Espécies de formigas do gênero Pseudomyrmex são reconhecidamente monomórficas, 

com variação morfológica mínima entre suas operárias (Ward, 1991). De fato, não foi 

encontrada qualquer diferença morfométrica na largura, comprimento da cabeça, comprimento 

da tíbia e volume do mesossoma entre operárias presentes no caule e nas folhas de T. 

myrmecophila. Esses dados, aliados a variação espaço-temporal e as diferenças nas respostas 

comportamentais sugerem que essa espécie de Pseudomyrmecinae apresenta divisão de 

trabalho baseada na idade, com indivíduos desempenhando funções diferentes na colônia ao 

longo do seu tempo de vida. Propõem-se aqui, assim como sugeriu Janzen (1966) com P. 

ferruginea e Amador-Vargas (2012) com P. spinicola, que operárias de P. concolor mudam 

suas tarefas dentro da colônia a medida que vão envelhecendo e dependendo da sua localização 

espacial. Neste caso, a função de defesa do caule seria executada por operárias mais velhas e 

indivíduos mais jovens desempenhariam tarefas como investigação dos folíolos e cuidado com 

a prole dentro da domácia. Estudos futuros acompanhando as mudanças de tarefas das operárias 

a medida que a colônia envelhece ou comparando medidas fisiológicas de idade – como 

hormônios – entre operárias do caule e das folhas poderiam fortalecer a hipótese de polietismo 

etário em P. concolor. Uma hipótese alternativa, mas não excludente, seria que a medida que a 

colônia cresce e a arquitetura de T. myrmecophila torna-se mais complexa, interações entre 

operárias de mesma localização seriam mais frequentes do que indivíduos de outras regiões da 

planta. Respostas fisiológicas a estímulos ambientais (Dolezal et al., 2013) e interações sociais 

individuais (Ravary et al., 2007) tem influência marcante na divisão de trabalho em formigas e 

outros insetos sociais (Wilson, 1971). 

Formigas não são apenas agentes protetivos das plantas com as quais interagem de 

maneira mutualista, essa visão compõe apenas uma parte da ecologia desse tipo de mutualismo. 

Suas características básicas enquanto insetos eussociais como divisão de trabalho, 

comportamento cooperativo defensivo, territorialidade e agressividade, provavelmente tiveram 

papel determinante no estabelecimento, evolução e manutenção do mutualismo entre formigas 

e plantas. Neste capítulo, demonstrou-se que a investigação do mutualismo entre formigas e 

plantas mirmecófitas sobre o ponto de vista da formiga e baseado sobre uma perspectiva 

comportamental, pode contribuir para melhor compressão desse tipo de relação ecológica. 
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CAPÍTULO 4: Reconhecimento de companheiras de ninho em Pseudomyrmex concolor  

 

Resumo  

 

O reconhecimento de companheiros de ninho é fundamental para manter a coesão de uma 

colônia de insetos sociais, já que permite comportamentos altruístas direcionados a parentes, 

reconhecimento de intrusos, monopólio e defesa de recursos ambientais. Em formigas, as pistas 

olfativas é um fator chave neste processo. Pseudomyrmex concolor é uma formiga altamente 

agressiva, defendendo sua planta hospedeira Tachigali myrmecophila contra intrusos. Essa 

defesa, no entanto, depende da capacidade das formigas em discriminar diferencialmente entre 

membros de sua própria colônia e intrusos. Neste capítulo foi investigado “se” e “como” 

operárias de P. concolor reconhecem companheiras de não-companheiras de ninho. A hipótese 

de que P. concolor hábil em reconhecer companheiras de ninho foi testada em experimentos de 

campo utilizando operárias companheiras e não-companheiras de ninho. Adicionalmente, para 

testar a eficiência das formigas residentes contra competição intraespecífica durante a fundação 

da colônia, foi simulada a ocupação de T. myrmecophila por uma rainha competidora, 

introduzindo rainhas não-companheiras de ninho em plântulas previamente ocupadas por P. 
concolor. Para investigar como essas formigas reconhecem companheiras de ninho, presumiu-

se que a principal pista utilizada por P. concolor durante o mecanismo de reconhecimento são 

baseadas em sinais olfativos. Dessa forma, testou-se o Modelo de Limiar Adaptativo, que prevê 

que se o odor individual da operária e o modelo olfativo interno da colônia são discrepantes o 

suficiente, então, a formiga residente se comportará de forma agressiva com intrusos. Neste 

caso, companheiras de ninho foram confinadas em frascos com odores de não-companheiras de 

ninho e então reintroduzidas em sua planta hospedeira. Em cada um dos experimentos a 

frequência de comportamentos agressivos foram registrados e comparados. Os resultados 

demonstraram que P. concolor reconhece e discrimina companheiras de não-companheiras de 

ninho (mordendo e ferroando intrusos) e excluindo rainhas competidoras em potencial. 

Operárias reintroduzidas em sua própria colônia depois de impregnadas com odor não-familiar 

foram tratadas como não-companheiras de ninho. O Modelo de Limiar Adaptativo foi 

confirmado, demonstrando que a principal pista utilizada por essa espécie de 

Pseudomyrmecinae para reconhecer companheiras de ninho são sinais químicos olfativos.  

 

Palavras-chave: Amazônia, insetos sociais, pistas químicas, agressividade, seleção por 

parentesco. 
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Abstract 

 

Nestmate recognition is fundamental to colonial cohesion in social insects, since it allows 

altruistic behavior towards relatives, recognition of intruders, territorial monopoly and 

resources defense. In ants, olfactory cues is a key factor in this process. Pseudomyrmex 

concolor is a highly aggressive ant that defends their host plant Tachigali myrmecophila against 

herbivores. However, this defense depends on the ant ability to discriminate in order to treat 

differentially between members of their own colony and intruders. In this study we investigated 

“whether” and “how” P. concolor recognizes nestmates from non nestmates. We hypothesized 

that P. concolor is skillful in recognizing nestmates and tested it in field with experiments using 

nestmates and non-nestmates. Additionally, to test the efficiency of resident ants against 

intraspecific competition during colony foundation, we simulate the plant occupation by a 

competitor queen, introducing non nestmates queens in plants previously occupied by P. 

concolor. For the issue of the “how”, we hypothesized that the main cue used by this ant in 

nestmate recognition is olfactory signal. Thus, we tested adaptive threshold model, which 

predicts that, if the individual odor and colony’s internal template are discrepant enough, the 

residente nestmate will behave aggressively towards incoming individuals. In this case, we 

confined nestmates with non-nestmates odors, and then, we reintroduced them in its host plants. 

In each experiment the frequency of aggressive behaviors were recorded and compared. Results 

showed that P. concolor recognize and discriminate nestmates from non-nestmates workers 

(biting and stinging them) and exclude potential competitors queens. Workers reintroduced in 

their own colony after impregnated with non-familiar odor were treated as non-nestmates. The 

adaptive threshold hypothesis was confirmed, the main cue used by this ant species in nestmate 

recognition is olfactory signals. 

 

Keywords: Amazonia, social insects, chemical, cues, aggressiveness, kin selection. 
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4.1 Introdução 

 

 

Em insetos sociais, comportamentos altruístas direcionado à parentes são o resultado 

direto do reconhecimento de companheiros de ninho, que é a habilidade de discriminar entre os 

membros da mesma colônia e indivíduos de outras colônias (Breed & Bennett, 1987; Breed, 

2014). Esse reconhecimento de coespecíficos aparentados é padrão em animais que vivem em 

grupos (Getz, 1991), sendo comum também em diversos grupos de artrópodes sociais ( Tizo-

Pedroso & Del-Claro, 2007; Del-Claro & Tizo-Pedroso, 2009; Nunes et al., 2008). Reconhecer 

membros do mesmo grupo e de grupos estrangeiros, identificando familiares dependendo da 

relação genética, é fundamental para evolução do comportamento social, permitindo que 

comportamentos altruístas sejam direcionados para indivíduos com alto grau de parentesco 

(Hamilton, 1964a, 1964b; Breed, 2014). Dessa forma, o reconhecimento de companheiros de 

ninho é uma característica central para manutenção da coesão colonial em insetos sociais 

(Hamilton, 1972), já que permite não apenas o altruísmo para parentes, mas também, a defesa 

territorial e de recursos ambientais, proporcionando o reconhecimento de intrusos assim como 

evitando a ação de parasitas (Wilson, 1971; Crozier & Pamilo, 1996; Bos & D’Ettorre, 2012). 

Este mecanismo consiste da expressão e detecção de um sinal de reconhecimento, tão bem 

como da avaliação desse sinal e das respostas comportamentais que se originam durante a 

interação social (Beecher, 1982; Paul W. Sherman & Holmes, 1985; Starks, 2004). 

Ao longo do processo evolutivo os hidrocarbonetos cuticulares, substâncias cerosas e 

impermeáveis que recobrem a superfície externa do corpo dos insetos responsáveis 

primariamente por protegê-los contra desidratação do ambiente terrestre, têm participado no 

sistema de comunicação dos insetos sociais (Wilson, 197; Lockey, 1988; Nunes et al., 2009). 

Essas substâncias possuem papel central em insetos sociais como formigas, tais como 

reconhecimento de interespecíficos, feromônios sexuais, territorialidade e reconhecimento 

parental (Hölldobler & Wilson, 1990; Van Zweden & D’Ettorre, 2010). Existem várias 

evidências de que os hidrocarbonetos cuticulares têm participado como sinais olfativos durante 

o mecanismo de reconhecimento e discriminação de companheiros de ninho em formigas (Sudd 

& Franks, 1987;Hölldobler, 1995; Carlin, 1989; Errard & Hefetz, 1997; Vander Meer & 

Alonso, 1998; Astruc et. al, 2001; Katzav-Gozansky et al., 2008; Van Zweden & D’Ettorre, 

2010; Newey, 2011; Bos & D’Ettorre, 2012; Sturgis & Gordon, 2012; Nascimento et al., 2013). 

Os indivíduos são reconhecidos como companheiros de ninho quando suas “dicas” de 
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reconhecimento estão congruentes com os padrões internos (templates) de sua própria colônia 

(Vander Meer & Alonso, 1998; Sturgis & Gordon, 2012).  

No modelo de limiar adaptativo, se a discrepância entre o odor do indivíduo e o 

“template” interno da sua colônia estiver acima de certo nível, o membro do ninho residente irá 

agredir o intruso (Sherman et al., 1997). O reconhecimento de companheiros de ninho em 

insetos sociais é significativamente baseado em sinais olfativos e, dessa forma, como predito 

pelo modelo de Sherman, formigas deestação seca aceitar companheiras de ninho e rejeitar não-

companheiras. A rejeição, geralmente mediada por comportamentos agonísticos, é a 

consequência desse processo e é usado como um sinal evidente de reconhecimento de 

companheiros de ninho em insetos sociais (Carlin & Hölldobler, 1983; Van Zweden & 

d’Ettorre, 2010; Newey, 2011; Bos & d’Ettorre, 2012; Sturgis & Gordon, 2012).   

O comportamento agressivo é característica comum em insetos que defendem territórios 

e recursos ambientais como alimento (Vander Meer & Morel, 1998), e formigas são 

extremamente agressivas a intrusos, exibindo uma gama de comportamentos agonísticos para 

indivíduos de outras colônias, tanto intraespecíficos quanto interespecíficos (Carlin, 1989; 

Crosland, 1990; Johnson et al., 2012). Quando um indivíduo não aparentado é identificado, ele 

é inspecionado pelas operárias residentes e podem sofrer desde comportamentos considerados 

não agressivos como antenações e escovações recíprocas, assim como ataques que podem levar 

a morte do não-companheiro de ninho (Wallis, 1970; Carlin & Hölldobler, 1983; Breed & 

Bennett, 1987; Breed & Page, 1991; Suka & Inoue, 1993; Inoue et al., 1999; Jungnickel et al., 

2004; Nunes et al., 2008;vNascimento et al., 2013). No primeiro caso, o intruso não é atacado 

e eventualmente pode ser aceito como membro da colônia. Contudo, na maioria dos eventos, 

ele é agredido, removido da colônia ou morto pelos residentes (Wallis, 1970). Este fenômeno é 

chamado de mecanismo de discriminação, que é a exibição de comportamentos diferenciados 

para companheiros e não-companheiros de ninho de acordo com o reconhecimento (Barnard & 

Aldhous, 1991). Dessa forma, o reconhecimento é a base para discriminação, pois a partir do 

reconhecimento o indivíduo pode se comportar diferentemente com parentes e não-parentes 

(Barnard & Aldhous, 1991). No entanto, reconhecimento e discriminação são mecanismos 

diferentes, pois, um indivíduo pode reconhecer não-parentes, mas não apresentar 

comportamentos discriminatórios (Astruc et al., 2001; Björkman-Chiswell et al., 2008; Menzel 

et al., 2009). Em casos de discriminação a interação geralmente envolve comportamentos 

agressivos (Sturgis & Gordon, 2012) 

Operárias da formiga P. concolor são altamente agressivas, atacando intrusos e 

defendendo sua planta hospedeira, Tachigali myrmecophila, contra herbívoros. Nesse sistema, 
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plantas privadas experimentalmente de suas formigas são mais suscetíveis a herbivoria, tendo 

sua longevidade foliar e seu crescimento apical quase duas vezes menor do que plantas 

ocupadas por P. concolor (Fonseca, 1994). Adicionalmente, plântulas de T. myrmecophila em 

estágios iniciais do seu desenvolvimento são exclusivamente nidificadas por P. concolor, 

revelando grande habilidade competitiva dessa formiga com relação a planta enquanto recurso 

ambiental. Esses resultados sugerem fortemente que P. concolor é hábil em defender sua planta 

hospedeira, evitando a invasão e a competição de intrusos. No entanto, essa defesa contra 

intrusos e potenciais competidores depende da habilidade de P. concolor em reconhecer 

companheiras de não-companheiras de ninho, já que a seleção natural favoreceu os sistemas de 

reconhecimento de parentes em ordem de detectar efetivamente familiares, discriminando e 

evitando competidores em potencial (Sherman et al., 1997). 

Apesar de comuns e abundantes, relações mutualísticas entre formigas e plantas foram 

relativamente pouco estudadas na região amazônica sobre a perspectiva da ecologia 

comportamental, principalmente sobre os comportamentos de reconhecimento e da 

agressividade direcionada a intrusos mediados por sinais químicos olfativos. Estudos sobre o 

reconhecimento de companheiras de ninho (Jaffe et al., 1986; Mintzer, 1982; Starks et al., 1998) 

e parentesco (Mintzer & Vinson, 1985) em formigas do gênero Pseudomyrmex são escassos e 

pouco é conhecido sobre como formigas neotropicais desse genero reconhecem companheiras 

de ninho.  

Neste capítulo, foi investigado o sistema de reconhecimento de companheiras de ninho 

na formiga amazônica P. concolor. Em um primeiro momento, foi testada a hipótese de que P. 

concolor é hábil em reconhecer e discriminar companheiras de não-companheiras de ninho. 

Para isso, comparou-se a frequência de comportamentos agressivos registrados durante 

interações entre operárias de uma mesma colônia e entre operárias de colônias diferentes. 

Visando testar a hipótese de que colônias de formigas são efetivas na prevenção de 

competidores intraespecíficos, rainhas intraespecíficas foram introduzidas em plântulas de T. 

myrmecophila previamente ocupadas por P. concolor. Por fim, foi testado se as dicas utilizadas 

por essa espécie de formiga, durante o reconhecimento de companheiras de ninho, são baseadas 

em sinais olfativos. Fundamentado no Modelo de Limiar Adaptativo, foi feita a predição de que 

operárias de P. concolor se comportarão agressivamente para companheiros de ninho 

impregnados com dicas olfativas discrepantes da sua própria colônia. 
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4.2 Material e métodos  

 

 

Experimentos de campo foram realizados durante os meses de junho a julho de 2013 e 

maio a julho de 2014. Foram utilizadas vinte plantas de Tachigali myrmecophila com altura 

entre 0,70 cm e 2,17 cm pareadas de acordo com similaridades fenológicas (altura, número de 

folhas, folíolos e número de domácias) sendo colonizadas por Pseudomyrmex concolor.  

Pares de plantas foram etiquetadas com letras de A à J e cada planta recebeu uma 

denominação numérica como por exemplo, A1 e A2 compondo o par A. As plantas dos pares 

apresentaram distância mínima de 7m entre si, mas, a maioria delas distavam mais do que 15m 

uma da outra. Após o pareamento, foram estabelecidos testes comportamentais baseados em 

dois grupos experimentais: a) Grupo Controle: remoção e reintrodução de uma formiga em 

sua própria planta (A1 x A1; A2 x A2; ...) e b) Grupo Tratamento: introdução de uma formiga 

em colônia de intra ou interespecífico (A1 x A2; A2 x A1: ...) (Tabela 4.1). A primeira letra da 

sequência de combinações indica a planta de origem da formiga introduzida, enquanto a 

segunda indica a planta receptora dessa formiga. Foram executadas vinte introduções (réplicas) 

em cada grupo (Figura 4.1). 

Formigas companheiras ou não-companheiras de ninho foram coletadas aleatoriamente 

com auxílio de pinça entomológica tipo “mole” (feather-weightforceps), marcadas com tinta 

acrílica branca Docrafts Artistepara® e mantidas confinadas por dez minutos em tubos de ensaio 

(7,5cm x 1,0cm x 0,8cm; novos e limpos) antes da introdução, com o objetivo de diminuir o 

stress da coleta. Em seguida um coespecífico aparentado de P. concolor (grupo controle) ou 

não (grupo experimental) foi introduzido individualmente no folíolo distal de uma das folhas 

escolhidas aleatoriamente (Figura 4.2).  
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Tabela 4.1 - Pareamento de plantas de Tachigali myrmecophila de acordo com similaridades 
fenológicas  

 
 

 

 

 
Figura 4.1 - Desenho experimental dos testes comportamentais sobre reconhecimento de companheiras de ninho 
em Pseudomyrmex concolor. 
 

Controle (n=20)

Tratamento (n=20)

Tratamento (n=20)

Controle (n=20)

B2A1 A

 Pares de plantas etiquetadas 
 A B C D E 
  A1 A2 BI B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 

Altura (m) 1,07 95 1,72 1,63 82 93 1,55 1,32 75 70 
Folhas (unid.) 8 8 18 21 8 10 7 4 7 6 
Folíolos (unid.) 110 93 312 328 125 142 62 38 86 56 
Domácias (unid.) 8 8 18 21 8 10 7 4 7 6 
Distância entre plantas (m) 13,37 19,7 18,15 7,69 52,87 
  F G H I J 
  F1 F2 G1 G2 H1 H2 I1 I2 J1 J2 

Altura (m) 1,7 2,07 1,24 1,3 2,2 1,93 1,4 1,41 2,08 2,1
2 

Folhas (unid.) 11 13 10 6 13 11 9 8 23 19 
Folíolos (unid.) 200 219 165 108 219 182 156 121 284 367 
Domácias (unid.) 11 13 10 6 13 11 9 8 22 19 
Distância entre plantas (m) 17,54 31,66 7,57 7,8 37,3 
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Figura 4.2 – Processo de marcação das operárias para os experimentos comportamentais sobre reconhecimento 
de companheiras de ninho em Pseudomyrmex concolor: a) coleta, b) marcação, c) confinamento e d) introdução 
da formiga. 
 

Em ordem de simular competição interespecífica e a presença de potencial herbívoros 

na planta, vinte operárias de Azteca sp. (Formicidae) e vinte cupins operários (Termitidae) 

foram introduzidos em cada uma das plantas testadas. O gênero Azteca é um modelo adequado 

para testar competição interespecífica, já que esse gênero de formiga participa de substituições 

coloniais durante o processo de sucessão ontogenética em plantas do gênero Tachigali (Fonseca 

& Benson, 2003). Por outro lado, cupins são reconhecidos modelos de herbívoros em trabalhos 

com ecologia de interações entre formigas e plantas (P.S. Oliveira et al, 1987). Adicionalmente 

e similarmente aos testes anteriores, visando simular a ocupação por rainhas competidoras, 

quinze rainhas aladas de P. concolor foram introduzidas em quinze plantas de T. myrmecophila 

ocupadas por colônias não aparentadas. 

Finalmente, para testar a influência de pistas olfativas na capacidade de 

reconhecimento de companheiras de ninho em P. concolor, cinco formigas companheiras ou 

não-companheiras (intra e interespecíficas) foram acondicionadas em frascos novos e limpos 

(42mm x 21mm x 7mm) por 60 minutos, a fim de impregnar os recipientes com seus odores. 

Em seguida, uma operária de P. concolor foi coletada, marcada e confinada também por um 

a) b) 

c) d) 
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período de 60 minutos nos frascos contendo apenas odores de companheiras de ninho (grupo 

controle), odores de intraespecíficos não-companheiros (tratamento 1) e odores de formigas 

interespecíficas do gênero Azteca (tratamento 2). Após o confinamento as companheiras de 

ninho foram introduzidas em suas plantas hospedeiras. Foram realizadas vinte introduções para 

cada grupo experimental (Figura 4.3). 

As interações comportamentais foram observadas por cinco minutos, após o primeiro 

contato físico entre residente e intruso, registrando-se a ausência ou presença de agressão. O 

comportamento morder e/ou ferroar foram escolhidos para quantificar a agressão. Esses 

comportamentos são conspícuos, fáceis de registrar e indicam discriminação entre os indivíduos 

e, portanto, a ocorrência de reconhecimento. Sendo assim, utilizados como parâmetros para 

avaliar diferenças entre o grupo tratamento e o grupo controle durante estudos de 

reconhecimento de companheiros de ninho em insetos sociais (Breed, 2003). Posteriormente os 

registros foram analisados segundo amostragem de todas as ocorrências (Altmann, 1974). 

Todas as introduções foram independentes, tanto operárias quanto as plantas hospedeiras foram 

utilizadas somente uma única vez em cada grupo experimental. 
 

 
Figura 4.3 - Desenho experimental utilizado para simular a influência do odor no reconhecimento de 
companheiras de ninho em Pseudomyrmex concolor: a) formiga em contato com odor de companheira de ninho 
(grupo controle) e b) formiga em contato com odor de não-companheira de ninho (grupo tratamento). 
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4.3 Análises estatísticas 

 

 

Os experimentos comportamentais sobre reconhecimento de companheiras de ninho 

apresentaram dados de variáveis discretas e independentes, sendo categorizados sobre a 

ocorrência ou não de agressão. Estas variáveis foram analisadas por testes que fazem 

comparações sobre duas posições (McDonald, 2015).  

Em testes de hipóteses que envolvem dados de variáveis discretas e em escalas nominais 

independentes, utiliza-se o teste do qui-quadrado para determinar diferença significativa entre 

dois grupos (McDonald, 2015). Assim, nos experimentos deste capítulo foi seguido o modelo 

proposto por Breed (2003) para comparar diferenças significativas entre grupo controle e 

tratamento em experimentos de reconhecimento de companheiros de ninho em insetos sociais. 
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4.4 Resultados 

 

 

4.4.1 Padrão de reconhecimento 

 

Os experimentos sobre reconhecimento de companheiros de ninho desenvolvidos sobre 

condições naturais demonstraram que operárias da espécie P. concolor discriminam, através de 

comportamentos agressivos, indivíduos não-aparentados introduzidos em suas plantas 

hospedeiras. Durante os experimentos foi registrado 80% de agressão à intraespecíficos não-

companheiros de ninho, e apenas 10% entre companheiras de ninho reintroduzidas em sua 

própria planta. Comportamentos agressivos como mordidas e ferroadas foram 

significativamente direcionados para operárias do grupo tratamento (χ2=19,79, P<0,001, n=20) 

(Figura 4.4). Não surpreendentemente, todas as operárias de Azteca sp. e todos os cupins 

introduzidos em plantas de Tachigali myrmecophila colonizadas por P. concolor foram 

agredidos. Portanto, operárias de P. concolor tratam tanto intra quanto interespecíficos intrusos 

como potencial competidores ou herbívoros. Similarmente, todas as rainhas intraespecíficas 

não-companheiras de ninho (N=15) introduzidas foram atacadas ou retiradas da planta pelas 

operárias residentes. As previsões dos testes foram corroboradas, e a hipótese de que 

Pseudomyrmex concolor é hábil em reconhecer companheiros de ninho e discriminar não-

companheiros de ninho de acordo com sua planta de origem foi confirmada.  

 

 
 
Figura 4.4: Ocorrência de agressão entre companheiras e não-companheiras de ninho em Pseudomyrmex concolor 
durante experimentos de reconhecimento conduzidos em plantas de Tachigali myrmecophila.  
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Após a introdução tanto de intraespecíficos quanto de interespecíficos, 21 

comportamentos foram registrados, variando desde não-agressivos como aceitar, ignorar, 

antenações e inspeções até altamente agressivos como mordidas e ferroadas (Tabela 4.2; Figura 

4.5). 

 
Tabela 4.2 - Comportamentos exibidos por operárias de Pseudomyrmex concolor durante experimentos sobre 
reconhecimento de companheiras de ninho. 
 
Aceitar  Formiga introduzida é aceita e permitida entrar na domácia da planta estrangeira. 
Lamber Formiga residente tocava com seus palpos no gáster do indivíduo introduzido. 
Ignorar Intruso não estimulava nenhum comportamento no residente. 
Antenar Toque recíproco de antenas entre residente e intruso.  
Inspecionar Residente tocava com suas antenas no gáster, tórax e cabeça do intruso. A inspeção 

pode ser realizada por várias residentes, onde o intruso permanecia parado durante 
o processo de inspeção.  

Auto-escovação Formiga introduzida friccionava partes do seu corpo. A auto-escovação pode ser 
entre antenas e pernas dianteiras; pernas traseiras e gáster (Figura 4.6a). 

Espasmos do 
gáster Movimentos de semi-rotação do gáster 

Evitar Formiga intrusa ou residente muda em 90o ou 180o o eixo do seu corpo antes de 
interagir com qualquer indivíduo.  

Assalto Formiga residente alterava sua trajetória em direção à formiga introduzida. Em 
seguida tocava com suas antenas o gáster ou a cabeça do intruso. 

Perseguir Formiga residente seguia o trajeto do intruso por mais de três segundos. Durante o 
deslocamento, o residente tocava com suas antenas o gáster do intruso a sua frente. 

Fugir Formiga intrusa ou residente mudava em 90o ou 180o o eixo do seu corpo após 
interagir com qualquer indivíduo, ou durante ser perseguida. 

Mordiscar Morder sem travamento de mandíbula no corpo do indivíduo introduzido. 
Morder Travar e comprimir com as mandíbulas partes do corpo do intruso como pernas, 

antenas, gáster e mandíbulas. O intruso pode ser mordido por um ou vários 
residentes simultaneamente. 

Ataque total Residente avançava em direção ao intruso mordendo-o sem qualquer interação 
prévia entre residente e intruso. 

Arrastar Formiga residente mordia o indivíduo introduzido (antenas, pernas ou pecíolo) e o 
movimentava para além de sua posição inicial. 

Carregar Formiga residente mordia e elevava o intruso acima do nível do seu corpo. 
Expulsar ou 
retirar 

Formiga residente arremessava ou derrubava o intruso de sua planta hospedeira ou 
retirava o cadáver do intruso (Figura 4.6b). 

Cabo de guerra Formigas residentes mordiam e puxavam o intruso em direções opostas ao eixo 
dele. Nesse caso, o indivíduo introduzido ficava imobilizado, pois seus apêndices 
corporais eram puxados em diferentes lados, impossibilitando-o de realizar 
tentativas de fuga. 

Lutar Residentes e intrusos se engajavam em mordidas mútuas. As díades ficavam 
enroscadas e presas com suas mandíbulas no corpo de seu oponente. Quando as lutas 
ocorriam com interespecíficos as formigas residentes utilizavam o ferrão como 
aparato de ataque. O travamento das mandíbulas produzia imobilização do intruso, 
que por vezes, permanecia agarrado à outra formiga mesmo depois de morto (Figura 
4.6c) 

Ferroar Formiga residente dobrava ventralmente seu gáster em direção ao oponente, ficava 
apoiada sobre os dois pares de pernas traseiras e inseria o ferrão no corpo do intruso 
(Figura 4.6d). 

Morte do intruso Intruso cessava seus movimentos corporais depois de mordidas e/ou ferroadas do 
residente (Figura 4.6d). 
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Figura 4.5 - Mapa de calor com os comportamentos observados durante interações entre a formiga residente 
Pseudomyrmex concolor e suas companheiras de ninho reintroduzidos (grupo controle); intraespecíficos não-
companheiras de ninho; formigas interespecíficas (Azteca sp.) e cupins. Para cada grupo experimental foram 
executadas 20 introduções. As escalas de cores mostram o número absoluto dos comportamentos relacionados ao 
reconhecimento (azul) e comportamentos discriminatórios (vermelho). 
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Figura 4.6 – Alguns comportamentos observados durante o reconhecimento de companheiras de ninho em 
Pseudomyrmex concolor: a) auto-escovação após o contato com uma operária não-companheira de ninho; b) 
carregar, expulsar ou retirar o intruso; c) lutas com não-companheiras de ninho e d) ferroar e matar o intruso. 
Escalas: a) 1mm; b) 2mm; c) 0,5mm; d) 1mm. 
 

 

Ignorar, antenar e inspecionar, assim como a auto-escovação, espasmos do gáster, 

evitar, aceitar e lamber sempre estiveram presentes durante interações de intraespecíficos de 

mesma colônia. Não foi observado nenhum comportamento considerado agressivo, como 

morder e ferroar, durante as interações entre formigas do grupo controle (Figura 4.5). 

Frequentemente as residentes tocavam com os palpos o companheiro de ninho introduzido, 

sugerindo um comportamento de limpeza ou de atualização das dicas químicas do membro da 

colônia após manipulação experimental. 

Durante experimentos entre intraespecíficos não-companheiros de ninho, foram 

registrados comportamentos agressivos como ataques, mordidas, perseguições e lutas (Figura 

4.5). Não foi observado, apesar da tentativa das operárias, a utilização de ferrão durante essas 

interações agonísticas, e não foi registrada a morte de nenhuma intrusa ou residente durante 

essas interações. Talvez a inabilidade de ferroar e, portanto, matar coespecíficos intrusos deva-

se ao exoesqueleto altamente resistente de P. concolor. Durante esse tipo de interações, os não-

companheiros de ninho eram ignorados e deixados circular livremente na planta estrangeira 

a) b) 

c) d) 
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após interação agressiva com as formigas residentes. No entanto, só houve uma ocorrência da 

entrada de coespecífico não-companheiro de ninho na domácia da planta estrangeira. Por outro 

lado, 60% das operárias companheiras de ninho do grupo controle foram permitidas entrar na 

domácia (χ2=13,78, P<0,001, n=20) (Tabela 4.3).  

 
 
Tabela 4.3 - Comparação da frequência de companheiras e de não-companheiras de ninho permitidas a entrar na 
domácia de Tachigali myrmecophila. 

    ENTROU NA DOMÁCIA     

Operárias de 
Pseudomyrmex concolor 

  Sim   Não X2 P 

Companheiras 12                                  
60% 

 8                                  
40% 

13,78 <0,001  

Não-companheiras 1                                   
 5% 

  4                                  
95%  

 

 

Lutas e ferroadas foram comportamentos observados durante a interação entre P. 

concolor e interespecífico (formiga ou cupim), resultando em expulsão ou morte do intruso 

(Figura 4.6). Após o ataque e durante as lutas, os envolvidos prendiam-se mutuamente com 

suas mandíbulas a partes do corpo do oponente como pernas, antenas, gáster e mandíbulas 

(Figura 4.6c), arrastando e carregando o intruso para fora dos limites da sua planta hospedeira 

(Figura 4.6b). Durante essas interações o ferrão era utilizado, ocasionando morte imediata dos 

interespecíficos (Figura 4.6d). Por vezes a operária intrusa morria presa com suas mandíbulas 

a uma das partes do corpo da residente.  

Os comportamentos registrados em P. concolor revelaram um padrão de interação 

comum durante o mecanismo de reconhecimento de companheiros de ninho em insetos sociais 

(Wallis, 1970; Wilson, 1971; Carlin & Hölldobler, 1983; 1986; 1987; Breed & Page, 1991; 

Hölldobler & Wilson, 1990) sistematizado na Figura 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

  



	 117	

 

 
Figura 4.7 - Padrão comportamental identificado durante o reconhecimento de companheiras de ninho em 
Pseudomyrmex concolor. Em parênteses, a frequência de comportamentos observados durante as interações 
(N=80) entre companheiras (legenda azul) e não-companheiras (legenda vermelha). 
 

 

Quando uma operária de P. concolor identifica a presença de um intra ou interespecífico 

na sua planta hospedeira, este pode ser reconhecido como companheiro ou não-companheiro 

de ninho. No caso do indivíduo identificado ser um membro da colônia, as formigas antenam, 

inspecionam e em seguida ignoram, aceitando-o como companheiro de ninho e permitindo sua 

entrada na colônia através da domácia de T. myrmecophila (Figura 4.7, legenda azul). No 

entanto, quando o indivíduo é identificado como um não-companheiro de ninho, ele é agredido, 

expulso ou morto pelas formigas residentes (Figura 4.7, legenda vermelha). 

As formigas residentes atacavam o intruso depois de antenar ou inspecionar, ou mesmo 

sem nenhuma avaliação prévia (ataque total). Em seguida mordiam ativamente o corpo do não-

companheiro de ninho, iniciando lutas. O reconhecimento de companheiros de ninho em P. 

concolor parece ocorrer antes do contato físico entre residente e intruso. Operárias de P. 

concolor talvez possam identificar discrepâncias de dicas químicas nas proximidades do corpo 

dos não-companheiros de ninho em distâncias acima de 1 cm.  

Perseguições eram comuns e o não-companheiro de ninho evitava ou fugia ativamente 

do contato com o residente. Auto-escovações do coespecífico eram frequentes depois que este 

entrava em contato com a planta estrangeira. Foram observadas tanto formigas intraespecíficos 

não-companheiras de ninho quanto interespecíficos investigando com suas antenas o folíolo 

Antenação
(n=35)

Início: Encontros 
(n=80)

Evitar 
(n=8)

Ignorar 
(n=4)

Inspecionar 
(n=31)

Aceitar 
(n=14)

Entrar na domácia
(n=18)

Ataque total 
(n=42)

Morder 
(n=56)

Ferroar 
(n=31)

Lutar 
(n=20)

Expulsar ou morte 
(n=6)

Reconhecimento
Discriminação
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onde foram introduzidas. Essas formigas caminhavam pelas bordas do folíolo, evitando grandes 

perímetros de circulação. 

4.4.2 Mecanismo de reconhecimento 

 

Finalmente, o Modelo de Limiar Adaptativo em P. concolor foi confirmado. Após 1h 

de exposição a odores de intraespecíficos não-companheiras de ninho (tratamento 1), formigas 

introduzidas em sua própria planta hospedeira foram atacados em 30% das introduções pelas 

suas companheiras de ninho. Por outro lado, quando formigas foram introduzidas em suas 

colônias após contato com odores de suas companheiras (controle), a taxa de agressão foi de 

apenas 5% (χ2 = 4,32, P <0,05, n = 20). Cinquenta e cinco por cento das companheiras que 

entraram em contato com odores de operárias de Azteca sp. (tratamento 2) foram atacadas por 

mordidas e/ou ferroadas (χ2 = 11,9, P <0,001, n = 20). Não houve diferença significativa da 

frequência de agressão entre formigas confinados em frascos com odores intra e interespecíficos 

(30% vs 55%; χ2 = 2,55, P= 0,10) (Figura 4.8). Portanto, o contato com dicas odoríferas 

discrepantes entre o odor individual e o “template” colonial interfere na capacidade de 

reconhecimento de companheiras de ninho em P. concolor.  

 

 

Figura 4.8 - Frequência de agressão direcionada para operárias que permaneceram em contato com odores de suas 
companheiras de ninho (controle, n=20), intraespecíficos não-companheiras de ninho (tratamento 1, n=20) e 
formiga interespecífica (tratamento 2, n=20). Controle vs. tratamento 1: χ2=4.32; P<0,05; controle vs. tratamento 
2: χ2=11,9; P<0,001 e tratamento 1 vs. tratamento 2: χ2=2,55; P= 0,10. 
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4.5 Discussão  

 

 

As manipulações experimentais confirmaram a hipótese de que operárias de P. concolor 

são hábeis em reconhecer companheiras e discriminar não companheiras de ninho de acordo 

com a planta hospedeira onde nidificam. Demonstrou-se que a principal dica utilizada por essa 

espécie de formiga durante o mecanismo de reconhecimento de companheiras de ninho, são 

sinais olfativos químicos. O contato com odores discrepantes entre o “template” interno da 

colônia e os odores individuais interfere na capacidade de reconhecimento em P. concolor, 

como previsto no Modelo de Limiar Adaptativo proposto por Sherman e seus colaboradores em 

1997. Assim como outras espécies de formigas (Bos & d’Ettorre, 2012; Sturgis & Gordon, 

2012) e em diversos artrópodes sociais (Breed & Bennett, 1987; Jungnickel et al., 2004; Nunes 

et al., 2008; Tizo-Pedroso & Del-Claro, 2014), P. concolor foi significativamente mais 

agressiva para não-companheiras, ambos intra e interespecífico, do que para companheiras de 

ninho.  

Operárias de P. concolor também evitam, perseguem ou atacam rainhas intraespecíficas 

não aparentadas. Dessa forma, foi confirmada a hipótese de que P. concolor é eficiente em 

expulsar rainhas intrusas que tentam usurpar lugares de nidificação em plantas previamente 

ocupadas por P. concolor, prevenindo a competição intraespecífica. Rainhas recentemente 

fertilizadas procurando por lugares para fundar sua colônia são frequentemente mortas ou 

expulsas por formigas do gênero Pseudomyrmex que estabelecem relações mutualísticas 

obrigatórias com plantas mirmecófitas (Janzen, 1967; 1973). Como a frequência T. 

myrmecophila desocupadas na floresta Amazônica é baixa, sugerindo essa planta como recurso 

limitante para nidificação por formigas, e já que o número de rainhas potencialmente 

fundadoras é maior do que rainhas estabelecidas, a competição tanto intra quanto interespecífica 

deve ser um forte elemento de pressão seletiva para P. concolor. Fonseca & Benson (2003) 

demonstraram que durante o ciclo de vida de plantas do gênero Tachigali existe uma sucessão 

ontogenética, onde oito diferentes espécies de formigas ocorrem em plantas de diferentes 

idades. Dessa forma, a defesa da planta hospedeira por suas formigas mutualistas contra 

intrusos que ameacem a unidade colonial, e contra herbívoros que diminuam o valor adaptativo 

da planta é imperativo. Isso tudo em decorrência da capacidade das operárias de P. concolor 

em reconhecer companheiras de ninho, ou seja, em reconhecer quem faz parte ou não da sua 

planta hospedeira.  
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Durante as interações comportamentais, o primeiro contato da formiga residente foi um 

toque com as antenas sobre partes do corpo do indivíduo introduzido ou toques antenais mútuos. 

Após essa inspeção o indivíduo introduzido poderia ser tolerado, ignorado ou agredido pela 

formiga residente. No entanto, o contato físico frequentemente não ocorria antes das interações 

agressivas. Neste caso, a formiga residen te atirava-se contra o intruso antes que houvesse 

qualquer contato corpo-a-corpo, mordendo pernas, antenas, mandíbulas e pecíolo. Esta 

agressão, que ocorre mesmo sem investigação, reduz o tempo que o intruso poderia permanecer 

na planta.  

O reconhecimento é a habilidade de identificar os indivíduos, enquanto que a 

discriminação é o tratamento diferencial para outro indivíduo baseado no reconhecimento 

(Hepper, 1986; Barnard & Aldous, 1991). Assim, o reduzido tempo entre o reconhecimento e 

discriminação encontrado em P. concolor aliado ao seu comportamento altamente agressivo e 

ao patrulhamento constante em sua planta hospedeira, possibilita um sistema de defesa eficiente 

de P. concolor contra intrusos e competidores.  

Operárias de P.concolor travam as mandíbulas nos confrontos agressivos com intrusos, 

permanecendo agarradas umas ao corpo da outra por longos períodos de tempo. Essa é uma 

estratégia que pode envolver riscos em colônias pouco numerosas, já que pode haver a perda 

da maioria dos seus componentes ao enfrentar espécies de populações maiores. Apesar de 

operárias de P. concolor patrulharem solitariamente sua planta hospedeira (ver capítulo 1), essa 

formiga é hábil em matar individualmente ou expulsar intrusos rapidamente, assim como P. 

triplarinus o faz em sua planta hospedeira Triplaris surinamensis (P.S. Oliveira et al., 1987) e 

outras formigas do gênero Pseudomyrmex que mantem relação mutualística com plantas 

mirmecófitas (Jazen 1966). Formigas competidoras que se aproximam isoladamente de uma 

colônia estabelecida localmente podem iniciar eventos de pilhagens. Assim, impedir que estas 

formigas retornem ao seu ninho de origem e recrutem outras operárias para o ataque pode 

assegurar a sobrevivência da colônia. 

Apesar de T. myrmecophila ser frequentemente colonizada por P. concolor, é comum 

encontrar plantas ocupadas por outra espécie de formigas como P. nigrescens, Azteca sp. 

(Fonseca & Benson, 2003) e Crematogaster limata e Solenopsis sp. (ver capítulo 1). Além 

disso, no decorrer do estudo, algumas colônias de P. concolor estabelecidas em plantas de T. 

myrmecophila foram subsequentemente encontradas mortas dentro de suas domácias e com 

sinais de luta como cadáveres de operárias desmembrados. Nessas mesmas plantas, foi possível 

observar a presença de outras espécies de formigas ocupando suas domácias (ver capítulo 1). 

Essa dinâmica de ocupação sugere forte competição entre espécies de formigas pelo acesso às 
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domácias de T. myrmecophila, o que pode ser influenciado pelas estratégias assumidas por essas 

espécies durante a ocupação ou usurpação de uma colônia já estabelecida. 

Espécies de formigas que possuem alta habilidade competitiva ao nível individual contra 

outros organismos, como é o caso em P. concolor devido a sua capacidade de reconhecimento 

de companheiros de ninho e agressividade, podem ser sobrepujadas quando o conflito envolve 

o nível colonial. Dessa forma, a diferença entre a habilidade de competição ao nível individual 

e colonial demonstra que a vantagem numérica pode ter papel fundamental no resultado 

competitivo por recursos escassos, como lugar para viver. Este aspecto reforça a importância 

de P. concolor em impedir que patrulheiros de outras colônias ou espécies retornem ao seu 

ninho de origem e recrutem um elevado número de operárias para efetivar o ataque.  

Os testes comportamentais sobre a influência do odor no reconhecimento de 

companheiras de ninho demonstraram que operárias de P. concolor introduzidas em suas 

colônias, após o contato com o odor tanto de intraespecíficos quanto de interespecíficos não-

companheiros de ninho, são tratadas diferencialmente por suas companheiras de ninho. A 

exposição de uma hora a odores não familiares desencadeou comportamentos agressivos como 

mordidas e ameaças às formigas introduzidas. Isso sugere que tenha ocorrido transferências de 

pistas olfativas utilizadas no reconhecimento através do contato com o odor não-familiar. Dessa 

forma, o contato com odores diferentes do padrão cuticular interfere na capacidade de 

reconhecimento de companheiras de ninho nessa espécie de formiga. Operárias de P. concolor 

utilizam similaridade de pistas olfativas durante o processo de reconhecimento e discriminação. 

Como esperado pelo Modelo de Limiar Adaptativo, diferenças entre o odor individual 

e o padrão do odor interno da colônia desencadeiam comportamentos agressivos para não-

companheiros de ninho. Assim, fica evidente que P. concolor assim como P. ferruginea 

(Mintzer, 1982; Mintzer & Vinson, 1985) utiliza similaridades químicas para discriminar entre 

companheiros e não-companheiros de ninho. A diferença na frequência de agressão entre 

companheiras de ninho confinadas em frascos com odor de interespecíficos e companheiras em 

contato com frascos odorados por intraespecíficos não foi significativa. Essa espécie de formiga 

reconhece discrepâncias olfativas derivadas tanto de intra quanto de interespecíficos de forma 

similar, já que operárias dos dois tratamentos foram atacadas igualmente.  Portanto, operárias 

de P. concolor identificam variações individuais de pistas olfativas, comparando e avaliando 

essas dicas químicas com seu “template” interno e assim, comportando-se de forma apropriada 

para companheiras e não-companheiras de ninho. 

Durante o processo evolutivo a seleção natural deve ter favorecido formigas cada vez 

mais eficientes em reconhecer companheiras de ninho e discriminar não-companheiras de 
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ninho. Essa característica deve ser crítica para manutenção do mutualismo obrigatório entre 

formigas e plantas mirmecófitas, pois prevenir-se de intrusos é um benefício não só para a 

colônia, mas também para a planta hospedeira. Uma colônia eficiente em reconhecer 

companheiras de ninho e discriminar intrusos também deve ser eficiente em expulsar herbívoros 

de sua planta hospedeira. Assim, indivíduos com dicas odoríferas diferentes devem ser evitados, 

expulsos ou agredidas por operárias de P. concolor que nidificam em T. myrmecophila. 

Neste capítulo foi demonstrado claramente que P. concolor é extremamente hábil em 

reconhecer e discriminar companheiros de não-companheiros de ninho. Essas formigas utilizam 

comportamentos altamente agressivos, sendo efetivas na defesa da sua colônia contra intrusos 

e consequentemente de sua planta hospedeira contra herbívoros. Durante esse processo, 

operárias de P. concolor percebem sinais olfativos provenientes de outros indivíduos e 

comparam essas dicas com sua identidade odorífera e o padrão interno de sua colônia. De 

acordo com as similaridades químicas avaliadas, essas formigas podem aceitar ou rejeitar 

(através da agressão) indivíduos presentes em sua planta hospedeira. No entanto, mais estudos 

(e.g. análises químicas) são necessários para confirmar que o comportamento de 

reconhecimento de companheiras de ninho está diretamente relacionado com os compostos 

químicos presentes na superfície do corpo de P. concolor. Além disso, é possível que P. 

concolor utilize outras informações como dicas visuais, mecanismo comum em membros da 

subfamília Pseudomyrmecinae (ver Ward and Downie, 2005) e em outros insetos sociais (ver 

Sheehan & Tibbetts, 2011; Tibbetts & Sheehan, 2011) durante o reconhecimento de membros 

pertencentes à mesma colônia. 
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Nestmate Recognition in the Amazonian Myrmecophyte Ant Pseudomyrmex concolor 
Smith (Hymenoptera: Formicidae) 

Introduction

In social insects, altruistic behavior towards relatives 
is a direct result of nestmate recognition, which is the ability to 
discriminate members of their own colony from non-members 
(Breed & Bennett, 1987; Breed, 2014). The same pattern is 
repeated in other social arthropods (Tizo-Pedroso & Del-Claro, 
2007; Del-Claro & Tizo-Pedroso, 2009). Nestmate recognition 
behavior is a central feature for maintaining the colonial 
cohesion in eusocial insects, since it allows not only altruistic 
acts towards relatives but also territorial-environmental resources 

Abstract
Nestmate recognition is fundamental to colonial cohesion in social insects, since it allows 
altruistic behavior towards relatives, recognition of intruders, territorial monopoly and 
resources defense. In ants, olfactory cues is a key factor in this process. Pseudomyrmex 
concolor is a highly aggressive ant that defends their host plant Tachigali myrmecophila 
against herbivores. However, this defense depends on the ant ability to discriminate in 
order to treat differentially between  members of their own colony and intruders . In 
this study we investigated “whether” and “how” P. concolor recognizes nestmates from 
non-nestmates. We hypothesized that P. concolor is skillful in recognizing nestmates and 
tested it in field with experiments using nestmates and non-nestmates. Additionally, 
to test the efficiency of resident ants against intraspecific competition during colony 
foundation, we simulate the plant occupation by a competitor queen, introducing non-
nestmates queens in plants previously occupied by P. concolor. For the issue of the 
“how”, we hypothesized that the main cue used by this ant in nestmate recognition is 
olfactory signal. Thus, we tested adaptive threshold model, which predicts that, if the 
individual odor and colony’s internal template are discrepant enough, the resident 
nestmate will behave aggressively towards incoming individuals. In this case, we confined 
nestmates with non-nestmates odors, and then, we reintroduced them in its host 
plants. In each experiment the frequency of aggressive behaviors were recorded and 
compared. Results showed that P. concolor recognize and discriminate nestmates from 
non-nestmates workers (biting and stinging them) and exclude potential competitors 
queens. Workers reintroduced in their own colony after impregnated with non-familiar 
odor were treated as non-nestmates. The adaptive threshold hypothesis was confirmed, 
the main cue used by this ant species in nestmate recognition is olfactory signals. 
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defense, parasites avoidance and intruders recognition (Wilson, 
1971; Crozier & Pamilo, 1996; Bos & d’Ettorre, 2012). Thus, the 
studies about nestmate recognition are fundamental to understand 
the adaptive success in eusocial insects (Hamilton, 1964a, 1964b; 
Hamilton, 1972; Sturgis & Gordon, 2012). This mechanism 
consists in the expression and detection of recognition signals, as 
well as the assessment of these cues and the behavioral responses 
which arise during the process (Beecher, 1982; Sherman & 
Holmes, 1985; Starks, 2004).

During the evolutionary process, the cuticular hydrocarbons, 
which are waterproof waxes that cover the external surface of 
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insects, have an important role in the communication system of 
social insects (Wilson, 1971; Lockey, 1988; Nunes et al., 2009). 
These substances play a central role in ants such as recognition 
of species, sexual pheromones, marking of territories and 
parental recognition (Hölldobler & Wilson, 1990; Van Zweden 
& d’Ettorre, 2010). There are several evidences that olfactory 
cues (cuticular hydrocarbons) are responsible for recognition 
and discrimination between nestmates and non-nestmates in 
ants (Hölldobler, 1995; Sudd & Franks, 1987; Carlin, 1988; 
Errard & Hefetz, 1997; Vander Meer & Alonso, 1998; Astruc 
et al., 2001; Katzav-Gozansky, 2008; Van Zweden & d’Ettorre, 
2010; Newey, 2011; Bos & d’Ettorre, 2012; Sturgis & Gordon, 
2012; Nascimento et al., 2013). The individuals are recognized 
as nestmates when their recognition cues are congruent with 
internal patterns, template, of their own colony (Vander Meer 
& Alonso, 1998; Sturgis & Gordon, 2012). 

In the adaptive threshold model, if the difference between 
odor of individual and internal template of colony is sufficiently 
discrepant, the resident nest member will aggress the intruder 
(Sherman et al., 1997). Nestmate recognition in social insects is 
mainly based on olfactory cues and, thereby, as predicts adaptive 
threshold model, ants should accept nestmates and reject non-
nestmates. The rejection behavioral response, generally agonistic, 
is a consequence of this process and is used as a conspicuous sign 
for nestmate recognition in eusocial insects (Carlin & Hölldobler, 
1983; Bos & d’Ettorre, 2012).  

Ants are highly aggressive to intra- and inter-specific 
intruders, displaying a series of agonistics behaviors towards 
non-members of the colony (Carlin, 1988; Crosland, 1990; 
Johnson et al., 2012). This phenomenon is called discrimination 
mechanism, which is the display of different behaviors to 
nestmate and non-nestmates according to their recognition 
(Barnard & Aldhous, 1991). Thereby, nestmate recognition 
plays a central role during the discrimination. 

In the north of the Amazon region, the stinging ant 
Pseudomyrmex concolor (Smith, 1860) nests inside hollow 
rachis (domatia) of the leaves of Tachigali myrmecophila 
Ducke (Fabaceae: Caesalpinioideae) (Wheeler, 1921).  
Pseudomyrmex concolor is a highly aggressive ant, attacking 
incoming individuals that cause any disturbance and thus, 
defending their host plant against herbivores. Plants from 
which P. concolor colony was experimentally removed are 
more susceptible to herbivory with the leaf longevity and 
apical growth almost twice smaller than plants without ants 
(Fonseca, 1994).  Additionally, seedlings of T. myrmecophila 
in the early developmental stages are exclusively nested by 
P. concolor, revealing great competitive ability of this ant. 
These results suggest that P. concolor is skillful to defend its 
host plant, thus, it avoids the invasion and the competition of 
intruders. However, that defense depends upon the ability of 
P. concolor to recognize nestmates and non-nestmates, since 
natural selection favored kin recognition systems in order 
to detect effectively relatives, discriminating and avoiding 
potential competitors (Sherman et al., 1997).

Although abundant, ant-plant mutualistic relationships 
have been poorly studied in the Amazon region regarding 
the behavioral ecology, especially from behavior recognition 
perspective and aggression towards aliens mediated by olfactory 
cues. Studies about nestmate recognition system (Jaffé et 
al., 1986; Mintzer, 1982; Starks et al., 1998) and kinship 
(Mintzer & Vinson, 1985) in Pseudomyrmex genus are scarce 
and little is known about how the neotropical Pseudomyrmex 
ants recognize nestmates. Here, we investigated the nestmate 
recognition system in the stinging amazon ant P. concolor. At the 
first time we tested the hypothesis that P. concolor is skillful in 
recognizing and discriminating nestmates from non-nestmates 
workers. In order to test the hypothesis that colonies of ants are 
effective in preventing intraspecific competition, we simulated the 
plant occupation by a competitor queen, introducing intraspecific 
non-nestmates queens in host plants previously occupied by P. 
concolor. Lastly we also hypothesized that the main cue used by this 
ant species in kin recognition is olfactory signal and tested whether 
and how olfactory signals can influence the nestmate recognition 
ability in P. concolor. Based in adaptive threshold model, we 
predicted that P. concolor workers will behave aggressively towards 
nestmates impregnated with olfactory cues distinct of its own colony. 

Material and methods

Study area

Field experiments were carried out during June and July 
2013 and May to July 2014  in the Terra Firme Amazonian 
Forest environments of River Curiaú Reserve about 20 km north 
of Macapá, Amapá, Brazil, located between 00o 15’N and 51o 
00’ W.  The vegetation is mainly evergreen and has a variable 
canopy about 30-50m in height and presents short frequency 
deciduousness in the driest season with flowering and fruiting 
throughout the wet season. The regional climate is classified, 
according to Köppen, as Wet Tropical, characterized mainly 
for high annual rainfall rate and the average annual temperature 
is 27,6o C, with 31oC maximum and 23oC minimum. The 
average annual rainfall is 2.850mm, being one of the rainiest 
places in Brazil (Alvares et al., 2013). 

Nestmate recognition experiments and behavioral observations 

Twenty plants of Tachigali myrmecophila (between 0.70 
m and 2.17m) colonized by Pseudomyrmex concolor were paired 
according to height, number of leaves and leaflets. We tagged 
each plant pair with letters (A to J) and each plant received 
a numerical designation (e.g A1 and A2 composing A pair). 
Plants separated by a minimum distance of 7 meters were 
selected to compose the pair, but most plants distanced more 
than 15 meters from each other.

After pairing, we performed behavioral experiments 
based on two experimental groups: a) Control Group - removing 
and reintroducing an ant of the same colony (e.g. A1 x A1; A2 
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x A2;...) and b) Treatment Group - introducing ant of another 
colony (e.g. A1 x A2; A2 x A1; ...). We performed twenty 
introductions for each behavioral test.

Nestmate and non-nestmates were randomly collected 
with entomological feather-weight forceps, marked with acrylic 
white ink Docrafts Artistepara® and kept confined for ten 
minutes in glass tubes (7,5cm x1,0cm x0,8cm; new and clean) 
in order to reduce the handling of the collection. Then, a single 
related worker of P. concolor (control group) or unrelated 
(treatment group) was introduced on the distal leaflet of one 
T. myrmecophila leaf randomly chosen. 

Furthermore, in order to simulate interspecific competition 
and the presence of a potential herbivore we performed twenty 
introductions of Azteca sp. (Formicidae) and termites (Termitidae) 
in each tested plant respectively. Ants of Azteca genus is a reasonable 
model for interspecific competition test, since it participates of ant 
colony replacements during ontogenetic succession of Tachigali 
genus in Amazon forest (Fonseca & Benson, 2003) and termites 
were used in order to simulate the presence of herbivores in host 
plant (Oliveira et al., 1987). 

Additionally and similarly, aiming to simulate the 
plant occupation by a competitor queen, we introduced fifteen 
intraspecific non-nestmates queens in fifteen different plants. 
Behavioral interactions were observed for five minutes, after 
the first contact resident-intruder, and we recorded absence 
(no aggression) or presence of bites and/or stings (aggression) 
since these behaviors are very conspicuous and easy to record 
and indicate discrimination between individuals. The data were 
subsequently analyzed according to the all occurrence sampling 
method (Altmann, 1974). All introductions were independent, in 
other words, no individual introduced was used twice and each 
plant was tested only once for each experimental group.

Finally, to test the influence of olfactory cues in the 
nestmate recognition ability of P. concolor, five nestmate or 
non-nestmate ants and other ant species (Azteca sp.) were 
accommodated in a clean new vial glass (42mm x 21mm x 
7mm) for 60 minutes in order to  impregnated the bottles 
with their smell. Then workers of P. concolor were collected, 
marked and confined for 60 minutes in the vials containing just 
odors of nestmates (control group), odors of intraspecific non- 
nestmates (treatment 1) and odors of other ant species; Azteca 
sp. (treatment 2). After confinement, nestmates were reintroduced 
in their host plants. We performed twenty introductions for each 
experimental group. 

Statistical analyses

Behavioral experiments showed discreet and independent 
variables data, being categorized on the occurrence and absence 
of aggression and assessed through ranking testing within two 
positions. Thus, for data analyses we followed Breed model 
(Breed, 2003), where chi-square test was used to compare 
differences between treatment and control group in experiments 
about nestmate recognition.

Results 

Pseudomyrmex concolor workers discriminate 
introduced non-nestmates from nestmates. During the 
experiments we recorded 80% of aggression towards 
intraspecific non-nestmates and just 10% of reintroduced 
nestmates were attacked by resident ants. Aggressive 
behaviors such as bites and stings were targeted significantly 
to workers of treatment group (χ2=19.79, P<0.001, n=20) (Fig 1). 
Unsurprisingly, all Azteca workers and also termites introduced 
in the plant were beaten by P. concolor. Thus, the aggression 
frequency was similar  between interspecific ants and termites. 
On the other hand, 60% of nestmate workers were allowed to 
enter the colony (χ2=13.78, P<0.001, n=20) (Table 1). Thereby, 
workers of P. concolor treat both intra- and interspecific non-
nestmates as potential competitors or herbivores. As expected, 
workers of P. concolor were effective in preventing competing 
queens to establish in the host plant. All introduced intraspecific 
queens non-nestmates (n=15) were attacked, chased and/or 
removed from the plant by resident workers. 

Table 1. Comparison on the frequency of nestmates and non-nest-
mates allowed entering the domatia of Tachigali myrmecophila 
(Fabaceae) colonized by Pseudomyrmex concolor (Pseudoyrmeci-
nae) ants in the Amazon forest. 

Enter Inside the Domatia

 Yes No χ2 P

Nestmate 12                                 
60%

8                                 
40%

13.78 <0.001Pseudomyrmex 
concolor

Non-nestmate 1                                  
 5%

4                                 
95%

Fig 1. Occurrence of aggression between nestmate and non-
nestmate (χ2=19.79, P<0.001 n=20) in Pseudomyrmex concolor 
(Pseudoyrmecinae) ants observed during recognition experiments 
conducted in the Amazon forest host plant Tachigali myrmecophila 
(Fabaceae).
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Finally, we confirmed the adaptive threshold model in P. 
concolor. After 1h of intraspecific non-nestmates odors exposition 
(treatment 1), ants reintroduced in their own host plant were 
attacked in 30% of introductions by its nestmates. On the other 
hand when ants were introduced into their colonies after contact 
with nestmates odors (control), aggression rate was just 5% 
(χ2=4.32, P<0.05, n=20). Fifty-five percent of nestmates that came 
into contact with odors of Azteca workers (treatment 2) were bitten 
(χ2=11.9, P<0.001, n=20). There was no significant difference of 
aggression frequency between ants confined in vial glass with 
intra or interspecific odors (30% vs 55%, χ2=2.55, P>0.10) (Fig 2). 
Therefore, contact with disparate odors between internal template 
and individual odors provided interference in nestmate recognition 
ability in P. concolor. We recorded 21 behavioral acts, ranging 
from non-aggressive to aggressive ones recorded and described in 
Table 2 and Table 3. The analysis of recorded behaviors enable 
us to suggest a sequential behavioral pattern to the two occasions, 
when workers are and are not recognized by nestmates (Fig 3).

Fig 2. Frequency of aggression towards workers ants of 
Pseudomyrmex concolor (Pseudomyrmecinae) which remained 
in contact with odor of its nestmates (control, n=20), intraspecific 
non-nestmates odors (treatment 1, n=20) and interspecific ant odor 
(treatment 2, n=20). Control vs. treatment 1: χ2=4.32, P<0.05; 
control vs. treatment 2:  χ2=11.9, P<0.001 and treatment 1 vs. 
treatment 2:  χ2=2.55, P>0.10. 

To accept  Introduced ant is accepted and allowed to enter inside the foreign plant domatia

To lick  Resident ant touched with its palps the gaster of the introduced individual

To ignore  Introduced individual did not stimulate any behavior in the resident

Antennation  Reciprocal antennation between resident and introduced individual

To inspect To touch with its antennas, the gaster, thorax and head of the introduced individual. This behavior can be  
performed by several resident ants, and the introduced remained still during the inspection

Self-grooming  Introduced ant rubbed parts of its body. This behavior can be performed between antennas and forelegs,  
as well as between hind legs and gaster

Gaster vibration  Semi-rotation movements of gaster shacking it

Avoidance Introduced or resident ant changed in 90o or 180o the axis of its body before interaction

Assault Resident ant changed its course towards the introduced individual, touching it with its antennas in the gaster or  
head of the intruder

To chase Resident ant followed the intruder for more than three seconds touching it with its antennas in the gaster   
of the intruder

To scape Introduced or resident ant changed in 90o or 180o the axis of its body after interaction

Nibbling Biting without trapping the intruder’s body with the jaws

Biting Trapping and compressing the jaws in parts  of the intruder’s body, such as legs, antennae, gaster and jaws.  
The intruder was bitten by one or more residents simultaneously

Full attack Resident moves towards the intruder and bites it without any prior interaction

To drag Resident bites the introduced individual (antennae, legs and petiole) and moved them beyond its initial position

To carry Resident ant bites and lifts the intruder above the level of its body

To expulse Resident ant threw the intruder from its host plant or removed its corpse after death

Tug of war Resident ants were biting and pulling the intruder in the opposite directions from its body axis. The intruder was  
immobilized because its bodily appendages were pulled in different directions, thus, it was unable to escape

Fighting 
Residents and intruders were engaged in mutual bites. They were entwined and stuck with their mandibles, trapping 
and compressing their opponent. When fights were performed with interspecific ants, residents used the sting as  
pparatus attack. Sometimes, the intruder remained attached in the body of the resident even after death

To Sting Resident ant ventrally doubled its gaster towards the intruder, leaned on the two pairs of hind legs and then, inserted  
the sting in the body of the intruder

To kill After bites and/or stings the intruders stopped its body movements

Table 2. Behavioral acts exhibited by the ant Pseudomyrmex concolor (Pseudomyrmecinae) during nestmate recognition experiments conducted 
in the Amazon forest host plant Tachigali myrmecophila (Fabaceae).
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Fig 3. Behavioral pattern identified in Pseudomyrmex concolor (Pseudomyrmecinae) ants observed during nestmates recognition experiments 
conducted in the Amazon forest host plant Tachigali myrmecophila (Fabaceae). In brackets, the frequency of behaviors observed during the 
interactions (n=80) between nestmate (grey label) and non-nestmates (black label).

Behaviors Control 
(n = 20)

Conspecific 
(n = 20)

Interspecific  
ant (n = 20)

Termites
( n = 20)

To accept  13 1  0  0

To lick  11 0 0 0

To ignore  0 0 1 3

Antennation  19 9 4 3

To inspect  15 8 3 5

Self- 
grooming  18 8 0 0

Gaster  
vibration  0 1 0 0

Avoidance 0 1 3 4

Assault 3 0 0 0

To chase 0 10 0 0

To scape 0 6 1 0

Nibbling 1 1 0 0

Biting 0 16 20 20

Full attack 0 11 15 16

To drag 0 7 11 5

To carry 0 2 6 1

To expulse 0 1 4 1

Tug of war 0 1 0 0

Fighting 0 5 13 2

To Sting 0 0 18 13

To kill  0  0 16 3

Table 3. Results of interactions between the resident ant Pseudomyr-
mex concolor (Pseudoyrmecinae) and introduced nestmates (control 
group), intraspecific non-nestmates (Azteca sp.) and termites, in the 
Amazon forest host plant Tachigali myrmecophila (Fabaceae). The 
line below “avoidance” separate between non- (above) and aggres-
sive (below) behaviors.

Discussion

The manipulation experiments confirmed the hypothesis 
that P. concolor is skillful in recognizing nestmates and 
discriminating non-nestmates according to its host plant. 
The adaptive threshold hypothesis was also confirmed; 
results demonstrated that the main cue used by this ant 
species in nestmate recognition is olfactory signal. Workers 
of P. concolor were significantly more aggressive towards 
non-nestmates, both intra and interspecific, than against 
nestmates. Similar results were observed to other ant species 
(Bos & d’Ettorre, 2012; Sturgis & Gordon, 2012) and social 
arthropods (Breed & Bennett, 1987; Jungnickel et al., 2004; 
Nunes et al., 2008; Tizo-Pedroso & Del-Claro, 2014).

 Similar to other Formicidae, P. concolor workers also 
recognize and avoid, chasing or attacking all alien introduced 
queens. The second hypothesis that workers prevent a second 
nesting in previously colonized plants, reducing intraspecific 
competition, was also corroborated. Newly fertilized queens 
searching for nesting sites are often killed or removed by 
Pseudomyrmex ants that establish obligatory mutualistic 
relationships with myrmecophyte plants (Janzen, 1967; 
Janzen, 1973).  The low frequency of T. myrmecophila trees 
unoccupied in similar sites in the Amazon forest (Fonseca 
& Benson, 2003), suggest that the competition for this plant 
species by P. concolor queens is strong. Thus, the defense 
of the host plant by resident ants against herbivores and any 
other incoming individual is imperative, not arising from 
the success of this mutualism, but as a result of the highly 
effective colonial defense due to nestmate recognition.

 The behaviors recorded in P. concolor revealed a 
common behavioral pattern during the nestmate recognition 
mechanism in social insects (Wallis, 1970; Wilson, 1971; 
Carlin & Hölldobler, 1983; Carlin & Hölldobler, 1986; Carlin 
& Hölldobler, 1987; Hölldobler & Wilson, 1990; Breed & 
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Page, 1991;), systematized in Figure 3. During behavioral 
interactions, the first contact of the resident ant was a touch 
with its antennas on the introduced individual’s body or 
mutual antennal touches between them. After this inspection 
the individual introduced could be tolerated, ignored or attacked 
by the resident ants. However, the physical contact has not 
occurred often before the aggressive interactions. In this 
case, the resident ant threw himself towards the incoming 
individual before there was any body-to-body contact, biting 
legs, antennas, mandibles and petiole. This aggression, which 
occurs even without investigation, reduces the time that the 
intruder could remain on the plant.

Recognition is the ability of the identify individuals, 
while discrimination is the differential treatment for another 
individual based on recognition (Hepper, 1986; Barnard & 
Aldous, 1991). Thus, the reduced time between recognition 
and discrimination demonstrated in P. concolor combined with 
its highly aggressive behavior and constant patrolling in 
the host plant provides an efficient defense against 
incoming individuals and competitors. The same is also observed 
in other arthropods (Del-Claro & Tizo-Pedroso, 2009).

Behavioral tests about the influence of odor during 
nestmate recognition demonstrated that workers of P. concolor 
introduced in their colonies, after contact with both interspecific 
and intraspecific non-familiar odors, were treated differentially by 
their nestmates. The one-hour exposure to non-familiar odors 
sets off aggressive behaviors such as biting and threats to those 
introduced ants. It’s suggest that transfers of olfactory cues 
used in recognition through contact with the unfamiliar odor 
may have occurred. The contact with discrepant odors from 
the cuticular pattern interferes in the nestmate recognition in 
this ant species. Thus, workers of P. concolor utilize olfactory 
similarity cues during recognition and discrimination process.

As expected by the adaptive threshold model, differences 
between the individual odor and colony’s internal template 
triggered aggressive behaviors for non-nestmates. Ants in 
contact with unfamiliar odors were often assaulted by their 
nestmates. Thus, it is clear that P. concolor, as well as P. 
ferruginea (Mintzer, 1982; Mintzer & Vinson, 1985), uses 
chemical similarity to discriminate between nestmates and 
non-nestmates. The difference of the frequency of aggression 
between nestmates confined in vials impregnated with 
interspecific and intraspecific odor was not significant. These ants 
recognize olfactory discrepancies derived both interspecific 
and intraspecific in a similar way, since workers from two 
treatments were attacked. Therefore, workers of P. concolor 
perceive individual variations of cuticular hydrocarbons with 
their internal template and thus behave appropriately for 
nestmates and non-nestmates.

During the evolutionary process, natural selection must 
have favored ants which were more and more efficient in 
recognizing nestmates and discriminating non-nestmates. This 
feature is critical for maintaining obligatory mutualism between 
ants and myrmecophyte plants. Thus preventing intruders is a 
benefit not only to the colony but also to the host plant, since 

an efficient colony in recognizing and discriminating between 
nestmates and intruders should also be efficient in expelling 
herbivores and defending their host plant. Therefore, individuals 
with discrepant olfactory cues of the internal colonial pattern 
should be avoided, battered or forced out by P. concolor workers 
that nest in T. myrmecophila.

In this study we clearly demonstrated that P. concolor 
ant is skilled in recognizing and discriminating nestmates 
from non-nestmates using highly aggressive behaviors, being 
effective in the defense of the colony against competitors and 
their plant against herbivores. During this process, workers of P. 
concolor perceive olfactory signals from other individuals and so, 
compare these cues with its odoriferous identity and the colony’s 
internal template. According to chemical similarities assessed ants 
may accept or reject, through aggression, individuals present in 
their host plant. However, more studies (eg: chemical analysis) are 
required to confirm that nestmate recognition behavior is directly 
related to the chemical compounds present on the surface of the 
body of P. concolor. Furthermore, it is possible that P. concolor 
uses other information such as visual cues, common mechanism 
for members of the subfamily Pseudomyrmecinae (see Ward & 
Downie, 2005) and other social insects (see Sheehan & Tibbetts, 
2011; Tibbetts & Sheehan, 2011), during nestmate recognition.
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