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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 
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alimento (Grüter & Leadbeater, 2014; Mercier & 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). 
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As formigas obtêm informação para forragear de diversas formas. Forrageadoras 

podem se guiar por uma informação social (observar), como seguir uma forrageadora 

em um 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 
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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 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 
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grandes (grilo), a disponibilidade e a localização do alimento são comunicadas para as 

companheiras do ninho, resultando no recrutamento de forrageadoras (Cogni & 

Oliveira, 2004).  

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, 
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o que só seria compensado por um alimento de qualidade que trouxesse um grande 

retorno energético (Fewell, Harrison, Stiller & Breed, 1992; Schoener, 1971). 

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 
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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 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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