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RESUMO 

Silva, J. P. (2017). Forrageamento de Pachycondyla striata Smith, 1858 (Hymenoptera: 

Formicidae: Ponerinae) em ambiente urbano (Dissertação de Mestrado). Instituto de 

Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

As formigas se adaptam as diferentes situações que encontram no seu ambiente em parte por 

apresentarem flexibilidade comportamental. Um exemplo é o uso de mais de uma estratégia 

durante a exploração de um recurso alimentar. No caso da Ponerinae Pachycondyla striata, as 

formigas podem forragear solitariamente ou fazer recrutamento por tandem running. Apesar 

desta espécie estar presente em diversas áreas verdes em ambiente urbano, pouco se sabe 

sobre o seu comportamento durante o forrageamento nessas áreas. Por isso, o objetivo deste 

trabalho foi analisar as estratégias de forrageamento e os comportamentos de P. striata em 

ambiente urbano. O estudo foi realizado em um jardim da Cidade Universitária (USP, campus 

Butantã). No local foram observadas 96 formigas de 12 colônias. Como iscas alimentares 

foram usadas proteína (atum) e carboidrato (maçã com mel) em duas quantidades (3g e 7g) e 

em duas distâncias do ninho (0,5 m e 4,0 m). Durante 90 minutos foram registrados: as 

estratégias de forrageamento; os comportamentos das forrageadoras; as interações com 

espécies competidoras; o tempo de trajeto entre o ninho e a isca. Verificou-se que o 

forrageamento solitário foi a principal estratégia, sendo utilizada por todas as forrageadoras e 

que a atividade solitária aumentava quando o alimento próximo ao ninho era proteína. O 

recrutamento foi realizado por 81% das forrageadoras, mas as formigas perderam o contato 

em 27% dos recrutamentos. As chances de uma forrageadora recrutar eram maiores em três 

situações: quando o alimento era proteína; estava perto do ninho; e a umidade do ar era alta 

(70% UR). Cerca de 72% das forrageadoras tiveram competição nas iscas, sendo a 

competição interespecífica mais frequente que a intraespecífica. Durante as interações com as 

competidoras, as forrageadoras apresentaram, principalmente, comportamento agressivo. 

Quanto ao tempo de trajeto, o forrageamento solitário era percorrido em menos tempo que o 

recrutamento, independente da distância. Por fim, verificou-se uma correlação negativa entre 

a ordem das viagens e o tempo do trajeto em ambas as distâncias e estratégias de 

forrageamento. Conclui-se que os dados coletados neste trabalho reforçam a prevalência do 

forrageamento solitário como principal estratégia da espécie e também trazem novas 

informações, como a tomada de decisão baseada no tipo do alimento, a variação na atividade 

de forrageamento devido a fatores abióticos, as interações competitivas no ambiente urbano e 

o aprendizado individual e social entre as forrageadoras. 

 

Palavras-chave: Poneromorfas. Estratégia de forrageamento. Forrageamento solitário. 

Recrutamento por tandem running. Competição. Ambiente urbano. Tomada de decisão. 

Aprendizado. 

 

  



ABSTRACT 

Silva, J. P. (2017). Foraging of Pachycondyla striata Smith, 1858 (Hymenoptera: Formicidae: 

Ponerinae) in environment (Master’s thesis). Institute of Psychology, University of São Paulo, 

São Paulo. 

 

The ants adapt to different environmental contexts exhibiting behavioral flexibility. An 

example of behavioral flexibility is the use of more than one foraging strategy. In the case of 

Ponerinae Pachycondyla striata, the ants can forage solitarily or recruit and guide nestmates 

to a food sorce by tandem running. This species is found in various green areas in urban 

environment, but little is known about its foraging behaviour in this area. The aim of this 

research was to analyze the foraging strategies and the behaviors of P. striata in urban 

environment. The study was performed in a garden of the University City (USP – campus 

Butantã). At this site we observed 96 ants of 12 colonies. As feeding baits were used protein 

(tuna) and carbohydrate (apple with honey) in two quantities (3g and 7g) and at two distances 

from the nest (0,5m and 4,0m). During 90 minutes we registered: the foraging strategies; the 

behaviors of the foragers; the interactions with competing species; and the travel time from 

the nest to the bait. It was found that the solitary foraging was the main strategy used by all 

the foragers.  The solitary foraging activity was especially frequent when protein was close to 

the nest. The recruitment was performed by 81% of the foragers, but the ants lost contact in 

27% of the recruitments. The frequency of recruitment increased in three foraging contexts: 

when the food was protein; was close to the nest; and with high air humidity (70% UR). 

About 72% of the foragers found competitors at the baits, and interspecific competition was 

more frequent than intraspecific competition. The foragers presented during the interactions 

with the competitors, mainly, aggressive behavior. Traveling time during solitary foraging 

foraging went through in less time that recruitment, regardless the distance. Lastly, it was 

verified a negative correlation between the traveling order and the traveling time at both 

distances and foraging strategies. Our data  lead us to conclude that the solitary foraging is the 

main strategy of P. striata,  adding  new information as the decision making based on food 

characteristics, the variation in foraging activity due to abiotic factors and the competing 

interactions in urban environment and individual and social learning between ants. 

 

Keywords: Poneromorph. Foraging strategy. Solitary foraging. Recruitment by tandem 

running. Competition. Urban environment. Decision making. Learning.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Forrageamento 

As formigas são insetos abundantes na maioria dos ecossistemas terrestres, sendo um 

dos grupos mais bem sucedidos ecologicamente (Wilson, 1971). Para isso, é necessário que as 

operárias realizem diversas atividades importantes para a sobrevivência da colônia. Essas 

tarefas podem ser divididas entre as operárias por polietismo: etário, quando a tarefa realizada 

pela operária varia de acordo com a idade; morfológico, quando a atribuição das tarefas varia 

de acordo com a distinção física; ou por polietismo fisiológico, quando ocorrem modificações 

fisiológicas relacionadas com reprodução ou comunicação (Robinson, 2009; Wilson, 1976). 

Uma das principais atividades realizadas pelas operárias é o forrageamento, caracterizado pela 

busca, captura e manipulação do alimento, serviço realizado pelas forrageadoras. 

A atividade de forrageamento engloba diversos aspectos biológicos das formigas, 

como a sua fisiologia e comportamento. Para que a obtenção do alimento seja vantajosa para 

elas, os benefícios energéticos do alimento devem ser maiores do que os custos para obtê-lo, 

em termos energéticos, durante o forrageamento, conforme indica a Teoria de Forrageamento 

Ótimo (MacArthur & Pianka, 1966). Para otimizar o forrageamento  as formigas podem 

apresentam diferentes tipos de estratégias (solitária, com recrutamento, uso de feromônio)  

(Hölldobler & Wilson, 1990). Essas estratégias variam entre as espécies, o processo de 

tomada de decisão da forrageadora, as informações ambientais e as características do alimento 

(Jaffe et al., 1985). Neste trabalho serão abordadas duas estratégias: o forrageamento solitário 

e o recrutamento por tandem, característicos da espécie pesquisada, Pachycondyla striata 

Smith 1858. 

 

1.2. Forrageamento solitário 

O forrageamento solitário é caracterizado pela atividade da forrageadora quando não 

há nenhuma cooperação durante a busca, a captura, o transporte e a manipulação do alimento 

(Hölldobler & Wilson, 1990). Esta estratégia, normalmente encontrada em espécies com 

colônias pequenas ou que dependem da exploração de áreas fixas, é empregada quando o 

alimento pode ser transportado para a colônia por um único indivíduo e usualmente utilizada 

por formigas predadoras de outros artrópodes (Lach, Parr & Abbott, 2009). A forrageadora 

utiliza informações adquiridas durante a tarefa, como memória e pistas visuais, para se 

orientar durante o trajeto entre o ninho e o alimento (Grüter & Leadbeater, 2014; Mercier & 
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Lenoir, 1999). Essa estratégia é utilizada por diversas espécies, sendo registrada nos gêneros 

Harpegnathos, Pachycondyla e Cataglyphis (Lach, Parr & Abbott, 2009).  

 

1.3. Forrageamento com recrutamento (tandem running) 

A evolução da aprendizagem social foi favorecida nos indivíduos eussociais, sendo 

possível para eles recrutarem outros indivíduos da mesma colônia para maximizar a 

exploração de uma fonte de alimento (Hölldobler & Wilson, 1990). Um exemplo é o 

recrutamento por tandem running, considerado como uma das primeiras formas de ensino 

entre os insetos, pois ocorre a transmissão de uma informação entre as formigas (Hoppitt & 

Laland, 2008). Nele, a formiga que tem a informação da localização do alimento, doravante 

chamada de líder, recruta uma formiga sem essa informação, a seguidora. A partir daí a 

seguidora acompanha a líder, mantendo contato antenal com sua parte posterior, enquanto a 

líder se direciona para o alimento. Dessa forma, a seguidora aprende o caminho até o 

alimento, aumentando a obtenção de alimento para a sua colônia (Franklin, 2014; Wilson, 

1959). O recrutamento por tandem running no contexto do forrageamento foi registrado nos 

gêneros Temnothorax, Pachycondyla (como citado em Lach, Parr & Abbott, 2009, p. 212), 

Neoponera (Fresneau, 1985) e Camponotus (Schultheiss, Raderschall, & Narendra, 2015). O 

recrutamento está associado a um custo no ensino da líder, pois para terem sucesso na jornada 

a líder reduz a sua velocidade de forrageamento permitindo dessa forma que a seguidora a 

acompanhe mantendo contato físico. Portanto, ocorre uma troca de informação bidirecional 

entre a líder e a seguidora (Laland, 2004; Leadbeater, Raine & Chittka, 2006). A experiência 

no recrutamento pode fazer das forrageadoras líderes melhores, de forma que consigam 

ajustar a sua velocidade no recrutamento de acordo com a seguidora, aumentando as chances 

de sucesso (Franklin, Robinson, Marshall, Sendova-Franks & Franks, 2012). 

Antigamente considerava-se que o tandem running era uma forma de ensino para que 

formigas inexperientes aprendessem a localização do alimento na área de forrageamento 

(Carroll & Janzen, 1973; Franks & Richardson, 2006). No entanto, estudos mais recentes 

indicam que a formiga seguidora nem sempre é uma forrageadora inexperiente, considerando 

a alta incidência de navegações bem-sucedidas até o alimento feitas quando a formiga líder 

era removida durante um recrutamento por tandem running (Franklin et al., 2012; Schultheiss, 

Raderschall & Narendra, 2015). 

As formigas obtêm informação para forragear de diversas formas. Forrageadoras 

podem se guiar por uma informação social (observar), como seguir uma forrageadora em um 
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recrutamento ou por trilha de feromônio. Ou adquirindo informação através de uma busca 

individual por novos alimentos (inovar). Em alguns casos, orientam-se por informações 

individuais (explorar) seguindo a própria memória, podendo até mesmo apresentar fidelidade 

pela trilha (Grüter, Czaczkes & Ratnieks, 2011; Hölldobler, 1976; Rendell et al., 2010). Essa 

fidelidade traz vantagens, pois as forrageadoras percorrem o trajeto até o alimento 

rapidamente (Hölldobler, 1976). Logo, a experiência da forrageadora aumenta a sua 

familiaridade com a área de forrageamento, diminuindo as chances se perder (Fewell, 

Harrison, Stiller & Breed, 1992). 

As forrageadoras utilizam informação individual ou social para obter alimento para a 

colônia, o que depende de diversos fatores, como: o tipo de alimento e a sua localização; o 

tamanho da colônia e das operárias, e o seu ciclo alimentar; e as interações com outros 

indivíduos (Carroll & Janzen, 1973; Fewell, Harrison, Stiller & Breed, 1992; Grüter, 

Czaczkes & Ratnieks, 2011). Elas podem ser bem-sucedidas ao se guiarem pela informação 

pessoal para obter alimento, porém, ao se guiarem pela informação social, diminuem os 

custos associados com gasto de energia, exposição a predadores e tempo de busca por 

alimento (Grüter & Leadbeater, 2014; Grüter, Leadbeater & Ratnieks, 2010). Contudo, se o 

ambiente sofrer modificações, aguardar por informação social pode ser menos útil para a 

colônia do que a busca por informação individual (Grüter & Leadbeater, 2014; Grüter, 

Leadbeater & Ratnieks, 2010). Logo, a decisão final deve ser pela opção que trouxer mais 

benefícios para a colônia, e não para o indivíduo (Grüter & Leadbeater, 2014; Grüter, 

Leadbeater & Ratnieks, 2010). Isso torna as formigas um bom objeto de estudo, pois é 

possível analisar o uso da informação sob a luz do comportamento altruístico. Tendo em vista 

que o objetivo é aumentar o sucesso no forrageamento da colônia e não do indivíduo, as 

forrageadoras podem ser estimuladas a gastar mais energia para obter um novo alimento 

(informação), que será compartilhado com a colônia, do que aguardar o recrutamento de 

outras (Grüter et al., 2010). Desse modo, a flexibilidade no uso da informação social e 

individual indica que as forrageadoras possuem a capacidade de responder de forma 

adaptativa, a partir do contexto em que estão inseridas (Grüter & Leadbeater, 2014). 

Do ponto de vista adaptativo, quanto mais flexível for o comportamento de 

forrageamento, maiores serão as chances de a colônia sobreviver às mudanças ambientais. 

Para terem respostas adaptativas sobre o tipo de estratégia a ser realizada durante o 

forrageamento, as forrageadoras usam informações de diferentes fatores, como o tipo de 

alimento, a quantidade, a qualidade e sua distância do ninho (Fewell et al., 1992; Hölldobler, 

1976). Portanto, a capacidade das forrageadoras avaliarem o alimento é uma forma de 
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direcionarem os esforços para maximizar os ganhos energéticos para a colônia (Fewell et al., 

1992).  

 

1.4. Recurso alimentar 

A dieta das formigas tem um papel importante no forrageamento. Se a espécie 

consome apenas um tipo de alimento é uma especialista. Quanto mais especializada for, mais 

restrita é a sua área de forrageamento, o que aumenta os gastos de energia e tempo na busca 

por novas fontes (Chase & Leibold, 2003). Quando a espécie utiliza diversos tipos de 

alimentos, é considerada generalista. Esta dieta permite que, na ausência de um tipo de 

alimento, utilize outros tipos oferecidos pelo ambiente (Chase & Leibold, 2003). Os 

generalistas são aqueles que aceitam a baixa qualidade de alguns alimentos quando o 

benefício de obtê-los é maior do que continuar procurando por outros alimentos (Begon, 

Townsend & Harper, 2006). 

Diversos estudos elucidam a importância do tipo de alimento para as formigas, sendo 

de interesse para diferentes linhas de pesquisa, desde as pesquisas aplicadas até as básicas. 

Pesquisas aplicadas podem surgir da necessidade de conhecimento sobre a biologia de 

espécies de importância para o homem, como é o caso daquelas consideradas pragas urbanas, 

causando danos econômicos e à saúde. Um exemplo é a espécie Camponotus vittatus, 

potencialmente vetora de micro-organismos patogênicos. Com o objetivo de avaliar a 

atratividade desta espécie por diferentes tipos de substâncias (açucaradas e gordurosas), foi 

realizado um estudo que indica que a preferência dessas formigas por açúcar demerara 75% e 

a gordura vegetal, substâncias que podem vir a ser usadas na composição de iscas de controle 

(Bueno & Moretti, 2008; Solis, Bueno & Moretti, 2009). 

Pesquisas básicas têm avaliado o efeito do tipo de alimento sobre a variação da 

estratégia de forrageamento em diferentes espécies. Em Paraponera clavata, conhecida como 

tocandira, há evidências de que a estratégia de forrageamento se ajusta ao tipo de alimento 

ofertado, com aumento da quantidade de recrutamentos quando o alimento é grande (inseto 

inteiro) e/ou de alta qualidade (néctar em alta concentração) (Fewell, Harrison, Lighton & 

Breed, 1996). Em Gnamptogenys moelleri, verificou-se que o forrageamento solitário 

predomina com alimentos pequenos (moscas), enquanto, itens grandes (grilo), a 

disponibilidade e a localização do alimento são comunicadas para as companheiras do ninho, 

resultando no recrutamento de forrageadoras (Cogni & Oliveira, 2004).  
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A estratégia de forrageamento também pode estar relacionada com a quantidade 

disponível do alimento. Conforme verificado em Ectatomma ruidum, a quantidade do 

alimento (imaturos do besouro Tenebrio molitor) ofertada pelos pesquisadores determinou 

qual estratégia de forrageamento foi utilizada, sendo que presas com maior massa induziam o 

recrutamento de companheiras de ninho, enquanto presas com menor massa eram forrageadas 

solitariamente (Schatz, Lachaud & Beugnon, 1997). Já na formiga africana Polyrhachis 

laboriosa, verificou-se que a decisão sobre o tipo de forrageamento é determinada pela 

primeira forrageadora a encontrar o alimento, de acordo com a informação coletada durante a 

sua exploração. Em consequência, quando a recompensa é menor o forrageamento permanece 

solitário, com a presença frequente de comportamento exploratório, enquanto, para 

recompensas maiores, há mais recrutamentos com marcação química e menos exploração 

(Mercier & Lenoir, 1999). 

No que diz respeito à distância do alimento, existem estudos que abordam a sua 

influência sobre as estratégias de forrageamento de acordo com os custos energéticos e 

ganhos para a colônia. São exemplos os trabalhos com diferentes espécies que verificaram a 

relação do aumento da distância com o tamanho das forrageadoras ou da quantia transportada 

(Formica planipilis e Pogonomyrmex salinus: Nonacs, 2002; Atta vollenweideri: Röschard & 

Roces, 2003; Formica rufa: Wright, Bonser & Chukwu, 2000). Outras pesquisas 

correlacionam a distância com o tempo para obtenção do alimento, pois a topografia da área 

explorada pode interferir na habilidade das forrageadoras de encontrar o alimento 

(Iridomyrmex purpureus: Gibb, 2005; Diversas espécies: Gibb & Parr, 2010) e até influenciar 

a intensidade do recrutamento que é direcionada para o local do alimento (Lasius niger: 

Devigne & Detrain, 2005). 

Ambos os fatores, quantidade e a distância do alimento, influenciam o forrageamento 

de Paraponera clavata. Com o aumento da qualidade do alimento oferecido (néctar), 

verificou-se um maior no número de formigas recrutadas, o que indica um ajuste no 

recrutamento em resposta à qualidade do item. Houve uma mudança qualitativa na estratégia 

de forrageamento com o aumento da distância, com menos recrutamento a partir do ninho, 

embora com mais recrutamentos fora do ninho e transferências de alimento entre as 

forrageadoras. Logo, se concluiu que as forrageadoras gastavam mais tempo e energia para o 

recrutamento em longas distâncias, o que só seria compensado por um alimento de qualidade 

que trouxesse um grande retorno energético (Fewell, Harrison, Stiller & Breed, 1992; 

Schoener, 1971). 
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Durante o forrageamento, a competição pelo alimento pode causar conflitos entre as 

formigas, observando-se a ocorrência de comportamentos agonísticos (Huntingford & Turner, 

1987). O comportamento agonístico apresentado pelas forrageadoras tende a variar de acordo 

com o desenvolvimento da colônia, a intensidade da competição, o alimento e as estações do 

ano. Isso porque existe uma relação custo-benefício (trade-off) entre o lucro de se obter o 

alimento e o gasto energético associado à agressão e à possível perda de uma forrageadora 

(Matthews & Matthews, 2009). Mortes para colônias menores são mais custosas do que para 

as maiores; logo alternativas para que o custo do conflito em um território seja minimizado 

surgem com comportamentos estereotipados ou estabelecimento de uma hierarquia de 

dominância entre as colônias (Matthews & Matthews, 2009). As interações agressivas 

também variam de acordo com o local. Há mais possibilidades do competidor evadir e evitar 

o confronto no alimento em ambientes mais complexos (Gray, Jensen & Hurst, 2000) e, em 

locais distantes, ocorre uma diminuição dos comportamentos agonísticos, mesmo em espécies 

consideradas agressivas (Carroll & Janzen, 1973). 

 

1.5. Subfamília Ponerinae 

As formigas da subfamília Ponerinae conservaram características consideradas basais, 

com relação a sua estrutura, organização social e morfologia, como o tamanho pequeno da 

colônia, com 50 a 234 operárias adultas (Medeiros & Oliveira, 2009), pouco dimorfismo entre 

rainhas e operárias, operárias monomórficas, e forrageamento predominantemente solitário 

(Hölldobler & Wilson, 1990; Peeters & Ito, 2001; Peeters, 1997; Wilson & Hölldobler, 2005). 

Contudo, apesar deste grupo ser considerado basal, o seu repertório comportamental apresenta 

formigas com distinções individuais a partir das suas próprias experiências, como explorado 

em estudos sobre comunicação e reconhecimento de parceiras de ninho (Châline, Ferreira, 

Yagound, Silva & Chameron, 2015). 

Schmidt e Shattuck (2014), em extensa revisão sistemática e filogenética, redefiniram 

os gêneros de Ponerinae, reconhecendo 46 gêneros. O problemático gênero Pachycondyla foi 

redefinido e tornado monofilético, contendo hoje 11 espécies (P. constricticeps, P. 

crassinoda, P. fuscoatra, P. harpax, P. impressa, P. inca, P. lattkei, P. lenis, P. lenkoi, P. 

purpurascens e P. striata).  
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1.6. Pachycondyla striata Smith 1858  

O objeto de estudo deste trabalho, a espécie P. striata Smith 1858 (Smith, 1858), 

apresenta indivíduos de 13,2 a 16,7 mm de comprimento, com castas pouco diferenciadas, e 

distribuição na América do Sul, presente no Paraguai, Uruguai, Brasil e norte da Argentina 

(Kempf, 1961). As colônias podem ser monogínicas ou poligínicas (Rodrigues, Vilela, 

Azevedo & Hora, 2011). Como é característico de insetos eussociais, as formigas desta 

espécie possuem divisão de tarefas de acordo com as castas. Em P. striata, ocorre polietismo 

temporal, i.e. divisão de tarefa no ninho por idade (Silva-Melo & Giannotti, 2012; Hölldobler 

& Wilson, 1990). Enquanto as operárias jovens (7 a 56 dias de idade) ficam envolvidas com a 

manutenção do formigueiro e o cuidado da ninhada, as operárias mais velhas (mais de 56 dias 

de idade) têm diversas funções, mas são responsáveis principalmente pela defesa, pela 

exploração e pelo forrageamento (Silva-Melo & Giannotti, 2012). Os ninhos no subsolo de P. 

striata ficam em locais sombreados, normalmente próximos a árvores e arbustos, se 

estendendo pelas raízes. Eles são compostos de 5 a 6 câmaras interligadas, localizadas 5 a 80 

centímetros abaixo da superfície (Silva-Melo & Giannotti, 2010).  

 

1.7. Forrageamento de Pachycondyla striata 

As atividades das P. striata na área externa do ninho, como o forrageamento, são 

normalmente diurnas e variam de acordo com a estação do ano. Na época fria/seca, a área de 

forrageamento explorada pelas formigas é menor do que durante a época quente/úmida (1,5 

m
2
 versus 19 m

2
), sendo as áreas exploradas de modos diferentes (Medeiros & Oliveira, 

2009). Estas formigas são predadoras, têm mandíbulas bem desenvolvidas, assim como os 

outros membros da subfamília Ponerinae (Medeiros & Oliveira, 2009), e usam o ferrão para 

paralisar suas presas em conjunto com uma substância com propriedades tóxicas, secretada 

pela glândula de veneno (Silva-Melo & Giannotti, 2012; Ortiz & Mathias, 2006). 

 Elas forrageiam no chão entre as folhas e raramente sobem na vegetação para 

procurar alimento, o qual é frequentemente inspecionado com antenação antes da captura 

(Medeiros & Oliveira, 2009). Entre as principais presas de P. striata, estão: artrópodes, 

incluindo formigas, cupins, besouros, borboletas e mariposas, abelhas, baratas, hemípteros; 

aranhas; centopeias; anelídeos; e gastrópodes; porém, também ingerem frutas e sementes 

(Crewe & Peeters, 1987; Medeiros & Oliveira, 2009). Para a obtenção destes alimentos, 

diversas estratégias podem ser utilizadas, como: busca e obtenção de alimento solitariamente; 

busca e obtenção de alimento em grupo de operárias, com captura em grupo; captura em 

parceria, tendo sido observada captura de cupins em associação com a formiga Termitopone 
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marginata; furto interespecífico de alimento; e proteção de alimentos, impedindo a 

aproximação de competidoras. Apesar de o forrageamento solitário predominar nesta espécie, 

o forrageamento em grupo pode ocorrer quando há recrutamento por tandem running 

(Medeiros & Oliveira, 2009; Silva-Melo & Giannotti, 2012). Estudo realizado com 

forrageadoras desta espécie indica aparente especialização na tarefa de líder, pois se observou 

frequência na função de líder pelas mesmas forrageadoras (Silva, Zago, Polito & Châline, 

2015).  

Diversas espécies de formigas podem ser encontradas no ambiente urbano. A espécie 

P. striata vem sendo registrada em diferentes locais da cidade de São Paulo (Cantone & 

Campos, 2015; Suguituru, Morini, Feitosa & Silva, 2015). Contudo, não foram encontradas 

pesquisas sobre ecologia comportamental de P. striata nesses locais (excetuando os da autora) 

até o depósito deste trabalho. Diversos motivos para a ausência de pesquisas com P. striata 

podem ser especulados, como o interesse científico direcionado predominantemente às 

pesquisas sobre ecologia e biodiversidade (e.g. diversidade e influência de fatores abióticos), 

à atividade de espécies invasoras e às espécies que têm relação problemática com os humanos, 

como no caso de pragas, em razão de sua importância para a saúde pública (Santos, 2016) – 

tópicos que, em sua maioria, excluem a espécie P. striata. Consideramos a espécie P. striata 

como um modelo interessante para investigar o forrageamento, em razão da diversidade de 

comportamentos que apresenta durante a atividade.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

Analisar as estratégias de forrageamento e os comportamentos relacionados ao 

forrageamento da espécie Pachycondyla striata em ambiente urbano. 

 

2.2. Objetivo específico 

Verificar se ocorrem respostas diferentes em relação ao número de viagens e 

estratégias de forrageamento, de acordo com: massa, tipo de alimento, distância do alimento a 

partir do ninho e competição.  

 

Serão testadas as seguintes hipóteses:  

 

1. A quantidade de alimento afeta o forrageamento de P. striata. 

Previsão: Espera-se que as forrageadoras realizem mais viagens solitárias e 

recrutamentos em relação a maior quantidade de alimento disponível. 

2. O tipo de alimento afeta o forrageamento de P. striata. 

Previsão: Espera-se que as forrageadoras realizem mais viagens solitárias e 

recrutamentos com proteína do que com carboidrato. 

3. A distância do ninho afeta o forrageamento de P. striata. 

Previsão: Espera-se que as forrageadoras realizem, proporcionalmente, mais viagens 

solitárias e recrutamentos quando o alimento estiver perto do ninho do que longe. 

4. A presença de formigas competidoras (intra e/ou interespecífica) afeta o 

forrageamento de P. striata. 

Previsão: Espera-se que na presença de competição por alimento, a depender da 

espécie competidora, haja diferença na quantidade de viagem, estratégia de forrageamento e 

presença de comportamentos agressivos, furto e proteção do alimento. 

 

Considerando a literatura sobre formigas e estratégias de forrageamento, e 

considerando que os dados coletados permitiam novas análises, durante o desenvolvimento do 

mestrado foram postuladas mais duas hipóteses: 

5. Os tempos de percurso das estratégias de forrageamento (solitário e 

recrutamento) são diferentes entre as distâncias testadas. 
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Previsão: Espera-se que o percurso seja percorrido em menos tempo no forrageamento 

solitário em comparação com o recrutamento nas distâncias testadas. 

 

6. A ordem das viagens deve influenciar o tempo de percurso de cada estratégia. 

Previsão: Considerando que a experiência das formigas aumenta com a quantidade de 

viagens que elas realizam, espera-se o efeito do aprendizado afete o tempo de percurso de 

cada estratégia ocasionando uma diminuição do tempo conforme aumenta a quantidade de 

viagens. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Sujeitos 

Nesta pesquisa foram utilizadas 12 colônias de Pachycondyla striata (Figura 1), cujos 

ninhos estavam localizados nos jardins em torno do Instituto de Psicologia (IP) da 

Universidade de São Paulo (USP). 

 

Figura 1 - Formiga da espécie Pachycondyla striata. 

 
Fonte: Alex Wild (2015). 

 

3.2. Local 

A pesquisa foi realizada nos jardins do IP do campus da Cidade Universitária 

“Armando e Salles Oliveira” da USP. O campus localizado no bairro do Butantã, zona oeste 

de São Paulo, é caracterizado por clima temperado-quente e úmido, com temperatura anual 

média de 19,7º C, precipitação anual acumulada de 1.300 mm e umidade relativa do ar média 

de 79% (IAG-USP, 2016). A área verde do campus, originalmente pertencente ao domínio da 

Floresta Atlântica Brasileira, foi alterada por fazendas com pastos e plantações, e pelo 

processo de urbanização (Kraus, Hofling, Rodrigues, & Sampaio, 2005). Estes fatores criaram 

um cenário no qual as espécies nativas compartilham o espaço com espécies invasoras. 

Atualmente, a vegetação é composta por árvores nativas, árvores ornamentais exóticas, 

arbustos de pequeno porte, serrapilhera e gramíneas (Kraus et al., 2005).  

 

3.3. Mapeamento de ninhos 

Foram avaliadas as colônias cujos ninhos foram localizados nos jardins do IP/USP 

através das seguintes estratégias:  

 Busca ativa por entradas para o ninho na base das árvores, com o seu aspecto 

característico: uma ou mais entradas de 0,1 a 2,5 cm de diâmetro na base de árvores de 

porte médio a grande (Silva-Melo & Giannotti, 2012); 
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 Localização de formigas, colocação de alimento (isca) e acompanhamento das 

formigas até o ninho.  

Os ninhos foram mapeamos por coordenadas geográficas, conforme Figura 2.  

 

Figura 2- Planta baixa do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A posição das 12 

colônias de P. striata que foram estudadas está representada por círculos pretos. As demais colônias 

da espécie que foram registradas, mas não estudadas, estão em círculo branco. 
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3.4. Quantificação de forrageadoras 

Determinamos uma ordem aleatória para a quantificação de forrageadoras em cada 

ninho mapeado utilizando um gerador de números aleatórios (Random.org, 2015). Para a 

coleta de dados utilizamos as primeiras 12 colônias selecionadas aleatoriamente que 

apresentavam entradas para o ninho sob árvores que estavam a mais de 4 m uma da outra e 

que tinham ao menos oito forrageadoras, para realizar os tratamentos propostos (vide item 3.5 

Variáveis experimentais). 

Para determinar a quantidade de forrageadoras de cada colônia, utilizamos alimento 

(atum e maçã com mel) como isca. O alimento foi colocado em torno das entradas dos ninhos. 

Demos preferência por realizar o registro dos dados em dias sem chuva, com temperatura 

acima de 20°C, e apenas no período de maior atividade da colônia, entre 10 h e 14 h 

(Medeiros & Oliveira, 2009). Durante essas quatro horas, interrompemos as formigas que 

estavam forrageando, coletando-as e marcando-as na parte dorsal do corpo (mesossoma, 

pecíolo e/ou gáster) com tinta colorida (Marker® Paint Marker PX-20) para identificação 

futura e então as devolvemos para a entrada do ninho.  

 

3.5. Variáveis experimentais 

Foram testadas as seguintes variáveis experimentais: quantidade e tipo de alimento, e 

distância entre o alimento e o ninho. As quantidades foram determinadas em um estudo piloto 

para que o alimento permanecesse disponível durante o período de observação de 90 minutos. 

Os tipos de alimento foram determinados de acordo com os mais utilizados na literatura 

(Delabie et al., 2015). E as distâncias foram baseadas na área de forrageamento explorada 

pelas forrageadoras da espécie (Medeiros & Oliveira, 2009). 

 Quantidade de alimento:  

Foram comparadas duas quantidades de alimento, 3 g ou 7 g. 

 Tipo de alimento:  

Foram oferecidos dois tipos de alimentos, atum (Proteína de origem animal) ou maçã com 

mel (Carboidrato).  

 Distância do alimento:  

O alimento foi disposto em duas distâncias, 0,5 m (Perto) ou 4 m (Longe) a partir da saída do 

ninho.  
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As combinações possíveis de quantidade, tipo e distância consistem em oito 

tratamentos. Cada um destes tratamentos foi aplicado a uma formiga diferente em cada uma 

das 12 colônias, totalizando 96 formigas/réplicas. Cada réplica foi aplicada apenas uma vez à 

forrageadora para evitar o efeito de aprendizagem por causa da repetição. Oferecido o 

tratamento, a formiga iniciadora do forrageamento, doravante denominada focal, era o objeto 

da observação e apenas uma formiga era observada por vez. 

 
Quadro 1 - Combinações das variáveis experimentais totalizando oito tratamentos. 

Quantidade (gramas) Alimento Distância Tratamento 

3 

Carboidrato 
Longe 3CL 

Perto 3CP 

Proteína 
Longe 3PL 

Perto 3PP 

7 

Carboidrato 
Longe 7CL 

Perto 7CP 

Proteína 
Longe 7PL 

Perto 7PP 

 

Siglas - 3CP: 3 g de Carboidrato Perto; 3CL: 3 g de Carboidrato Longe; 7CP: 7 g de Carboidrato 

Perto; 7CL: 7 g de Carboidrato Longe; 3PP: 3 g de Proteína Perto; 3PL: 3 g de Proteína Longe; 7PP; 7 

g de Proteína Perto; 7PL: 7 g de Proteína Longe. 

 

3.6. Coleta de dados 

Para observar o comportamento de forrageamento de P. striata utilizamos os métodos 

de registro Animal Focal (Focal sampling) e Amostragem de Comportamento (Behaviour 

sampling) (Altmann, 1974). Realizamos a coleta de dados em período diurno, de dezembro de 

2015 a abril de 2016. Randomizamos a ordem das colônias e das réplicas dos tratamentos 

(Random.org, 2015). 

Escolhemos formigas focais fisicamente integras, sem alterações físicas como a 

ausência de membros (antenas e/ou pernas). Começamos cada réplica de tratamento seguindo 

uma formiga até que ela chegasse à distância prevista, para colocar o alimento na quantidade 

estipulada à sua frente sobre um pedaço de papel no chão. Caso a formiga focal ainda não 

estivesse marcada, fazíamos a marcação com tinta colorida usando um pincel de ponta fina, 

de forma a não interferir na sua atividade. Caso houvesse alteração no seu comportamento 

(e.g. fuga), recomeçávamos o procedimento com outra formiga. Também foram descartadas 

as tentativas em que a formiga não pegava o alimento no local destinado ou que o 

transportava para o ninho, contudo ser sair novamente. 
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A partir do momento que uma formiga focal antenasse o alimento, registrávamos:  

 marcação;  

 horário de saída do ninho;  

 horário de chegada ao local do alimento;  

 estratégia de forrageamento - solitária ou recrutamento (completo – formigas 

chegaram juntas no local do alimento – ou incompleto – formigas se separaram em 

algum momento durante o trajeto);  

 horário final (após 90 minutos ou quando o alimento acabasse);  

 condição ambiental (temperatura e umidade relativa do ar), utilizando um 

termohigrômetro digital Incoterm (Modelo 7663.02.0.00);  

 ausência ou presença de espécie competidora, com coleta destas formigas para futura 

identificação;  

 na presença de competição, os comportamentos da formiga focal durante a interação.  

As espécies das formigas competidoras foram identificadas com o auxílio de chaves 

dicotômicas e comparações com os exemplares depositados no museu de Zoologia da USP.  

Os comportamentos da focal nas interações com as espécies competidoras foram 

definidos da seguinte forma: 

 Agressividade: mandíbulas abertas; mordida com preensão de partes do corpo da 

competidora; ferroada com penetração do ferrão no corpo da competidora; secreção de 

espuma/veneno (Silva-Melo, 2014); 

 Proteção do alimento: comportamento de andar em volta do alimento, sem transportá-

lo até o ninho; 

 Furto: quando a formiga focal retirou o alimento que estava sendo transportado pela 

formiga competidora, levando-o nas mandíbulas para o próprio ninho. 

 

3.7. Análise estatística  

Para verificar o efeito das variáveis experimentais na atividade de forrageamento de P. 

striata, analisamos a quantidade total de viagens (forrageadora saindo do ninho até o 

alimento) e as estratégias de forrageamento (solitária e recrutamento por tandem running) 

realizadas pelas forrageadoras. Consideramos valores menores que 5% como significativos. 

Quando necessário, calculamos o tamanho de efeito do fator a partir das médias reais das 

variáveis com o d de Cohen. O software de análise estatística utilizado foi IBM® SPSS® 

Statistics. 
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3.7.1 Estratégias 

Analisamos as estratégias de forrageamento, solitária e recrutamento. Para ambas 

estratégias consideramos como: variáveis independentes os fatores quantidade, tipo de 

alimento, distância e competição; variáveis dependentes a resposta das forrageadoras; 

covariáveis a temperatura e a umidade; e variável aleatória a colônia.  

 

3.7.1.1  Solitário 

No forrageamento solitário utilizamos o Modelo Linear Misto (do inglês Mixed Linear 

Model - MLM) com o Método de Probabilidade Máxima Verossimilhança (Restricted 

Maximum Likelihood - REML). Testamos as interações entre as variáveis independentes. 

Contudo, verificamos que os valores das distâncias perto e longe diferiam consideravelmente, 

observando-se uma distribuição assimétrica dos dados, logo, optamos por separar os valores 

das distâncias. Após a separação, avaliamos se os dados apresentavam distribuição normal, 

tanto pelo teste de Kolmogorov-Smirnov quanto pela inspeção gráfica nos níveis das variáveis 

dependentes (quantidade e alimento). Em seguida, refizemos a análise dos dados pelo MLM. 

 

3.7.1.2  Recrutamento 

No recrutamento analisamos a frequência utilizando o Modelo Linear Generalizado 

Misto (Generalized Linear Mixed Model - GLMM). Como o fator distância não apresentou 

efeito de interação com as outras variáveis, a consideramos apenas como uma variável 

independente. Nessa análise a quantidade de recrutamentos registrada foi analisada em um 

modelo ordinal com ligação logito cumulativo. Recategorizamos todos os registros com oito 

ou mais recrutamentos em uma única categoria (“oito ou mais”), devido à pouca frequência de 

valores iguais ou acima de oito, enquanto que foram muitas as frequências iguais a zero 

depois deste valor. 

Adicionalmente, para explorar os dados de cada focal, foi feita uma análise auxiliar 

considerando a ocorrência ou não de recrutamento em cada réplica de tratamento, 

independente de sua frequência. Utilizamos o GLMM binomial com função de ligação logito, 

transformando a frequência de cada forrageadora em 0 (não recrutou) e 1 (recrutou).  
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3.7.2 Tempo 

Por fim, analisamos o tempo de percurso de cada viagem (entre a saída do ninho e a 

chegada ao local do alimento) em função das estratégias de forrageamento (solitário e 

recrutamento) com MLM. Para isso mantivemos a colônia como variável aleatória e as 

mesmas variáveis independentes (quantidade, alimento, distância e competição) e covariáveis 

(temperatura e umidade) usadas nas análises anteriores. Contudo, nesta análise consideramos 

como variável dependente o tempo da estratégia utilizada na viagem e a ordem das viagens, 

visando identificar diferenças nos tempos de acordo com a experiência prévia no trajeto. 

Assim, todos os tempos das viagens observados foram considerados individualmente e foi 

acrescentada uma variável “ordem”, indicando as diferentes tentativas de cada indivíduo. 

Excluímos da análise as viagens de recrutamentos incompletos e as viagens que não 

completaram o percurso até o local do alimento. No entanto, somamos cada uma dessas 

viagens como uma tentativa na variável Ordem por serem consideradas uma experiência no 

trajeto. Para realizar a análise e reduzir o efeito de assimetria devido aos outliers, optamos por 

transformar os valores de Tempo em Logaritmo Natural [Tempo(Ln)]. 
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4. RESULTADOS 

 

Os cinco meses de observação em campo resultaram em 192 h de registro das 

atividades das formigas, sendo 48 h para quantificar as forrageadoras de cada colônia e 144 h 

de atividades de forrageamento de acordo com os tratamentos propostos. As informações são 

apresentadas a seguir.  

 

4.1. Local 

Em nossa área de estudo foram identificados 45 ninhos de P. striata (Figura 2). Os 

ninhos localizavam-se sob árvores de espécies como mangueiras (Mangifera indica), 

abacateiros (Persea americana), tipuanas (Tipuana tipu) e ingazeira (Inga vera) (Apêndice 

A), além de também serem encontrados próximos de caixas de cimento subterrâneas e 

fundações de prédios antigos.  

 

4.2. Quantificação de forrageadoras 

A quantidade de forrageadoras ativas entre 10 h e 14 h em cada uma das 12 colônias 

estudadas variou de 24 a 99, sendo que a maior atividade ocorreu entre 10h30 e 12 h (Quadro 

2; Gráfico 1). Durante o levantamento foi necessário substituir as colônias C12 e C18 por, 

respectivamente, C13 e C17, porque os túneis desses ninhos estavam distribuídas por um raio 

maior do que 4 m da base da árvore, o que possibilitava às forrageadoras acessarem 

rapidamente a área subterrânea quando o alimento era disponibilizado longe do ninho. Das 

703 formigas marcadas, apenas 12 formigas (1,7%) foram focais durantes as réplicas dos 

tratamentos (Quadro 2). 

 
Quadro 2 - Quantidade de forrageadoras de Pachycondyla striata coletadas antes dos tratamentos e 

observadas registradas como focais durante os tratamentos, apresentadas por colônia. 

Colônia C3 C6 C8 C13 C16 C17 C21 C26 C28 C29 C34 C35 

Coletada 33 48 24 34 44 46 99 62 72 45 99 97 

Focal 2 2 3  0 1 1 2 0 0 0 1 0 
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Gráfico 1 - Atividade das forrageadoras de Pachycondyla striata das 12 colônias estudadas por horário 

de coleta. 

 
 

4.3. Quantidade de viagens 

No total, foram realizadas 1.886 viagens do ninho até o alimento pelas forrageadoras 

de P. striata, com uma ampla diferença entre as distâncias perto e longe (1.399 versus 487). 

Por esse motivo, algumas das análises a seguir serão apresentadas com os dados totais e 

separadas por distância. Para análise complementar da Quantidade Total de Viagens 

(Apêndice B). 

  

4.4. Estratégias de forrageamento 

Sobre as estratégias de forrageamento de P. striata, o forrageamento solitário foi mais 

frequente (84%) do que o recrutamento por tandem running (16%). As análises de cada uma 

das estratégias são apresentadas a seguir. 

 

4.4.1. Forrageamento solitário 

Verificamos que o forrageamento solitário foi realizado por todas as 96 forrageadoras 

de P. striata, sendo que 18 forrageadoras utilizaram apenas esta estratégia. No total, foram 

realizadas 1.587 viagens solitárias do ninho até o alimento, sendo 1.208 para perto e 379 para 

longe do ninho (Gráfico 2). 
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Gráfico 2- Quantidade de forrageamento solitário feito pelas forrageadoras de Pachycondyla striata 

nas distâncias perto e longe do ninho. 

 
 

Inicialmente realizamos uma análise completa de todas as variáveis independentes em 

conjunto. Constatamos que houve efeito de interação entre tipo de alimento e distância (F(1,76) 

= 8,438 e p = 0,005) (Apêndice C). As forrageadoras fizeram mais forrageamentos solitários 

quando o alimento oferecido perto do ninho era proteína e menos quando se tratava de 

carboidrato (30,5 ± 12,3 versus 19,9 ± 10,9) (Gráfico 3). Quando o alimento estava longe do 

ninho não foi verificada diferença entre proteína e carboidrato (8,0 ± 2,7 versus 7,8 ± 3,7). As 

covariáveis não influenciaram o forrageamento solitário (Apêndice D). A colônia foi 

responsável por 3% da variância dos dados. 
 

Gráfico 3- Quantidade média do forrageamento solitário em função do tipo de alimento e 

distância (Intervalo de Confiança (IC) de 95%). 
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Para explorarmos melhor o efeito de interação, apresentamos a seguir a análise dos 

dados das distâncias separadamente. 

 

4.4.1.1.  Distância: Perto 

Analisando os dados da estratégia de forrageamento solitário perto do ninho, 

verificamos que se manteve o efeito estatisticamente significativo em relação ao tipo de 

alimento (F(1,41) = 8,761 e p = 0,005) (Apêndice E). Mais forrageamentos solitários foram 

feitos quando o alimento era proteína e menos quando era carboidrato (30,5 ± 12,3 versus 

19,9 ± 10,9), com um tamanho de efeito grande (d = 0,921). As covariáveis não apresentaram 

efeito significativo e a colônia teve influência desprezível no total de variância dos dados 

(Apêndice F). 

 

4.4.1.2. Distância: Longe 

Ao analisarmos os dados do forrageamento solitário quando o alimento foi 

disponibilizado longe do ninho, não observamos efeito significativo das variáveis e nem das 

covariáveis (Apêndices G e H). A colônia foi responsável por apenas 3% da variância dos 

dados. 

 

4.4.2. Forrageamento com recrutamento por tandem running 

Verificamos que o forrageamento com recrutamento por tandem running de P. striata 

ocorreu em 78 das 96 réplicas dos tratamentos, sendo realizado por 81,3% das focais. No 

total, foram realizados 299 recrutamentos do ninho até o alimento. Podemos observar na 

Figura 3, a focal lidera o recrutamento (seta vermelha) do tratamento C28-7CL
1
 sendo 

acompanhada pela seguidora (seta azul), que mantém contato antenal com a sua parte 

posterior, até o local em que o alimento foi disponibilizado. 

 

                                                           
1
 Sigla C28-7CL: Colônia 28. 7CL: 7 g de Carboidrato Longe. 
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Figura 3 - Forrageamento de Pachycondyla striata com estratégia de forrageamento por tandem 

running com líder (seta vermelha) e seguidora (seta azul). 

 
Foto: autora. 

 

A seguir apresentamos os dados dos recrutamentos de duas formas: se cada focal fez 

ou não recrutamento (4.4.2.1. Modelo Binomial); e de acordo com a frequência dos 

recrutamentos feitos durante as réplicas dos tratamentos (4.4.2.2. Modelo Ordinal). 

 

4.4.2.1. Recrutamento: modelo binomial 

Nessa análise verificamos se as variáveis influenciaram cada formiga focal a fazer ou 

não recrutamento durante as réplicas dos tratamentos. No modelo completo constatamos que 

houve efeito apenas da variável tipo de alimento (F(1,86) = 4,785 e p = 0,031) (Gráfico 4; 

Apêndice I), sendo que as forrageadoras tinham, proporcionalmente, menor chance de realizar 

recrutamento quando o alimento era carboidrato do que quando era proteína (91,7% versus 

70,8%). Também observamos efeito da covariável umidade (F(1,86) = 5,791 e p = 0,018), 

indicando que as focais tinham, proporcionalmente, maior chance de realizar recrutamento 

quando a umidade aumentava (média de 69,6% com recrutamento versus 60,6% sem 

recrutamento) (Gráfico 5; Apêndice J). 

Contudo, a presença das interações prejudicou o ajuste do modelo, não havendo 

estimação correta da covariância da variável aleatória, a colônia. Para corrigir o problema 
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repetimos a análise sem as interações, o que resultou em um melhor ajuste e forneceu 

resultados iguais do ponto de vista da significância estatística. No entanto, nesse modelo 

reduzido a distância passou a ter efeito marginal sobre a ocorrência de recrutamento (F(1,89) = 

3,924 e p = 0,051), passando a ser mais provável ocorrer recrutamento quando o alimento era 

oferecido perto do que longe do ninho (87,5% versus 75,0%) (Gráfico 4; Apêndice I). 

 
Gráfico 4 - Recrutamento por tandem running em função de: a) tipo de alimento e; b) distância do 

ninho. 

 
 

Gráfico 5 - Médias da umidade relativa do ar de acordo com a ocorrência ou não de recrutamento por 

tandem running de Pachycondyla striata (IC 95%). 

 
Fazendo um comparativo entre as colônias, observamos que exista uma diferença entre 

as colônias. Na C13 apenas metade das focais recrutaram, enquanto que nas C26, C28, C29 e 

C35 todas as forrageadoras recrutaram (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 - Ocorrência ou não de recrutamento por tandem running por Pachycondyla striata 

apresentadas por colônia. 

 
 

4.4.2.2. Recrutamento: modelo ordinal  

No total, as forrageadoras fizeram 299 recrutamentos, sendo 191 perto e 108 longe do 

ninho. Na análise dos dados segundo o modelo ordinal verificamos que houve efeito apenas 

da variável distância do alimento (F(1,58) = 18,945 e p < 0,001) (Apêndice K). 

Proporcionalmente, as forrageadoras fizeram mais recrutamentos quando o alimento era 

oferecido perto e menos quando era oferecido longe do ninho (4,0 ± 2,9 versus 2,3 ± 2,6). 

Como pode ser visto no Gráfico 7, perto do ninho temos uma distribuição das frequências dos 

recrutamentos maior entre 2 e 7, enquanto longe a frequência está entre 1 e 2 recrutamentos. 

Não observamos efeito significativo das covariáveis (Apêndice L). 

 
Gráfico 7 - Frequência da estratégia de forrageamento com recrutamento por tandem running de 

Pachycondyla striata em função da distância do alimento. 
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 Entre as colônias houve uma grande variação na ocorrência de recrutamentos por 

tandem running, com valores entre 11 (C8) até 49 (C28), como pode ser observado no Gráfico 

8. 

 
Gráfico 8 - Recrutamentos por tandem running realizados pelas focais de Pachycondyla striata 

apresentados por colônia. 

 
 

4.4.2.3. Função no recrutamento (líder e seguidora) 

Apenas em três ocasiões observamos inversão de papéis, com uma formiga focal/líder 

assumindo posteriormente a função de seguidora (Quadro 3). Em ambos os casos da colônia 

C29, a primeira participação das formigas foi como líder/focal e em seguida como seguidora 

não focal. O oposto aconteceu com a colônia C34, pois primeiro a forrageadora foi seguidora 

não focal e sem seguida líder/focal. Também observamos que as forrageadoras interagiram 

com o mesmo tipo de alimento tanto na função de líder como de seguidora. 

 

Quadro 3 - Formigas focais de Pachycondyla striata que realizaram ambas as funções, líder e 

seguidora, durante o recrutamento por tandem running.
2
 

Colônia Líder Seguidora 

C29 3PP 3PL 

C29 3CL 7CL 

C34 3PL 3PP 
 

                                                           
2 Siglas. 3PP: 3g de Proteína Perto; 3PL: 3g de Proteína Longe; 3CL: 3g de Carboidrato Longe; 7CL: 

7g de Carboidrato Longe. 
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4.4.2.4. Recrutamentos incompletos 

Nem todos os recrutamentos por tandem running completaram o percurso entre o 

ninho e o local do alimento. Consideramos o recrutamento como incompleto quando a 

focal/líder e seguidora perdiam contato durante o trajeto com a focal/líder chegando sozinha 

no alimento, conforme Figura 4. Das formigas focais observadas, 35 formigas participaram de 

recrutamentos incompletos. Registramos 75 casos de recrutamento incompletos, que 

correspondem a 25% dos recrutamentos feitos.  

As focais C13-7CL e C28-3CL
3
 foram as que tiveram maior número de recrutamentos 

incompletos, cada uma com nove ocorrências. Observamos que a frequência de recrutamentos 

incompletos foi maior longe do que perto do ninho (57% versus 43%; Gráfico 9). E também 

foi mais frequente para carboidrato do que para proteína (63% versus 27%; Gráfico 9) 

(Apêndice M). 

 

Figura 4 - Forrageamento de Pachycondyla striata com estratégia de forrageamento com recrutamento 

por tandem running incompleto com líder (seta vermelha) e seguidora (seta azul).  

a) Durante o recrutamento por tandem running; b) a seguidora permaneceu parada embaixo de uma 

folha; c) enquanto a líder continuou caminhando, ocasionando a perda do contato entre ela e a 

seguidora; d) com a líder seguindo em direção ao local em que estava o alimento, aumentando a 

distância entre elas. 

 
Fotos: autora. 

 

                                                           
3
 C13-7CL: Colônia 13, 7g de Carboidrato Longe; e C28-3CL: Colônia 28, 3g de Carboidrato Longe. 
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Gráfico 9 - Proporção de recrutamentos por tandem running completos e incompletos realizados pelas 

forrageadoras de Pachycondyla striata em função da distância do alimento. 

 
 

4.5. Competição 

Verificamos a presença de competição por alimento em 69 réplicas (71,9%) dos 

tratamentos com P. striata. As competições interespecíficas, com nove espécies, foram mais 

comuns do que a competição intraespecífica. A competidora mais frequente foi 

Gnamptogenys striatula, presente em mais da metade das réplicas, seguida de Linepithema 

micans, Solenopsis gr. geminata, Wasmannia auropunctata, Brachymyrmex heeri, Pheidole 

gr. flavens, e apenas uma ocorrência de Camponotus gr. tanaemyrmex, Pheidole subarmata, 

Odontomachus cf. affinis e Pachycondyla striata (Figura 5; Apêndice N e O). 

Verificamos que mais de uma espécie competiu simultaneamente com P. striata pelo 

alimento em 13 réplicas de tratamento (Figura 6). Em 11 réplicas estiveram presentes duas 

espécies competidoras. Em duas réplicas, três espécies competidoras (C26-7PL: L. micans, G. 

striatula e B. heeri; C35-7PL: L. micans, C. gr. tanaemyrmex e P. subarmata) estiveram 

simultaneamente presentes com P. striata.  

A dieta das competidoras é um fator que deve ser considerado quando observamos as suas 

ocorrências nos tratamentos. Separando os dados por tipo de alimento, verificamos que as 

cinco espécies mais frequentes no jardim (G. striatula, L. micans, W. auropunctata, S. gr. 

geminata e B. heeri) também foram as que mais competiram por alimento, pois elas 

forragearam ambos os tipos, proteína e carboidrato. As demais espécies tiveram pouca 

frequência, sendo registradas competindo por apenas um dos tipos de alimento (Gráfico 10). 
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Figura 5 - Planta do IPUSP indicando a posição dos ninhos de Pachycondyla striata, a diversidade e a intensidade da competição. Os círculos maiores 

correspondem à localização dos ninhos de P. striata. Os símbolos em volta dos ninhos correspondem às espécies competidoras, sendo o seu tamanho 

correspondente a quantidade de ocorrências por colônia. 

 

Símbolo Espécie competidora 

# Brachymyrmex heeri 

* Camponotus gr. tanaemyrmex 

✚ Gnamptogenys striatula 

△ Linepithema neotropicum 

★ Pachycondyla striata 

● Pheidole gr. flavens 

▲ Pheidole subarmata 

⊙ Odontomachus cf. affinis 

□ Solenopsis saevissima 

♢ Wasmannia auropunctata 
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Figura 6 - Grafo apresentando as ocorrências simultâneas de espécies competidoras de 

Pachycondyla striata durante os tratamentos. As competidoras interespecíficas são apresentadas 

nos vértices e as ocorrências nas arestas. 

 
 

 

 

Gráfico 10 - Ocorrência de espécies competidoras de Pachycondyla striata por tipo de alimento. 

 
 

A competição por alimento desencadeou comportamentos agressivos entre as 

formigas envolvidas. Um exemplo foi o caso de C28-7PL, no qual observamos uma L. 

micans morder a 3ª perna direita da focal, permanecendo presa a esta, durante todo o 

percurso, enquanto a focal transportava alimento de volta para o ninho. A focal saiu do 

ninho fisicamente íntegra. Já não estava com a competidora presa à perna e continuou a 

atividade de forrageamento. 

Linepithema micans 

Solenopsis gr. geminata 
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Discorremos a seguir sobre os comportamentos das focais de P. striata 

observados no contexto de competição. 

 

4.5.1. Comportamentos de Pachycondyla striata com competição 

Observamos três conjuntos de comportamentos das formigas focais de P. striata: 

agressividade, proteção do alimento e furto direcionados às espécies competidoras. Das 

96 réplicas dos tratamentos, registramos o comportamento agressivo em 70,8%, a 

proteção do alimento em 50% e o furto em 14,6% das réplicas (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 - Ocorrência de comportamentos de agressividade, proteção do alimento e furto 

realizados pelas focais de Pachycondyla striata contra as espécies competidoras. 

 
 

Os comportamentos agressivos das focais de P. striata contra as competidoras 

foram os mais comuns, sendo realizados por 68 das 96 focais. Na Figura 7 registramos a 

formiga focal do tratamento C29-7CP mordendo e ferroando a competidora, G. 

striatula, no local em que estava o alimento. 

A frequência de comportamentos agressivos variou de 1 a 14 por focal (Gráfico 

12). Eles representam 59,6% das interações competitivas (N = 235), sendo registrados 

contra todas as espécies. As cinco espécies mais frequentes no local (G. striatula, 

55,4%; L. micans, 18,2%; W. auropunctata, 12,1%; S. gr. geminata 7,9%; e B. heeri, 

2,1%) foram as que mais receberam comportamentos agressivos (Gráfico 11). 
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Figura 5 - Pachycondyla striata ferroando a competidora, Gnamptogenys striatula.  

 
Fotos: autora. 

 

A frequência de comportamentos agressivos variou de 1 a 14 por focal (Gráfico 

12). Eles representam 59,6% das interações competitivas (N = 235), sendo registrados 

contra todas as espécies. As cinco espécies mais frequentes no local (G. striatula, 

55,4%; L. micans, 18,2%; W. auropunctata, 12,1%; S. gr. geminata 7,9%; e B. heeri, 

2,1%) foram as que mais receberam comportamentos agressivos (Gráfico 11). 

 

Gráfico 12- Frequência de comportamentos agressivos realizados pelas focais de Pachycondyla 

striata apresentado por colônia. 
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Também observamos uma ocorrência de comportamento agonístico 

intraespecífico em C28-7CP. Consideramos que o comportamento agonístico das 

forrageadoras da colônia focal contra uma formiga da mesma espécie foi um indício de 

que esta última não pertencia à mesma colônia. A interação teve início quando uma 

formiga sem marcação encontrou o alimento que já estava sendo forrageado pela focal e 

outras formigas não focais da colônia C28. Duas formigas não focais antenaram 

vigorosamente a competidora, apresentando em sequência os comportamentos 

agressivos: mordida, ferroada e secreção de espuma/veneno. Quando a competidora já 

estava imóvel e recebendo as investidas das captoras, a focal e outras quatro formigas 

não focais se aproximaram do local do confronto e também apresentaram 

comportamento agressivo contra a competidora. Na Figura 8 observamos a competidora 

intraespecífica coberta por espuma. Já sem se mover, a competidora foi arrastada por 

uma formiga não focal para longe da isca em direção oposta ao ninho.  

 

Figura 6 - Competição intraespecífica de Pachycondyla striata com registro de secreção de 

espuma. 

 
Foto: autora. 

 

A proteção do alimento pelas focais de P. striata contra as competidoras foi feita 

por 48 focais. Podemos observar na Figura 9 que a focal do tratamento C8-7CP (pinta 

laranja) andou pelo local em que havia alimento, apresentando comportamentos 
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agonísticos direcionados às G. striatula, com diminuição na quantidade de formigas 

competidoras com o passar dos quadros.  
 

Figura 7 - Pachycondyla striata protegendo o alimento da competidora Gnamptogenys striatula. 

 
Foto: autora. 

 

A frequência de proteção variou entre 1 a 14 ocorrências por focal (Gráfico 13). 

A proteção representa 34,5% (N = 136) das interações entre focais e competidoras, 

sendo registrada contra seis espécies competidoras, todas interespecíficas (Gráfico 11). 

 

Gráfico 13 - Frequência do comportamento de proteção do alimento realizado pelas focais de 

Pachycondyla striata apresentado por colônia. 

 

a) b) 

c) d) 
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O furto de alimento pelas focais de P. striata contra as competidoras foi a 

interação menos comum, sendo feita por apenas 14 focais (Figura 10). A frequência de 

furtos foi baixa, variando de 1 a 4 por focal (Gráfico 14). O furto representou 5,8% (N = 

23) das interações competitivas, sendo registrado contra metade das espécies 

competidoras interespecíficas (Gráfico 11). 

 

Figura 8 - Forrageadora de Pachycondyla striata (seta vermelha) furtando o alimento da 

competidora Gnamptogenys striatula (seta azul). a) Forrageadora de G. striatula estava 

transportando um pedaço de maçã; b) quando a forrageadora de P. striata encontrou o alimento; 

c) antenando-o; d) a G. striatula saiu do local, deixando o alimento; e) e a P. striata o mordeu; 

f) transportando-o para o próprio ninho.

Fotos: Gabriela Brito. 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Gráfico 14 - Frequência de furtos realizados pelas focais de Pachycondyla striata por colônia.

 
 

4.6. Dados de Tempo  

4.6.1. Duração dos tratamentos 

Apesar do tempo de observação de cada réplica de tratamento ser de 90 minutos, 

12 tratamentos (12,5%) foram finalizados antes do previsto (Quadro 4). Em nove dessas 

ocasiões, todo o alimento acabou. Nesses casos, observamos que a focal continuou 

andando próximo ao local onde estava o alimento até o tempo de observação ser 

concluído. Nos outros três casos, a focal permaneceu dentro do ninho após forragear por 

um período de tempo inferior ao estabelecido. 

 

Quadro 4 - Duração dos tratamentos que foram finalizados antes do tempo estipulado. 

Colônia Tratamento Tempo de duração Motivo 

C17 

3PL 1h11 Permaneceu no ninho 

7CL 1h09 Permaneceu no ninho 

3CP 1h17 Isca acabou 

C28 
3CP 0h45 Isca acabou 

7PL 1h13 Permaneceu no ninho 

C29 

7CP 1h11 Isca acabou 

3PP 1h05 Isca acabou 

3CP 0h32 Isca acabou 

7PP 1h03 Isca acabou 

C34 

3PP 0h46 Isca acabou 

3CP 0h50 Isca acabou 

7CP 0h44 Isca acabou 
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4.6.2. Duração do trajeto 

Para esta análise foram utilizados o tempo de trajeto entre a saída do ninho e a 

chegada ao local do alimento de 1.560 viagens solitárias e 223 recrutamentos feitos 

pelas forrageadoras focais de P. striata. Foram descartadas 27 viagens em que as focais 

pegaram o alimento que encontraram durante o trajeto, ou seja, antes de chegar ao local 

em que o alimento foi disponibilizado, e 75 viagens com recrutamentos foram 

incompletos.  

Constatamos que houve efeito significativo em duas interações da variável 

ordem, uma com a distância (F(1,455) = 5,719, p = 0,017 e R
2
 = 0,209; Gráfico 15) e outra 

com a estratégia de forrageamento (F(1,1695) = 4,874, p = 0,027 e R
2
 = 0,016; Gráfico 

16). Houve correlação negativa entre a ordem das viagens e o Tempo(Ln) das viagens 

em ambas as distâncias, perto (3,255 ± 0,618) e longe (5,026 ± 0,495). Observamos o 

mesmo padrão em relação às estratégias de forrageamento, havendo uma correlação 

negativa entre a ordem das viagens em ambas as estratégias, solitária (3,619 ± 0,964) e 

recrutamento (4,180 ± 0,810) (Apêndice P). 

 

Gráfico 15 - Tempo(Ln) em relação a ordem das viagens realizadas pelas forrageadoras de 

Pachycondyla striata de acordo com as distâncias. 
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Gráfico 16 - Tempo(Ln) em relação a ordem das viagens realizadas pelas forrageadoras de 

Pachycondyla striata de acordo com as estratégias de forrageamento. 
 

 
 

Outra interação significativa foi entre a estratégia de forrageamento e o tipo de 

alimento (F(1,1726)=7,467 e p=0,006). O forrageamento solitário teve Tempo(Ln) menor 

do que o recrutamento para ambos os alimentos. Enquanto que no forrageamento 

solitário o Tempo(Ln) foi menor para a proteína do que para o carboidrato (3,499 ± 

0,941 versus 3,784 ± 0,970), no recrutamento o resultado foi inverso, com o Tempo(Ln) 

menor para o carboidrato do que para a proteína (4,044 ± 0,700 versus 4,295 ± 0,879) 

(Gráfico 17). Não observamos efeito significativo das covariáveis (Apêndice Q). 

 

Gráfico 17 - Médias do Tempo(Ln) do trajeto entre o ninho e o alimento das viagens realizadas 

pelas focais de Pachycondyla striata separadas por estratégia de forrageamento e tipo de 

alimento (IC 95%). 
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Para exploramos melhor o efeito de interação da ordem com as variáveis 

distância e estratégia, apresentamos a seguir a análise dos dados separadamente. 

 

4.6.2.1. Distância: Perto 

Analisando o Tempo(Ln) do alimento disponibilizado perto do ninho, 

verificamos que apenas o forrageamento solitário manteve o efeito estatisticamente 

significativo em relação à ordem da viagem (F(1,828 ) = 17,246, p < 0,001 e R
2
 = 0,028), 

apresentando correlação negativa entre a ordem das viagens e o Tempo(Ln) (Gráficos 

18 e 19; Apêndice R). O recrutamento não apresentou o efeito estatisticamente 

significativo em relação as variáveis testadas (Apêndice S). As covariáveis umidade 

(F(1,168) = 4,266, p = 0,040 e e R
2
 = 0,004) e temperatura (F(1,322) = 5,582, p = 0,019 e R

2
 

= 0,021) apresentaram efeito no forrageamento solitário, ambas apresentando correlação 

negativa com o Tempo(Ln) (Apêndice T). 

 

4.6.2.2. Distância: Longe 

Analisando o Tempo(Ln) do alimento disponibilizado longe do ninho, 

verificamos que ambas as estratégias mantiveram o efeito estatisticamente significativo 

em relação à ordem da viagem (solitário: F(1,55) = 10,679 e p < 0,002; recrutamento: 

F(1,4) = 9,082 e p < 0,036; R
2
 = 0,019), mantendo-se a correlação negativa entre o 

aumento da ordem das viagens e o Tempo(Ln) (Gráficos 18 e 19; Apêndices U e V). As 

covariáveis não apresentaram efeito significativamente estatístico (Apêndice X). 

 

Gráfico 18 - Média de tempo das estratégias de forrageamento solitário e recrutamento, 

realizados pelas focais de Pachycondyla striata, apresentada por distância (IC 95%). 
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Gráfico 19 - Média de Tempo(Ln) das estratégias de forrageamento realizados pelas focais de 

Pachycondyla striata apresentada por distância de acordo com a ordem da viagem. 

 
 

4.7. Observações comportamentais 

4.7.1. Forrageadoras Não Focais 

Durante a coleta de dados, verificamos que as demais formigas da colônia focal, 

doravante denominadas forrageadoras não focais, também podiam coletar o alimento. 

Isso ocorria quando elas encontravam o alimento sozinhas ou quando eram recrutadas e 

guiadas até ele. Contudo, não foi possível estimar a sua quantidade, pois a maioria não 

apresentava marcação individual. 

As formigas não focais estiveram presentes em 81% (N = 78) das réplicas dos 

tratamentos e realizaram 2.522 viagens do ninho até o alimento (Gráfico 20; Apêndice 

X). As viagens perto do ninho foram a maioria, correspondendo a 78,9% do total. 

Assim como as forrageadoras focais, as não focais também usaram ambas as estratégias 

de forrageamento, solitária e recrutamento por tandem running. O forrageamento 

solitário foi o mais frequente, estando presente em 81% (N = 78) das réplicas, 

totalizando 2.423 viagens. Já o recrutamento esteve presente em 33% (N = 32) das 

réplicas, totalizando 99 viagens.  
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Gráfico 20 - Ocorrência total de viagens do ninho para o alimento das formigas não focais de 

Pachycondyla striata apresentadas por colônia. 

 
 

4.7.2. Polidomia 

Durante a pesquisa foram observados comportamentos indicativos de polidomia 

em P. striata. Na coleta de dados da colônia C3-7CP, após 34 minutos o início do 

tratamento, observamos que uma formiga sem marcação saiu do ninho transportando 

um pedaço de maçã na mandíbula, o mesmo alimento que estava sendo utilizado no 

tratamento. Essa situação se repetiu em outras três colônias. 

No caso da colônia C21, registramos o transporte na mandíbula tanto de 

alimento (durante o tratamento 7PL) quanto de um imaturo (durante o tratamento 7CP) 

por formigas sem marcação. Ambas as formigas se direcionaram para a entrada de um 

ninho a 1,5 m de distância na base de outra árvore. A saída dessa árvore estava ativa, 

com trânsito de formigas. No encontro entre as formigas recém-chegadas e as que 

estavam saindo, houve apenas antenação. Em seguida, observou-se que as recém-

chegadas entraram no ninho. 

Observação semelhante foi feita na colônia C26 em que além de transporte de 

alimento (3PP e 3CL) ocorreu transporte de pupa (7PL) por formigas sem marcação 

para a entrada de um ninho a 4 m de distância na base de outra árvore. 

E na colônia C29 apenas alimento foi transportado (3PP, 3CL, 7CL) para a 

entrada de um ninho a 6 m de distância na base de outra árvore. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Das diversas espécies de formigas que podem ser encontradas em ambiente 

urbano, ainda se sabia pouco sobre o comportamento de Pachycondyla striata durante o 

forrageamento. Devido à escassez de informações sobre poneromorfas vivendo em 

ambiente urbano, este estudo foi muito esclarecedor com relação a padrões 

comportamentais e ecológicos em uma dessas espécies, a P. striata. Os dados coletados 

neste trabalho reforçam alguns padrões registrados na literatura, como a prevalência do 

forrageamento solitário, e também trazem novas informações, como a tomada de 

decisão baseada em características do alimento, a variação na atividade devido a fatores 

abióticos e as interações competitivas no ambiente urbano.   

Na fase de quantificação das formigas (entre 10h e 14h), verificou-se que as 

forrageadoras de P. striata apresentaram pico de atividade no final da manhã (11h), com 

decaimento ao longo do período de observação. Esse resultado é similar ao obtido por 

Medeiros e Oliveira (2009), que registraram o pico de atividades das formigas em 

ambiente externo entre 11h e 17h, no período quente/chuvoso. Isso indica que, dentro da 

janela de tempo desta fase (entre 10h e 14h), o padrão das atividades em ambiente 

externo da espécie se mostrou consistente com o encontrado na literatura. 

Além das similaridades, durante a fase de quantificação das formigas também 

foram registradas diferenças intercolonias, sendo as principais com relação à quantidade 

de forrageadoras coletadas antes do experimento e à atividade de forrageamento das 

companheiras de ninho (não focais) durante o experimento. Se as colônias fossem 

organizadas segundo dois ranks em ordem decrescente, o primeiro com a quantidade de 

formigas coletadas e o segundo com a atividade de forrageamento das não focais, o 

resultado seria o seguinte: as colônias com menos formigas (C8, C3 e C13) manteriam 

as suas posições no final dos ranks entre o 10º e 12º postos, enquanto as colônias com 

mais formigas (C34, C21 e C35) variariam entre 3º, 4º e 8º postos. Portanto, a atividade 

das não focais nas colônias menores é limitada pela quantidade de forrageadoras, ao 

passo que, nas colônias maiores, há uma variação maior. Possivelmente, esse resultado 

está relacionado com dois fatores: a idade e o tamanho das colônias. A quantidade de 

formigas de uma colônia tende a aumentar a partir da sua fundação pela rainha até se 

estabilizar após um determinado período (Gordon, 2002; Mackay, 1981). Assumindo 

que P. striata siga essa curva de crescimento, colônias fundadas há mais tempo 

tenderiam a ser compostas por um número maior de formigas e indivíduos mais velhos. 
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Consequentemente, a quantidade de formigas com baixo limiar de resposta para o 

forrageamento seria maior, devido ao polietismo etário (Silva-Melo & Giannotti, 2012).  

 

5.1. Estratégias de forrageamento 

Flexibilidade comportamental é considerada como uma vantagem durante o 

forrageamento das formigas, uma vez que possibilita a utilização de mais de uma 

estratégia para explorar o alimento, com alternância entre atividade individual e em 

grupo. Diversas espécies de poneromorfas alternam as estratégias de forrageamento, que 

vão desde forrageamento solitário até recrutamentos por tandem running, gradativo e 

massivo (e.g. em Silvestre et al., 2015). No caso de P. striata, confirmou-se que a sua 

principal estratégia é o forrageamento solitário. Contudo, como a tomada de decisão das 

formigas é afetada tanto por fatores intrínsecos (motivação, reserva energética e 

experiência) quanto extrínsecos (estímulo de outra formiga, tamanho da colônia, 

características do alimento e do ambiente) (Beshers & Fewell, 2001; Hölldobler & 

Wilson, 1990), constatou-se que P. striata alterna a estratégia devido a flexibilidade 

comportamental, o que se dá possivelmente quando os benefícios em compartilhar a 

informação são maiores do que os custos do recrutamento. 

A literatura indica o forrageamento solitário como uma estratégia habitualmente 

utilizada pelas poneríneas grandes predadoras epigeicas, grupo do qual a P. striata faz 

parte (Brandão, Prado, Ulysséa, Probst, & Alarcon, 2015; Lattke, 2015; Silva, Silvestre, 

Brandão, Morini, & Delabie, 2015). Nessa espécie, a atividade solitária está presente em 

diferentes etapas do forrageamento, como a varredura por organismos mortos, predação 

de invertebrados vivos e coleta de material de origem vegetal (Silva-Melo & Giannotti, 

2012; Medeiros & Oliveira, 2009).  Para espécies de formiga que se alimentam de 

artrópodes pequenos, é vantajoso ter forrageadoras realizando tarefas solitariamente, 

pois elas podem explorar áreas maiores e transportar a presa individualmente (Planqué, 

Van Den Berg, & Franks, 2010). De fato, em ponerinae como Dinoponera gigantea, o 

aumento do raio de exploração da colônia pode se iniciar no momento em que as 

forrageadoras saem do ninho por ângulos diferentes (Azevedo, Medeiros, & Araújo, 

2014; Fourcassié, Henriques, & Fontella, 1999; Fresneau, 1985). Conhecido como 

fidelidade direcional, essa dispersão é possível quando cada formiga se orienta por 

pistas visuais adquiridas durante a exploração de áreas familiares, ao invés de 

marcações químicas, durante a busca por alimento (Fourcassié et al., 1999).  
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Em todas as estratégias de forrageamento, deve-se levar em conta o trade-off entre 

custo e benefício. O custo do forrageamento solitário está associado à redução do fitness 

direto da forrageadora quando ela precisa realizar muitas viagens para buscar o 

alimento. Contudo, estima-se que formigas grandes transportem individualmente uma 

quantidade de alimento similar à de formigas pequenas, que recrutam massivamente, 

isto é, apenas um indivíduo grande seria necessário para explorar completamente a 

mesma fonte de alimento (Silvestre et al., 2015). No que diz respeito ao ganho do 

forrageamento solitário, considera-se que, em um ambiente com pouca disponibilidade 

de alimento, forragear pequenos alimentos solitariamente pode ser mais vantajoso para 

formigas do que procurar por novas fontes, mesmo que gastem mais tempo no seu 

transporte (Ydenberg, 2007). 

Na presente pesquisa, ao comparar o tempo de trajeto entre o ninho e o local do 

alimento em função das estratégias forrageamento usadas por P. striata, observa-se que 

forrageadoras solitárias gastaram menos tempo no percurso, independentemente da 

distância. Essa diferença de tempo ocorre principalmente devido à velocidade de 

deslocamento (Franks & Richardson, 2006). Um estudo com Temnothorax albipennis 

verificou que o deslocamento da forrageadora solitária era quatro vezes mais rápido do 

que durante recrutamento (Franks & Richardson, 2006). Assim, ao deslocar 

solitariamente, as forrageadoras reduzem o seu tempo de exposição ao ambiente por 

viagem. 

Os dados desta pesquisa mostraram que, diferentemente do forrageamento 

solitário, no recrutamento por tandem running o tempo de exposição ao ambiente era 

maior em cada uma das viagens das forrageadoras. Havia um custo maior para a líder do 

recrutamento, pois além de reduzir a sua velocidade, ela também parava e aguardava 

enquanto a seguidora fazia loopings que, somados, aumentaram o tempo do trajeto (ver 

também a este respeito Franks & Richardson, 2006; Schultheiss, Raderschall, & 

Narendra, 2015). Contudo, a redução do fitness direto da líder é um preço pequeno a 

pagar para um grupo eussocial, se comparado ao benefício de transformar uma 

informação individual em social quando o alimento é altamente lucrativo. Aumentar a 

atividade de transporte do alimento eleva, consequentemente, a sua disponibilidade no 

ninho, impactando positivamente o fitness de toda a colônia (Franks & Richardson, 

2006). Sabe-se que as formigas costumam recrutar em resposta a alimentos com melhor 

qualidade, o que vem sendo amplamente estudado no recrutamento químico, mas pouco 

no recrutamento por tandem running. Na presente pesquisa, com P. striata, as chances 
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de o recrutamento ocorrer eram maiores para proteína do que para carboidrato, e 

também quando o alimento estava mais próximo ao ninho. Ou seja, a informação era 

compartilhada quando o recurso disponível era o mais necessário para a colônia 

(conforme discutido a seguir em “Variáveis experimentais”) e quando o custo energético 

para explorá-lo era menor. 

Algumas variações individuais foram observadas nas forrageadoras de P. striata 

com relação ao uso do recrutamento por tandem running, como a realização ou não do 

recrutamento, a função exercida (líder/seguidora) e o desfecho (completo/incompleto). 

Primeiramente, nem todas as forrageadoras recrutaram companheiras. Apesar da 

ausência de estudos com P. striata sobre o assunto, sabe-se que na espécie Temnothorax 

albipennis todas as formigas da colônia podem participar do tandem running no 

contexto de mudança de ninho (Franklin et al., 2012). Contudo, nesse caso, a idade e a 

experiência da formiga indicam qual a probabilidade de ela realizar o recrutamento. É 

fato que quanto mais uma formiga realiza uma tarefa com sucesso, menor é o seu limiar 

de resposta para ela (Beshers & Fewell, 2001). As forrageadoras mais velhas e 

experientes, ou seja, aquelas que já haviam participado do tandem running 

anteriormente, tendem a realizar mais recrutamentos do que as igualmente mais velhas e 

inexperientes. Por isso, os pesquisadores verificaram que as forrageadoras de T. 

albipennis respondiam com mais frequência à tarefa após completarem um 

recrutamento com sucesso. Possivelmente, o limiar de resposta das formigas mais 

velhas de P. striata é modulado dessa forma, pois ao realizarem tarefas nas 

extremidades do ninho e no ambiente externo (Silva-Melo & Giannotti, 2012), estão 

mais expostas ao contato com outras forrageadoras, aumentando as chances se serem 

recrutadas. 

Apesar de ter sido um evento pouco frequente, na presente pesquisa verificou-se 

que as forrageadoras de P. striata podem exercer as duas funções, tanto a de líder 

quanto a de seguidora, durante o recrutamento por tandem running para um mesmo tipo 

de alimento. No primeiro caso, uma formiga foi seguidora e depois exerceu a função de 

líder em outra réplica; e, no segundo, duas líderes foram seguidoras em outras réplicas.  

O primeiro caso é o mais simples de interpretar, pois corresponde ao padrão mais 

comum observado entre as formigas que realizam tandem running: uma formiga 

inexperiente inicia a atividade de forrageamento seguindo uma forrageadora experiente 

e, posteriormente, também passa a liderar o recrutamento, disseminando a informação 

para outras companheiras de ninho (Franklin et al., 2012; Möglich, 1978).  
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Já o segundo caso levanta uma dúvida: por que forrageadoras experientes de P. 

striata passariam para a função de seguidora quando poderiam procurar alimento 

sozinhas? As vantagens de ter forrageadoras experientes aguardando pela informação 

social no ninho são várias: ao acompanhar a líder, a seguidora encontra o alimento mais 

rápido do que procurando sozinha (Franks & Richardson, 2006); o gasto de energia é 

direcionado apenas à busca de alimento (Grüter & Leadbeater, 2014); a possibilidade de 

recrutar formigas inexperientes que se tornarão líderes (Richardson, Sleeman, 

McNamara, Houston, & Franks, 2007); e o recrutamento de forrageadoras experientes, 

que além de se tornarem líderes, aumentaram a eficiência do forrageamento, pois elas 

tendem a orientar de forma mais acurada do que as inexperientes (Franklin et al., 2012). 

Durante o recrutamento por tandem running, é necessário que a líder tenha 

sucesso em guiar a seguidora até a nova fonte de alimento, a fim de efetivamente 

compartilhar a informação. Contudo, percalços durante o trajeto podem acarretar na 

perda de contato entre as formigas. No caso de P. striata, observamos que o 

recrutamento incompleto tende a acontecer com mais frequência em duas situações: 

com carboidrato e quando o alimento estava longe do ninho. Algumas hipóteses podem 

ser levantadas para explicar essas ocorrências. Um estudo sobre mudança de ninho com 

Temnothorax albipennis mostrou que o tempo que as líderes esperavam pelas seguidoras 

após a perda de contato variava de acordo com a qualidade do ninho (grande e escuro) 

para o qual se deslocavam (Richardson et al., 2007). As líderes esperavam por mais 

tempo quando o ninho era de melhor qualidade, evidenciando que a tomada de decisão 

das líderes pode ser influenciada pelo objetivo final do recrutamento. Se esse padrão 

comportamental puder ser aplicado ao forrageamento, pode-se cogitar que as líderes da 

P. striata aguardaram menos tempo pela seguidora quando o alimento era carboidrato 

do que proteína em função da preferência alimentar da espécie (vide “Variáveis 

experimentais”). Porém, apenas estudos futuros podem confirmar a função do contexto 

alimentar no comportamento das líderes durante o recrutamento.  

Com relação à maior frequência de recrutamentos incompletos quando o alimento 

estava longe do ninho, pela lógica, as chances de a seguidora fazer pausas para obter 

pistas do ambiente em um trajeto longo são maiores em comparação com um trajeto 

curto, o que aumentaria a possibilidade de perda de contato. Outro fator que deve ser 

considerado é a distância percorrida durante o tandem running, pois ela afeta o tempo 

que a líder espera pela seguidora após a perda do contato.  Em T. albipennis as líderes 

esperaram mais tempo quanto maior foi o trajeto percorrido por elas (Richardson et al., 
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2007). Isso demonstra que o investimento da líder no recrutamento é contínuo e 

aumenta com a proximidade do objetivo. 

 

5.2. Tempo de trajeto 

Neste trabalho verificou-se que o tempo de trajeto das forrageadoras de P. striata 

diminuía conforme elas faziam viagens entre o ninho e o alimento, provavelmente em 

razão do aprendizado individual  da rota (Kohler & Wehner, 2005; Mangan & Webb, 

2012; Wystrach, Schwarz, Schultheiss, Beugnon, & Cheng, 2011). Aprendizado da rota 

aumenta a eficiência do forrageamento, pois minimiza o tempo de exposição e os riscos 

de as formigas se perderem no ambiente externo (Azevedo et al., 2014). É possível que 

a rota percorrida pelas forrageadoras tenha sido ajustada conforme elas adquiriam 

informações do ambiente, tornando os trajetos mais lineares. Estudos apontam que, após 

localizarem o alimento, as formigas voltavam para o ninho fazendo um trajeto mais 

linear, reduzindo o tempo de trajeto do retorno durante o forrageamento (Herbers & 

Choiniere, 1996; Fresneau, 1985; Macquart, Garnier, Combe, & Beugnon, 2006).  

Quais são os mecanismos utilizados para aprimorar o trajeto de P. striata? Essa 

pergunta ainda se mantém sem resposta, no entanto, com base no que foi estudado para 

outras espécies, podemos levantar algumas hipóteses a serem exploradas. Nas formigas, 

diferentes mecanismos podem agir individual ou sinergicamente, como a memória, as 

pistas visuais e a orientação espacial (Baader, 1996; Basari et al., 2014; Fourcassié et 

al., 1999), porém, apenas estudos futuros podem esclarecer o papel deles em P. striata. 

 

5.3. Variáveis experimentais 

Além de fatores intrínsecos influenciarem a atividade das formigas, fatores 

extrínsecos, como tipo de alimento, distância do ninho e abióticos, também interferem 

no forrageamento. Neste estudo, a quantidade de alimento foi o único fator dentre os 

testados que não influenciou as estratégias de forrageamento da P. striata, pois não 

houve variação na atividade de forrageamento das formigas. Três hipóteses podem ser 

levantadas para explicar esse resultado. 

A primeira delas é a de que a quantidade de alimento não influencia a estratégia 

de forrageamento de P. striata. Apesar de ser a hipótese mais intuitiva, também é a mais 

improvável, pois diversos registros na literatura, inclusive com poneromorfas, 

verificaram a capacidade de as formigas diferenciarem características do alimento, entre 

elas a quantidade, de forma a regular as estratégias de forrageamento de acordo com o 
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seu retorno energético (Kaspari & Weiser, 2000; Mailleux, Deneubourg, & Detrain, 

2000; Schatz et al., 1997). 

A segunda hipótese seria a de que as forrageadoras não identificaram que as iscas 

tinham diferentes massas. Essa conjectura estaria relacionada ao tamanho do alimento 

que estava dividido em pedaços pequenos passíveis de serem transportados 

individualmente. Um estudo com a poneromorfa Ectatomma ruidum demonstrou 

associação das estratégias de forrageamento com a massa e o tamanho do alimento. 

Enquanto a massa total da isca determinou qual estratégia seria utilizada pelas 

forrageadoras, o tamanho da unidade do alimento influenciou a sua manipulação, e 

ambas as características se correlacionaram positivamente com a quantidade de 

formigas recrutadas (Schatz et al., 1997). Esse estudo demonstra que, apesar de seu 

efeito ser secundário, o tamanho do alimento não deve ser descartado como um dos 

possíveis fatores de confusão que influenciam o forrageamento das formigas. 

Por fim, como o recrutamento foi registrado em ambas as quantidades de 

alimento, a terceira suposição é que a taxa de recrutamento foi similar entre as 

quantidades testadas porque o limiar de recrutamento das forrageadoras foi alcançado 

mesmo quando a quantidade de alimento era pequena. Apesar de as formigas terem 

diferentes limiares de resposta, níveis mais altos de estímulos resultam no recrutamento 

de mais indivíduos para a realização da tarefa (Beshers & Fewell, 2001). Em Lasius 

niger verificou-se que o critério para alcançar o limiar de resposta das forrageadoras 

estava relacionado com a quantidade de alimento ingerida. As forrageadoras iniciavam 

o recrutamento em massa após terem atingido a sua capacidade máxima de ingestão do 

alimento (Mailleux et al., 2000). No caso de P. striata, não se descarta a possibilidade 

de elas terem ingerido o alimento, pois esse comportamento não foi controlado durante 

o experimento. Por isso mais estudos são necessários para verificar se existe uma 

relação entre ingestão e as estratégias de forrageamento nessa espécie. 

O principal alimento explorado pelas forrageadoras da P. striata foi a proteína 

animal. Pesquisas anteriores já haviam registrado alimento de origem animal como o 

principal item coletado pelas forrageadoras dessa espécie (Giannotti & Machado, 1991; 

Medeiros & Oliveira, 2009). No campo, poderia se esperar que os resultados fossem 

devido a variação da disponibilidade de alimentos no ambiente, porém, os resultados 

deste trabalho comprovaram que, frente à oportunidade de forragear ambos os 

alimentos, a atividade das colônias é maior para proteína durante o período 

quente/chuvoso.  
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A preferência por proteína é atribuída principalmente à presença de imaturos no 

ninho, pois uma parte importante da alimentação deles é composta por presas 

(Hölldobler & Wilson, 1990; Sorensen, Busch, & Vinson, 1985; Sorensen & Vinson, 

1981; Weeks Jr, Wilson, Vinson, & James, 2004). O número de formas imaturas (ovo, 

larva e pupa) nas colônias da P. striata varia de acordo com a época do ano. A 

quantidade é maior no período quente/chuvoso do que no frio/seco (Medeiros & 

Oliveira, 2009), visto que antecede a época reprodutiva da espécie iniciada, 

aproximadamente, em agosto (Cantone & Campos, 2015). Logo, o aumento da 

atividade das forrageadoras em resposta às necessidades nutricionais da colônia, é 

recompensado pelo fitness indireto que obtêm ao fornecerem alimento para os imaturos. 

Esse padrão foi registrado em Dinoponera quadríceps, cujas forrageadoras se auto-

organizam para suprir as necessidades nutricionais da colônia (Peeters, 1997). A taxa de 

forrageamento de presas de origem animal aumenta quando as larvas solicitam alimento 

para as operárias. Após as larvas ficarem saciadas, as exigências por alimento proteico 

diminuem, assim como a taxa de forrageamento, até que essas solicitações recomecem. 

A disposição de alimento no ambiente influencia a forma como as formigas 

exploram o recurso alimentar. Nesta pesquisa, as diferenças na atividade de 

forrageamento perto e longe do ninho foram muito distintas durante o período de 

observação, sendo claramente maior perto do ninho. As diferenças na exploração do 

alimento de acordo com a distância vêm sendo estudadas há décadas (Devigne & 

Detrain, 2006; Fewell et al., 1992; Hölldobler, 1976; Portha, Deneubourg, & Detrain, 

2002). Assim como averiguado neste estudo, perto do ninho a exploração e 

recrutamentos são mais intensos, porque a informação é transmitida rapidamente entre 

as companheiras de ninho (Devigne & Detrain, 2006). O forrageamento fica mais 

custoso conforme as formigas se distanciam do ninho, pois aumenta o seu gasto de 

energia e a exposição às condições ambientais e aos predadores (Fewell, 1988). Devido 

a essa redução do fitness individual, o forrageamento solitário é favorecido (Fewell et 

al., 1992), assim como vimos com P. striata, em que se observou que as chances do 

recrutamento ocorrer eram menores quando o alimento estava longe do ninho.  

Para compensar os custos do forrageamento longe do ninho, o alimento deve 

fornecer um retorno energético superior ao gasto na exploração, coleta e transporte. Na 

maior das poneromorfas, a Dinoponera gigantea, um dos alimentos mais coletados 

longe do ninho foi presas de origem animal, consideradas como fornecedoras de maior 

retorno energético quando comparadas com alimento líquido. Contudo, em P. striata 
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não houve diferença na resposta ao tipo de alimento durante o forrageamento longe do 

ninho, e sim perto. 

 

5.4. Fatores abióticos 

Os seres vivos, de forma geral, apresentam uma faixa ótima de atividade dentro de 

um intervalo de condições ambientais aos quais estão fisiologicamente adaptados 

(Ricklefs & Relyea, 2016). Dentre os fatores abióticos, os que mais afetam a atividade 

dos insetos são a umidade e a temperatura (Heinrich, 1993), para os quais as espécies de 

formiga podem apresentar tolerâncias diferentes (Hölldobler & Wilson, 1990). 

No caso de P. striata, a variação na atividade de forrageamento das formigas foi 

afetada, principalmente, pela umidade relativa do ar. Esse resultado é diferente do 

encontrado por Medeiros e Oliveira (2009), que registraram a temperatura como o 

principal influenciador abiótico da atividade das formigas em uma floresta semidecidua 

mesofítica. A principal diferença entre os trabalhos se encontra na amplitude das 

temperaturas e umidades em cada região. Apesar de ambas as áreas serem oriundas de 

mata Atlântica, no ecossistema urbano a amplitude dos fatores abióticos foi maior, com 

destaque aos valores de umidade menores (temperatura: 23-32°C; umidade: 39 – 84% 

UR) do que os registrados na floresta semidecidua mesofítica (temperatura: ~21-26°C; 

umidade: ~90-98% UR) durante o período úmido/quente do ano. De forma geral, as 

formigas tendem a ficar em áreas mais úmidas quando estão no ambiente externo, 

evitando assim a ressecação (Levings & Windsor, 1984). Indubitavelmente, entre os 

ecossistemas citados, as formigas sofrem mais riscos de ressecação no urbano, por ser 

uma área antropizada em constante mudança, com vegetação rasteira baixa e árvores 

espaçadas. Logo, a diminuição na atividade de forrageamento de P. striata durante 

períodos de baixa umidade pode ser interpretada como uma resposta adaptativa a 

períodos com alto risco de ressecação. 

 

5.5. Competição 

Este estudo reforçou que a ampla distribuição das formigas, mesmo em ambiente 

urbano, está associada à competição alimentar frequente. Competições intraespecíficas 

foram menos frequentes do que as interespecíficas. Durante as interações, ocorreu 

principalmente competição com interferência física por agressividade e, pontualmente, 

interferência química com espuma venenosa. 



61 
 

 
 

De acordo com as notas de campo de Silvestre et al. (2015), iscas alimentares 

atraem diversas espécies de formigas, ocasionando interações competitivas entre 

poneromorfas e outros clados, como Dolichoderinae, Myrmicinae e Formicinae. Essa 

observação foi confirmada no nosso estudo, no qual a maioria das forrageadoras de P. 

striata encontrou pelo menos uma vez formigas de outros ninhos no local do alimento. 

De forma geral, as espécies competidoras registradas são comumente encontradas em 

ambiente urbano (Souza-Campana, Silva, Menino, & Morini, 2016; Suguituru et al., 

2015). Contudo, divergindo das notas de campo destes pesquisadores, a competição 

mais observada neste trabalho foi com outra poneromorfa, a Gnamptogenys striatula.  

A competição interespecífica representa a maioria dos encontros competitivos, em 

virtude da sobreposição da dieta alimentar das formigas, pois, assim como a P. striata, 

as competidoras eram forrageadoras epigeicas, com uma dieta ampla (Baccaro et al., 

2015; Souza-Campana et al., 2016; Suguituru et al., 2015; Wild, 2007). 

Apesar de menos comum, a competição intraespecífica foi a única interação com 

o uso de espuma venenosa, resultando em morte da oponente. A agressividade 

intraespecífica em P. striata já havia sido registrada na literatura, resultando em 

ferimentos graves, morte e até mesmo predação da competidora (Medeiros & Oliveira, 

2009). De acordo com Rodrigues et al. (2011), a agressividade intraespecífica aumenta 

de acordo com a distância entre os ninhos. Presume-se que esse padrão seja um indício 

de polidomia entre ninhos próximos, pois não é incomum que colônias poligínicas 

estejam espacialmente separadas ou conectadas por túneis no subsolo (Medeiros & 

Oliveira, 2009; Rodrigues et al., 2011). 

 As formigas utilizam diversos comportamentos durante a competição para limitar 

o acesso de outros indivíduos a fonte de alimentos, como foi observado na presente 

pesquisa. A competição por interferência de P. striata ocorreu principalmente pelo uso 

de comportamentos agressivos (mordida, ferroada e, menos frequentemente, por 

secreção de espuma). Nossos resultados estão de acordo com os relatados em pesquisas 

anteriores, que relacionam a agressividade com a atividade de forrageamento nessa 

espécie (Silva-Melo, Giannotti, 2012; Medeiros & Oliveira, 2009). Vale notar que nem 

mesmo a presença de competidoras com recrutamento massivo impediu o acesso de P. 

striata à isca, porque, quanto maior é a poneromorfa, mais agressiva ela é (Silvestre et 

al., 2015). 

Na presente pesquisa, a presença de formigas de outras espécies no recurso 

alimentar estava associada a comportamento de andar em torno do alimento em 
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forrageadoras de P. striata, o que pode ser interpretado como forma de proteção do 

recurso. Ao permanecerem no local, as forrageadoras limitaram o acesso ao alimento ao 

interferir diretamente na sua coleta por meio da agressão. Com essa estratégia, as 

forrageadoras podem proteger a fonte de alimento, aumentando o fitness da colônia. 

Contudo, com frequência não houve exclusão total da competidora do local em que o 

alimento estava quando esta utilizava recrutamento massivo. Possivelmente, a ausência 

de dominância da isca por P. striata, assim como por outras poneromorfas, está 

associada à escassa quantidade de forrageadoras da mesma colônia explorando a mesma 

isca, em razão da estratégia de forrageamento individual ou do recrutamento por tandem 

running, que recruta apenas uma formiga por vez (Silvestre et al., 2015).  

Por último, observou-se furto de alimento quando houve encontro diádico com a 

competidora. Apesar de rara e pouco documentada nessa espécie (Medeiros & Oliveira, 

2009; Raimundo, Freitas, & Oliveira, 2009), essa interação foi vantajosa para P. striata, 

pois seu tamanho e sua mandíbula concederam-lhe uma vantagem nos encontros 

diádicos com as demais competidoras, inclusive aquelas em maior quantidade.  

Da perspectiva adaptativa, se o comportamento das colônias for flexível, maiores 

serão as chances de elas se ajustarem às mudanças nas condições ambientais durante o 

forrageamento, e foi isso que encontramos nas forrageadoras de P. striata. Constatou-se 

flexibilidade comportamental das forrageadoras quando exploravam o recurso 

alimentar, a depender do retorno energético do alimento e das necessidades nutricionais 

da colônia. Encontramos evidências de aprendizagem individual, com redução do tempo 

de exposição ao ambiente externo e de aprendizagem social, permitindo o aumento no 

número de forrageadoras durante a exploração de um recurso alimentar, otimizando o 

processo e aumentando o fitness de toda a colônia. Os comportamentos das 

forrageadoras diante da competição intra e interespecífica garantiram o seu acesso ao 

alimento, mesmo quando este estava sendo dominado por outros indivíduos. E todos 

esses fatores somados são um indicativo de como P. striata se adaptou ao ambiente 

urbano da Cidade Universitária da USP. 

Este estudo ampliou o nosso conhecimento do comportamento de P. striata, 

elucidando pontos que até então não haviam sido explorados em ambiente urbano, como 

as estratégias de forrageamento, interações com competidoras e influências de fatores 

abióticos na tomada de decisão das formigas. Além disso, as análises estatísticas com 

modelos mistos seguem os padrões mais atuais das revistas científicas. Esperamos que 
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este trabalho incentive outros pesquisadores a estudarem o comportamento de P. striata, 

em campo e em laboratório, contribuindo ainda mais para o entendimento dessa espécie.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Árvores com ninhos de P. striata estudadas no Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. a) abacateiro (Persea americana); b) ingazeira (Inga vera); c) 

mangueira (Mangifera indica) e; d) tipuana (Tipuana tipu). Fotos: autora. 

 

 
 

 

APÊNDICE B – Quantidade total de viagens 

A.1 Análise estatística  

Inicialmente, para analisar a quantidade de viagens total utilizamos o Modelo 

Linear Misto (do inglês Mixed Linear Model - MLM) com o Método de Probabilidade 

Máxima Verossimilhança (Restricted Maximum Likelihood - REML). Testamos como 

variáveis independentes os fatores Quantidade, Tipo de alimento, Distância e 

Competição, e como covariáveis Temperatura e Umidade. Consideramos as Colônias 

como variáveis aleatórias e as respostas das forrageadoras como dependentes.  

Contudo, verificamos que a quantidade de viagens diferia consideravelmente nas 

duas distâncias, observando-se uma distribuição assimétrica dos dados. Logo, optamos 

por separar os valores das distâncias perto e longe. Após a separação, avaliamos se os 

dados apresentavam distribuição aproximadamente normal, tanto pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov quanto pela inspeção gráfica nos níveis das variáveis 

dependentes (quantidade e alimento). Em seguida, refizemos a análise dos dados pelo 

MLM. 

  

a) b) 

c) d) 
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A.2 Resultado 

De acordo com os dados a distribuição dos resíduos não foi perfeitamente 

normal segundo o teste de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilks. Contudo, os outros 

parâmetros e a inspeção gráfica indicam proximidade suficiente da normalidade. Em 

uma análise explorativa dos dados, a retirada dos valores aberrantes na distribuição 

(C13-3PP com três viagens; C26-7CP com 55 viagens; e C6-7PP com 60 viagens) não 

alteram os resultados das análises, por isso foram mantidos.  

Inicialmente, constatamos que houve um efeito de interação entre tipo de 

alimento e distância (F(1,76) = 6,342 e p = 0,014). Os Intervalos de Confiança indicam 

que as forrageadoras fizeram mais viagens quando o alimento oferecido perto do ninho 

era proteína e menos quando era carboidrato (MD ± DP; 34,3 ± 12,5 versus 24,1 ± 11,6, 

respectivamente) (Tabela 1). Quando o alimento estava longe do ninho não foi 

verificamos diferença entre proteína e carboidrato (10,4 ± 3,8 versus 9,9 ± 4,3). Em 

seguida observamos efeito da covariável umidade (F(1,33) = 5,554, p = 0,025 e R
2
 = 

0,397; 67,9 ± 10,0) e um efeito marginal da temperatura (F(1,72) = 3,765, p = 0,056 e R
2
 

= 0,002), ambas tendo correlação positiva com a quantidade de viagens (Tabela 2). Na 

ocorrência com maior número de viagens, a forrageadora C6-7PP realizou 60 viagens 

com umidade relativa do ar de 67,3% e temperatura de 26,4ºC. Já o menor número de 

viagens foi da C13-3PL que realizou 2 viagens com umidade de 40,5% e temperatura de 

31,4°C. Nessa análise a variável colônia explica 2% da variância dos dados. A segui 

apresentamos a análise dos dados separados por distância. 

 

4.3.1. Distância Perto 

Na análise da quantidade de viagens feitas pelas forrageadoras transportando o 

alimento disponibilizado perto do ninho, verificamos que houve efeito estatisticamente 

significativo apenas com relação ao tipo de alimento (F(1,54) = 8,447 e p = 0,005) (Tabela 

3), o qual apresenta tamanho de efeito grande (d = 0,845). Assim como no total de 

viagens, as forrageadoras fizeram mais viagens quando o alimento oferecido perto do 

ninho era proteína e menos quando era carboidrato (34,3 ± 12,5 versus 24,0 ± 11,6, 

respectivamente). Enquanto a covariável umidade teve efeito marginal (F(1,54) = 3,725, p 

= 0,059 e R
2
 Linear = 0,027), com uma correlação positiva com a quantidade de viagens 

até 77% de umidade (Tabela 4). Acima desse valor houve uma queda no número de 

viagem (C28-3CP com 15 viagens, C35-7CP com 27 viagens e C35-7PP com 21 
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viagens)
5
. Nesta análise a colônia teve influência desprezível no total de variância dos 

dados. 

 

4.3.2 Distância Longe 

Na análise da quantidade de viagens feitas pelas forrageadoras transportando o 

alimento disponibilizado longe do ninho não observamos efeito da quantidade nem do 

tipo de alimento (Tabela 5). No entanto, as covariáveis tiveram influência na quantidade 

de viagens das focais. Observamos efeito da umidade (F(1,25) = 5,273, p = 0,030 e R
2
 

Linear = 0,006), com uma moderada correlação positiva. Também encontramos um 

efeito marginal da temperatura (F(1,36) = 3,917, p = 0,055 e R
2
 Linear = 0,006), com o 

aumento na quantidade de viagens até 30,4°C. Em temperaturas maiores a quantidade 

de viagens diminuiu (C13-3PL com 2 viagens e C21-7CL com 7 viagens
6
) (Tabela 6). 

Aqui a variável colônia explica 11% da variância dos dados. 

No que diz respeito a diferenças individuais, a formiga focal mais ativa (C29-

7PL
7
) realizou 21 viagens, enquanto a média do grupo foi 10,4 ± 3,8. Durante o seu 

forrageamento a temperatura média foi 19,7 °C e umidade média 68%. Apesar do seu 

desempenho, a focal não foi considerada um outlier e os seus dados permaneceram na 

análise. 

                                                           
5
 Siglas: C28: Colônia 28; 3CP: 3 g de Carboidrato Perto; C35: Colônia 35; 7CP: 7 g de Carboidrato 

Perto; 7PP: 7 g de Proteína Perto.  
6
 Siglas: C13: Colônia 13; 3PL: 3 g Proteína Longe; C21: Colônia 21; 7CL: 7 g Carboidrato Longe. 

7
 Siglas: C29: Colônia 29; 7CP: 7 g Carboidrato Perto. 
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Tabela 1 - Análise estatística descritiva (N, ocorrência, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado do GLM dos valores 

obtidos sobre o número de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata para as variáveis: quantidade, alimento, distância e competição. 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média 
D.P. 

(±) 
Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 48 923 19,3 12,5 15,0 2 56 

0,453 0,503 
7 g 48 963 20,1 14,6 14,0 3 60 

Alimento 
Proteína 48 1072 22,3 15,1 15,5 2 60 

8,169 0,005 
Carboidrato 48 814 17,0 11,3 15,0 4 55 

Distancia 
Perto 48 1399 29,2 13,0 29,0 3 60 

97,000 0,000 
Longe 48 487 10,1 4,0 10,0 2 21 

Competição 
Sem 27 428 15,9 10,8 12,0 2 44 

0,935 0,336 
Com 69 1458 21,1 14,3 17,0 3 60 

Quantidade X 

Alimento 

3 g 
Proteína 24 524 21,8 14,5 14,0 2 56 

0,009 0,927 
Carboidrato 24 399 16,7 9,7 15,5 4 42 

7 g 
Proteína 24 548 22,8 16,0 19,0 3 60 

Carboidrato 24 415 17,3 12,8 11,0 4 55 

Quantidade X 

Distância 

3 g 
Perto 24 681 28,4 11,4 29,0 3 56 

0,167 0,684 
Longe 24 242 10,1 3,8 10,0 2 17 

7 g 
Perto 24 718 29,9 14,6 28,5 7 60 

Longe 24 245 10,2 4,3 9,5 3 21 

Alimento X 

Distância 

Proteína 
Perto 24 822 34,3 12,5 32,0 3 60 

6,342 0,014 Longe 24 250 10,4 3,8 9,5 2 21 

Carboidrato 
Perto 24 577 24,1 11,6 22,5 7 55 

Longe 24 237 9,9 4,3 10,0 4 18 
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Tabela 2 - Análise estatística descritiva (N, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a 

quantidade de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

 

Covariável N Média D.P.(±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade  96 67,9 10,0 70,5 39,0 84,0 5,554 0,025 

Temperatura  96 27,3 1,9 27,2 23,4 32,3 3,765 0,056 

 

Tabela 3 - Dados descritivos (distribuição, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado dos valores obtidos sobre a quantidade 

de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata perto do ninho, para as variáveis: quantidade, alimento e competição. 

 

 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 24 681 28,4 11,4 29,0 3 56 

0,442 0,509 
7 g 24 718 29,9 14,6 28,5 7 60 

Alimento 
Proteína 24 822 34,3 12,5 32,0 3 60 

8,447 0,005 
Carboidrato 24 577 24,0 11,6 22,5 7 55 

Competição 
Sem 9 254 28,2 9,7 27,0 15 44 

0,222 0,639 
Com 39 1145 29,4 13,8 30,0 3 60 

Quantidade x 

Alimento 

3 g 
Proteína 12 398 33,2 12,2 32,0 3 56 

0,101 0,752 
Carboidrato 12 283 23,6 8,6 21,0 15 42 

7 g 
Proteína 12 424 35,3 13,2 36,0 17 60 

Carboidrato 12 294 24,5 14,5 24,5 7 55 

 

 

Tabela 4 - Análise estatística descritiva (N, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a 

quantidade de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata perto do ninho para as covariáveis: umidade e temperatura. 
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Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade  48 67,1 9,7 70,5 39,0 84,0 3,725 0,059 

Temperatura  48 27,6 1,8 27,5 24,4 32,3 2,323 0,133 

 

Tabela 5 - Dados descritivos (distribuição, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado dos valores obtidos sobre a quantidade 

de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata longe do ninho, para as variáveis: quantidade, alimento e competição. 
 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 24 242 10,1 3,8 10,0 2 17 

0,129 0,722 
7 g 24 245 10,2 4,3 9,5 3 21 

Alimento 
Proteína 24 250 10,4 3,8 9,5 2 21 

0,327 0,571 
Carboidrato 24 237 9,9 4,3 10,0 4 18 

Competição 
Sem 18 174 9,7 3,4 10,0 2 15 

2,050 0,160 

Com 30 313 10,4 4,4 9,5 3 21 

Quantidade x 

Alimento 

3 g 
Proteína 12 126 10,5 3,5 11,0 2 14 

0,250 0,620 
Carboidrato 12 116 9,7 4,2 9,0 4 17 

7 g 
Proteína 12 124 10,3 4,3 9,0 3 21 

Carboidrato 12 121 10,1 4,5 10,5 4 18 

 

Tabela 6 - Análise estatística descritiva (N, média, desvio padrão, mediana, mínimo, máximo) e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a 

quantidade de viagens realizadas pelas forrageadoras de P. striata longe do ninho para as covariáveis: umidade e temperatura. 

 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 48 68,7 10,4 70,0 40,0 84,0 5,273 0,030 

Temperatura 48 27,1 2,0 27,0 23,4 32,0 3,917 0,055 
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APÊNDICE C - Análise estatística e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a estratégia de forrageamento solitário realizada pelas forrageadoras de P. 

striata para as variáveis: quantidade, alimento e distância. 

 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 48 777 16,2 11,8 11,0 2 52 

0,363 0,549 
7 g 48 810 16,9 13,6 11,0 2 53 

Alimento 
Proteína 48 922 19,2 14,4 11,5 2 53 

9,345 0,003 
Carboidrato 48 665 13,9 10,1 11,0 2 48 

Distância 
Perto 48 1208 25,2 12,7 25,0 3 53 

86,891 < 0,001 
Longe 48 379 7,9 3,2 8,0 2 15 

Competição 
Com 69 1244 18,0 13,4 13,0 3 53 

1,425 0,236 
Sem 27 343 12,7 9,8 10,0 2 39 

Quantidade 

x Alimento 

3 g 

Proteína 24 451 18,8 13,5 11,5 2 52 

0,002 0,967 

Carboidrato 24 326 13,6 9,3 10,5 3 40 

7 g 

Proteína 24 471 19,6 15,4 11,5 3 53 

Carboidrato 24 339 14,1 11,0 11,0 2 48 

Quantidade 

x Distância 

3 g 
Perto 24 586 24,4 11,5 24,5 3 52 

0,236 0,629 
Longe 24 191 8,0 2,9 8,0 2 15 

7 g 
Perto 24 622 25,9 13,9 25,0 4 53 

Longe 24 188 7,8 3,5 7,5 2 14 

Alimento x 

Distância  

Proteína 
Perto 24 731 30,5 12,3 30,0 3 53 

8,438 0,005 
Longe 24 191 8,0 2,7 8,0 2 12 

Carboidrato 
Perto 24 477 19,9 10,9 18,0 4 48 

Longe 24 188 7,8 3,7 7,0 2 15 
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APÊNDICE D - Análise estatística descritiva e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a estratégia de forrageamento solitário realizada pelas 

forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 48 67,1 9,6 70,5 39,0 84,0 3,550 0,068 

Temperatura 48 27,6 1,8 27,5 24,4 32,3 3,567 0,063 

 

 

APÊNDICE E - Dados descritivos e resultado dos valores obtidos sobre a quantidade de forrageamento solitário realizada pelas forrageadoras de P. striata 

perto do ninho, para as variáveis: quantidade, alimento e competição. 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média 
D.P. 

(±) 
Mediana Mín. Máx. 

F 
Valor p 

Quantidade 
3 g 24 586 24,4 11,5 24,5 3 52 

0,389 0,536 
7 g 24 622 25,9 13,9 25 4 53 

Alimento 

Proteína 24 731 30,5 12,3 30 3 53 

8,761 0,005 
Carboidrato 24 477 19,9 10,9 18 4 48 

Competição 
Sem 39 209 25,6 13,2 25 3 53 

0,343 0,561 
Com 9 999 23,2 10,1 24 8 39 

Quantidade 

x Alimento 

3 g 
Proteína 12 351 29,3 11,7 29,0 3 52 

0,100 0,753 
Carboidrato 12 235 19,6 9,5 16,5 8 40 

7 g 
Proteína 12 380 31,7 13,2 33,0 10 53 

Carboidrato 12 242 20,2 12,6 18,5 4 48 
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APÊNDICE F - Análise estatística e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a quantidade de forrageamento solitário realizado pelas forrageadoras de P. 

striata perto do ninho para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 48 67,1 9,6 70,5 39,0 84,0 2,357 0,132 

Temperatura 48 27,6 1,8 27,5 24,4 32,3 2,461 0,124 

 

APÊNDICE G - Dados descritivos e resultado dos valores obtidos sobre a quantidade de forrageamento solitário realizada pelas forrageadoras de P. striata 

longe do ninho, para as variáveis: quantidade e alimento; e para as covariáveis: competição, temperatura e umidade. 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 24 191 8,0 2,9 8,0 2 15 

0,007 0,934 
7 g 24 188 7,8 3,5 7,5 2 14 

Alimento 
Proteína 24 191 8,0 2,7 8,0 2 12 

0,032 0,860 
Carboidrato 24 188 7,8 3,7 7,0 2 15 

Competição 
Sem 18 134 7,4 3,3 7,5 2 12 

2,122 0,153 
Com 30 245 8,2 3,2 8,0 3 15 

Quantidade 

x Alimento 

3 

g 

Proteína 12 100 8,3 2,6 8,5 2 12 

0,843 0,365 
Carboidrato 12 91 7,6 3,3 7,0 3 15 

7 

g 

Proteína 12 91 7,6 2,9 7,5 3 12 

Carboidrato 12 97 8,1 4,2 8,0 2 14 

 

APÊNDICE H - Análise estatística descritiva e resultado do GLM dos valores obtidos sobre a quantidade de forrageamento solitário realizada pelas 

forrageadoras de P. striata longe do ninho para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 48 68,7 10,4 70,0 40,0 84,0 3,191 0,088 

Temperatura 48 27,1 2,0 27,0 23,4 32,0 2,051 0,162 
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APÊNDICE I - Análise estatística descritiva e resultado do GLMM binomial com e sem as interações dos valores obtidos sobre o recrutamento por tandem 

running realizado pelas forrageadoras de P. striata para as variáveis: quantidade, alimento, distância e competição. 

 

Variável Variável categórica 
Recrutamento Proporção de 

recrutamento (%) 

Com interação Sem interação 

Sim Não F Valor p F Valor p 

Quantidade 
3 g 38 10 79,17 

0,355 0,553 0,534 0,467 
7 g 40 8 83,33 

Alimento 
Proteína 44 4 91,67 

4,785 0,031 5,581 0,020 
Carboidrato 34 14 70,83 

Distância 
Perto 42 6 87,50 

1,890 0,173 3,924 0,051 
Longe 36 12 75,00 

Competição 
Sem 23 4 85,19 

0,107 0,745 0,356 0,552 
Com 55 14 79,71 

Quantidade x 

Alimento 

3 g 
Proteína 21 3 87,50 

0,474 0,493 

  
Carboidrato 17 7 70,83 

  

7 g 
Proteína 23 1 95,83 

  
Carboidrato 17 7 70,83     

Quantidade x 

Distância 

3 g 
Perto 22 2 91,67 

2,210 0,141 

  
Longe 16 8 66,67 

  

7 g 
Perto 20 4 83,33 

  
Longe 20 4 83,33     

Alimento x 

Distância  

Proteína 
Perto 23 1 95,83 

0,054 0,817 

  
Longe 21 3 87,50 

  

Carboidrato 
Perto 19 5 79,17 

  
Longe 15 9 62,50     
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APÊNDICE J - Análise estatística descritiva e resultado do GLMM binomial com e sem as interações dos valores obtidos sobre o recrutamento por tandem 

running realizado pelas forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável Recrutamento N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. 
Com interação Sem interação 

F Valor p F Valor p 

Umidade 
Sim 78 69,6 10 70,5 44,3 84 

5,791 0,018 5,548 0,021 
Não 18 60,6 11,6 68 39 79,3 

Temperatura 
Sim 78 27,2 1,9 27,2 23,4 32,3 

0,385 0,537 0,319 0,574 
Não 18 28,1 3,2 27,3 23,9 32 

 

APÊNDICE K – Análise estatística descritiva e resultado do GLMM ordinal dos valores obtidos sobre o recrutamento por tandem running realizado pelas 

forrageadoras de P. striata para as variáveis: quantidade, alimento, distância e competição. 

(Continua) 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 48 146 3,0 2,8 2,0 1 11 

0,009 0,926 
7 g 48 153 3,2 3,0 2,0 1 13 

Alimento 
Proteína 48 150 3,1 2,4 2,0 1 11 

0,015 0,902 
Carboidrato 48 149 3,1 3,3 2,0 1 13 

Distância 
Perto 48 191 4,0 2,9 4,0 1 13 

18,945 <0,001 
Longe 48 108 2,3 2,6 1,5 1 10 

Competição 
Sem 27 85 3,1 2,4 3,0 1 9 

3,098 0,084 
Com 69 214 3,1 3,1 2,0 1 13 

Quantidade x 

Alimento 

3 g 
Proteína 24 73 3,0 2,4 2,0 1 11 

0,658 0,420 
Carboidrato 24 73 3,0 3,2 2,5 1 10 

7 g 
Proteína 24 77 3,2 2,4 2,0 1 9 

Carboidrato 24 76 3,2 3,5 1,5 1 13 
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 (Conclusão) 

 

Variável Variável categórica N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade x 

Distância 

3 g 
Perto 24 95 4,0 2,6 4,0 1 11 

0,333 0,566 
Longe 24 51 2,1 2,7 1,5 1 10 

7 g 
Perto 24 96 4,0 3,2 3,5 1 13 

Longe 24 57 2,4 2,5 1,5 1 9 

Alimento x 

Distância  

Proteína 
Perto 24 91 3,8 2,6 3,0 1 11 

3,540 0,065 
Longe 24 59 2,5 2,1 2,0 1 9 

Carboidrato 
Perto 24 100 4,2 3,3 4,0 1 13 

Longe 24 49 2,0 3,1 1,0 1 10 

 

 

APÊNDICE L - Análise estatística descritiva e resultado do GLMM ordinal dos valores obtidos sobre o recrutamento por tandem running realizado pelas 

forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 78 69,6 8,8 71,5 44 84 0,077 0,783 

Temperatura 78 27,2 1,7 27,2 23,4 32,3 0,097 0,757 
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APÊNDICE M – Valores obtidos sobre o recrutamento incompleto por tandem running realizado pelas forrageadoras de P. striata para as variáveis: 

quantidade, alimento e distância. 

 

Variável 
Variável 

categórica 
N Ocorrência Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. 

Quantidade 
3 g 20 39 2,0 1,9 1,0 1 9 

7 g 15 36 2,4 2,1 2,0 1 9 

Alimento 

Proteína 18 28 1,6 1,0 1,0 1 4 

Carboidrato 17 47 2,8 2,5 2,0 1 9 

Distância 
Perto 20 32 1,6 0,8 1,0 1 3 

Longe 15 43 2,9 2,7 2,0 1 9 
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APÊNDICE N – Foto das espécies competidoras de P. striata. a) Brachymyrmex heeri; b) 

Camponotus gr. tanaemyrmex; c) Gnamptogenys striatula; d) Linepithema micans; e) 

Odontomachus cf. affinis; f) Pachycondyla striata; g) Pheidole gr. flavens; h) Pheidole 

subarmata; i) Solenopsis gr. geminata; j) Wasmannia auropunctata. Fotos: AntWeb, 2016. 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 

i) j) 
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APÊNDICE O – Frequência das espécies competidoras de P. striata coletadas nos jardins do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

 

Táxon Frequência (%) 

Dolichoderinae  

Dolichoderini  

Linepithema micans 15,48 

Ectatomminae  

Ectatommini  

Gnamptogenys striatula 55,95 

Formicinae  

Myrmelachistini  

Brachymyrmex heeri 3,57 

Camponotini  

Camponotus gr. tanaemyrmex 1,19 

Myrmicinae  

Attini  

Pheidole gr. flavens 2,38 

Pheidole subarmata 1,19 

Wasmannia auropunctata 8,33 

Solenopsidini  

Solenopsis gr. geminata 9,52 

Ponerinae  

Ponerini  

Pachycondyla striata 1,19 

Odontomachus cf. affinis 1,19 

Total 100 
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APÊNDICE P - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o tempo de trajeto entre o ninho e o alimento realizado pelas 

forrageadoras de P. striata para variáveis: quantidade, alimento, distância, competição, ordem da viagem e estratégia. 

(Continua) 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 868 3,707 0,975 3,434 0,000 6,939 

0,019 0,891 
7 g 914 3,673 0,953 3,401 0,693 7,247 

Alimento 
Proteína 1024 3,593 0,968 3,296 0,693 6,033 

0,662 0,418 
Carboidrato 759 3,819 0,942 3,611 0,000 7,247 

Distância 
Perto 1346 3,255 0,618 3,178 0,000 7,247 

326,532 <0,001 
Longe 437 5,026 0,495 5,024 2,565 6,939 

Competição 
Sem 884 3,770 0,988 3,512 1,386 6,939 

0,549 0,459 
Com 899 3,610 0,932 3,332 0,000 7,247 

Ordem
8
 

1° 94 4,380 1,150 4,489 1,792 6,368 
9,373 0,002 

60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Estratégia 
Solitário 1560 3,619 0,964 3,332 0,000 7,247 

27,379 <0,001 
Recrutamento 223 4,180 0,810 3,989 2,398 6,344 

Quantidade x 

Alimento 

3 g 
Proteína 498 3,616 0,960 3,296 1,609 5,943 

0,001 0,970 
Carboidrato 370 3,831 0,983 3,638 0 6,939 

7 g 
Proteína 525 3,573 0,977 3,258 0,693 6,033 

Carboidrato 389 3,809 0,903 3,584 1,946 7,247 

Quantidade x 

Distância 

3 g 
Perto 649 3,250 0,614 3,178 0 5,756 

0,616 0,435 
Longe 219 5,063 0,435 5,030 3,555 6,939 

7 g 
Perto 696 3,261 0,622 3,219 0,693 7,247 

Longe 218 4,988 0,547 5,021 2,565 6,485 

Quantidade x  

Estratégia 

3 g 
Solitário 762 3,643 0,975 3,367 0,000 6,939 

0,029 0,865 
Recrutamento 106 4,173 0,841 3,942 2,773 6,344 

7 g 
Solitário 797 3,598 0,953 3,332 0,693 7,247 

Recrutamento 117 4,187 0,785 4,025 2,398 6,033 

 

                                                           
8
 Ordem das viagens: todos os valores apresentados na tabela correspondem aos dados da primeira e última viagem das forrageadoras. 
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(Conclusão) 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade x  

Ordem
8
 

3 g 
1° 47 4,376 1,143 4,511 1,792 6,068 

0,473 0,497 
56° 1 2,773  2,773 2,773 2,773 

7 g 
1° 44 4,338 1,168 4,350 2,197 6,213 

60° 1 3,178   3,178 3,178 3,178 

Alimento x 

Distância  

Proteína 
Perto 793 3,175 0,606 3,135 0,693 5,781 

1,089 0,300 
Longe 231 5,028 0,487 5,056 2,565 6,033 

Carboidrato 
Perto 553 3,371 0,618 3,367 0,000 7,247 

Longe 206 5,023 0,505 4,997 3,219 6,939 

Alimento x 

Estratégia  

Proteína 
Solitário 903 3,499 0,941 3,219 0,693 5,996 

7,070 0,008 
Recrutamento 121 4,295 0,879 4,025 2,398 6,033 

Carboidrato 
Solitário 657 3,784 0,970 3,526 0,000 7,247 

Recrutamento 102 4,044 0,700 3,951 2,708 6,344 

Alimento x 

Ordem
8
 

Proteína 
1° 45 4,216 1,155 4,331 1,792 5,996 

1,548 0,222 
60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Carboidrato 
1° 46 4,496 1,139 4,756 2,197 6,213 

55° 1 2,996 - 2,996 2,996 2,996 

Distância x 

Estratégia  

Perto 
Solitário 1187 3,188 0,604 3,135 0,000 7,247 

1,341 0,247 
Recrutamento 159 3,760 0,475 3,807 2,398 4,898 

Longe 
Solitário 373 4,992 0,496 4,990 2,565 6,939 

Recrutamento 64 5,224 0,444 5,237 4,394 6,344 

Distância x 

Ordem
8
 

Perto 
1° 48 3,564 0,892 3,482 1,792 5,781 

6,106 0,014 
60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Longe 
1° 46 5,231 0,672 5,270 2,565 6,368 

21° 1 4,511 - 4,511 4,511 4,511 

Estratégia x 

Ordem
8
 

Solitário 
1° 87 4,352 1,146 4,466 1,792 6,213 

4,704 0,030 
60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Recrutamento 
1° 4 4,483 1,391 4,428 3,135 5,943 

27° 1 3,689 - 3,689 3,689 3,689 
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APÊNDICE Q - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o tempo de trajeto entre o ninho e o alimento realizado pelas 

forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Umidade 1783 68,1 9,0 70,0 38,0 87,0 3,533 0,062 

Temperatura 1783 27,5 1,8 27,5 22,0 32,7 0,992 0,320 

 

APÊNDICE R - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento perto do ninho 

durante o forrageamento solitário, realizado pelas forrageadoras de P. striata. 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 573 3,185 0,598 3,135 0,000 5,756 

0,210 0,649 
7 g 613 3,192 0,610 3,178 0,693 7,247 

Alimento 
Proteína 715 3,113 0,586 3,091 0,693 5,781 

3,647 0,062 
Carboidrato 472 3,300 0,614 3,277 0,000 7,247 

Competição 
Sem 543 3,214 0,642 3,178 1,386 5,781 

0,351 0,554 
Com 644 3,166 0,570 3,091 0,000 7,247 

Ordem
9
 

1° 45 3,564 0,916 3,497 1,792 5,781 
17,246 <0,0001 

60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Quantidade x Alimento 

3 g 
Proteína 343 3,121 0,557 3,091 1,609 5,756 

0,248 0,622 
Carboidrato 230 3,279 0,643 3,219 0,000 5,753 

7 g 
Proteína 371 3,108 0,612 3,091 0,693 5,781 

Carboidrato 242 3,321 0,585 3,296 1,946 7,247 

Quantidade x  Ordem
9
 

3 g 
1° 22 3,532 0,937 3,512 1,792 5,753 

0,019 0,891 
56° 1 2,773 - 2,773 2,773 2,773 

7 g 
1° 23 3,594 0,914 3,434 2,197 5,781 

60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Alimento x Ordem
9
 

Proteína 
1° 23 3,518 0,951 3,258 1,792 5,781 

1,204 0,273 
60° 1 3,178 - 3,178 3,178 3,178 

Carboidrato 
1° 22 3,612 0,896 3,512 2,197 5,753 

55° 1 2,996 - 2,996 2,996 2,996 

                                                           
9
 Ordem das viagens: todos os valores apresentados na tabela correspondem aos dados da primeira e última viagem das forrageadoras. 
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APÊNDICE S - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento perto do ninho 

durante o recrutamento por tandem running, realizado pelas forrageadoras de P. striata. 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 76 3,742 0,505 3,714 2,773 4,898 

2,108 0,155 
7 g 83 3,777 0,447 3,871 2,398 4,804 

Alimento 
Proteína 78 3,739 0,482 3,807 2,398 4,804 

0,723 0,400 
Carboidrato 81 3,781 0,470 3,807 2,708 4,898 

Competição 
Sem 101 3,764 0,482 3,738 2,398 4,898 

0,140 0,710 
Com 58 3,755 0,466 3,840 2,708 4,812 

Ordem
10

 
1° 2 3,301 0,234 3,301 3,135 3,466 

0,063 0,802 
54° 1 3,714 - 3,714 3,714 3,714 

Quantidade x Alimento 

3 g 
Proteína 37 3,670 0,456 3,714 2,773 4,762 

1,828 0,189 
Carboidrato 39 3,811 0,545 3,689 2,890 4,898 

7 g 
Proteína 41 3,801 0,501 3,871 2,398 4,804 

Carboidrato 42 3,753 0,393 3,850 2,708 4,394 

Quantidade x Ordem
10

 

3 g 
1° 2 3,301 0,234 3,301 3,135 3,466 

3,429 0,066 
40° 1 4,094 - 4,094 4,094 4,094 

7 g 
1° 4 4,122 0,645 4,342 3,178 4,625 

54° 1 3,714 - 3,714 3,714 3,714 

Alimento x Ordem
10

 

Proteína 
1° 1 3,135 - 3,135 3,135 3,135 

1,440 0,232 
54° 1 3,714 - 3,714 3,714 3,714 

Carboidrato 
1° 1 3,466 - 3,466 3,466 3,466 

35° 1 3,401 . 3,401 3,401 3,401 

 

                                                           
10

Ordem das viagens: todos os valores apresentados na tabela correspondem aos dados da primeira e última viagem das forrageadoras. 
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APÊNDICE T - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento perto do ninho 

realizado pelas forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Solitário 
Umidade 67,0 9,0 70,0 39,0 87,0 4,266 0,040 

Temperatura 27,7 1,7 27,7 24,4 32,7 5,582 0,019 

Recrutamento 
Umidade 27,2 1,6 27,2 24,4 31,8 0,258 0,615 

Temperatura 70,0 8,0 72,0 45,0 87,0 1,239 0,273 
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APÊNDICE U - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento longe do ninho 

durante o forrageamento solitário, realizado pelas forrageadoras de P. striata. 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 189 5,031 0,428 4,997 3,555 6,939 

0,198 0,658 
7 g 184 4,951 0,555 4,960 2,565 6,485 

Alimento 
Proteína 188 4,964 0,481 4,970 2,565 5,996 

1,115 0,297 
Carboidrato 185 5,019 0,510 4,997 3,219 6,939 

Competição 
Sem 201 4,985 0,538 4,927 2,565 6,939 

0,746 0,389 
Com 172 4,999 0,442 5,027 3,829 6,068 

Ordem
11

 
1° 42 5,196 0,666 5,255 2,565 6,213 

10,679 0,002 
18° 1 4,673 - 4,673 4,673 4,673 

Quantidade x Alimento 

3 g 
Proteína 99 4,967 0,413 4,913 3,555 5,814 

0,151 0,700 
Carboidrato 90 5,102 0,434 5,063 4,317 6,939 

7 g 
Proteína 89 4,962 0,549 5,075 2,565 5,996 

Carboidrato 95 4,941 0,563 4,875 3,219 6,485 

Quantidade x  Ordem
11

 

3 g 
1° 21 5,238 0,475 5,226 4,220 6,068 

0,019 0,890 
16° 1 5,318 - 5,318 5,318 5,318 

7 g 
1° 21 5,153 0,825 5,323 2,565 6,213 

18° 1 4,673 - 4,673 4,673 4,673 

Alimento x Ordem
11

 

Proteína 
1° 19 4,966 0,794 5,130 2,565 5,996 

2,484 0,122 
15° 1 3,829 - 3,829 3,829 3,829 

Carboidrato 
1° 23 5,386 0,476 5,347 4,511 6,213 

55° 1 4,673 - 4,673 4,673 4,673 

   

                                                           
11

 Ordem das viagens: todos os valores apresentados na tabela correspondem aos dados da primeira e última viagem das forrageadoras. 
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APÊNDICE V - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento longe do ninho 

durante o recrutamento por tandem running, realizado pelas forrageadoras de P. striata. 

Variável Variável categórica Contagem Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Quantidade 
3 g 30 5,264 0,430 5,281 4,454 6,344 

2,315 0,147 
7 g 34 5,188 0,458 5,204 4,394 6,033 

Alimento 
Proteína 43 5,303 0,413 5,308 4,407 6,033 

2,083 0,174 
Carboidrato 21 5,061 0,470 4,970 4,394 6,344 

Competição 
Sem 39 5,269 0,392 5,288 4,394 5,897 

0,263 0,611 
Com 25 5,153 0,514 5,050 4,407 6,344 

Ordem
12

 
1° 2 5,666 0,392 5,666 5,389 5,943 

9,082 0,036 
20° 1 5,050 - 5,050 5,050 5,050 

Quantidade x Alimento 

3 g 
Proteína 19 5,398 0,332 5,389 4,771 5,943 

0,025 0,878 
Carboidrato 11 5,032 0,495 4,920 4,454 6,344 

7 g 
Proteína 24 5,228 0,460 5,236 4,407 6,033 

Carboidrato 10 5,094 0,465 5,173 4,394 5,897 

Quantidade x  Ordem
12

 

3 g 
1° 2 5,666 0,392 5,666 5,389 5,943 

2,476 0,174 
17° 1 4,920 - 4,920 4,920 4,920 

7 g 
1° 1 5,242 - 5,242 5,242 5,242 

60° 1 5,050 - 5,050 5,050 5,050 

Alimento x Ordem
12

 

Proteína 
1° 2 5,666 0,392 5,666 5,389 5,943 

3,435 0,136 
20° 1 5,050 - 5,050 5,050 5,050 

Carboidrato 
1° 1 5,165 - 5,165 5,165 5,165 

55° 1 4,920 - 4,920 4,920 4,920 

   

                                                           
12

 Ordem das viagens: todos os valores apresentados na tabela correspondem aos dados da primeira e última viagem das forrageadoras. 
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APÊNDICE W - Análise descritiva e resultado do Modelo Misto dos valores obtidos sobre o Tempo(Ln) de trajeto entre o ninho e o alimento longe do ninho 

realizado pelas forrageadoras de P. striata para as covariáveis: umidade e temperatura. 

Covariável N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. F Valor p 

Solitário 
Umidade 69,0 9,0 70,0 38,0 87,0 1,039 0,311 

Temperatura 27,1 2,0 27,0 22,0 32,4 0,001 0,979 

Recrutamento 
Umidade 69,0 9,0 68,0 51,0 84,0 0,044 0,837 

Temperatura 27,6 2,1 27,6 22,0 30,4 0,043 0,839 

 

APÊNDICE X - Análise descritiva dos valores obtidos sobre a quantidade de viagens realizadas pelas forrageadoras não focais de P. striata para as variáveis: 

quantidade, alimento e distância. 

 

Variável Variável categórica Viagem N Média D.P. (±) Mediana Mín. Máx. 

Quantidade 
3 g 997 41 24,32 28,5 13 1 130 

7 g 1525 37 41,22 51,7 18 1 209 

Alimento 
Proteína 1243 43 28,91 38,1 13 1 187 

Carboidrato 1279 35 36,54 46,0 17 2 209 

Distância 
Perto 1989 45 44,20 43,9 37 1 209 

Longe 533 33 16,15 32,6 7 1 187 

 


