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1. RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho foi buscar uma melhor compreensão 

da interação entre planta-formiga-fungo simbionte, através do estudo do comportamento 

forrageiro das operárias de Atta sexdens rubropilosa Forel, 1908 durante a seleção de plantas. 

Os aspectos abordados foram os fatores físicos e químicos do substrato, que podem atuar na 

seleção dos materiais forrageados para o cultivo do fungo simbionte, além da localização de 

desfolha em plantas artificiais. A hipótese testada foi que além das características químicas, os 

estímulos físicos e localização das folhas numa planta têm grande importância na seleção de 

substratos por operárias de A. sexdens rubropilosa. Para tanto, utilizou-se material com 

diferentes características: folhas de diferentes espécies vegetais, folhas de papel com 

diferentes gramaturas recortadas em diferentes formatos e impregnadas com extratos de 

plantas e plantas artificiais. O intuito foi verificar a existência de estímulos físicos e químicos 

do material forrageado em função da resistência física, palatabilidade das folhas e localização 

de desfolha. As plantas de mata secundária, Alchornea triplinervea, Faramea cyanea, Croton 

floribundus, Actinostemon communis foram oferecidas para as operárias e avaliadas quanto à 

resistência mecânica ao corte e palatabilidade. Cada planta foi oferecida individualmente nos 

formatos de discos grandes (2,5cm de diâmetro), discos pequenos (0,5cm de diâmetro) e 

folhas inteiras. Outros estudos foram realizados para a detecção de estímulos físicos e 

químicos, através de cortes simulados e impregnação de extratos de plantas em folhas de papel 

com diferentes espessuras. Deste modo foi possível avaliar as combinações entre 
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características físicas e químicas do substrato. A localização da desfolha nas plantas foi 

estudada através do oferecimento de plantas artificiais em quatro patamares, nos quais foram 

presas folhas da mata secundária ou folhas de Ligustrum sp.. A intensidade de desfolha foi 

medida pelo número de folhas derrubadas pelas formigas. Para estudar a atratividade das 

plantas da mata, discos pequenos de folhas (0,5cm de diâmetro) foram oferecidos ao mesmo 

tempo para as formigas em laboratório. O término dos experimentos foi marcado pelo 

carregamento de todos os discos de uma espécie ou de um dos tratamentos. As mesmas plantas 

utilizadas nos estudos de atratividade originaram os extratos vegetais, nos quais o fungo foi 

cultivado. Os resultados permitiram verificar que substratos quimicamente atrativos 

adicionados de estímulos físicos, como recortes nos bordos das folhas, estimularam o corte 

pelas formigas. A desfolha no ápice das plantas artificiais foi mais intensa. Deste modo, a 

existência de estímulos físicos ao corte e exploração acentuada pelas operárias em 

determinadas regiões das plantas foram demonstrados. Não houve nítida preferência entre 

plantas da mata, nem correlação destas com o desenvolvimento do fungo simbionte. Por outro 

lado, estímulos físicos tiveram importante influência no comportamento forrageiro de A. 

sexdens rubropilosa, e as operárias foram estimuladas em primeira instância a cortar folhas da 

região apical das plantas. Os resultados demonstram a importância dos fatores físicos e da 

localização das folhas nas plantas para o forrageamento de A. sexdens rubropilosa além de 

confirmar o comportamento forrageiro polífago das formigas cortadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Atta sexdens rubropilosa, seleção de plantas, comportamento, desfolha, 

Leucoagaricus gongylophorus. 
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INTERFERENCE OF PHYSICOCHEMICAL FACTORS AND GROWTH OF SYMBIONT 

FUNGUS OF Atta sexdens rubropilosa FOREL, 1908 (HYMENOPTERA: FORMICIDAE), 

IN SELECTION OF SUBSTRATES AND DEFOLIATE LOCALIZATION. Botucatu, 2006, 

70p. Dissertação (Mestrado em Agronomia/Proteção de Plantas) – Faculdade de Ciências 

Agronômicas, Universidade Estadual Paulista. 

Author: NEWTON CAVALCANTI DE NORONHA JR 

Advisor: LUIZ CARLOS FORTI  

 

2. SUMMARY 

 

The objective of this paper was to have a better understanding of plant-ant-symbiotic fungus 

interaction focusing on foraging behavior of Atta sexdens rubropilosa workers during plant 

selection. Physical and chemical substrate factors were approached which can have a role on 

foraging material selection for symbiotic fungus cultivation besides defoliating localization in 

artificial plants. Tested hypothesis was that besides chemical characteristics physical stimulus 

and leaves localization in a plant also play a very important role in substrate selection by A. 

sexdens rubropilosa workers. Different shape and thickness material was used (different 

leaves, paper leaves with different shapes and thickness impregnated in plant extract and 

artificial plants). The aim was to verify the existence of physical and chemical resistance, leaf 

palatability and defoliating localization. Wood plants Actinostemon communis, Alchornea 

triplinervea, Croton floribundus, Faramea cyanea, were offered to workers and evaluated 
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according to mechanical resistance of cut and palatability. Each plant was offered individually 

in big disc shape (2,5cm diameter), small disc shape (0,5cm diameter) and whole leaves. Other 

studies were carried out for detecting physical and chemical stimulus through simulated cuts 

and impregnation of plant extract in paper leaves with different thickness making it possible to 

evaluate the combinations between physical and chemical substrate characteristics. Defoliating 

localization in plants was studied when offering artificial plants with four levels where either 

wood plant or Ligustrum sp. leaves was attached. Defoliating intensity was measured by the 

number of fallen leaves by ants. In order to study wood plant attractiveness small disc shaped 

leaves (0,5cm diameter) were offered at the same time for ants in laboratory. The end of the 

experiment was determined either by the carrying out of all disc shapes leaves in one species 

or in one of the treatments. The same plant used for the attractiveness study originated vegetal 

extracts where fungus was cultivated. Results showed that chemically attractive substrate as 

well as physical stimulus such as edge leaf cut stimulated leaf cutting. Defoliating at plant top 

was more intense. Wood plant attractiveness had no correlation to fungus growth. So the 

presence of physical stimulus in leaf-cutting as well as in high exploration by workers 

occurred in specific parts of the plant were shown.  It was concluded that there was no 

preference among wood plants and neither a correlation with symbiotic fungus growth. 

Otherwise physical stimulus had great influence on foraging behavior of A. sexdens 

rubropilosa and workers were firstly stimulated to cut the leaves at top part of the plants. 

Results showed the importance of physical factors and leaf localization in foraging plants of 

A.sexdens rubropilosa as well as confirmed polyphagic foraging behavior of leaf-cutting ants.   

                          

  

 

       

 

 

Key words: Atta sexdens rubropilosa, plant selection, behavior, defoliating, Leucoagaricus 

gongylophorus. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

As formigas cortadeiras utilizam diversas fontes alimentares para a 

composição de sua dieta. A energia exigida pelas operárias adultas para a execução das 

tarefas, provém principalmente da seiva das plantas (Littledyke & Cherrett, 1976; Bass & 

Cherrett, 1995; Forti & Andrade, 1999), do fungo simbionte (Weber, 1972; Quinlan & 

Cherrett, 1979; Silva et al., 2003) e da trofalaxia proctodeal com as larvas na colônia 

(Schneider et al., 2000).  

A complexa estrutura alimentar está embasada na coleta de plantas, 

utilizadas como substrato para o cultivo do fungo simbionte (Weber, 1972; Wilson, 1980, 

1983; Andrade et al., 2002). Para tanto, uma grande quantidade de espécies vegetais é coletada 

seletivamente em seu habitat (Hölldobler & Wilson, 1990). Tal variabilidade proporciona ao 

fungo simbionte uma composição adequada de nutrientes para o seu crescimento (Powell & 

Stradling, 1991). 

O fungo cultivado fornece à colônia um complemento nutricional, 

sendo que mais de 50% de seu peso seco é disponibilizado sob forma solúvel. O peso seco do 

fungo de A.colombica tonsipes é constituído por 27% de carboidratos; 4,7% de aminoácidos 

livres; 13% de aminoácidos destinados à síntese protéica e 0,2% de lipídeos. Os carboidratos 

encontrados foram a trealose, manitol, arabinitol e glucose; enquanto que os lipídeos foram 

constituídos em maior parte por ergosterol (Martin et al., 1969). O desenvolvimento larval 

depende exclusivamente do consumo do fungo cultivado como alimento (Weber, 1972; 
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Quinlan & Cherrett, 1979; Hölldobler & Wilson, 1990), providenciando uma rica e completa 

dieta para as larvas. Apesar desta interação entre planta-formiga-fungo simbionte otimizar 

benefícios recíprocos, alguns fatores como a diversidade e qualidade das espécies vegetais 

podem reduzir a eficiência do mutualismo, através de efeitos deletérios ao fungo ou às 

formigas e/ou na redução da quantidade de alimento na colônia. 

Embora, algumas plantas possam conter substâncias deletérias ao 

fungo ou às formigas (Bueno et al., 1995; Boaretto et al., 2000; Hebling et al., 2000), esta 

simbiose possibilitou o desenvolvimento de um sofisticado sistema de comunicação (Ridley et 

al., 1996; North et al., 1999). As operárias são capazes de detectar substâncias deletérias ao 

fungo através da produção de um provável alomônio que atua como um reforço negativo a 

elas (Ridley et al., 1996). Uma vez que a colônia tenha recebido tal efeito, a planta é rejeitada 

por dias ou até mesmo semanas (Knapp et al., 1990). Deste modo, a seleção de plantas não 

está apenas relacionada com fatores fisiológicos e morfológicos das plantas, mas também com 

o comportamento das operárias. 

No presente trabalho, estudou-se o comportamento forrageiro das 

operárias de Atta sexdens rubropilosa perante estímulos físicos e químicos de folhas de 

diferentes espécies vegetais e de papel impregnado com extratos de plantas, além da 

localizaçao da desfolha em plantas artificiais e influência de plantas mais aceitas pelas 

operárias no desenvolvimento do fungo simbionte. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA 

 

    4.1 As formigas cortadeiras 

 

Atta e Acromyrmex são os dois gêneros de formigas cortadeiras, que 

pertencem à tribo Attini (formigas cultivadoras de fungo). Estes insetos cortam e transportam 

para seus ninhos na maioria das vezes, folhas e outros tecidos vegetais frescos, os quais são 

processados e consumidos pela colônia. O consumo dos vegetais se dá de forma direta a partir 

da ingestão de seiva das folhas (Littledyke & Cherrett, 1976; Bass & Cherrett, 1995; Andrade 

1997; Forti & Andrade, 1999) ou indiretamente a partir da utilização dos vegetais como 

substrato no cultivo do fungo simbionte, o Leucoagaricus gongylophorus Singer, 1986 (Fisher 

et al., 1994), o qual é considerado fonte primária de alimento para a colônia (Weber, 1972; 

Quinlan & Cherrett, 1979; Silva et al., 2003).  

Para manter o fungo, formigas cortadeiras exploram diversas espécies 

vegetais, exibindo alto grau de polifagia (Cherrett, 1980), porem elas são seletivas em seu 

habitat (Franzel & Farji-Brener, 2000) e aprendem os odores associados ao alimento (Roces, 

1990, 1994, 2002; Howard et al., 1996). 

Devido à grande diversidade de plantas exploradas pelas formigas 

cortadeiras, estas são consideradas em muitas circunstâncias pragas gerais (Gallo et al., 2002) 

que causam perdas significativas de produção nos sistemas agrícola, pecuário e florestal; 

acarretando sérios prejuízos econômicos.  
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    4.2 Considerações gerais sobre Atta sexdens rubropilosa. 

 

A. sexdens rubropilosa é uma das principais formigas cortadeiras que 

frequentemente ocorrem em áreas reflorestadas. Essa formiga foi responsável por sérios 

prejuízos às essências dos gêneros Eucalyptus e Pinus, no Estado de São Paulo (Amante, 

1967). Além das essências florestais, também há registros de A. sexdens rubropilosa 

explorando espécies de plantas ornamentais e frutíferas (Mariconi et al., 1963).  

A ocorrência de A. sexdens se dá em todo o Brasil, com exceção da 

caatinga e do sertão mais seco do nordeste (Gallo et al., 2002) e se distribui por toda a 

América tropical.  Hiljie et al. (1991) detectaram na Costa Rica, A. sexdens causando sérios 

danos às essências florestais como ciprestes, eucaliptos, pinheiros e acácias.  

Essa espécie é denominada vulgarmente de “saúva – limão” por 

exalar odor característico, semelhante ao cheiro de limão, quando sua cabeça é comprimida. 

Os ninhos dessa espécie possuem o monte de terra superficial 

depositada de forma não compactada e irregular e com câmaras de cultivo de fungo e de 

deposição de lixo situadas em sua grande maioria sob a projeção do monte de terra solta 

(Pretto, 1996). 

A localização dos ninhos se dá sempre próxima a áreas florestadas ou 

reflorestadas (Jacoby, 1943) e se distribuem de maneira regular ou casual, embora a dispersão 

possa ser influenciada pela disposição de estradas ou carreadores nas áreas reflorestadas (Forti 

et al., 1987). 

A. sexdens rubropilosa apresenta forrageamento bastante 

característico, composto por múltiplas fases, nas quais as operárias forrageadoras exploram o 

ambiente através de trilhas, e espalham-se num local de coleta onde cortam geralmente as 

folhas e brotações da região apical dos vegetais. Um grupo de operárias sobe nas plantas e 

inicia o desfolhamento cortando e derrubando as folhas no solo. Outro grupo é responsável 

pelo retalhamento das folhas caídas. As mesmas operárias que retalham, também carregam os 

fragmentos para o formigueiro, onde são processados para o cultivo do fungo (Amante, 1967). 

Ainda pode haver um terceiro subgrupo de operárias que recupera os fragmentos de folhas 

sobre as trilhas e as carregam para o ninho (Fowler & Robinson, 1979). 
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    4.3 Forrageamento 

 

Pode-se entender o forrageamento como um conjunto de atos ou 

estratégias comportamentais que levam os organismos a encontrar e utilizar as fontes de 

energia e nutrientes para a sua sobrevivência (Krebs & Davis, 1987).  

Com relação às formigas cortadeiras, o forrageamento possui etapas, 

as quais envolvem a seleção, corte e transporte do material vegetal para o ninho (Della Lucia, 

1993). A atividade forrageira tem início quando uma operária escoteira encontra uma fonte de 

alimento e recruta suas companheiras através do uso de trilhas utilizadas para o transporte dos 

fragmentos vegetais para o ninho, no entanto o conceito básico do forrageamento é o corte e 

transporte do material vegetal (Cadeño-León, 1984; Forti et al., 1987). 

O forrageamento é um processo complexo, onde os elementos 

individual e social interagem para determinar o carregamento de substrato para a colônia 

(Roces & Hölldobler, 1994). Contudo é difícil distinguir as ações individuais das coletivas, 

devido ao alto grau de integração social da colônia durante a atividade de forrageio (Traniello, 

1989).  

A coleta de substratos envolve gasto de tempo e energia, incluindo 

além da coleta e carga, a transmissão de informações sobre a fonte de alimento descoberta 

(Roces, 1990; Roces & Núñez, 1993; Roces & Hölldobler, 1994). Considera-se ainda, que o 

forrageamento é complexo por envolver a modificação ou processamento do substrato para o 

cultivo do fungo simbionte (Quinlan & Cherrett, 1979).  

Assim torna-se importante investigar como se dá a seleção de plantas 

por formigas cortadeiras e como as características das plantas afetam estes insetos. 

    

 4.4 Seleção de plantas 

 

Das etapas que compreendem o forrageamento pelas formigas 

cortadeiras, a seleção de plantas vem despertando grande interesse dos pesquisadores, 

principalmente ao que se refere às possibilidades de aplicação dos conhecimentos gerados para 

o manejo de áreas cultivadas atacadas e implantação de estratégias de controle destes insetos.  
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As formigas cortadeiras foram consideradas monófagas por 

alimentarem-se de fungo, porém consideradas ecologicamente polífagas pela grande 

diversidade de vegetais cortados, dos quais a seiva é ingerida (Littledyke & Cherrett, 1976). 

Apesar do alto grau de polifagia, as formigas cortadeiras possuem 

certas preferências de corte por determinados grupos de plantas, assim algumas espécies de 

Atta cortam gramíneas na maioria das vezes, enquanto outras cortam tanto gramíneas quanto 

dicotiledôneas. Existindo ainda, aquelas que cortam predominantemente dicotiledôneas, como 

A. sexdens rubropilosa (Mariconi, 1970).  

A seleção de plantas por operárias de Atta spp. foi constatada, 

principalmente através de estudos realizados em ambientes florestais ou vegetação natural, 

onde há grande diversidade de vegetais e compõe o habitat de várias espécies de saúvas (Forti 

et al., 1996; Garcia, 1997). Contudo a capacidade seletiva é manifestada também para plantas 

cultivadas (Pollard et al., 1983).  

Considerando-se grupos de formigas cortadeiras, em particular, 

aqueles, que são especializados em cortar dicotiledôneas ou gramíneas, é possível observar 

que existem nítidas preferências por determinadas espécies de plantas (Cherrett, 1968; 

Rockwood, 1975; Littledyke & Cherrett, 1978; Pollard et al., 1983; Forti, 1985; Vitório, 1996; 

Garcia et al, 2003). 

Schoereder & Coutinho (1991) comprovaram a seleção de plantas de 

cerrado por A. sexdens rubropilosa, constatando assim que determinadas plantas são 

exploradas em maior quantidade pelas formigas. Esse trabalho comprovou, que plantas mais 

cortadas em laboratório são também mais exploradas no campo. Além das preferências, 

verificou-se que em determinados ambientes as formigas cortadeiras, quase sempre evitam o 

corte de algumas espécies vegetais disponíveis a elas, como foi observado para Atta texana 

(Waller, 1982 a, b) e para A. sexdens (Garcia, 1997). 

Para uma melhor compreensão da interação formiga-planta, muitos 

estudos já foram realizados com a finalidade de constatar efeitos arrestantes (Cherrett & 

Seaforth, 1970; Littledyke & Cherrett, 1978), repelentes (Hubert et al., 1987), ou deterrentes 

(Salatino et al., 1998). Contudo, verifica-se uma grande variabilidade na preferência 

apresentada por formigas cortadeiras com materiais naturais e suas frações químicas.  Essa 

variabilidade pode ser explicada pela necessidade nutricional da colônia. Assim as formigas 
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tenderiam a selecionar novas fontes alternativas de substratos (Camargo, 2004). Também é 

possível verificar que em ambiente natural há grande variação entre plantas cortadas pelas 

saúvas durante um mesmo ano (Howard, 1988). 

Therrien (1988) sugere que a preferência individual proporciona 

exploração de maior quantidade de espécies vegetais, que se encontram distribuídas pelas 

trilhas de forrageamento, ocasionando variações na preferência de substratos pela colônia. 

Assim o comportamento individual reflete na variabilidade de preferências da colônia 

(Schneirla, 1952 citado por Therrien, 1988).  

Outros aspectos seriam relacionados ao papel do fungo na seleção de 

plantas no momento do forrageamento, pois o vegetal é utilizado como substrato para o 

crescimento do fungo simbionte (Weber, 1972) ou o efeito do habitat sobre as formigas 

cortadeiras de modo que a seleção pode estar relacionada com experiências anteriores das 

operárias (Fowler, 1982). 

Recentes evidências indicam que as mudanças na seletividade das 

plantas pelas formigas cortadeiras dependem fortemente dos efeitos que o material coletado 

previamente proporciona para o desenvolvimento do fungo simbionte, sugerindo que as 

operárias forrageadoras trocam informações sobre as condições do seu fungo quando estão 

selecionando plantas no exterior do ninho. Uma vez que apesar das operárias forrageadoras 

não processarem diretamente os fragmentos vegetais coletados, semioquímicos do fungo são 

percebidos pelas jardineiras e as informações químicas são transferidas para as forrageadoras 

(Roces 2002). 

Houve estudos que utilizaram diferentes hipóteses para explicar como 

se dá a seleção de plantas por formigas cortadeiras, dentre eles cita-se: os aspectos químicos 

(Cherrett, 1968; Rockwood, 1975), aspectos físicos (Barrer & Cherrett, 1972; Cherrett, 1972; 

Stradling, 1978; Waller, 1982 a, b), conteúdo de água (Rockwood, 1976; Bowers & Porter, 

1981), valor nutricional (Rockwood, 1976), substâncias químicas secundárias (Cherrett, 1972; 

Howard 1987, 1988), distribuição dos recursos palatáveis (Fowler & Stiles, 1980; Forti, 1985), 

arranjo espacial dos túneis de forrageio, dentre outras. 

De acordo com Cherrett (1972), Atta cephalotes seleciona vegetais 

menos duros, densos e mais vigorosos, que possivelmente contêm uma maior quantidade de 

líquido. Esta preferência por folhas novas em relação às velhas, de um mesmo vegetal, 
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também foi constatada por Cherrett & Seaforth (1970), Barrer & Cherrett (1972), Rockwood 

(1976), Littledyke & Cherrett (1978), Waller (1982 a, b) e Nichols-Orians & Schultz (1989). 

A dureza das folhas, densidade e comprimento de tricomas não se 

apresentam como fatores de proteção das plantas contra o ataque de A. cephalotes em floresta 

tropical (Howard, 1988). Por outro lado, segundo Nichols-Orians & Shultz (1989), folhas 

velhas mostraram-se quatro vezes mais duras que as folhas novas de plantas pertencentes à 

família Rubiaceae, exploradas por A. cephalotes; assim as operárias que cortam folhas mais 

velhas apresentam cápsula cefálica significativamente maior do que aquelas que cortam folhas 

novas. Os autores não observaram preferência significativa para folhas novas, quando cortadas 

em discos, sugerindo que a resistência ao corte pode ser o critério mais importante de seleção, 

neste caso. 

Evidências de que fatores físicos influenciam a atratividade das folhas 

às formigas cortadeiras foram obtidas por Barrer & Cherrett (1972), inclusive que cortes ou 

qualquer tipo de dano nas folhas, aumentam a probabilidade da ocorrência de outros cortes por 

A. cephalotes. Cortes simulados, realizados em folhas de Eucalyptus grandis e E. citriodora, 

estimularam as operárias de A. sexdens rubropilosa ao corte (Forti, 1985b). Assim baseando-

se na hipótese de que a forma amostral afeta a atratividade, Santana et al. (1990) estudaram em 

laboratório a preferência de A. sexdens rubropilosa e Atta laevigata por folhas de Eucalyptus 

urophila e E. saligna, cortadas em fragmentos nos formatos circular, semicircular, triangular e 

quadrangular, constatando que todas as formas foram igualmente atrativas as duas espécies de 

formigas. Deve-se considerar que os autores utilizaram apenas uma colônia de cada espécie 

para os experimentos. Resultados semelhantes foram obtidos por Della Lucia et al. (1995), em 

três colônias de Acromyrmex subterraneus subterraneus Forel, 1983, em estudos de não 

preferência as folhas de E. saligna, também cortadas nas formas quadrangular, triangular, 

circular e semicircular. No entanto os autores concluíram pela necessidade de utilizar maior 

numero de colônias na condução dos experimentos. 

Quanto ao conteúdo de água na vegetação, como fator de seleção de 

plantas, Rockwood (1976) obteve dados que relacionam a alta proporção de água nas folhas 

que são palatáveis às espécies de Atta, quando comparadas às folhas não palatáveis. Estudos 

realizados por Bowers & Porter (1981) confirmam a importância dos teores de água 

relacionados com a palatabilidade dos vegetais para Atta  colombica.  
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Mudanças temporárias nas defesas físicas (Johnson, 1975), nos 

compostos químicos secundários (Hubell et al., 1984) e no valor nutricional das plantas, 

influenciam na seleção dos vegetais pelas formigas cortadeiras. Segundo Howard (1987) 

poucos são os trabalhos que buscam explicar a importância relativa de cada fator, 

possibilidade de interações entre dois ou mais fatores expressos nas plantas. Desta forma, o 

autor estudou o papel dos nutrientes, da água e dos compostos secundários na seleção de 

plantas por A. cephalotes, durante o período de forrageamento mais intenso da espécie em 

floresta tropical. A partir dos resultados, o autor constatou a possibilidade dos compostos 

secundários serem os fatores mais expressivos na seleção de plantas.  

Mais tarde, estudando novamente A. cephalotes, e avaliando a seleção 

de plantas em função dos aspectos físicos, disponibilidade de água e de nutrientes, e 

compostos secundários, Howard (1988) concluiu que a dureza e densidade de tricomas não 

detêm o ataque de formigas cortadeiras. Além de detectarem combinações entre compostos 

químicos secundários e disponibilidade de nutrientes. 

A composição qualitativa e quantitativa de substâncias químicas 

secundárias, não participantes dos processos metabólicos das plantas, tais como glicosídeos, 

alcalóides, terpenóides, fenólicos, óleos essenciais, dentre outros podem ser responsáveis pela 

preferência ou rejeição das formigas cortadeiras por substratos vegetais (Cherrett & Seaforth, 

1970; Quinlan & Cherrett, 1977; Lyttledyke & Cherrett, 1978 a, b; Bowers & Porter, 1981; 

Chen et al., 1984; Hubbell et al., 1984; Hubert & Wiemer, 1985; Okunade & Wiemer, 1985 a, 

b; Howard, 1987; Rahbé et al., 1988; Howard et al., 1989; Sugayama & Salatino, 1995; 

Salatino et al., 1998; Hebling-Beraldo et al., 1991; Mazzafera, 1991). 

De acordo com Littledyke & Cherrett (1978), o estímulo gerado pelo 

substrato no reconhecimento da fonte alimentar pode ser dividido em 3 etapas: a) compostos 

químicos atrativos, que podem causar a movimentação das formigas em direção ao material a 

ser forrageado. O contrário ocorre com compostos repelentes, que promovem o não 

carregamento do material; b) compostos arrestantes, responsáveis pela parada do fluxo das 

formigas para uma investigação do material oferecido; c) o corte, carregamento e incorporação 

do material, estão na dependência do balanço de compostos repelentes e arrestantes do 

material. 
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Dentre os fatores que levam as formigas cortadeiras a selecionarem 

um vegetal para ser cortado e transportado ao ninho, se faz necessária a observação não 

somente de maneira isolada, como também é importante muitas vezes compreender a 

relevância que representam as interações entre fatores e sua influência sobre a seleção de 

plantas pelas formigas cortadeiras e seu fungo.  

 

    4.5 As formigas cortadeiras e o fungo simbionte 

 

Todas as espécies de formigas da tribo Attini, são cultivadoras 

obrigatórias do fungo. O substrato coletado para a cultura fúngica varia de gênero para gênero, 

assim os gêneros mais basais utilizam materiais como fezes e carcaças de insetos, enquanto 

que os gêneros mais derivados, como Atta e Acromyrmex, cultivam o fungo quase que 

exclusivamente em material vegetal fresco como folhas e flores (Martin, 1970).   

O fungo simbionte L. gongylophorus tem como reserva energética 

básica o glicogênio, nos primeiros estágios de formação dos gongilídeos (Kermarrec et al., 

1986). Os polissacarídeos dos gongilídeos maduros encontram numa forma prontamente 

assimilável pelas formigas (Quinlan & Cherrett, 1979). Weber (1972) define os gongilídeos 

como dilatações na parte central ou final das hifas e estáfilas como conjunto de gongilídeos.  

Estudos bioquímicos e micromorfológicos confirmam que os fungos 

simbiontes de Attini são basidiomicetos, os quais estão divididos em três grupos: G1- inclui os 

fungos cultivados pelos gêneros Atta, Acromyrmex, Trachymyrmex e Sericomyrmex; único 

grupo que possui gongilídeos; G2- cultivados pelas espécies morfologicamente derivadas do 

gênero primitivo Apterostigma, possuem abundantes grampos de conexão e hifas aéreas 

extremamente alongadas, que em algumas espécies servem como proteção aos ninhos; G3- 

cultivados pelos gêneros Cyphomyrmex, Mycetosorites, Mycetophylax, Mycocepurus, 

Mycetarotes e Myrmecocrypta, são relativamente mais heterogêneos, com alguns exemplares 

mais próximos ao grupo G1, enquanto outros estão mais relacionados a espécies de 

basidiomicetos não domesticados pelas formigas (Chapela et al., 1994). 

Quanto à estrutura dos jardins de fungo cultivados por Atta e 

Acromyrmex, estes se constituem de pequenos fragmentos de substrato vegetal, sustentado por 

denso crescimento micelial (Martin, 1970). Bass & Cherrett (1995) demonstraram que o 
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jardim de fungo de A. sexdens possui inúmeras pequenas cavidades, sendo a maioria delas 

(74,7%) acessíveis apenas por operárias mínimas e fornece grande área superficial interna. As 

superfícies internas apresentam maior quantidade de gongilídeos por unidade de área em 

relação à superfície externa.  

A constante coleta de plantas por formigas cortadeiras é fundamental 

para a manutenção da cultura fúngica, no entanto discute-se qual é a participação do fungo 

simbionte na aceitação ou rejeição de substratos pelas operárias. 

 

    4.6 Papel do fungo na seleção de plantas 

 

Tem-se o conhecimento de que as formigas cortadeiras ingerem seiva 

das plantas durante o corte e preparação destes (Littledyke & Cherrett, 1976; Bass & Cherrett, 

1995; Andrade 1997; Forti & Andrade, 1999), porém, a principal utilização do vegetal se dá 

na forma de substrato para o cultivo do fungo simbionte (Weber, 1972).   

Informações sobre os aspectos físicos e químicos das plantas, 

substratos selecionados e seus efeitos no crescimento do fungo simbionte, são escassas. 

Contudo, considerando-se que as formigas cortadeiras exibem certas preferências por 

determinadas plantas, alguns autores estudaram a possibilidade de que tais substratos 

promovam maiores taxas de crescimento para o fungo simbionte (Quinlan & Cherrett,1978; 

Mudd & Bateman, 1979; Boaretto, 2000; Noronha et al., 2003) 

Para tanto, o estudo do papel do fungo na seleção de plantas surgiu 

como uma possibilidade de tentar melhor compreender o complexo sistema de escolha de 

substratos. Assim, Quinlan & Cherrett (1978), verificaram aspectos da simbiose entre as 

formigas Acromyrmex octospinosus e A. cephalotes e seus respectivos fungos simbiontes, 

constatando que as operárias de A. octospinosus preferiram em termos de carregamento, os 

substratos: cevada, polpa cítrica, lentilha e flocos de milho, nesta ordem, apesar de algumas 

variações entre as colônias; enquanto que A. cephalotes preferiu polpa cítrica. No entanto, as 

taxas de crescimento do fungo, em meio artificial contendo os mesmos substratos, foram 

superiores naqueles contendo cevada e inferiores naqueles contendo polpa cítrica, para ambas 

as espécies. Os autores concluíram que as formigas não selecionam necessariamente materiais 

que propiciam o melhor crescimento para o fungo. 
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Mudd & Bateman (1979) utilizaram informações sobre as taxas de 

desenvolvimento do fungo simbionte de A. cephalotes em substratos mais aceitos pelas 

operárias para explicar essas preferências. Os autores constataram que o crescimento do fungo 

em meio de cultura contendo extratos de plantas selecionadas pelas formigas, foi afetado pelas 

espécies vegetais, pH, concentração dos extratos e pré-tratamento dos substratos pelas 

formigas. Não foi possível estabelecer relações entre taxa de crescimento e a preferência de 

forrageio. No entanto foram encontrados indícios de que as plantas mais atrativas promoveram 

maior crescimento do fungo. Também foi constatado pelos autores que o crescimento do 

fungo pode ser mais afetado por inibidores de crescimento do que pela disponibilidade de 

nutrientes.  

Lapointe et al. (1996) estudaram o comportamento de forrageio de 

Acromyrmex landolti e A. laevigata em relação ao carregamento de espécies de gramíneas 

forrageiras e o crescimento do fungo simbionte de ambas as espécies em meio artificial 

contendo extratos aquosos das plantas estudadas. Constatou-se que para as duas espécies de 

formiga, ocorreram reduções na taxa de crescimento do fungo nos meios contendo extratos das 

espécies pouco atrativas ao corte (Brachiaria spp.). Os autores concluíram que a “resistência” 

a Brachiaria spp. é conferida por fatores inibitórios da planta ao fungo simbionte. Estes 

resultados foram confirmados por Cromme (1998).  

Para A. capiguara, verificou-se que as gramíneas mais aceitas foram: 

Saccharum officinarum (cana-de-açúcar), Pennisetum purpureum (capim elefante), 

Hiparrhenia rufa (capim jaraguá) e Paspalum spp. (grama batatais), nesta ordem 

respectivamente. No entanto, verificou-se que os extratos de cana e braquiária foram 

desfavoráveis ao crescimento do fungo (Boaretto, 2000). 

No Brasil, muitos trabalhos têm demonstrado que as formigas 

selecionam plantas com compostos atrativos ou estimulantes. Porém, a presença de 

substâncias repelentes e tóxicas às formigas ou ao fungo cultivado, pode estar mascarada. 

Dentro desta linha de pesquisa que procura plantas tóxicas para controle de formigas 

cortadeiras encontram-se trabalhos com gergelim (Sesamum indicum) (Hebling-Beraldo et al., 

1986; Bueno et al., 1995; Pagnocca et al., 1996; Costa et al., 1997; Sinhori et al., 1997), 

mamona (Ricinus communis) (Fernandes et al., 1997), Canavalia ensiformes (Takahasahi-Del-

Bianco et al., 1997), e Virola (Pagnocca et al., 1996). Com esta perspectiva, existem indícios 
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de que o fator de seleção pode estar mais relacionado com a preferência da formiga à planta e 

não com o substrato que promove uma maior taxa de crescimento do fungo simbionte. 

Contudo, Ridley et al. (1995) observaram que as formigas percebem e 

rejeitam substratos que causam injúrias ao fungo simbionte, através da montagem de 

bioensaios onde os autores impregnaram polpa de laranja com um fungicida (cycloheximide) e 

ofereceram para colônias de Atta e Acromyrmex. No início a polpa foi bem aceita, porém com 

o passar do tempo, as formigas rejeitaram o substrato por várias semanas. Os autores 

sugeriram que este comportamento de rejeição está relacionado com a produção de 

semioquímicos pelo fungo durante o estresse causado pelo fungicida e disseminado entre as 

formigas por trofalaxia ou “grooming” (ato de limpeza onde as formigas lambem umas as 

outras e também se lambem). 

Portanto, a proposta do trabalho foi gerar informações, que possam 

esclarecer como A. sexdens rubropilosa seleciona substratos para a colônia, perante estímulos 

físicos e químicos das plantas, além do efeito dos extratos vegetais sobre o desenvolvimento 

do fungo simbionte, a fim de obter fundamentação para escolher substratos e estratégias de 

controle de formigas cortadeiras. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os estudos foram desenvolvidos no Laboratório de Insetos Sociais – 

Praga, pertencente ao Departamento de Produção Vegetal - Setor Defesa Fitossanitária – 

Faculdade de Ciências Agronômicas – Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus de 

Botucatu, SP, no qual foram mantidas as colônias de A. sexdens rubropilosa e conduzidos os 

bioensaios. 

 

    5.1 Áreas dos estudos 

 

As plantas utilizadas nos experimentos, exceto Ligustrum sp., foram 

coletadas em mata secundária pertencente ao Parque Municipal de Botucatu, SP.  

A vegetação da mata é classificada como secundária mesófila 

semidecídua, localizada no Planalto Central, de acordo com Rizzini (1979), cujo fragmento 

utilizado abrange cerca de 2,5 ha dos 12 ha pertencentes ao Parque Municipal. 

 

    5.2 Identificação das plantas 

 

As espécies vegetais foram identificadas com o auxílio de um 

herbário, confeccionado e utilizado por Garcia (1997), em seus experimentos de campo. Além 
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do herbário aproveitaram-se também as marcações feitas em placas numeradas e fixadas nas 

plantas, as quais foram utilizadas nos experimentos de campo citados. 

 

    5.3 Montagem e manutenção das colônias de Atta sexdens rubropilosa em laboratório 

 

As colônias utilizadas nos experimentos tinham dois anos de idade, e 

desenvolveram-se a partir de içás coletadas após o vôo nupcial, em outubro de 2002. Os 

formigueiros foram mantidos em laboratório a 24º C e umidade relativa aproximada de 70%. 

O espaço físico disponível para cada colônia restringiu-se a três potes de acrílico, sendo 

destinados à arena de forrageio (abastecimento com folhas), cultivo de fungo, e deposição de 

lixo (restos do jardim de fungo, operárias mortas e outros materiais). O recipiente destinado à 

câmara fúngica possuiu volume de 1,5 L e recebeu uma camada de 1 cm de gesso revestindo o 

fundo para manutenção da umidade. A arena de forrageio e o lixo foram ligados à câmara de 

fungo através de tubos de borracha transparente. Apenas a arena de forrageio foi substituída 

antes dos experimentos por bandejas com 40 cm de largura por 60 cm de comprimento. A 

bandeja também teve função de arena de forrageio, contudo sua utilização proporcionou 

melhorias na distribuição e visualização dos substratos oferecidos.  

Uma vez estabelecidas, as colônias foram mantidas com dieta 

diversificada constituída por folhas de Ligustrum sp., Acalypha sp., Citrus sp. e flores de Rosa 

sp., além de cereais como flocos de aveia e milho triturado. Periodicamente o lixo foi retirado, 

antes que ocupasse todo o volume do recipiente destinado ao mesmo.  

 

    5.4 Aceitação das plantas de mata secundária pelas operárias através da resistência 

mecânica ao corte e palatabilidade das folhas 

 

Folhas de Alchornea triplinervia (Spreng.) M. Arg. (Euphorbiaceae), 

Faramea cyanea Mull. Arg (Rubiaceae), Croton floribundus Spreng. (Rubiaceae), 

Actinostemom communis (Muell.Arg.) Pax. (Euphorbiaceae), foram oferecidas para as 

operárias e avaliadas quanto às características físicas e químicas, sendo o controle 

confeccionada com papel de filtro. 
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As folhas foram oferecidas na arena de forrageio dos formigueiros sob 

três formatos: inteiras, cortadas em círculos grandes (2,5 cm diâmetro) e cortadas em círculos 

pequenos (0,5cm de diâmetro) (Waller, 1982 a). Para cada unidade de folha recortada ou 

inteira, foi confeccionada uma replica em papel filtro, constituída como controle. Neste estudo 

realizaram-se quatro experimentos, sendo um para cada espécie de planta. Portanto, cada 

planta e seu respectivo controle foram oferecidos separadamente para cinco colônias.  

Para padronizar os bioensaios, tomou-se como base as folhas vegetais 

inteiras, em número de três, sendo que tanto os discos grandes como os pequenos foram 

somados até que atingissem o mesmo valor da massa obtida para as folhas inteiras. Com as 

folhas de papel filtro, o procedimento foi o mesmo, sendo que o ponto de partida foi uma 

réplica da folha vegetal recortada em papel. Portanto, a quantidade de folhas cortadas e 

carregadas foi medida em massa, através da diferença entre a massa final e a massa inicial 

encontradas na arena de forrageio.  

Por meio da exposição de duplicatas das folhas dos bioensaios ao 

ambiente experimental, e a diferença entre a massa final e a inicial foi possível estimar a 

quantidade de água perdida pelas folhas durante o experimento. 

Todo o material utilizado foi devidamente limpo para que não 

houvesse resíduos de outros materiais, que não os do experimento, principalmente aqueles 

relacionados com odores perceptíveis pelas formigas. Cada experimento foi constituído por 

seis tratamentos (Folha inteira vegetal: FIv; Disco grande vegetal: DGv; Disco pequeno 

vegetal: DPv; Folha inteira de papel: FIp; Disco grande papel: DGp e Disco pequeno papel: 

DPp) com cinco repetições. 

Para a análise dos resultados utilizaram-se as possibilidades propostas 

por Waller (1982 a), que pode ser resumida da seguinte forma:  

Se as folhas forem quimicamente impalatáveis para as formigas, as 

folhas inteiras e ambos os tamanhos de discos deverão ser rejeitados; 

Se as folhas forem palatáveis, porém duras demais para serem 

cortadas, espera-se que apenas os discos pequenos sejam carregados pelas formigas. 

Se as folhas forem palatáveis e possíveis de serem cortadas pelas 

formigas, porém evitadas na natureza, as substâncias atrativas podem estar mascaradas. Se 
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isso for verdade, discos de ambos os tamanhos deverão ser aceitos, porém as folhas inteiras 

rejeitadas. 

Os ensaios foram encerrados quando um dos tratamentos foi 

completamente removido da arena de forrageio. A avaliação dos experimentos foi feita através 

da pesagem da massa foliar retirada pelas operárias. Os dados coletados foram submetidos a 

analise de variância (ANOVA) e posteriormente teve suas médias comparadas através do teste 

de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade.     

 

    5.5 Papel do fungo na seleção de plantas por Atta sexdens rubropilosa 

 

         5.5.1 Isolamento, repicagem e manutenção do fungo simbionte de Atta sexdens 

rubropilosa 

 

 Numa etapa anterior aos experimentos de atratividade, no laboratório 

de Insetos Sociais - Praga, cepas do fungo simbionte L. gongylophorus foram isoladas a partir 

de fragmentos retirados do jardim de fungo cultivado pelas formigas. O micélio foi cultivado 

em placas de Petri com meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar), 27g/L. A massa 

micelial foi repicada também em meio BDA, com a finalidade de se obter maior quantidade de 

inóculos para os bioensaios. O pH dos meios de cultura foi ajustado para uma faixa próxima 

de 5,1 para todos os tratamentos. 

O isolamento do fungo procedeu-se a partir da montagem de lâminas 

com fragmentos do fungo, onde foi possível observar ao microscópio óptico a presença de 

gongilídeos, que são dilatações da parte central ou final das hifas. Essas estruturas são ricas 

em glicogênio e carboidratos, os quais responsáveis por parte da dieta das formigas (Weber, 

1972). Desta forma, por serem exclusivos do fungo simbionte de formigas cortadeiras, a 

presença de estáfilas (conjunto de gongilídeos) confirmou que se tratava realmente do fungo 

simbionte.  

A repicagem para a manutenção da colônia fúngica foi realizada 

através do implante de fragmentos do  fungo (Figura 2.A) em meio BDA contido no interior 

de placas de Petri, numa câmara de fluxo laminar e com os devidos procedimentos de  
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assepsia adotados para o manuseio do material. As placas foram mantidas em câmaras B.O.D. 

entre 25ºC ± 1ºC na ausência de luz. 
 

         5.5.2 Ensaios de atratividade das folhas às operárias 
 

 Na avaliação da atratividade exercida pelas plantas da mata às 

formigas, as colônias foram acopladas a uma bandeja plástica com função de arena de 

forrageio, na qual foi confrontado o carregamento de discos de folhas de A. communis, A. 

triplinervia, C. floribundus e F. cyanea. As folhas foram coletadas na mata e transportadas 

imediatamente ao laboratório, onde estas foram perfuradas com vazadores de metal para a 

retirada de discos de meio cm de diâmetro. Na troca de planta a ser recortada, os vazadores 

(instrumentos de corte) foram limpos com álcool 70% e água destilada, para que não houvesse 

interferência de odores entre tratamentos. 

 Nas 24 horas antecedentes aos experimentos de atratividade, as 

colônias não receberam folhas com a finalidade de se evitar a interferência de outros 

substratos que não os do experimento, além de motivar o forrageamento. As bandejas foram 

acopladas às colônias com uma hora de antecedência ao ensaio e permaneceram vazias, sem 

operárias circulando, pois o túnel de acesso manteve-se obstruído por uma rolha de borracha 

até o momento das plantas serem oferecidas. 

 Durante os ensaios, foram tomados todos os cuidados possíveis 

para que não houvesse perturbação das operárias, desde a retirada da rolha até evitar que 

massas de ar deslocassem fortemente próximo à arena de forrageio. 

  Os discos foram oferecidos em número de 15 unidades de cada 

espécie vegetal por apresentação, contidos em placas de Petri com 10 cm de diâmetro e meio 

cm de altura das bordas. Os bioensaios foram realizados em duas épocas do ano, a primeira em 

março e a segunda em agosto de 2005. O delineamento experimental foi constituído por quatro 

tratamentos (espécies vegetais) e apresentados quatro vezes para cada uma das cinco 

repetições (colônias). O experimento encerrou no momento em que todos os discos de uma 

espécie foram carregados para o interior da colônia, quando então foram contabilizados 

fragmentos restantes de cada tratamento. Avaliando-se o número de fragmentos carregados 

pelas saúvas através dos que sobraram na arena de forrageio. Os dados foram submetidos à 
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análise de variância (ANOVA) e posterior comparação das médias através do teste de Tukey-

Kramer com 5% de probabilidade. 

 

         5.5.3 Preparação dos extratos aquosos de folhas e do meio de cultura 
 

Concomitantemente aos ensaios de atratividade das plantas da mata, 

os extratos vegetais foram obtidos através da limpeza das folhas e processamento em água 

destilada e autoclavada das mesmas plantas oferecidas às formigas, inclusive pertencentes ao 

mesmo lote coletado. 

Antes de serem processadas, as folhas foram lavadas em água corrente 

para a remoção de resíduos como poeira e outros materiais indesejáveis presentes na superfície 

foliar. Cada espécie vegetal passou separadamente por processo químico de assepsia, que 

consistiu na imersão das folhas em soluções de álcool etílico (70%) por 10 segundos, 

Hipoclorito de sódio (0,5%) por cinco minutos e sulfato de estreptomicina (50mg/L) por 10 

minutos. Entre imersões, as folhas foram lavadas em água destilada para a retirada de resíduos 

das soluções assépticas. Sendo que, ao terminar o tratamento, cada lote de folhas foi 

submetido a três lavagens sucessivas com água destilada.  

As folhas foram maceradas em um aparelho liquidificador, utilizando-

se 50g de massa verde/ 100mL de água destilada e autoclavada. Após o processamento das 

folhas, os extratos aquosos passaram por filtros de Nylon® tipo coador de café e papel filtro 

para a remoção do excesso de fibras vegetais, e, foram armazenados em Erlenmeyers com 

capacidade de 125mL devidamente tampados com rolhas feitas de algodão e recobertos por 

papel alumínio, como se procede em experimentos de microbiologia. O processo de 

maceração das folhas e a filtragem dos extratos foram realizados no interior de uma câmara de 

fluxo laminar de ar. 

Para cada tratamento utilizou-se 250mL de meio de cultura BDA 

(12g/L) mais agar-ágar (4g/L) autoclavados a 121º C por 20 minutos. Antes de receber os 

extratos aquosos, o meio de cultura foi resfriado à temperatura de aproximadamente 60º C, 

recebeu antibacteriano sulfato de estreptomicina na proporção de 50mg/L e finalmente 10 mL 

de extrato vegetal com o auxílio de uma pipeta acoplada a uma pêra. O controle foi preparado 

apenas com meio BDA, sem adição de extratos vegetais. O potencial hidrogeniônico (pH) foi 
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medido através da retirada de alíquotas do meio mais extrato e analisados no eletrodo de um 

peagâmetro devidamente calibrado antes da medição de cada tratamento. O pH foi ajustado 

para 5,1 ± 0,1 com a adição de solução de 1% de ácido acético ou hidróxido de sódio 

conforme a necessidade de baixar ou elevar o pH respectivamente.  

Uma vez preparados, os meios foram vertidos em placas de Petri. 

Todas as etapas de preparação dos meios de cultura e extratos vegetais, exceto o processo de 

autoclavagem e lavagem das folhas, foram realizados em câmara de fluxo laminar e 

manuseados com cuidado para se evitar contaminações por microorganismos. 
 

         5.5.4 Inoculação do fungo nos meios acrescidos com extratos vegetais 

 

A inoculação do fungo foi realizada em meio BDA (12g de BDA/L de 

água) acrescido com extratos aquosos de folhas frescas das espécies de plantas da mata 

secundária.  

Os fragmentos do inóculo foram removidos das placas de repicagem 

com o auxilio de um furador para meio de cultura e alças de platina. As porções retiradas 

mediram 0,5 cm de diâmetro no momento da transferência para as placas com meio mais 

extrato, e o controle.  

Todo o procedimento ocorreu no interior de uma câmara de fluxo 

laminar, equipamento que protege materiais microbiológicos contra contaminantes, através da 

geração de fluxo de ar “limpo” (filtrado), estrategicamente posicionados para reduzir a 

incidência de partículas dispersas no ar sobre o material de trabalho. Também utilizou-se a 

chama de uma lamparina abastecida com álcool para a flambagem do material metálico e 

bordas das placas, além disso, esses recipientes foram vedados com um filme de polietileno.  

Após a inoculação, as placas com extratos de plantas acompanhadas 

das placas destinadas para  serem controle foram mantidas em câmaras B.O.D. entre 

temperaturas de 25ºC ± 1ºC na ausência de luz por 21 dias. 
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         5.5.5 Manutenção e avaliação do crescimento das culturas fúngicas 

 

As culturas fúngicas foram mantidas em câmaras de germinação tipo 

B.O.D., com temperatura de 25º C ± 1º C e ausência de fotofase.  
O desenvolvimento do fungo nos meios de cultura acrescidos com os extratos 

vegetais foi avaliado pelo crescimento radial do micélio e observação da presença de estáfilas de cada cultura, 

efetuando-se as devidas medições após 21 dias de incubação. 

O crescimento do fungo foi observado através das medições do 

diâmetro micelial. Cada placa teve o fundo marcado por duas linhas perpendiculares entre si 

(L1 eL2) (Figura 1), tendo o local de implante do fungo coincidente com o local onde ocorreu 

o cruzamento dos traços. Assim registrou-se para cada placa, duas medidas de diâmetro.  

 

 

 

  

 

 

 

 

F

M

L1
L2 

Figura 1. Ilustração da placa com as marcações para a medição do diâmetro micelial F= Fungo; M= Meio de 
cultura. 

O delineamento experimental utilizado foi de cinco tratamentos 

(extratos aquosos de plantas e controle) com 15 repetições (número de placas). Para a análise 

estatística os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e posterior 

comparação das médias através do teste de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade. 
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    5.6 Influência dos estímulos físicos e químicos do substrato no corte por Atta sexdens  

rubopilosa 

 

Para esta etapa dos estudos foram utilizadas folhas de papel filtro 

recortadas no formato de folhas de Ligustrum sp. contendo medidas de 7 cm de comprimento 

por 3 cm de largura. Em alguns tratamentos foram realizados recortes em forma de “v”, 

assumindo a função de estímulo físico ao corte (Forti, 1985 b). Os recortes, feitos em número 

de seis em cada lado dos bordos das folhas, possuíram 0,5 cm adentrados às folhas. Todas as 

folhas seguiram o mesmo padrão com relação ao formato e localização do recortes. Os 

estímulos químicos ao corte foram dados através da impregnação do papel com extrato aquoso 

de folhas maduras de Ligustrum sp.. O extrato foi obtido através da maceração das folhas 

frescas recém coletadas, adicionas com água destilada na proporção de 2:1 (massa de H2O/ 

massa de folhas frescas). Antes da maceração, todas as folhas foram lavadas e secas. A idade 

das folhas foi padronizada através da coloração e tamanho do limbo foliar (Barrer & Cherrett, 

1972), além de serem coletadas sempre da mesma posição nos ramos (ex: 3º par a partir da 

extremidade do ramo), sempre na região medial das plantas. 

 As folhas de papel filtro foram imersas nos extratos e secas em 

estufa a menos de 50ºC por menos de 10 minutos, para a retirada do excesso de água.  Os 

tratamentos constituíram-se de folhas contendo supostos estímulos físicos, químicos ou 

ambos, além da ausência de estímulos (controle). Portanto foram oferecidos ao mesmo tempo 

quatro tipos de folhas de papel: folhas sem recortes e sem extrato (Fi), folhas apenas com 

extrato (Fie), folhas apenas com recortes (Fr) e folhas com recortes e extratos (Fre) (Figura 2. 

D e Figura 2.E). Participaram do experimento, cinco colônias de formigas, as quais receberam 

os tratamentos três vezes cada. As folhas foram dispostas aleatoriamente na arena de 

forrageio.  

 A avaliação dos experimentos foi feita através da contagem do 

número de cortes realizados pelas operárias nas folhas. Antes que o primeiro fragmento de um 

dos tratamentos fosse retirado, o ensaio foi encerrado. Os dados coletados foram submetidos a 

análise de variância (ANOVA) e posteriormente teve suas médias comparadas através do teste 

de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade.      
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    5.7 Influência da dureza e idade das folhas na preferência por Atta sexdens rubropilosa 

 

Corte de folhas de papel com diferentes gramaturas e impregnadas com extrato de folhas 

com diferentes idades de Ligustrum sp.   

As folhas foram confeccionadas em papel sulfite nas gramaturas de 

75g/ m2 e 120g/m2 no formato de folhas naturais, as quais foram impregnadas com extratos de 

folhas novas e de folhas velhas de Ligustrum spp.    

As folhas foram escolhidas pela localização nos ramos, espessura do 

limbo, coloração e tamanho (Barrer & Cherrett, 1972). Sendo que as folhas novas 

localizavam-se nas extremidades dos ramos das plantas, possuíam o limbo pouco espesso, de 

coloração verde claro e de menor tamanho quando comparadas às folhas mais velhas que se 

localizavam na região basal dos ramos, com limbo espesso e coriáceo, cor escura e 

consideravelmente maior que as novas. Folhas com diferentes idades foram coletadas nas 

mesmas plantas e levadas diretamente para o laboratório, onde sofreram maceração para 

posterior impregnação das folhas de papel.  

Os extratos foram obtidos através da maceração das folhas novas e 

velhas com adição de água destilada na proporção de 2: 1; água (g) / folha(g), nos quais foram 

imersas tanto as folhas de papel com75g/m2 quanto às de 120g/m2. Após a imersão as folhas 

de papel foram levadas à estufa aquecida à temperatura de 50º C com a porta aberta, onde 

permaneceram por 10 minutos, apenas o suficiente para a retirada de água.   

Os tratamentos constituíram-se de folhas de papel recortadas no 

formato semelhante ao de uma folha natural de Ligustrum sp. com medidas de sete cm de 

comprimento por três cm de largura em ambas as gramaturas e impregnadas por extratos de 

folhas novas ou velhas. Assim os quatro tratamentos foram: folhas com 75g/m2 com extrato de 

folhas novas (75n) (simulação das condições naturais); folhas de 75g/m2 com extratos de 

folhas velhas (75 v); folhas de 120g/m2 com extratos de folhas novas (120n); folhas de 

120g/m2 com extratos de folhas velhas (120 v) (simulação das condições naturais).  As folhas 

foram oferecidas três vezes, para cada uma das cinco colônias de saúvas, sendo que todos os 

tratamentos estiveram presentes ao mesmo tempo na arena de forrageio. As folhas e formigas 

foram manuseadas com pinças e material apropriado para tal, evitando-se o contato direto com 

as mãos.  
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A avaliação dos experimentos foi feita através da contagem do 

número de cortes realizados pelas operárias nas folhas. Antes que o primeiro fragmento de um 

dos tratamentos fosse retirado, o ensaio foi encerrado. Os dados coletados foram submetidos a 

analise de variância (ANOVA) e posteriormente teve suas médias comparadas através do teste 

de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade.   

 

    5.8 Localização da desfolha em plantas artificiais 

 

         5.8.1 Desfolha em plantas artificiais contendo folhas de Ligustrum sp. 

 

As plantas artificiais foram confeccionadas em madeira, as quais 

possuíram o eixo principal com formato cilíndrico, contendo aproximadamente dois 

centímetros de diâmetro e dividido em quatro patamares eqüidistantes de 15 cm ao longo de 

seu comprimento. Os galhos, também em formato cilíndrico, com 0,4 cm de diâmetro e 24 cm 

de comprimento, dispunham-se levemente inclinados para cima, sendo que a extremidade de 

cada galho situava-se a 10 cm acima da inserção dos mesmos. Portanto, formando um ângulo 

de aproximadamente 25º entre um plano horizontal imaginário transversal ao eixo central da 

planta e os ramos destas (Figura 2. B). 

As plantas artificiais tinham eixo central com 60 cm altura e 

extremidade dos ramos mais altos atingiram a altura de 70 cm. A inserção de cada patamar, a 

partir da base foi respectivamente 15 cm, 30 cm, 45 cm e 60 cm e a extremidade de cada ramo 

atingiu 10 cm acima da inserção, atingindo assim 25 cm, 40 cm, 55 cm e 70 cm. Os patamares 

foram chamados de h1, h2, h3 e h4, contando-se da base para o ápice das plantas artificiais, 

que foram semelhantes às plantas estudadas por Schlindwein (1996). 

As folhas de Ligustrum sp., recém coletadas, foram presas pelos 

pecíolos com alfinete entomológico nº. 00. Todas as folhas foram fixadas com a porção 

abaxial voltada para baixo, posição que normalmente são encontradas nas plantas. Além disso, 

as folhas utilizadas, jovens na maioria das vezes, foram muito semelhantes entre si quanto à 

idade, área do limbo e diâmetro do pecíolo para cada bioensaio. Cada ramo continha uma 

folha localizada em sua extremidade, constituindo um total de 12 por bioensaio (Figuras 2. B e 

Figuras 2.C). 
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Os experimentos foram conduzidos em laboratório, à temperatura de 

24ºC e umidade relativa do ar em torno de 60%, onde as plantas foram oferecidas às operárias 

de A. sexdens rubropilosa numa arena de forrageio, a qual foi constituída por uma bandeja 

plástica acoplada à câmara de cultivo de fungo, por uma mangueira de borracha.  

Uma camada de talco neutro foi impregnada nos bordos da bandeja 

para evitar a fuga das formigas. Além da arena de forrageio, as câmaras de fungo possuíram 

ligação com um recipiente destinado ao lixo. A cultura de fungo, com aproximadamente 1,5L 

foi sustentada por uma base feita de gesso contendo um centímetro de espessura, mantida 

úmida, ambas localizadas no interior de pote plástico. As colônias ficaram sem abastecimento 

de folhas por 24 horas antes do início de cada bioensaio. O jejum teve a finalidade de evitar a 

interferência de outros substratos, que não os do experimento.  

O experimento foi constituído de quatro tratamentos (patamares) 

oferecidos para cinco colônias (repetições) com três apresentações por colônia.  

 As apresentações encerraram-se somente quando todas as folhas de 

um dos quatro patamares foram derrubadas pelas operárias, através do corte dos pecíolos ou 

do limbo foliar. Os valores encontrados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

posterior comparação das médias através do teste de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade. 

 

         5.8.2 Desfolha em plantas artificiais contendo folhas de plantas da mata 

 

As estruturas de madeira das plantas artificiais, utilizadas nessa etapa 

dos experimentos foram as mesmas citadas no item anterior. No entanto houve diferença no 

formato e na maneira com que as folhas foram oferecidas para as formigas. Assim, folhas 

frescas de A. communis, A. triplinervia, C. floribundus e F. cyanea foram coletadas na mata, 

levadas ao laboratório e utilizadas em torno de uma hora após a coleta, caso o período de 

tempo fosse maior as folhas foram armazenadas em aparelho refrigerador.  

Os discos das folhas foram recortados com a ajuda de vazadores de 

metal contendo 2,5cm de diâmetro. Cada ramo da planta artificial continha em sua porção 

superior três discos apoiados e presos por alfinetes entomológicos, através de um furo 

localizado no centro de cada disco, totalizando nove discos por patamar. Cada patamar 

recebeu discos de mesma espécie vegetal. As plantas artificiais foram oferecidas quatro vezes 
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para as colônias, do modo que cada espécie vegetal ocupasse um diferente patamar por 

apresentação. 

Antes de serem presos às plantas, os discos vegetais foram pesados 

separadamente por espécies e réplicas dos mesmos foram utilizadas expostas ao ambiente dos 

experimentos, com o intuito de estabelecer fatores de correção para a perda d’água do material 

cortado pelas operárias, as replicas ficaram expostas exatamente o tempo entre o início e o 

final dos ensaios, quando foram pesadas novamente.  

As apresentações encerraram somente quando todos os discos de um 

dos patamares foram totalmente cortados e carregados pelas formigas. Os discos ou 

fragmentos de folhas que sobraram nas plantas foram recolhidos e pesados ao término de cada 

bioensaio. Avaliou-se a massa do material cortado em função da sua localização nos diferentes 

patamares.   

O experimento foi constituído de quatro tratamentos (patamares) 

oferecidos para cinco colônias (repetições) com quatro apresentações por colônia. 

 As apresentações encerraram-se somente quando todas as folhas de 

um dos quatro patamares foram derrubadas pelas operárias, através do corte dos pecíolos ou 

do limbo foliar. Os valores encontrados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e 

posterior comparação das médias através do teste de Tukey-Kramer com 5% de probabilidade. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

    6.1 Aceitação das plantas de mata secundária pelas operárias através da resistência 

mecânica ao corte e palatabilidade das folhas 

 

As folhas de A. communis, A. triplinervia, C. floribundus, F. cyanea e 

papel filtro, nos formatos de folhas inteiras, discos grandes (2,5cm de diâmetro) e discos 

pequenos (0,5cm de diâmetro), foram oferecidas para colônias de A. sexdens rubropilosa em 

laboratório.  

Nessas condições foi possível estudar a influência da resistência 

mecânica ao corte e da palatabilidade de plantas estudadas por Garcia (1997) que sofrem alta 

freqüência de ataque (A. triplinervia e F. cyanea) e baixa freqüência de ataque (A. communis e 

C. floribundus) em mata secundária no município de Botucatu, SP. 

Com o intuito de verificar se as plantas que sofreram maior freqüência 

de ataque em campo seriam mais cortadas em laboratório e vice-versa, avaliou-se a 

quantidade, em massa, de folhas cortadas e carregadas à colônia. 

Para tanto, as quantidades de material forrageado foram observadas 

através de características das plantas como resistência mecânica ao corte e a palatabilidade das 

folhas por meio de avaliações propostas por Waller (1982 a), da seguinte forma: 

Se as folhas forem quimicamente impalatáveis para as formigas, as 

folhas inteiras e ambos os tamanhos de discos deverão ser rejeitados; 
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Se as folhas forem palatáveis, porém duras demais para serem 

cortadas, espera-se que apenas os discos pequenos sejam carregados pelas formigas. 
Se as folhas forem palatáveis e possíveis de serem cortadas pelas formigas, porém 

evitadas na natureza, as substâncias atrativas podem estar mascaradas. Se isso for verdade, discos de ambos os 

tamanhos deverão ser aceitos, porém as folhas inteiras rejeitadas. 

Os resultados são apresentados separadamente para cada espécie 

vegetal, pois conforme a metodologia para cada espécie de planta realizou-se um ensaio.  

 

         6.1.1 Aceitação das folhas de Actinostemom communis pelas operárias 

  

Tanto as folhas inteiras do vegetal (FIv), quanto os discos grandes 

(DGv) e discos pequenos (DPv) foram cortados pelas operárias, no entanto dentre as formas 

vegetais, apenas os discos pequenos foram significativamente superiores quanto ao 

carregamento. O carregamento das folhas inteiras confeccionadas em papel (FIp) e discos 

grandes também de papel (DGp) foram nulos, sendo que única forma em papel carregada foi a 

de discos pequenos (DPp). Tanto discos pequenos vegetais (DPv) quanto discos pequenos de 

papel (DPp) tiveram o carregamento significativamente superior, com respectivamente 86,6% 

e 75,6% da massa carregada, como se pode observar (Tabela 1). 

A partir dos resultados, acredita-se que A. communis é palatável, 

porém as folhas e discos grandes (FIv e DGv) são resistentes ao corte pelas operárias de 

colônias de laboratório. 
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Tabela 1: Exploração de Actinostemom communis em função da resistência mecânica ao corte 
e palatabilidade das folhas. 

Porcentagem de massa foliar de A. communis e de 
papel filtro cortados por A. sexdens rubropilosa. 

 
Tratamentos 

Formatos C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e Desv. 

Padrão 

DPv 100 84,12 100 100 49,06 86,6 ± 22,131 a
DPp 96,15 100 71,43 47,06 64,1 75,6 ± 22,278 a
DGv 10 29,13 15,14 76,65 44,44 35,0 ± 26,954 b
FIv 35,64 42,82 40,41 6,21 0 25,0 ± 20,347 b

DGp 0 0 0 0 0 0 b
FIp 0 0 0 0 0 0 b

Análise de variância (ANOVA: F = 19,287; P < 0, 0001, considerado extremamente significativo); Médias 
seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). DPv e DPp: discos 
pequenos de vegetal e papel; DGv e DGp: discos grandes de vegetal e de papel; FIv e FIp: folhas inteiras 
vegetais e folhas inteiras de papel. C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias utilizadas.  
         

 6.1.2 Aceitação das folhas de Alchornea triplinervia pelas operárias  

 

Quanto ao material de origem vegetal, tanto folhas inteiras (FIv) 

quanto discos grandes (DGv) e pequenos (DPv) foram carregados, evidenciando que A. 

triplinervia é palatável e possível de ser cortada por operárias de colônias de laboratório. No 

entanto, para as formas confeccionadas em papel, o carregamento foi nulo, exceto para os 

discos pequenos (Tabela 2). 

Tanto discos pequenos vegetais (DPv) quanto discos pequenos de 

papel (DPp) tiveram o carregamento significativamente superior aos demais tratamentos, 

sendo 76,2% para DPv e 59,6% para DPp. As folhas inteiras de vegetal (FIv) e discos grandes 

vegetais (DGv) tiveram o carregamento intermediário, 47,8% e 35,2% respectivamente. Os 

tratamentos menos carregados foram folhas inteiras e discos grandes, ambos de papel (FIp e 

DGp) com carregamento nulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 35

Tabela 2: Exploração de Alchornea triplinervia em função da resistência mecânica ao corte e 
palatabilidade das folhas 

Porcentagem de massa foliar de A. triplinervia e de 
papel filtro cortados por A. sexdens rubropilosa. 

 
Tratamentos 
(Formatos) C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e      

Desv. Padrão 

DPv 100,0 55,1 100,0 25,6 100,0 76,2 ± 34,164 a
DPp 91,5 46,3 15,0 100,0 44,7 59,6 ± 35,559 a
DGv 64,6 22,2 47,3 11,1 31,3 35,2 ± 21,241 ab
FIv 89,0 100,0 50,4 0,0 0,0 47,8 ± 47,426 ab

DGp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 b
FIp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 b

Análise de variância (ANOVA: F = 5,730; P < 0, 0013, considerado muito significativo); Médias seguidas por 
letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). DPv e DPp: discos pequenos de 
vegetal e papel; DGv e DGp: discos grandes de vegetal e de papel; FIv e FIp: folhas inteiras vegetais e folhas 
inteiras de papel. C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias utilizadas.  
 

         6.1.3 Aceitação das folhas de Croton floribundus pelas operárias 

  

Apesar dos valores de massa carregada de folhas inteiras e discos 

grandes confeccionados em papel (FIp e DGp) não serem nulos, estes com 2,4 e 1,2% de 

massa carregada pelas formigas foram significativamente inferiores aos demais tratamentos. 

As formas vegetais (FIv e DGv) foram intermediárias com 42,6 e 21,8%de massa removida. 

Os discos pequenos (DPv e DPp), diferiram superiormente com massa cortada de 73,4% e 

100% respectivamente. Os resultados permitem observar que nas condições experimentais, C. 

floribundus é palatável e possível de ser cortada pelas formigas (Tabela 3). 
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Tabela 3: Exploração de Croton floribundus em função da resistência mecânica ao corte e 
palatabilidade das folhas. 

Porcentagem de massa foliar de C. floribundus e de 
papel filtro cortados por A. sexdens rubropilosa. 

 
Tratamentos 
(Formatos) C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e Desv. 

Padrão 

DPp 100 100 100 100 100 100,0 a
DPv 70,27 56,46 85,43 88,16 68,23 73,4 ± 13,145 a
FIv 15,75 87,41 48,07 45,19 16,66 42,6 ± 29,02 b
DGv 7,1 12 38,03 40,68 11,23 21,8 ± 16,3 c
FIp 1,16 0 3,7 7,41 0 2,4 ± 3,05 cd
DGp 1,18 2,38 0 0 2,5 1,2  ± 1,304 d

Análise de variância (ANOVA: F = 37,029; P < 0, 0001, considerado extremamente significativo); Médias 
seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). DPv e DPp: discos 
pequenos de vegetal e papel; DGv e DGp: discos grandes de vegetal e de papel; FIv e FIp: folhas inteiras 
vegetais e folhas inteiras de papel. C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias utilizadas.  
 

         6.1.4 Aceitação das folhas de Faramea cyanea pelas operárias 

 

Nesta etapa dos experimentos, os tratamentos constituídos por discos 

pequenos (DPv e DPp) foram significativamente superiores quanto à massa carregada pelas 

formigas (88,2% e 79,8%) respectivamente. Com relação aos tratamentos restantes (FIv, FIp, 

DGv e DGp), estes foram inferiores, não diferindo estatisticamente entre si (Tabela 4). 

Contudo os tratamentos vegetais (FIv e DGv ) tiveram parte do seu conteúdo cortado e 

carregado, sendo aproximadamente 8,8% para folhas inteiras e 13,6% para discos grandes. Os 

resultados permitiram observar que as folhas de F.cyanea foram palatáveis, uma vez que os 

discos pequenos foram carregados, e relativamente resistentes ao corte, considerando-se que 

tanto folhas inteiras (FIv) quanto discos grandes (DGv) não diferiram significativamente dos 

formatos menos carregados (FIp e DGp), os quais foram pouco explorados quando 

comparados aos demais tratamentos. 

Perante os resultados, sugere-se que F. cyanea é palatável, porém 

bastante resistente ao corte.  
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Tabela 4: Exploração de Faramea cyanea em função da resistência mecânica ao corte e 
palatabilidade das folhas. 

Porcentagem de massa foliar de F. cyanea e de papel 
filtro cortados por A. sexdens rubropilosa. 

 
Tratamentos 
(Formatos)   C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e Desv. 

Padrão 

DPv 100 100 100 40,64 97,84 88,2 ± 26,386 a
DPp 50 89,47 60 100 100 79,8 ± 23,35 a
DGv 2,94 35,4 7,59 4,87 16,55 13,6 ± 13,107 b
FIv 0 12,12 17,78 12,37 0 8,8 ± 8,672 b
FIp 0 0 5 5,26 0 2 ± 2,379 b
DGp 0 0 0 0 0 0 b

Análise de variância (ANOVA: F = 33,067; P < 0, 0001, considerado extremamente significativo); Médias 
seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). DPv e DPp: discos 
pequenos de vegetal e papel; DGv e DGp: discos grandes de vegetal e de papel; FIv e FIp: folhas inteiras 
vegetais e folhas inteiras de papel. C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias utilizadas.  
 

         6.1.5 Avaliação geral das plantas da mata quanto à palatabilidade e resistência 

mecânica ao corte 

 

Numa avaliação geral dos experimentos, nota-se que, 

independentemente da origem do material, seja ela vegetal ou papel, os discos pequenos 

obtiveram carregamento significativamente maior quando comparados aos demais 

tratamentos, para todas as espécies de plantas testadas.  

Quando as escoteiras entram em contato com uma fonte vegetal 

disponível, podem retornar ao ninho marcando trilhas químicas ou carregar amostras do 

material encontrado (Hubbell et al., 1980 citado por Della-Lucia, 1993). Assim as amostras 

são levadas até as companheiras do ninho, exibindo um comportamento de recrutamento, 

como descrito para A. cephalotes por Jaffé & Howse (1979). 

Roces (1990) observou que há um condicionamento olfatório para 

Acromyrmex lundi, onde utilizou material inerte impregnado com diferentes odores, e através 

da troca do material exposto às escoteiras, notou que as operárias recrutadas foram atraídas 

pelo odor do material previamente coletado pela escoteira.  

Contudo, através de estudos sobre a transferência de informação entre 

operárias de A. lundi, sobre a fonte alimentar e o tamanho do fragmento cortado, Roces & 
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Núñez (1993) permitiram o contato entre escoteiras e materiais com diferentes concentrações 

de sacarose, quando as operárias recrutadas chegaram ao local de forrageamento, depararam-

se com folhas de Parafilm® (material inerte) sem adição de sacarose. Os autores observaram 

que as operárias recrutadas pelas escoteiras que tiveram contato com maiores concentrações de 

sacarose apresentaram-se mais estimuladas ao forrageamento, cortando fragmentos menores e 

deslocando-se com maior velocidade até a colônia.  

Apesar dos dados de Roces & Núñez (1993) terem sido obtidos para o 

tamanho do fragmento cortado e velocidade de transporte do substrato, é concebível que 

fenômeno semelhante tenha ocorrido, quando além dos discos pequenos vegetais (DPv), as 

operárias de A. sexdens rubropilosa coletaram os discos pequenos de papel (DPp). Sugerindo 

que houve um estímulo gerado pela presença dos discos de plantas que ocasionou no 

carregamento dos discos de papel, pois estavam prontamente disponíveis.   

Outra possível explicação para o carregamento dos discos de papel 

(DPp) seria a presença indesejada de atrativos químicos no material, no entanto  se isso tivesse 

ocorrido, as outras formas confeccionadas em papel (DGp e FIp) seriam mais atrativas, o que 

não foi confirmado. A isenção de atrativos químicos no papel foi confirmada através do 

oferecimento apenas dos discos de papel para as operárias nas mesmas condições 

experimentais, os quais não foram carregados (comunicação pessoal). 

Ao contrastar a palatabilidade das plantas com a resistência ao corte 

durante os ensaios, notou-se que todas as espécies testadas foram palatáveis. Apesar de 

algumas plantas terem sido mais resistentes ao corte, outras menos, os discos pequenos sempre 

tiveram o carregamento significativamente superior. Essa conclusão se deu partindo do 

pressuposto de que “se as folhas forem palatáveis, porém duras demais para serem cortadas, 

espera-se que apenas os discos pequenos sejam carregados pelas formigas” (Waller 1982 a). 

Notando-se assim, que esta condição foi observada para A. communis e F. cyanea, 

principalmente ao que se refere à resistência ao corte. 

Mesmo com certa resistência ao corte pelas formigas, a alta 

freqüência de ataque à F. cyanea no campo pode estar relacionada com o maior tamanho dos 

ninhos e maior quantidade de operárias com maiores dimensões corporais recrutadas para o 

corte. Uma vez que a resistência mecânica não impede o ataque de formigas cortadeiras como 

já foi estudado por Wilson (1980).  
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Com relação a A. communis, também foi observada certa resistência 

ao corte, porém as folhas não se apresentaram resistentes mecanicamente, pois foram bastante 

maleáveis e pouco espessas. Em testes prévios foi a espécie que menos resistiu ao corte por 

laminas de aço (dados não publicados). 

 Apesar das folhas não oferecerem resistência mecânica quanto à 

dureza, observou-se a sutil exudação de látex quando as folhas foram cortadas ou sofreram 

algum tipo de injúria, o que pode ter contribuído para a baixa freqüência de ataque das plantas 

pelas formigas na mata, uma vez que nessas condições é necessário cortar as folhas. Ao 

estudar os efeitos que as plantas causam à formiga A. cephalotes, Stradling (1978) relatou que, 

a presença de látex nas folhas, dificulta a realização de cortes pelas formigas. 

C. floribundus registrada como uma das plantas com baixa freqüência 

de ataque (Garcia, 1997) foi palatável e pouco resistente ao corte, portanto a pequena 

exploração no campo possivelmente se deve a outros fatores, que não os encontrados nas 

condições experimentais. 

Por fim, A. triplinervia, que foi a espécie registrada com maior 

freqüência de ataque por Atta sexdens em área de mata (34,48%) (Garcia, 1997), apresentou-se 

palatável às operárias de laboratório e possível de ser cortada. 

No presente trabalho, apenas as folhas maduras foram oferecidas. No 

entanto sabe-se que a maturidade das folhas promove consideráveis diferenças na atratividade 

tanto em campo quanto em laboratório (Howard, 1988; Cherrett, 1968). Assim a ausência de 

diferenças significativas na preferência das plantas pelas formigas nas condições de 

laboratório é concebível, pois no campo são encontradas folhas de diferentes idades na mesma 

planta. 

Em experimentos de atratividade das plantas da mata às formigas, nos 

quais foram oferecidos discos pequenos de cada espécie vegetal ao mesmo tempo na arena de 

forrageio de colônias de laboratório, não foram detectadas diferenças estatísticas significativas 

na preferência das formigas. Os resultados do experimento permitem concluir que as quatro 

espécies oferecidas são palatáveis, sendo igualmente aceitas (ver item 6.2.2. Ensaios de 

atratividade), confirmando a complexa e variada preferência por plantas (Cherrett, 1968, 1972; 

Lytledyke & Cherrett, 1975; Fowler, 1977). 
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    6.2 Papel do fungo na seleção de plantas por Atta sexdens rubropilosa 

  

O estudo do papel do fungo na seleção de plantas surgiu como uma 

possibilidade de tentar melhor compreender o complexo sistema de escolha de substratos pelas 

formigas cortadeiras. Assim, uma das maneiras de se estudar essa relação, foi oferecer 

algumas espécies de plantas às formigas e concomitantemente, cultivar o fungo em meios de 

cultura acrescidos com extratos destas. Para tanto, os resultados foram analisados através do 

cruzamento dos dados obtidos para o carregamento de plantas pelas formigas em laboratório e 

os extratos vegetais que propiciaram maior desenvolvimento para o fungo. 

 

         6.2.1 Cultivo e manutenção do fungo simbionte de Atta sexdens rubropilosa 

 

Anteriormente aos experimentos de atratividade, no laboratório de 

Insetos Sociais-Praga, cepas do fungo simbionte foram isoladas a partir de fragmentos 

retirados do jardim de fungo cultivado pelas formigas. O micélio foi cultivado em placas de 

Petri com meio de cultura BDA (batata, dextrose e ágar), 27g/L. A massa micelial foi repicada 

também em meio BDA, o que possibilitou a obtenção de quantidade de inóculos suficientes 

para serem utilizados nos bioensaios de desenvolvimento do fungo em meio artificial.  

O pH dos meios de cultura foi ajustado para uma faixa próxima de 5,1 

para todos os tratamentos, pois a faixa de pH entre 4,5 e 6,0 não desfavorece o crescimento do 

fungo de A. capiguara (Boaretto, 2000). Há também evidencias que a mesma faixa de pH, 

mais precisamente igual a cinco, promove maior crescimento de fungos de Attini (Powell & 

Stradling, 1986), incluindo o fungo cultivado por A. sexdens (Silva-Pinhati et al., 2005).  

O isolamento do fungo Leucoagaricus gongylophorus procedeu-se a 

partir da montagem de lâminas com fragmentos do fungo retirado das esponjas pertencentes às 

colônias, onde foi possível observar ao microscópio óptico a presença de gongilídeos, que são 

exclusivos dos fungos simbiontes de formigas cortadeiras. A presença de estáfilas (conjunto 

de gongilídeos) permitiu o reconhecimento do fungo simbionte, o qual pertence ao grupo 1 

(G1) dos basidiomicetos (Chapela et al., 1994).  
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         6.2.2 Ensaios de atratividade das folhas às operárias 

 

 Nos ensaios em que se estudou a palatabilidade das plantas e 

resistência mecânica das folhas ao corte de A. sexdens rubropilosa, não foi possível efetuar a 

comparação direta entre as plantas, pois os tratamentos foram constituídos dos recortes das 

folhas de cada espécie vegetal e comparados entre si.  

Assim, para verificar a atratividade das plantas na preferência das 

formigas, as quatro espécies vegetais foram oferecidas ao mesmo tempo na arena de forrageio 

das colônias de laboratório. Cada ensaio encerrou apenas quando todos os fragmentos (15 

discos) da mesma espécie foram carregados. 

Além de confirmar a palatabilidade das plantas nos experimentos 

anteriormente descritos (item 6.1.), os ensaios foram montados para estudar o 

desenvolvimento do fungo nos extratos aquosos plantas mais aceitas. Para tanto as planta 

foram coletadas na mata em duas épocas do ano, referentes aos meses de março e agosto do 

ano de 2005. 

Em mata secundária, Alchornea triplinervia (Euphorbiaceae) foi a 

planta mais explorada por A. sexdens, com maior freqüência de ataque (34,48%), com maior 

intensidade entre os meses maio e outubro, seguida por Faramea cyanea (Rubiaceae) com 

20,68% , com maior intensidade entre os meses de maio e setembro (Garcia, 1997). Para 

ambas as épocas de estudos do presente trabalho, não houve diferenças no carregamento dos 

fragmentos das plantas em laboratório (Tabelas 5 e 6). 
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Tabela 5: Atratividade exercida por discos pequenos (0,5 cm de diametro) de plantas da mata, 
coletadas em março de 2005 às operárias de A. sexdens rubropilosa nas condições de 
laboratório. 

 
Número de discos carregados 

 
Tratamentos 
                         C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e Desv. 

Padrão 

A.communis 10,0 12,0 7,7 7,3 10,0 9,4 ± 1,9 a 
A.triplinervia 11,0 6,7 12,7 9,0 13,7 10,6 ± 2,8 a
C.floribundus 10,7 11,7 5,7 8,3 6,7 8,6 ± 2,6 a
F.cyanea 10,3 7,3 7,0 10,3 11,7 9,3 ± 2,1 a

Análise de variância (ANOVA: F = 0,6142; P = 0,6157, não considerado significativo); Médias seguidas por 
letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias 
utilizadas. 
 

Tabela 6: Atratividade exercida por discos pequenos (0,5 cm de diametro) de plantas da 
mata, coletadas em agosto de 2005 às operárias de A. sexdens rubropilosa nas condições de 
laboratório. 

 
Número de discos carregados 

             
Tratamentos  

C1 C2 C3 C4 C5 

 
Média e Desv. 

Padrão 

A.communis 0,8 10,8 15,0 13,5 1,0 8,2 ± 6,1 a 
A.triplinervia 10,5 9,0 2,0 13,0 12,3 9,4 ± 4,4 a
C.floribundus 15,0 13,0 11,5 7,5 12,3 11,8 ± 3,2 a
F.cyanea 6,5 9,3 1,5 10,5 4,3 6,9 ± 4,0 a

Análise de variância (ANOVA: F = 0,8241; P = 0,5037, não considerado significativo); Médias seguidas por 
letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). C1, C2, C3, C4, C5: cinco colônias 
utilizadas. 
 

A seleção de plantas por formigas cortadeiras é um fenômeno 

complexo que envolve o comportamento social e implicações ecológicas (Cherett & Seaforth, 

1970; Fowler, 1982). As formigas cortadeiras são extremamente polífagas, no entanto, apesar 

da grande diversidade de plantas exploradas, nota-se também certas preferências por 

determinadas espécies ou grupos de plantas (Cherrett, 1968, 1972; Rockood, 1976). No 

presente estudo não foi possível a observação destas preferências, uma vez que houve 

aceitação diversificada das plantas. 

Contudo o carregamento de todas as plantas oferecidas permitiu 

observar a exploração por diferentes espécies de plantas ao mesmo tempo, corroborando os 
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trabalhos, nos quais a exploração de grande diversidade de plantas por formigas cortadeiras foi 

observada (Wheeler, 1907 citado por Cherrett, 1972; Cherrett, 1968; Rockwood, 1975, 1987, 

1988). 

 

         6.2.3 Preparação dos extratos aquosos de folhas e do meio de cultura 
 

Os extratos vegetais foram obtidos através da coleta e processamento 

das folhas de A. communis, A. triplinervia, C. floribundus e F. cyanea. Antes de serem 

processadas, as folhas higienizadas para a remoção de materiais indesejáveis presentes na 

superfície foliar. As folhas foram maceradas em um aparelho liquidificador, utilizando-se 50g 

de massa verde/ 100mL de água destilada e autoclavada, adaptação das metodologias utilizada 

pó Lapointe (1996) e Boaretto (2000). Após o processamento das folhas, os extratos aquosos 

passaram por filtros de Nylon® O processo de maceração das folhas e a filtragem dos extratos 

foram realizados no interior de uma câmara de fluxo laminar. Esse processo tornou viável a 

utilização dos extratos com considerável redução de possíveis contaminantes. 

Cada espécie vegetal passou separadamente por processo químico de 

assepsia semelhante aos processos adotados em técnicas de cultura de tecidos vegetais, como a 

de meristemas. A técnica consistiu na imersão das folhas em soluções de álcool etílico (70%) 

por 10 segundos, Hipoclorito de sódio (0,5%) por cinco minutos e sulfato de estreptomicina 

(50mg/L) por 10 minutos. Entre imersões, as folhas foram lavadas em água destilada para a 

retirada de resíduos das soluções assépticas. Sendo que, ao terminar o tratamento, cada lote de 

folhas foi submetido a três lavagens sucessivas com água destilada.  

Em experimentos anteriores, realizados com o intuito de preservar ao 

máximo as características originais dos extratos aquosos de plantas, observou-se que os 

procedimentos de assepsia contribuíram para a redução de microorganismos contaminantes, 

além de oferecerem menores riscos de degradação promovida pelo aquecimento dos extratos 

de plantas. Os ensaios foram realizados tanto para os fungos simbiontes de A. capiguara 

(Noronha et al., 2004), quanto para o fungo de A. sexdens rubropilosa (dados não publicados). 

Uma vez preparados, os meios de cultura adicionados com extratos de 

plantas não autoclavados foram vertidos em placas de petri. Todas as etapas de preparação dos 

meios de cultura e extratos vegetais, exceto o processo de autoclavagem e lavagem das folhas, 
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foram realizados em câmara de fluxo laminar e manuseados com todo cuidado para se evitar 

contaminações. 

 

         6.2.4 Desenvolvimento do fungo nos extratos aquosos das plantas mais aceitas pelas 

operárias de A. sexdens rubropilosa 

 

As observações do crescimento do fungo foram realizadas através de 

medições do diâmetro micelial na terceira semana de incubação (aos 21 dias). A produção de 

estáfilas ocorreu aos 21 dias, após a inoculação no meio de cultura. De acordo com Bass & 

Cherrett (1995), o inicio da produção de estáfilas ocorre ao 21o dia de crescimento, quando a 

colônia do fungo esta com 1 cm de diâmetro.  

 Durante o referido período, notou-se que o crescimento no meio de 

cultura acrescido com extrato aquoso de C. floribundus (18,2 mm) foi significativamente 

superior ao crescimento do fungo em extrato de A.triplinervia (16 mm). Os meios com 

extratos de A. communis (17,6 mm) e F. cyanea (17,6 mm), além da testemunha (apenas meio 

BDA) (17,6 mm) não diferiram quanto ao diâmetro micelial. Logo após as devidas medições 

do fungo no vigésimo primeiro dia de incubação, realizou-se a visualização da presença de 

estáfilas. 

A avaliação foi realizada através de observação do fungo sob uma 

lupa, onde foi atribuída a presença ou ausência dessas estruturas, indicando a maturação para o 

consumo pelas formigas.   As estáfilas estiveram presentes em todos os tratamentos, inclusive 

na testemunha.  

As medidas do crescimento micelial foram feitas tomando-se duas 

medidas por repetição (placas). Os valores foram lidos com o auxilio de um paquímetro em 

dois segmentos de reta perpendiculares entre si, os quais foram traçados no fundo das placas 

onde o fungo foi cultivado. O desenvolvimento do fungo ocorrido nos diferentes meios de 

cultura pode ser observado na Tabela 7. 
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Tabela 7: Medidas do fungo na terceira semana de incubação 

Tratamentos 

(extratos das plantas da mata) 

Média do diâmetro micelial (mm)  

e desvio padrão 

Croton  floribundus 18,100 ±  2,623 a 

Actinostemom communis 17,556 ± 0,6821 ab 

Faramea cyanea 17,556 ±  1,074 ab 

Testemunha (BDA) 17,556 ± 1,074 ab 

Alchornea triplinervia 16,00 ± 1,396 b 

Análise de variância (ANOVA: F = 2,776; P = 0, 0388, considerado significativo); Médias seguidas 
por letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). 

 

Com o intuito de elucidar o papel do fungo na seleção de plantas, 

alguns trabalhos já foram realizados. Portanto considerando-se que as formigas cortadeiras 

exibem certas preferências por determinadas plantas, alguns autores estudaram a possibilidade 

de que substratos mais forrageados promovam maiores taxas de crescimento para o fungo 

simbionte. 

Assim, Quinlan & Cherrett (1978), estudaram a relação entre as 

formigas A. octospinosus e A. cephalotes e seus respectivos fungos simbiontes, constatando 

que as operárias de A. octospinosus preferiram. Em termos de carregamento, os substratos: 

cevada, polpa cítrica, lentilha e flocos de milho, nesta ordem, apesar de algumas variações 

entre as colônias; enquanto que A. cephalotes preferiu polpa cítrica. No entanto, as taxas de 

crescimento do fungo, em meio artificial contendo os mesmos substratos, não foram 

superiores naqueles contendo os substratos mais carregados. Os autores concluíram que as 

formigas não selecionam necessariamente materiais que propiciam o melhor crescimento para 

o fungo. 

Mudd & Bateman (1979) utilizaram informações sobre as taxas de 

desenvolvimento do fungo simbionte de A. cephalotes em substratos mais aceitos pelas 

operárias para explicar essas preferências. Os autores constataram que o crescimento do fungo 

em meio de cultura contendo extratos de plantas selecionadas pelas formigas, foi afetado pelas 

espécies vegetais, pH, concentração dos extratos e pré-tratamento dos substratos pelas 
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formigas. Não foi possível estabelecer relações entre taxa de crescimento e a preferência de 

forrageio. No entanto foram encontrados indícios de que as plantas mais atrativas promoveram 

maior crescimento do fungo. Também foi constatado pelos autores que o crescimento do 

fungo pode ser mais afetado por inibidores de crescimento do que pela disponibilidade de 

nutrientes.  

Estudando o comportamento de forrageio de A. landolti e A. laevigata 

em relação ao carregamento de espécies de gramíneas forrageiras e o crescimento do fungo 

simbionte de ambas as espécies em meio artificial contendo extratos aquosos das plantas 

estudadas. Constatou-se que para as duas espécies de formiga, ocorreram reduções na taxa de 

crescimento do fungo nos meios contendo extratos das espécies pouco atrativas ao corte 

(Brachiaria spp.) (Lapointe et al., 1996). Os autores concluíram que a “resistência” em 

Brachiaria spp. é conferida por fatores inibitórios da planta ao fungo simbionte. No entanto os 

mesmos autores constataram o crescimento equivalente do fungo em extrato aquoso de planta 

suscetível ao ataque das formigas ou na testemunha, constituída apenas de ágar. 

Para A. capiguara, Boaretto (2000) verificou que as gramíneas mais 

aceitas foram: Saccharum officinarum (cana-de-açúcar), Pennisetum purpureum (capim 

elefante), Hiparrhenia rufa (capim jaraguá) e Paspalum spp. (grama batatais) e Brachiaria 

brizantha, nesta ordem respectivamente. Verificou-se que os extratos de cana e braquiária 

foram desfavoráveis ao crescimento do fungo. Ainda para A. capiguara, Noronha et al. (2003) 

confirmou a maior aceitação de S. officinarum pelas operárias nas condições de campo, no 

entanto não foi observada nítida relação entre a planta mais aceita e o maior desenvolvimento 

do fungo, mas foi observada forte rejeição por Brachiaria decumbens e inibição do 

crescimento micelial.  

Existem trabalhos que têm discutido a seleção de plantas com 

compostos atrativos ou estimulantes por formigas cortadeiras. Porém a presença de 

substâncias repelentes e tóxicas às formigas ou ao fungo cultivado podem estar mascaradas. 

Dentro desta linha de pesquisa que procura plantas tóxicas para controle de formigas 

cortadeiras encontram-se trabalhos com gergelim (Sesamum indicum) (Hebling-Beraldo et al., 

1986; Bueno et al., 1995; Pagnocca et al., 1996; Costa et al., 1997; Sinhori et al., 1997), 

mamona (Ricinus communis) (Fernandes et al., 1997), Canavalia ensiformes (Takahasahi-Del-

Bianco et al., 1997), e Virola sp. (Pagnocca et al., 1996). Com esta perspectiva, existem 
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indícios de que o fator de seleção pode estar mais relacionado com a preferência da formiga à 

planta, e não com o substrato que promove uma maior taxa de crescimento do fungo 

simbionte. 

Quanto aos resultados obtidos para o desenvolvimento do fungo nos 

extratos aquosos de A. communis, A. triplinervia, C. floribundus e F. cyanea, encontrou-se 

certa dificuldade em comparar o crescimento do fungo com as plantas mais atrativas uma vez 

que as quatro espécies não diferiram em termos de carregamento, sendo todas aceitas pelas 

operárias. Provavelmente as plantas não apresentaram compostos repelentes às formigas. 

Apesar de A. triplinervia ter propiciado crescimento menor ao fungo do que apenas o meio 

com extrato de C. floribundus, aparentemente nenhum tipo de rejeição foi constatada para as 

folhas dessa planta. 

Foi constatado ainda que C. floribundus, registrada com baixa 

freqüência de ataque (1,72%) propiciou maior crescimento para o fungo (18,1mm de 

diâmetro), enquanto que a planta registrada com maior freqüência de ataque, a A. triplinervia 

(34,48%) propiciou o menor crescimento micelial (16,0 mm). Portanto, ficou evidente que 

plantas frequentemente atacadas, não necessariamente propiciam o maior crescimento do 

fungo, sugerindo que o fungo não determina quais plantas devem ser coletadas. 

Tratando-se das implicações que os vegetais coletados pelas formigas 

propiciam para o desenvolvimento do fungo, principalmente quanto à inibição do crescimento 

ou injúrias provocadas, nota-se que para que haja rejeição do vegetal, torna-se necessário o 

contato prévio do fungo com o substrato. Como exemplo, cita-se os estudos de Ridley et al. 

(1996), onde os autores observaram que as formigas percebem e rejeitam substratos que 

causam injúrias ao fungo simbionte, através da impregnação de fungicida em polpa de laranja 

oferecida às colônias de Atta e Acromyrmex. 

Os autores sugeriram que este comportamento de rejeição está 

relacionado com a produção de semioquímicos pelo fungo durante o estresse causado pelo 

fungicida e disseminado entre as formigas por trofalaxia ou “grooming” (ato de limpeza onde 

as formigas lambem umas as outras e também se lambem). O que de certa forma regula a 

seleção de plantas pelas formigas. 
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6.3 Influência dos estímulos físicos e químicos do substrato no corte por A. sexdens 

rubropilosa 

As folhas confeccionadas em papel filtro mimetizaram folhas de 

Ligustrum sp. correspondendo ao formato e tamanho de folhas naturais maduras. Foi 

possível padronizar a idade das folhas através da coleta de folhas com mesma coloração e 

tamanho do limbo foliar (Barrer & Cherrett, 1972). Além de serem coletadas sempre da 

mesma posição nos ramos e na planta.   

Todas as folhas tiveram o mesmo molde para o recorte dos bordos, 

obedecendo, assim um padrão com relação ao formato e localização do recortes. A 

espessura das folhas manteve-se a mesma, por meio da utilização de papel filtro. 

Em alguns tratamentos foram realizados recortes em forma de “v”, 

assumindo a função de estímulo físico ao corte (Forti, 1985 b). Os estímulos químicos ao corte 

foram dados através da impregnação do papel com extrato aquoso de folhas maduras de 

Ligustrum sp..  

 O experimento constituiu-se dos seguintes tratamentos: folhas 

sem recortes e sem extrato (Fi), folhas apenas com extrato (Fie), folhas apenas com recortes 

(Fr) e folhas com recortes e extratos (Fre). A avaliação dos experimentos foi feita através da 

contagem do número de cortes realizados pelas operárias nas folhas. Antes que o primeiro 

fragmento de um dos tratamentos fosse retirado o ensaio foi encerrado.  

No presente estudo foi observado que o substrato contendo estímulos 

físico e químico (Fre), como folhas de papel contendo cortes em “v”nos bordos e impregnadas 

com extrato de planta respectivamente foi significativamente superior quanto ao número de 

cortes realizados pelas operárias (Figura 3). 
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Número de cortes realizados por A. sexdens rubropilosa 
em folhas de papel com estímulos físicos e/ou químicos.
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Figura 3: Exploração de folhas de papel por A. sexdens rubropilosa em função da presença de 
cortes simulados e extratos de folhas de Ligustrum sp.. Análise de variância (ANOVA: F = 
17,073; P < 0, 0001, considerado extremamente significativo); Médias seguidas por letras iguais 
não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). 

 

 

 

Dentre os estudos que utilizam diferentes hipóteses para explicar 

como se dá a seleção de plantas por formigas cortadeiras, cita-se: os aspectos químicos 

(Cherrett, 1968; Rockwood, 1975), aspectos físicos (Barrer & Cherrett, 1972; Cherrett, 1972; 

Stradling, 1978; Waller, 1982 a, b). Incluindo que cortes ou qualquer tipo de dano nas folhas 

aumentam a probabilidade da ocorrência de outros cortes por A. cephalotes (Barrer & 

Cherrett, 1972). Cortes simulados, realizados em folhas de Eucalyptus grandis e E. citriodora, 

estimularam as operárias de A. sexdens rubropilosa ao corte (Forti, 1985 b).  

Baseando-se na hipótese de que a forma amostral afeta a atratividade, 

Santana et al. (1990) estudaram em laboratório a preferência de A. sexdens rubropilosa e A. 

laevigata por folhas de Eucalyptus urophila e E. saligna, cortadas em fragmentos nos 

formatos circular, semicircular, triangular e quadrangular, constatando que todas as formas 

foram igualmente atrativas as duas espécies de formigas. de A. sexdens rubropilosa e A. 

laevigata. 
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A soma dos estímulos físicos e químicos foi considerada mais 

expressiva, pois além de diferir significativamente, notou-se que tanto os estímulos físicos 

quanto os químicos, quando estudados separadamente, não diferiram entre si em termos do 

número de cortes pelas operárias. Verificou-se que em primeira instância as características 

químicas das folhas são muito importantes na seleção de plantas por A. sexdens rubropilosa, 

mas que as características físicas podem apresentar-se tão importantes quanto.  

Segundo Barrer & Cherrett (1972), cortes ou injurias previamente 

provocados nas folhas aumentam a probabilidade da ocorrência de novos cortes por A. 

cephalotes.  Os autores discutiram que esse aumento nos cortes, se deve ao estímulo físico 

promovido pelo formato dos recortes nos bordos das folhas ou quimicamente, atribuído às 

substancias voláteis que folhas injuriadas exalam, facilitando a percepção destas pelas 

formigas.  

Em estudos conduzidos por Forti (1985 b), foi verificado que os 

cortes em “v” nos bordos das folhas atuam como estímulo físico à A. sexdens rubropilosa, 

aumentando o número de cortes provocados pelas operárias nas folhas. Os resultados, aqui 

obtidos, corroboram os trabalhos anteriormente citados. 

 

    6.4 Influência da dureza e idade das folhas na preferência por A. sexdens rubropilosa 

 

Neste ensaio foram oferecidas folhas confeccionadas em papel sulfite 

nas gramaturas de 75g/m2 e 120g/m2, recortadas com o formato semelhante ao de folhas 

naturais de Ligustrum sp. (sete centímetros de comprimento por três centímetros de largura), 

sendo que estas foram impregnadas com extratos aquosos de folhas jovens e velhas da mesma 

espécie de planta. 

Assim os quatro tratamentos foram: folhas com 75g/m2 com extrato 

de folhas novas (75 n) (simulação de folhas novas naturais); folhas de 75g/m2 com extratos de 

folhas velhas (75 v); folhas de 120g/m2 com extratos de folhas novas (120 n); folhas de 

120g/m2 com extratos de folhas velhas (120 v) (simulação de folhas velhas naturais). 

Os resultados podem ser observados na Figura 4, onde as folhas que 

receberam maior número de cortes foram aquelas, confeccionadas com papel menos espesso e 
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impregnada com extrato de folhas jovens, as quais mimetizaram as folhas novas (75 n). As 

folhas menos cortadas foram as que mimetizaram folhas velhas (120 v). 
 

Número de cortes feitos por A. sexdens rubropilosa em folhas 
de papel com extratos de folhas  novas ou velhas.
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Figura 4: Exploração de folhas de papel por A. sexdens rubropilosa em função de dureza e 
presença de extratos de folhas novas e velhas de Ligustrum sp.. Análise de variância 
(ANOVA: F = 4,527; P < 0, 0176, considerado significativo); Médias seguidas por letras 
iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-Kramer, α = 0,05). 

 
 

 

De modo geral as formigas cortadeiras apresentam certas preferências 

por determinados órgãos vegetais de determinadas plantas, assim Pintera (1983), concluiu que 

as formigas cortadeiras forrageiam órgãos de plantas seguindo uma ordem decrescente de 

preferência, sendo explorados respectivamente folhas jovens, maduras, secas e partes florais. 

No entanto para A. sexdens rubropilosa, Sales et al. (1994) notou que as flores de citros são 

mais exploradas em laboratório.  

Quando se compara a aceitação de folhas novas ou velhas por 

formigas cortadeiras, nota-se maior freqüência de trabalhos que demonstram a preferência por 

folhas jovens (Cherrett e Seaforth, 1970; Barrer & Cherrett, 1972; Cherrett, 1972; Rockwood, 

1972; Littledyke & Cherrett, 1978, Waller, 1982 a).  

Cherrett & Seaforth (1970) utilizaram papel filtro impregnado com 

extratos de folhas novas e velhas de Citrus paradisi e Hibiscus sp. com o intuito de estudar os 
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efeitos das características químicas das plantas à preferência por A. cephalotes e A. 

octospinosus. Os autores concluíram que a preferência por folhas mais novas se deu através da 

maior quantidade de nutrientes e de menor quantidade de compostos químicos secundários. 

Em experimentos de campo, Cherrett (1972) estudaram alguns fatores 

que envolvem a seleção de plantas por formigas cortadeiras, onde se observou que as plantas 

mais selecionadas são mais tenras, possuem grandes quantidades de seiva e são pouco densas, 

características frequentemente encontradas em folhas novas. Também foi observado que 

extratos de folhas velhas repeliram as formigas, sugerindo que tanto os aspectos físicos quanto 

os químicos interferem na seleção de plantas por formigas cortadeiras. 

Além de estímulos físicos gerados por cortes simulados nas folhas, 

Barrer & Cherrett (1972) estudaram também a influência da idade das folhas no corte por A. 

cephalotes, através do oferecimento de papel impregnado com extrato aquoso de Ligustrum 

ovalifolium. Neste caso o extrato de folhas velhas também repeliu as formigas. 

Littledyke e Cherrett (1978) estudaram os mecanismos de defesa em 

folhas novas e velhas contra o ataque de A. cephalotes e A. octospinosus. Tanto os discos 

quanto os extratos de folhas novas foram carregados mais rapidamente, quando comparados às 

velhas. Verificou-se também que os extratos não lipídicos foram mais atrativos que os 

lipidícos. Folhas que tiveram a camada de cera removida com clorofórmio, também foram 

mais atrativas.  

Estudando os aspectos físicos e químicos das plantas Waller (1982 a) 

obteve que folhas jovens de Celtis e Berberis são palatáveis e possíveis de serem cortadas por 

A. texana, contudo as folhas velhas são evitadas. No entanto os resultados indicaram que as 

folhas velhas de Celtis são impalatáveis, enquanto que as folhas velhas de Berberis são duras 

demais para serem cortadas.  

Observando os resultados de Waller (1982 a) é possível notar que em 

algumas plantas os fatores físicos são mais limitantes ao corte, enquanto que em outras plantas 

o fator limitante pode ser o químico, como o acentuado acúmulo de compostos secundários, 

uma vez que as formigas são capazes de distingui-los (Cherrett & Seaforth, 1970; Barrer & 

Cherrett, 1972; Lyttledyke & Cherrett, 1978). 

No entanto, ainda não se encontram na literatura, trabalhos que 

evidenciem uma teoria geral da exploração de plantas por formigas cortadeiras. 
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Outros trabalhos também evidenciam que a retirada da cera 

epicuticular das folhas, as tornam mais vulneráveis ao ataque por formigas cortadeiras, como 

observado por Forti (1984) para A. sexdens rubropilosa e por Garcia et al. (2005) para A. 

capiguara. 

Considerando que frações lipídicas (principalmente das folhas velhas) 

podem repelir as formigas, como verificado por Littledyke e Cherrett (1978), é imporante 

salientar que, apesar serem diluídos em água, os extratos do presente ensaio não foram 

filtrados. As partículas das folhas encontraram-se suspensas no momento da imersão das 

folhas de papel. O método de impregnar as folhas de papel assemelhou-se ao utilizado por 

Barrer e Cherrett (1972) e possibilitou que frações lipídicas fossem impregnadas no substrato, 

conferindo-lhe características semelhantes às das folhas naturais. 

No presente estudo foram nítidas as diferenças entre o número de 

cortes provocados pelas formigas nos tratamentos que mimetizaram as folhas novas (75 n) e 

folhas velhas (120 v) de Ligustrum sp.. Contudo, os tratamentos que constituídos por folhas 

com maior gramatura e extratos de folhas novas (120 n) e vice-versa (75 v) não diferiram entre 

si, impossibilitando assim, estudar os fatores físicos e químicos separadamente (Figura 3). 

Os tratamentos 75 n e 120 v evidenciaram que a soma dos fatores 

físicos e químicos são bastante relevantes na seleção de plantas por A. sexdens rubropilosa, 

uma vez que, quando somados, a menor gramatura do papel com extrato de folhas novas (75 

n) ou maior gramatura do papel com extrato de folhas velhas (120 v), o corte das folhas foi 

significativamente favorecido ou desfavorecido respectivamente.  

 

  6.5 Localização da desfolha em plantas artificiais 

 

         6.5.1 Desfolha em plantas artificiais contendo folhas de Ligustrum sp. 

 

A utilização de plantas artificiais contendo folhas de Ligustrum sp. 

possibilitou estudar a localização da desfolha de maneira isolada, pois permitiu que algumas 

variáveis encontradas em plantas naturais fossem reduzidas, como desuniformidade quanto a 

idade e distribuição das folhas na planta, além das condições ambientais, uma vez que os 

experimentos foram conduzidos em laboratório. Assim, plantas artificiais de mesma estrutura 
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foram utilizadas, além da padronização da idade das folhas oferecidas através da coleta de 

folhas com mesmo tamanho e coloração do limbo (Barrer & Cherrett, 1972) e mesma 

localização nos ramos das plantas naturais utilizadas. A avaliação da desfolha se deu a partir 

da observação do número de folhas derrubadas pelas operárias nas plantas artificiais. 

O ensaio constituiu-se por quatro tratamentos, sendo eles os diferentes 

patamares da planta artificial, os quais foram denominados de h1, h2, h3 e h4, da base  da 

planta ao ápice. O número de folhas de Ligustrum sp. derruadas na região apical (h4, à 70 cm 

da base) foi significativamente superior ao número de folhas derrubadas nos demais patamares 

(Figura 5). Assim, das três folhas disponíveis por patamar, em média 2,62 folhas foram 

derrubadas de h4(a), enquanto que em h3(b) foi derrubada 1,26 folha, e tanto em h2(b), quanto 

em h1(b), a média de folhas derrubadas foi de 0,8 folha. 

 

Número de folhas de Ligustrum sp. derrubadas por 
A. sexdens rubropilosa em plantas artificiais
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Figura 5: Desfolha ocasionada por A. sexdens rubropilosa em plantas artificiais contendo folhas 
de Ligustrum sp.. Análise de variância (ANOVA: F = 15,53; P < 0, 0001, considerado 
extremamente significativo); Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (teste 
Tukey-Kramer, α = 0,05). 
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         6.5.2 Desfolha em plantas artificiais contendo folhas de plantas da mata 

 

Da mesma forma em que foram conduzidos os experimentos de 

desfolha em plantas artificiais contendo folhas de Ligustrum sp., também foram realizados os 

ensaios com as plantas da mata (A. communis, A. triplinervia, C. floribundus e F. cyanea).  

Contudo, pela dificuldade em padronizar a quantidade de folhas de 

cada espécie (limbos foliares diferentes), as folhas foram oferecidas em forma de discos. Os 

discos com 2,5 cm de diâmetro foram dispostos em número de nove por patamar (três por 

ramo), sendo que cada espécie ocupou um patamar diferente por apresentação.  

Como os discos não tinham pecíolo para serem derrubados, a 

avaliação se deu através da quantidade de massa foliar cortada e carregada.  

Os resultados obtidos neste experimento foram praticamente os 

mesmos para a desfolha nas plantas artificiais com folhas de Ligustrum sp.. Assim a maior 

quantidade de vegetal removido ocorreu na região apical da planta, evidenciando que apesar 

das espécies vegetais terem sido trocadas quanto à posição nos patamares a cada apresentação, 

o patamar h4 (70 cm) foi o mais explorado com retirada de 76, 6% do total de massa foliar que 

lá esteve presente. Em contraste, o patamar mais próximo à base da planta foi o menos 

explorado, tendo 45, 3% de suas folhas removidas pelas formigas (Figura 6).  
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Folhas da mata retiradas de plantas artificiais
por A.sexdens rubropilosa 
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Figura 6: Desfolha ocasionada por A. sexdens rubropilosa em plantas artificiais contendo folhas 
das plantas da mata. Análise de variância (ANOVA: F = 5,85; P < 0, 0068, considerado muito 
significativo); Médias seguidas por letras iguais não diferem estatisticamente (teste Tukey-
Kramer, α = 0,05). 

 
 
 
 
 
 
         6.5.3 Aspectos gerais da localização da desfolha em plantas artificiais 

 

O forrageamento de A. sexdens rubropilosa se dá através do corte 

predominante de dicotiledôneas, onde há um comportamento bastante característico, 

constituído por múltiplas fases: um grupo de operárias sobe nas árvores e inicia o 

desfolhamento, derruba as folhas cortadas no solo. Outro grupo de operárias repica e carrega o 

material vegetal para o interior do formigueiro, onde ocorre o cultivo do fungo simbionte 

(Amante, 1967). Pode também haver um terceiro subgrupo de operárias que recuperam os 

fragmentos de folhas sobre a trilha e carregam para a colônia (Fowler & Robinson, 1979).  

Este padrão de forrageamento vem sendo observado no campo, onde 

geralmente o local da planta mais explorado é a região apical, no entanto não há demonstração 

da ocorrência deste fenômeno em laboratório, tampouco o que leva as operárias a explorarem 

o ápice com maior freqüência. Uma das hipóteses seria a presença de folhas jovens na região 
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apical das plantas, que geralmente são mais exploradas por formigas cortadeiras quando 

comparadas às folhas velhas (Cherrett & Seaforth, 1970; Barrer & Cherrett, 1972; Littledyke 

& Cherrett, 1978; Waller, 1982 a; Nichols-Orians & Schultz, 1989). Contudo convém lembrar 

que os demais ramos das plantas também possuem folhas jovens em suas extremidades.  

Nos ensaios realizados no presente estudo não se utilizou folhas 

jovens com o intuito de não promover estímulos, que não os propiciados pelos diferentes 

patamares, possibilitando assim melhor observar o comportamento de desfolha por A. sexdens 

rubropilosa. 

A hipótese de que a intensa exploração apical ocorre pelo maior 

acúmulo de folhas jovens, que consequentemente possuem maiores quantidades de nutrientes 

como carboidratos e aminoácidos (Cherrett & Seaforth, 1970, Rockwood, 1976; Howard, 

1987, 1988; Fowler, 1991) e menos compostos secundários, como taninos (Rockwood, 1976; 

Waller, 1982 a, Nichols-Orians e Schultz, 1989, 1990), além de menor resistência mecânica ao 

corte (Barrer & Cherrett, 1972; Waller, 1982 a, b), pode estar associada, não só às condições 

encontradas nas plantas no momento da exploração, assim como pode apresentar aspectos co-

evolutivos entre formigas e plantas desenvolvidos no decorrer de milhões de anos.  

Portanto é possível que este, seja um comportamento inato, uma vez 

que as operárias utilizadas nos experimentos nunca tiveram que subir em plantas para coletar 

folhas, no entanto exibiram esse tipo de comportamento, que é observado no campo.  

O estudo não permite desvendar por que A. sexdens rubropilosa 

explora mais intensamente o ápice de uma planta. Contudo, traz contribuições para o melhor 

entendimento deste fenômeno pouco estudado, através da demonstração desse comportamento 

nas condições de laboratório. 
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7. CONCLUSÕES  

 

1. Apesar das diferenças na freqüência de ataque em mata, A. 

communis, A. triplinervia, C. floribundus e F. cyanea são palatáveis e possíveis de serem 

cortadas nas condições de laboratório.  

 

2. O crescimento do fungo simbionte de A. sexdens rubropilosa em 

meio artificial não está correlacionado com a preferência de plantas pelas operárias.  

 

3. Cortes feitos nas folhas de papel estimulam a exploração do substrato 

pelas operárias, quando associado ao estímulo químico. 

 

4. A resistência mecânica ao corte e a idade das folhas interferem na 

seleção de substratos por A. sexdens rubropilosa, principalmente quando somados. 

 

5. A desfolha de plantas artificiais em laboratório se dá de forma mais 

intensa na região apical das plantas. 
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