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Resumo

A compreensão dos mecanismos comple-
xos subjacentes à evolução do comportamento 
social é uma questão fundamental em Etologia. 
A teoria de aptidão inclusiva permite previsões 
precisas sobre a ocorrência de confl itos e coope-
ração em grupos sociais, mas, em um nível pro-
ximal, vários mecanismos evoluíram em resposta 
a essas pressões evolutivas. As decisões compor-
tamentais individuais na base do fenótipo social 
desempenham um papel importante – embora 
muito negligenciado – na regulação da vida social 
e são muitas vezes baseadas em sistemas de co-
municação e reconhecimento sofi sticados. Além 
disso, muito pouco é conhecido atualmente sobre 
os fatores proximais e últimos responsáveis pela 
diversifi cação das decisões comportamentais que 
dependem dos traços de ecologia e da história de 
vida da espécie social e surgem como resposta às 
pressões de seleção multi-nível. Estudos compara-
tivos são, portanto, cruciais para decifrar a infl u-
ência do comportamento na formação, manuten-
ção e modifi cação de grupos sociais. 

Neste capítulo, nós apresentamos o papel 
do comportamento e dos sistemas de comunica-
ção na organização das sociedades de insetos, com 
foco nas formigas poneromorfas brasileiras. Essas 

formigas, consideradas portadoras de traços prin-
cipalmente “ancestrais” em relação à estrutura da 
colônia e à organização social, na realidade, apre-
sentam uma grande diversidade de estratégias 
comportamentais e sistemas de comunicação, e 
são, portanto, um sistema modelo particularmen-
te relevante para investigar a infl uência recíproca 
desses fatores na evolução do comportamento so-
cial. Aqui, focamos em três aspectos interligados. 
Os mecanismos de tomada de decisão subjacentes 
ao reconhecimento das companheiras do ninho 
permitem explorar o modelo de limiar ótimo de 
tolerância de Reeve e como os três componen-
tes dos processos de reconhecimento (expressão, 
percepção e ação) podem todos ser modulados 
de acordo com os custos de aceitação/rejeição, 
salientando a importância dos processos cogniti-
vos, como aprendizagem e decisão dependente do 
contexto. Em seguida, exploramos os sistemas de 
comunicação envolvidos na regulação dos confl i-
tos reprodutivos e apresentamos evidências expe-
rimentais de que os processos de reconhecimento 
não precisam ser complexos, a fi m de obter uma 
regulação precisa e adaptativa da reprodução in-
dividual. Fechamos o capítulo, dando um exemplo 
de como a ligação entre os sistemas de comunica-
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ção e a diversidade de espécies pode ser útil para 
os taxonomistas integrativos.

Apresentamos as características consistentes 
que identifi cam as pressões de seleção atuantes no 
estabelecimento de comportamentos sociais e seus 
sistemas de comunicação associados. Isto é parti-
cularmente verdadeiro para o equilíbrio entre os 
custos e benefícios envolvidos na expressão de cada 
estratégia comportamental e a economia em seus 
processos cognitivos. Sugerimos que a interação en-
tre pressões ecológicas, comportamento e sistemas 
de comunicação pode levar ao aparecimento de 
fenótipos sociais diversifi cados dentro de clados fi -
logeneticamente relacionados. Estudos integrativos 
mais aprofundados parecem necessários para com-
preender se a variabilidade nesses fenótipos sociais 
é afetada pela evolução de processos cognitivos es-
pecífi cos, ou pela modulação de mecanismos mais 
gerais, envolvendo sinais particulares e/ou a modifi -
cação de limiares de resposta e níveis de motivação.

Às vezes considerado como estereotipado, o 
comportamento das formigas, na verdade, mostra 
mais e mais sutilezas em sua expressão de acordo 
com o contexto a experiência individual. Modifi ca-
ções variáveis nessa fl exibilidade poderiam então 
permitir a seleção e a expressão de comportamen-
tos adaptativos em resposta  a pressões ecológicas 
e restrições de história de vida em determinados 
contextos, como as competições intra e interespe-
cífi cas, a exploração de recursos e a reprodução. O 
conhecimento acumulado na taxonomia, no com-
portamento e nos sistemas de comunicação das 
poneromorfas agora abrem caminho para estudos 
comparativos ligando ecologia e fi logenia na com-
preensão da evolução dos comportamentos sociais. 
Abordagens complementares, combinando causas 
proximais, ontogenia, função adaptativa e fi logenia 
do comportamento se fazem particularmente ne-
cessárias, a fi m de compreender inteiramente toda 
a complexidade dos processos de comunicação.

Abstract

Communication and behaviour in 
poneromorph ants - Understanding the complex 
mechanisms underlying the evolution of social 
behaviour is a fundamental question in ethology. 
Inclusive fi tness theory allows precise predictions 
on the occurrence of both cooperation and 
confl icts in social groups, but at a proximal level 
various mechanisms have evolved in response 
to these evolutionary pressures. Individual 
behavioural decisions at the basis of the social 
phenotype play a major, though much neglected, 
role in the regulation of social life, and are oft en 
based on sophisticated communication and 
recognition systems. Furthermore, very little is 
currently known concerning the proximate and 
ultimate factors responsible for the diversifi cation 
of behavioural decisions depending on the ecology 
and life-history traits of social species, and as 
a response to multi-level selection pressures. 
Comparative studies are thus crucial to decipher 
the infl uence of behaviour in the formation, 
maintenance and modifi cation of social groups. 

In this chapter we present the role of 
behaviour and communication systems in the 
organization of insect societies, with a focus on 

Brazilian poneromorph ants. Th ese ants, thought 
to harbour mainly “ancestral” traits relative to 
colony structure and social organization, do in fact 
exhibit a great diversity of behavioural strategies 
and communication systems, and therefore are a 
particularly relevant model system to investigate 
the reciprocal infl uences of these factors in the 
evolution of social behaviour. Here, we focus on 
three inter-connected aspects. Th e decision-making 
mechanisms underlying nestmate recognition 
allows us to explore Reeve’s model of optimal 
tolerance threshold and how the three components 
of recognition processes (expression, perception, 
action) can all be modulated according to the costs 
of acceptance/rejection, stressing the importance 
of cognitive processes such as learning and 
context dependent decision. We then explore the 
communication systems involved in the regulation 
of reproductive confl icts and present experimental 
evidence that recognition processes need not be 
complex in order to obtain a precise and adaptive 
regulation of individual reproduction. We close 
the chapter by giving an example of how the link 
between communication systems and species 
diversity can be useful for integrative taxonomists.
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We present the consistent features 
characterizing the selective pressures at work in 
the set-up of social behaviours and their associated 
communication systems. Th is is particularly true 
for the balance between costs and benefi ts involved 
in the expression of each behavioural strategy, 
and the economy in their cognitive processes. We 
suggest that the interaction between ecological 
pressures, behaviour and communication systems 
can lead to the appearance of diversifi ed social 
phenotypes within phylogenetically related clades. 
Deeper integrative studies appears necessary to 
understand if the variability in social phenotypes 
is aff ected by the evolution of specifi c cognitive 
processes, or by the modulation of more general 
mechanisms involving particular signals and/
or the modifi cation of response thresholds and 
motivation levels.

Sometimes considered as stereotypical, ants’ 
behaviour in fact shows more and more subtleties 
in its expression according to the context and 
individual experience. Diverse modifi cations in 
this fl exibility could then allow the selection and 
expression of adaptive behaviours in response to 
ecological pressures and life-history constraints in 
contexts such as inter- and intraspecifi c competition, 
resource exploitation, and reproduction. Th e 
accumulated knowledge in the poneromorphs’ 
taxonomy, behaviour and communication systems 
now pave the way to comparative studies linking 
ecology and phylogeny in the understanding of the 
evolution of social behaviours. Complementary 
approaches combining proximate causes, ontogeny, 
adaptive function and phylogeny of behaviour are 
particularly needed to fully grasp the complexity of 
communication processes.

1 Introdução

A evolução da cooperação, e em particu-
lar do altruísmo reprodutivo, é um objeto fun-
damental de estudo da biologia evolutiva e com-
portamental. Com efeito, o custo às vezes elevado 
desta cooperação, que pode incluir até o sacrifício 
de indivíduos, implica a existência de benefícios 
adaptativos líquidos que compensam a perda da 
aptidão direta (fi tness em inglês), defi nida como 
o número de descendentes férteis produzidos por 
um indivíduo para a geração seguinte. A teoria da 
aptidão inclusiva (inclusive fi tness) (HAMILTON, 
1964) continua a ser hoje o melhor quadro expli-
cativo para entender a evolução do altruísmo re-
produtivo (WEST et al., 2007). Um ato altruísta é 
uma interação em que o doador sofre um custo, 
enquanto o receptor recebe um benefício. A teoria 
de Hamilton, mais conhecida como regra de Ha-
milton, notável na sua simplicidade, dispõe que o 
comportamento altruísta pode persistir em uma 
população se, e somente se, os custos resultantes 
deste comportamento forem menores do que o 
benefício para o receptor, ponderado com o pa-
rentesco entre os indivíduos em questão (HAMIL-
TON, 1964). Quanto mais dois indivíduos forem 
aparentados, mais o comportamento altruísta é 
susceptível de ser mantido a altos custos. 

Essa regra permite explicar o paradoxo evo-
lutivo da infertilidade funcional (altruísmo repro-
dutivo) das operárias, geralmente observada em 
sociedades de insetos cujo parentesco entre os in-
divíduos é, na maioria das vezes, elevado. Ela pro-
picia um grande número de predições testáveis em 
organismos sociais, decorrentes principalmente das 
diferenças no grau de parentesco entre os membros 
do grupo (RATNIEKS et al., 2006). No entanto, é 
importante ter em mente que o parentesco não é a 
única variável da inequação, uma vez que também é 
necessário levar em consideração o custo/benefício 
de diferentes estratégias. É possível existir coopera-
ção entre pouco aparentados em uma situação em 
que os custos são baixos e os benefícios altos. Por 
exemplo, em Ectatomma tuberculatum as colônias 
de um mesmo local mostram uma alta tolerância 
através da troca de operárias entre ninhos, o que 
parece permitir a sua persistência como espécie do-
minante no mosaico das espécies arbóreas da Mata 
Atlântica (ZINCK et al., 2007; cf. seção 2). 

Portanto, o altruísmo não necessariamen-
te implica custos elevados e às vezes pode trazer 
enormes lucros para o indivíduo por meio do su-
cesso do grupo social. Na verdade, é frequente as 
características do grupo excederem as individuais, 
tanto em termos de complexidade comportamen-
tal quanto em aptidão da soma de suas partes, em 
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particular por causa das propriedades emergen-
tes e da sinergia dos comportamentos individuais 
(DETRAIN; DENEUBOURG, 2006). Os hime-
nópteros sociais, incluindo abelhas, vespas e for-
migas, são exemplos notáveis de que o seu sucesso 
ecológico global é, certamente, um resultado da 
complexidade dos comportamentos apresentam, 
que expressam, como a divisão elaborada do tra-
balho, que permite a otimização da utilização dos 
recursos (OSTER; WILSON, 1978).

Por outro lado, apesar de um parentesco alto, 
podem ocorrer confl itos e o egoísmo, este defi nido 
como uma interação na qual apenas o ator recebe o 
lucro, e manteria no grupo se os benefícios fossem 
muito elevados (RATNIEKS et al., 2006). Incluem, 
por exemplo, os duelos fratricídios entre jovens 
rainhas virgens de abelhas, pois todas elas entram 
em confl itos fatais para garantir a sua própria 
sucessão no lugar de sua mãe à frente da colônia 
(VISSCHER, 1993). Nas poneromorfas, o baixo 
dimorfi smo entre operárias e rainha, e a ausência 
da casta real em algumas espécies, implica um 
forte potencial reprodutivo das operárias. Essa 
fertilidade elevada, combinada com as assimetrias 
de parentesco nas colônias em razão da reprodução 
na maioria das vezes não clonal, leva à existência 
de potenciais confl itos entre os membros dos 
grupos para a reprodução (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990; PEETERS, 1997; WILSON; 
HÖLLDOBLER, 2005). Em espécies sem rainha 
do gênero Dinoponera, por exemplo, cada operária 
tem potencial para acasalar e se reproduzir, mas 
a reprodução é praticamente monopolizada 
pela reprodutora principal chamada gamergate 
(MONNIN; PEETERS, 1988, 1999). Portanto, as 
operárias entram em confl ito para assumir o lugar 
de gamergate, pois serão mais aparentadas aos 
seus descendentes do que a suas irmãs (MONNIN; 
RATNIEKS, 1999; cf. seção 3). 

Compreender os mecanismos complexos 
que regem as decisões comportamentais dos indi-
víduos que formam os grupos sociais é um dos de-
safi os da Etologia. De fato, os confl itos potenciais 
previstos pela teoria raramente são expressos, pois 
parece que os grupos sociais possuem mecanis-
mos de regulação baseados em formas efi cazes de 
avaliar as informações disponíveis, a fi m de emitir 
comportamentos adaptados. A família Formici-
dae constitui um bom modelo de estudo sobre a 
manutenção da cooperação, em virtude da diver-
sidade das estruturas das colônias e estratégias de 
reprodução, visto que em cada colônia coabitam 

indivíduos apresentando diferentes graus de pa-
rentesco, e cujos interesses próprios podem diver-
gir do interesse coletivo. Por causa de sua diver-
sidade, as formigas constituem não somente um 
elemento importante do funcionamento dos ecos-
sistemas (PHILPOTT; ARMBRECHT, 2006), mas 
também um importante recurso ecológico e um 
modelo ideal para o estudo da competição intra e 
interespecífi ca.

Diversos mecanismos de tomada de deci-
sões comportamentais, que evoluíram em resposta 
às pressões de seleção em diferentes níveis (comu-
nidade, população, colônia, indivíduo), ainda são 
pouco conhecidos, em especial o grau de diver-
sifi cação com base na história de vida e ecologia 
das espécies. De fato, em espécies sociais podem 
ser observados sistemas de comunicação e de re-
conhecimento elaborados. O padrão geral dos sis-
temas de comunicação baseia-se na existência de 
um par transmissor(es)/receptor(es), tendo uma 
interação de valor informativo. No entanto, uma 
simples transferência de informações não é sufi -
ciente para defi nir uma comunicação, havendo a 
necessidade de incluir uma resposta imediata ou 
atrasada por parte do receptor (MCFARLAND, 
2001). Como a maioria dos insetos, as formigas 
podem usar muitos canais de comunicação: quí-
mico, visual, tátil e acústico (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990; VIRANT-DOBERLET; COKL, 
2004). Contudo, a principal modalidade utilizada 
pelas formigas é certamente a química (BILLEN, 
2006; MONNIN, 2006; LE CONTE; HEFETZ, 
2008). Existem muitas glândulas exócrinas espa-
lhadas por todo o corpo que produzem, secretam e 
excretam vários compostos químicos que são usa-
dos como sinais (BILLEN; MORGAN, 1998). En-
tre estes compostos, os feromônios desempenham 
um papel central na coesão social e na coordena-
ção das tarefas, como no caso do forrageamento, 
em que diferentes modos de recrutamento por pis-
tas podem indicar a presença ou a localização de 
uma fonte de alimento (JACKSON; RATNIEKS, 
2006), ou na defesa das colônias, quando os fero-
mônios de alarme infl uenciam uma resposta do 
grupo (VANDER MEER; ALONSO, 1998). Os si-
nais transmitidos pelas formigas passam várias in-
formações, podendo indicar a espécie (ERRARD 
et al., 2006),  a colônia (LAHAV et al., 1999; MAR-
TIN et al., 2008), a casta (WHEELER; NIJHOUT, 
1984), o indivíduo (D’ETTORRE; HEINZE, 2005), 
assim como os vários status hierárquicos e estados 
fi siológicos (DIETEMANN et al., 2003; BLACHER 
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et al., 2010; YAGOUND et al., 2014), ou ainda o 
território (TANNER; ADLER, 2009).

A natureza dos sinais envolvidos em cada 
sistema de comunicação varia e, muitas vezes, é 
característica de cada espécie. Isto levou ao de-
senvolvimento de novas ferramentas taxonômicas 
baseadas nessa diversidade, permitindo separar es-
pécies que até então permaneciam desconhecidas 
ou escondidas. A quimiotaxonomia aparece como 
um dos exemplos dessas ferramentas baseadas em 
sinais de diversidade envolvidos em sistemas de 
comunicação, o que permitiu um progresso signi-
fi cativo na classifi cação taxonômica de formigas, 
embora outras ferramentas, como, por exemplo, a 
bioacústica, também estejam sendo desenvolvidas 
(cf. seção 4).

Estudos comparativos de espécies e suas 
características sociais, em relação ao seu compor-
tamento e comunicação, também constituem uma 
fonte de dados incomparáveis para a compreensão 
da manutenção da cooperação. As formigas po-
neromorfas são muitas vezes caracterizadas por 
traços ancestrais quanto a sua estrutura colonial 
e organização social. Assim, encontramos, geral-
mente, tamanho reduzido das colônias (100-300 
indivíduos) e forrageamento solitário (HÖLL-
DOBLER; WILSON, 1990; PEETERS, 1997; WIL-
SON; HÖLLDOBLER, 2005). Todavia, este táxon 
inclui uma diversidade muito importante de orga-
nizações sociais, estruturas coloniais e estratégias 
reprodutivas (PEETERS, 1993, 1997; SCHMIDT; 
SHATTUCK, 2014). Descobertas recentes têm de-
monstrado que muitas espécies estão fora do pa-
drão simples de uma colônia com uma só rainha 
acasalando com um macho. Em Neoponera villosa 
e N. inversa, por exemplo, há poliginia primária e 
secundária, com vários acasalamentos (KELLNER 
et al., 2007), enquanto, em N. verenae, a poliginia é 
facultativa (FRESNEAU, 1994; PEZON et al., 2005). 
Às vezes, as colônias podem ser polidômicas (N. 
goeldii, DENIS et al., 2006; Gnamptogenys striatula, 
GIRAUD et al., 2000) e se reproduzir através de 
fundação dependente (PEETERS; MOLET, 2010). 
Essas estratégias podem ser alternativas e mudar 
em função do habitat nas espécies com ampla dis-
tribuição. Isso aumenta o interesse pelo estudo da 
evolução das estratégias de reprodução e de sua 
plasticidade, assim como dos fatores determinan-
tes do comportamento.

As poneromorfas são, portanto, um bom 
modelo para estudar a evolução do comportamen-
to social e dos sistemas de comunicação, tendo em 

vista a diversidade de estratégias comportamen-
tais. De fato, por exemplo, as estratégias de forrage-
amento das espécies do gênero Neoponera variam 
do forrageamento solitário em N. apicalis, para o 
recrutamento em tandem em N. villosa (FRESNE-
AU, 1985), até o forrageamento por caça coletiva 
(raids) usando trilhas de feromônios pelas espe-
cialistas termitófagas N. marginata, N. commutata 
e N. laevigata (LEAL; OLIVEIRA, 1995; HÖLL-
DOBLER et al., 1996).

Neste capítulo, optou-se por apresentar o 
papel do comportamento e dos sistemas de comu-
nicação na organização social de formigas, desta-
cando os conhecimentos relativos às poneromor-
fas, e em particular às poneromorfas do Brasil. Fo-
caremos em três aspectos intimamente relaciona-
dos: começando pelos mecanismos de tomada de 
decisão no contexto de reconhecimento colonial, 
passando pelos sistemas de comunicação que en-
volvem a regulação do confl ito reprodutivo e, por 
fi m, a ligação entre os sistemas de comunicação e a 
diversidade de espécies.

2 O reconhecimento social

A regulação do comportamento social ne-
cessita, a fi m de responder de forma adaptada às 
restrições que atuam nos níveis individual e co-
lonial, de mecanismos de reconhecimento social 
que permitam a discriminação de congêneres, 
de acordo com as consequências evolutivas po-
tenciais de sua aceitação ou rejeição dentro do 
grupo. Esses mecanismos são bem descritos pelo 
modelo do limiar ideal de tolerância para os co-
específi cos de Reeve (1989), que posteriormen-
te foi generalizado por Liebert e Starks (2004) a 
todos os sistemas de reconhecimento. Situações 
de reconhecimento envolvem um “portador de 
indícios”, o indivíduo ou o objeto físico que pos-
sui indícios de reconhecimento e um “avaliador”, 
o indivíduo que analisa e reconhece estes indícios 
(LIEBERT; STARKS, 2004). Os processos envol-
vidos em sistemas de reconhecimento podem ser 
divididos em três componentes: expressão, per-
cepção e ação (REEVE, 1989; SHERMAN et al., 
1997; LIEBERT; STARKS, 2004; STARKS, 2004). 
O componente de expressão refere-se à natureza 
e à expressão dos indícios do portador. Em um 
contexto de reconhecimento social, os indícios 
envolvidos geralmente preenchem a defi nição 
de sinal, porque eles estão sujeitos a pressões de 
seleção que lhes permitem adquirir uma função 
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informativa dentro dos sistemas de comunicação 
da espécie. Inicialmente, o componente de per-
cepção engloba os mecanismos de construção de 
uma imagem de referência (representação inter-
na) de um modelo (indivíduo ou grupo de indi-
víduos) e em uma fase posterior, os mecanismos 
de percepção, processamento e comparação dos 
indícios percebidos com esta representação. Fi-
nalmente, o componente de ação se refere às nor-
mas de decisão que levarão à expressão compor-
tamental. No modelo de Reeve, a magnitude das 
diferenças entre os sinais percebidos e a imagem 
de referência é comparada com um limiar de tole-
rância social fl exível, que se adequa perfeitamen-
te às consequências adaptativas da aceitação ou 
rejeição das diferentes categorias de congêneres 
(congênere de ninho ou heterocolonial, parasita, 
etc.). Se o congênere é diferente demais da ima-
gem de referência, ele será rejeitado; caso contrá-
rio, será aceito. Esta divisão conceitual permite 
uma abordagem enriquecedora sobre o complexo 
processo de reconhecimento, sendo possível pro-
por e testar os pressupostos proximais e distais 
relacionados com as diferentes fases do processo 
(LIEBERT; STARKS, 2004). Este modelo enfatiza 
a importante distinção entre processos cognitivos 
de reconhecimento e discriminação e a expressão 
comportamental que pode ou não surgir.

2 A) Expressão

Em insetos sociais, os indícios utilizados 
para o reconhecimento social parecem ser majo-
ritariamente químicos, podendo ser complemen-
tados por estímulos acústicos e táteis (cf parte 1; 
HÖLLDOBLER, 1999; BILLEN, 2006) e em algu-
mas vespas por pistas visuais (TIBBETTS, 2002; 
TIBBETTS; SHEEHAN, 2011). O potencial de 
comunicação da composição química da cutícu-
la foi destacado na década de 1980 em cupins, no 
contexto do reconhecimento específi co. Estes re-
sultados foram generalizados a todos os insetos 
sociais, e através de um grande número de estudos 
no campo da ecologia química, muitos resultados 
experimentais e correlativos (manipulando com-
postos cuticulares durante encontros sociais) su-
portaram a hipótese de um papel importante do 
perfi l cuticular, em particular a fração de hidro-
carbonetos, na comunicação social tanto no nível 
interespecífi co quanto nos níveis intraespecífi co e 
intracolonial (BLOMQUIST; BAGNÈRES, 2010). 
No que diz respeito às relações entre indivíduos 

da mesma espécie, tem sido enfatizado o reco-
nhecimento colonial devido a sua importância no 
contexto da teoria da aptidão inclusiva. É essencial 
para a manutenção do comportamento altruísta 
que o benefício destes comportamentos seja diri-
gido preferencialmente a indivíduos relacionados. 
Se o reconhecimento do parentesco monopolizou 
os debates nas décadas de 70 e 80, atualmente é 
amplamente aceito que a seleção de parentesco 
pode ser exercida em insetos sociais sem assumir 
uma capacidade de reconhecimento direto dos 
aparentados (HEPPER, 1991). Fora isso, a aquisi-
ção de uma imagem de referência da colônia, na 
qual o indivíduo em condições naturais se desen-
volve, é um indício proximal confi ável do odor dos 
aparentados.

Os hidrocarbonetos (HC: hidrocarbonetos 
cuticulares) presentes sobre a cutícula dos insetos 
sociais são misturas complexas que podem incluir 
dezenas de compostos distintos, normalmente de 
comprimento de cadeia entre 21 e mais de 40 car-
bonos (STURGIS; GORDON, 2012). As classes 
funcionais mais representadas, respectivamente, 
são alcanos (HC lineares), metil-alcanos (com 1 a 3 
grupos metil) e hidrocarbonetos insaturados (de 1 
a 3 ligações duplas). Eles são um bom suporte para 
a comunicação em virtude de suas variações nos 
comprimentos de cadeia e na sua estrutura. Em 
geral, considera-se que os alcanos lineares estejam 
envolvidos principalmente na função de proteção 
contra a dessecação. Isto está relacionado às suas 
propriedades físico-químicas, pois os alcanos line-
ares possuem uma alta temperatura de fusão (que 
aumenta com o comprimento da cadeia de carbo-
nos). Em uma única colônia, podem-se encontrar 
variações na proporção de alcanos lineares em fun-
ção da exposição ao ambiente externo (por exem-
plo, uma maior abundância nas forrageadoras de 
Pogonomyrmex barbatus; WAGNER et al., 1998). 
Com um comprimento de cadeia semelhante, al-
canos ramifi cados e alcenos têm uma menor tem-
peratura de fusão e, portanto, são menos efi cazes 
em um papel de proteção. Por outro lado, eles têm 
uma maior possível diversidade de estruturas (in-
cluindo a posição do grupo metila e ligação dupla). 
São considerados classicamente como candidatos 
de escolha para “carregar informações sociais”. No 
entanto, esta regra não é absoluta e vários experi-
mentos mostraram que só a sinergia entre HC de 
diferentes classes pode desencadear uma resposta 
comportamental inteira (por exemplo, em Formica 
japonica; AKINO et al., 2004).
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As variações interindividuais dos perfi s 
cuticulares dependem das relações fi logenéticas, 
com variações qualitativas entre diferentes espé-
cies. Dentro de uma espécie, os perfi s são quali-
tativamente idênticos, mas apresentam variações 
interindividuais maiores entre colônias do que 
dentro de uma. A forte homogeneidade dos per-
fi s cuticulares dos indivíduos de uma colônia (co-
nhecido como visto colonial) explica-se por todos 
os mecanismos de expressão do perfi l de HC. Es-
tudos em N. villosa têm mostrado que os HC são 
sintetizados em enócitos (LUCAS et al., 2004) e, 
então, transportados ativamente para a cutícula 
por proteínas de transporte específi co, as lipofo-
rinas. Portanto, a produção ativa de HC por um 
indivíduo depende de sua atividade metabólica e 
é o resultado de uma interação entre o patrimônio 
genético desse indivíduo, seu consumo de energia 
e seu estado interno (idade, estado de saúde, etc.). 
Como tal, se pode supor que cada indivíduo pro-
duz uma mistura de HC própria, levando a varia-
ção interindividual diferente de zero mesmo em 
indivíduos clonais (TESEO et al., 2014). No entan-
to, esta variação é reduzida dentro das colônias por 
mecanismos comportamentais que induzem uma 
troca de produtos cuticulares entre indivíduos e, 
portanto, uma homogeneização permanente do 
odor colonial. Esses mecanismos comportamen-
tais são reforçados pela presença de uma glândula 
cefálica, a glândula pós-faríngea (GPF), que tem a 
característica de apresentar um conteúdo de HC 
muito semelhante do perfi l cuticular dos indiví-
duos. A origem dos HC presentes nesta glândula é 
dupla (SOROKER et al., 2003; LUCAS et al., 2004): 
uma origem é interna, pois as lipoforinas carregam 
parte dos HC sintetizados a esta glândula; e outra 
origem é externa, onde a GPF é aberta no trato di-
gestivo e é carregada pelos HC recolhidos sobre a 
cutícula dos congêneres durante grooming mútuo. 
Este mecanismo duplo foi comprovado em labo-
ratório em N. villosa com experimentos elegantes 
de marcação radioativa dos HC sintetizados e de 
manipulação da capacidade de recuperação pelo 
trato digestivo (HEFETZ et al., 2001; SOROKER et 
al., 2003). Estes experimentos também confi rma-
ram nas poneromorfas o papel do “orgão Gestalt”, 
que tinha sido atribuído para a GPF após estu-
dos anteriores nas formicines (Cataglyphis niger: 
SOROKER et al., 1994) em referência ao modelo 
de reconhecimento apelidado de Gestalt (“forma 
signifi cativa” em alemão), que assume que o odor 
colonial de referência seja um odor “médio”, um 

“visto” comum a todos os indivíduos, de um odor 
produzido apenas individualmente (CROZIER; 
DIX, 1979). Eles também mostraram a existên-
cia nas poneromorfas de uma segunda estrutura 
morfológica especial, o pente basitarsal, que está 
particularmente envolvida na limpeza (grooming, 
em inglês), que também é um receptáculo dos HC 
sintetizados nos oenócitos. 

É necessário notar que outras moléculas 
podem ser envolvidas no reconhecimento colonial 
(por exemplo, álcoois, ésteres ou proteínas). O foco 
sobre os HC e o fato de que eles estão fortemente 
correlacionados com as respostas comportamen-
tais na verdade limitaram os esforços de investi-
gação sobre os outros componentes da cutícula. 
Assim, o substrato do ninho poderia em alguns 
casos apresentar um papel signifi cante no reco-
nhecimento, e essas moléculas exógenas tornar-
se parte integrante do visto no caso de adsorção 
na cutícula (KATZAV-GOZANSKY et al., 2004, 
2007; BOS et al., 2011). O papel do substrato nos 
mecanismos de reconhecimento colonial tem sido 
bem documentado em outros insetos sociais (abe-
lhas Lasioglossum zephyrum: KUKUK et al. 1977; 
vespas Polistes fuscatus: GAMBOA et al., 1986), 
mas também, por exemplo, no caso particular de 
formigas cortadeiras, em relação com seu fungo 
(Acromyrmex subterraneus subterraneus: VIANA 
et al., 2001; Acromyrmex octospinosus e A. echi-
natior: RICHARD et al., 2007a; Atta colombica, 
Acromyrmex echinatior e Sericomyrmex amabilis: 
RICHARD et al., 2007b). Além disso, as teorias so-
bre a evolução da sociabilidade atribuem um papel 
importante à presença de um ninho (local comum 
de reprodução e compartilhamento dos recursos 
alimentares; ver, por exemplo, QUELLER, 1989; 
STRASSMAN; QUELLER, 2007), sendo que o 
odor colonial poderia ter surgido a partir dele (ou 
seja, indícios comuns usados no reconhecimento; 
GAMBOA et al., 1986).

Enfi m, descobertas recentes em duas po-
neromorfas (Neoponera inversa: HELANTERA et 
al., 2013 e N. apicalis: YAGOUND, 2014; YAGOU-
ND et al. dados não publicados) de quimiotipos 
diferentes dentro de uma única colônia apontam 
para uma difi culdade com o referencial teórico da 
Gestalt, ou, mais provavelmente, a necessidade de 
estudar de uma maneira mais fi na a contribuição 
dos vários componentes do perfi l cuticular nas 
funções de comunicação. Apesar da diversidade 
observada aqui, uma parte comum do perfi l pode-
ria constituir um núcleo comum correspondente 
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funcionalmente ao visto colonial. Assim, Denis et 
al. (2006) mostraram em Neoponera goeldii como a 
parte do perfi l de HC, que tem informações sobre 
o desenvolvimento ovariano dos indivíduos (va-
riações substanciais interindividuais na colônia), 
poderia simultaneamente carregar informações 
sobre a origem colonial (alterações intracoloniais, 
sendo inferiores às variações intercoloniais). Uma 
maior precisão na análise dos diferentes compo-
nentes do perfi l parece ter um forte potencial 
heurístico para compreender os mecanismos da 
regulação social dentro das colônias. Sabemos, de 
fato, que perfi s cuticulares apresentam variações 
marcadas de acordo com as tarefas comportamen-
tais realizadas pelos indivíduos (ver NASCIMEN-
TO et al. 2013, para uma poneromorfa brasileira, 
Dinoponera quadriceps); a próxima seção deste ca-
pítulo mostrará a importância dos mecanismos de 
comunicação química na regulação dos confl itos 
reprodutivos nas poneromorfas.

2 B) Percepção

É aceito que a aquisição da imagem refe-
rencial usada no mecanismo de acoplagem de 
fenótipos é adquirida no início do desenvolvi-
mento, logo após a emergência (com um possível 
papel da fase larval, ver ISINGRINI et al., 1985; 
SIGNOROTTI et al., 2014) e daria origem a uma 
representação interna (JAISSON, 1975; JAISSON; 
FRESNEAU, 1978; ERRARD et al., 2006). Se tal 
mecanismo precoce de impregnação funciona 
bem para a constituição de uma imagem de refe-
rência duradoura, ele difi cilmente combina com 
o caráter dinâmico do odor colonial (VANDER 
MEER et al., 1989; PROVOST et al., 1993; LAHAV 
et al., 2001; NEWEY et al., 2009; VAN ZWEDEN 
et al., 2009). Portanto, ele pressupõe que o traço 
de memória seja lábil o sufi ciente para permitir 
um processo de atualização contínuo da imagem 
referenciada.

Uma alternativa possível seria a utilização 
por cada indivíduo de um mecanismo de autor-
referência (phenotype-matching; HAUBER; SHER-
MAN, 2001), que permitiria, sem uma represen-
tação central do odor, uma comparação entre o 
odor carregado pelo avaliador e o do congênere 
(LENOIR et al., 1999). Essa hipótese foi reativa-
da por OZAKI et al. (2005), que destacaram em 
Camponotus japonica uma sensila que responde 
unicamente aos HC de colônias estrangeiras. No 
entanto, estes resultados não foram reproduzidos 

até hoje em outras espécies de insetos sociais, di-
fi cultando a generalização. Acima de tudo, estudos 
posteriores trouxeram em formigas do mesmo 
gênero argumentos comportamentais e neurofi -
siológicos apoiando a hipótese de uma represen-
tação central do odor colonial (LEONHARDT et 
al., 2007; BRANDSTAETTER et al., 2011), embo-
ra uma forma de adaptação das sensilas antenais 
ao cheiro carregado pelo indivíduo possa ser um 
primeiro fi ltro sensorial, proporcionando a de-
tecção de odores heterocoloniais (GUERRIERI et 
al., 2009; BRANDSTAETTER et al., 2011). Bos e 
D'ettorre (2012) propuseram um modelo dos me-
canismos de reconhecimento integrando os níveis 
de tratamento periférico (com sensilas especializa-
das) e central (de tipo habituação ao nível do lobo 
antenal) de odores coloniais.

Paradoxalmente, este aspecto central da vida 
social é relativamente pouco documentado. Mais 
estudos sobre os mecanismos de aprendizagem e a 
natureza das representações resultantes ainda são 
necessários para apoiar e refi nar as teorias atual-
mente aceitas. Também é interessante reler uma 
série de estudos recentes sobre as relações inter-
coloniais, tendo em vista essa questão. Numerosos 
estudos (por exemplo, Pogonomyrmex barbatus, 
GORDON, 1989; Temnothorax nylanderi, HEIN-
ZE et al., 1996; Pheidole tucsonica e P. gilvescens, 
LANGEN et al., 2000; Cataglyphis fortis, KNADEN; 
WEHNER, 2003; Pristomyrmex pungens, SANA-
DA-MORIMURA et al., 2003; Iridomyrmex pur-
pureus, VAN WILGENBURG, 2007; Linepithema 
humile, THOMAS et al., 2007; Acromyrmex lobi-
cornis, DIMARCO et al., 2010; Streblognathus pee-
tersi, TANNER; KELLER, 2012) mostraram em 
campo e no laboratório um tratamento diferen-
ciado das colônias estrangeiras de acordo com sua 
proximidade espacial, sendo que as colônias vizi-
nhas desencadearam especifi camente mais ou me-
nos agressão do que as colônias remotas (referidos, 
respectivamente, como efeito “nasty neighbour, i.e. 
vizinho indesejado” e “dear enemy, i.e. querido ini-
migo”) MÜLLER e MANSER, 2007; TEMELES, 
1994). Essas modulações no comportamento so-
cial podem ser explicadas pelo modelo de reco-
nhecimento colonial, no caso de uma correlação 
entre as distâncias geográfi cas e químicas, em ra-
zão de uma maior ou menor proximidade genética 
com a colônia de interesse e/ou uma semelhança 
maior ou menor das condições micro-ecológicas. 
No entanto, alguns estudos têm demonstrado ex-
perimentalmente que uma familiarização com a 
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colônia vizinha está na origem desses processos 
e que a resposta é específi ca à colônia de familia-
rização (KNADEN; WEHNER, 2003; SANADA-
MORIMURA et al., 2003; DIMARCO et al., 2010), 
implicando, portanto, em uma forma de aprendi-
zagem de um visto heterocolonial (que poderia ser 
uma aprendizagem associativa ou não associativa 
e de tipo habituação/sensibilização). Também es-
tes estudos demonstram a habilidade de operárias 
adultas formarem uma representação de um visto 
heterocolonial, trazendo uma nova complexidade 
ao “mundo social” desses insetos. Assim, Tanner 
e Keller (2012) mostraram que um fenômeno de 
“querido inimigo” em uma poneromorfa africana, 
Streblognathus peetersi, provavelmente se baseou 
em mecanismos de aprendizagem. Essa capacida-
de também foi demonstrada em uma poneromor-
fa brasileira, Neoponera verenae (FERREIRA, 2010; 
FERREIRA et al., dados não publicados). A análise 
de encontros agonísticos no laboratório entre pa-
res de colônias coletadas situadas em várias dis-
tâncias no campo destacou uma tolerância abso-
luta com relação às formigas das colônias vizinhas 
mais próximas (menos de 10 metros de distância), 
que, embora sendo diferenciadas dos indivíduos 
homocoloniais (como evidenciado pelo tempo de 

antenação signifi cativamente maior), não provoca-
ram qualquer resposta agonística. As colônias mais 
distantes (20 metros ou mais) desencadearam uma 
resposta agonística maior (Figura 15.1). 

Curiosamente, este resultado não pôde ser 
explicado nem pelas distâncias químicas entre co-
lônias de origem, nem pela estruturação genética 
da população. Observou-se também durante os 
encontros no campo e no laboratório um compor-
tamento ritualizado de rejeição social com trans-
porte das congêneres estrangeiras, principalmente 
expresso em direção às colônias vizinhas distantes 
(11 a 20 metros de distância, para uma capacidade 
máxima de forrageamento de 20 m – Figura 15.2). 
Portanto, as formigas desta espécie podem ter três 
respostas distintas para colônias estrangeiras, de-
pendendo de sua maior ou menor familiaridade 
(tolerância total, rejeição ritualizada ou agressão).

2 C) Ação

Uma propriedade do comportamento é 
permitir o ajuste permanente do indivíduo ao seu 
ambiente, a partir de características herdadas da 
história evolutiva das espécies. O modelo do li-
miar de tolerância ideal (REEVE, 1989) aplica-se 

FIGURA 15.1 – Índice médio de agressão entre operárias de N. verenae morfoespécie 2, durante encontros 
diádicos caracterizados pela distância dos ninhos. Letras diferentes representam diferenças estatísticas 
signifi cativas entre classes de distâncias. Modifi cado de Ferreira (2010)
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igualmente à escala fi logenética (pela seleção de 
limiares de tolerância apropriados às pressões de 
seleções atuando no longo prazo) e ao nível onto-
genético (pela modulação em curto prazo, por ex-
periência, do limiar de tolerância dos indivíduos). 
Assim, pode-se demonstrar que espécies submeti-
das a pressões de seleção de uma espécie parasítica 
são mais intolerantes (por exemplo, DELATTRE et 
al., 2012), ou que as espécies poligínicas são geral-
mente mais tolerantes (STARKS et al., 1998a; mas 
ver também ROSSET et al., 2007). No entanto, as 
possíveis consequências adaptativas dos dois ti-
pos de erro (aceitação/rejeição) podem mudar ao 
longo do tempo ou de acordo com os contextos. 
Downs e Ratnieks (2000) destacaram a tolerân-
cia crescente de colônias de abelhas Apis mellifera 
quando os recursos alimentares coloniais eram al-
tos; Knaden e Wehner (2004) destacaram o efei-
to da distância do ninho sobre o comportamento 
agonístico da formiga Cataglyphis fortis.

Se nenhum estudo, ao nosso conhecimento, 
conseguiu colocar em evidência a modulação do 
limiar de tolerância social no nível ontogenético 
em poneromorfas, algumas poderiam apresentar 
uma tolerância incomumente alta. Assim, Zinck et 
al. (2008) mostraram em Ectatomma tuberculatum 
uma tolerância social acentuada, embora as colô-
nias tenham apresentado uma estrutura colonial 
clássica (ao contrário das estruturas supercoloniais 
ou unicoloniais) e capacidades demonstradas de 
discriminação colonial. Em outra espécie do gênero, 
E. ruidum, a cleptobiose é praticada por operárias 
que conseguem entrar em ninho estrangeiro para 
roubar recursos alimentares apesar da inspeção das 

guardas cujas capacidades de discriminação colo-
nial são comprovadas (BREED et al., 1990, 1999). 
Observa-se que as formigas “ladras” poderiam ado-
tar mecanismos de ocultação envolvendo insigni-
fi cância química (mais baixas quantidades de HC; 
JERAL et al., 1997) e mimetismo químico (seu perfi l 
ser intermediário entre sua colônia natal e a colônia 
de destino; BREED et al., 1992). Finalmente, nossos 
estudos mostram uma baixa agressão intercolonial 
em N. verenae e a implementação de comporta-
mentos de rejeição ritualizados (FERREIRA, 2010; 
FERREIRA et al., dados não publicados). Estudos 
de campo adicionais para melhor compreender a 
ecologia destas espécies, a dinâmica espacial das co-
lônias, a frequência e a natureza das interações no 
campo e para melhor caracterizar os mecanismos 
de comunicação química são necessários para ex-
plicar os fatores na origem desta tolerância.

3 Hierarquias reprodutivas e sinalização 
da fertilidade

Na maioria das vezes, a estrutura não clo-
nal das colônias de formigas leva a assimetrias de 
parentesco e, portanto, a diferenças no ótimo re-
produtivo entre os indivíduos, podendo resultar 
em confl itos relacionados à reprodução (RAT
NIEKS; REEVE, 1992; BOURKE; FRANKS, 1995; 
RATNIEKS et al., 2006). Esses confl itos incluem o 
acesso à reprodução em si, dado que na maioria 
das espécies de formigas – e na maioria das po-
neromorfas – as operárias têm ovários funcionais 
e, portanto, são capazes de produzir machos por 
reprodução assexuada (TRIVERS; HARE, 1976; 

FIGURA 15.2 – Porcentagem média dos itens comportamentais registrados durante os 
encontros diádicos entre operárias provenientes de ninhos de diversas distâncias. Modifi cado 
de Ferreira (2010)
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BOURKE, 1988; RATNIEKS, 1988; HAMMOND; 
KELLER, 2004; WENSELEERS et al., 2004). A ex-
pressão de confl itos pode ser associada a custos 
signifi cativos na produtividade colonial, particu-
larmente porque os indivíduos reprodutores geral-
mente pouco participam de tarefas ergonômicas 
(RATNIEKS; REEVE, 1992; GOBIN et al., 2003; 
HAMMOND; KELLER, 2004). Então, observamos 
a existência de mecanismos reguladores para re-
duzir o impacto do confl ito, limitando as oportu-
nidades de reprodução direta e/ou os benefícios 
associados (RATNIEKS; REEVE, 1992; BOURKE; 
FRANKS, 1995; BEEKMAN; RATNIEKS, 2003; 
BEEKMAN et al., 2003; RATNIEKS et al., 2006; 
WENSELEERS; RATNIEKS, 2006; RATNIEKS; 
WENSELEERS, 2008). Um dos exemplos mais 
notáveis da expressão e regulação de confl itos re-
lacionados à reprodução ocorre quando colônias 
com vários indivíduos com potencial reprodutivo 
semelhante entram em confl ito para se reproduzir, 
estabelecendo hierarquias reprodutivas (HEINZE 
et al., 1994).

A existência de hierarquias de reprodução 
lineares ou quase lineares pode ser observada em 
três contextos diferentes. O primeiro refere-se ao 
caso de pleometrose, quando várias rainhas, em 
geral não aparentadas, se associam entre si para 
formar uma nova colônia (CRONIN et al., 2013). 
O estabelecimento da hierarquia determina a divi-
são do trabalho na reprodução entre as fundado-
ras (TRUNZER et al., 1998; KOLMER; HEINZE, 
2000; TENTSCHERT et al., 2001). Essas associa-
ções são frequentemente temporárias e se dissol-
vem quando surgem as primeiras operárias, res-
taurando a monoginia através da eliminação das 
rainhas pelas operárias ou de lutas até a morte en-
tre as rainhas. A probabilidade de herdar a colônia 
está altamente relacionada com a posição hierár-
quica das rainhas (HEINZE et al., 1994; BERNAS
CONI; STRASSMANN, 1999). No entanto, casos 
de poliginia podem ser mantidos em colônias ma-
duras, como em Neoponera inversa (TRUNZER et 
al., 1998; HEINZE et al., 2001; TENTSCHERT et 
al., 2001; HELANTERÄ et al., 2013).

O segundo contexto de criação de hierar-
quias de reprodução diz respeito a espécies em que 
os indivíduos são totipotentes, então todos são ca-
pazes de reprodução sexual. Este é o caso das for-
migas sem rainha, como os gêneros Dinoponera e 
Streblognathus, nos quais a hierarquia geralmente 
determina uma operária alfa dominante (chamada 
gamergate; PEETERS; CREWE, 1984) que se torna 

a única reprodutora da colônia (ITO; HIGASHI, 
1991; MONNIN; PEETERS, 1999; CUVILLIER
HOT et al., 2004b). Finalmente, observa-se que 
na maioria das espécies de poneromorfas a im-
plementação de hierarquias reprodutivas entre 
operárias ocorre após a morte da rainha, que re-
gulam o confl ito para a produção de machos até o 
declínio da colônia (OLIVEIRA; HÖLLDOBLER, 
1990; POWELL; TSCHINKEL, 1999; HEINZE et 
al., 2002).

Tipicamente, duas etapas sucessivas carac-
terizam o estabelecimento de hierarquias sociais. 
Na primeira, o confronto repetido entre pares de 
indivíduos através de interações agonísticas de-
fi ne as relações de dominância/subordinação, e 
faz emergir no nível do grupo uma hierarquia 
de dominância (HEINZE et al., 1994  ; CHASE E 
SEITZ, 2011). Interações agonísticas são altamente 
ritualizadas (OLIVEIRA; HÖLLDOBLER, 1990; 
MONNIN; PEETERS, 1999; HEINZE et al., 2002; 
CUVILLIERHOT et al., 2004b; LOMMELEN et 
al., 2006), o que permite diminuir os custos asso-
ciados aos ataques (gasto de tempo, energia e le-
sões) (HSU et al., 2006 ; RUTTE et al., 2006). Em 
seguida, em uma segunda fase, a hierarquia repro-
dutiva se estabelece juntamente com a redução dos 
comportamentos agonísticos e a ativação dos ová-
rios (HEINZE et al., 1994). 

Uma grande variedade de fatores que não 
são mutuamente exclusivos pode participar na de-
terminação das categorias hierárquicas (DUGA
TKIN; EARLEY, 2004; HSU et al., 2006; HURD, 
2006). Estes incluem diferenças intrínsecas na ca-
pacidade dos indivíduos para monopolizar recur-
sos (Potencial de Retenção de Recursos, Resour-
ce Holding Power ou RHP em inglês) (PARKER, 
1974) e relativas a um conjunto de parâmetros 
fi siológicos e neuroendocrinológicos altamente 
interconectados, embora não esteja totalmente re-
solvido se estes parâmetros são a causa ou a conse-
quência de um status hierárquico elevado (HURD, 
2006; RUTTE et al., 2006; CHASE; SEITZ, 2011). 
A idade, em particular, parece ter uma infl uên-
cia crucial (MONNIN; PEETERS, 1999; DIETE
MANN; PEETERS, 2000; CUVILLIERHOT et al., 
2001), porque ela está associada a um conjunto de 
mudanças fi siológicas, particularmente os níveis 
de hormônios gonadotrófi cos (ROBINSON; VAR
GO, 1997; HARTFELDER, 2000) e os das aminas 
biogênicas do cérebro (KAMHI; TRANIELLO, 
2013), que são fortemente associados com domi-
nância e fertilidade (CUVILLIERHOT; LENOIR, 
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2006; PENICK et al., 2014). Além dessas diferenças 
intrínsecas, fatores extrínsecos correspondentes às 
infl uências de experiências passadas e do ambiente 
social também interferem no estabelecimento das 
hierarquias. Assim, por exemplo, a morte da ga-
mergate em Dinoponera quadriceps levará ao res-
surgimento de comportamentos agonísticos para 
defi nir a sua sucessão e, portanto, o acesso à repro-
dução (MONNIN; PEETERS, 1999). As operárias 
de ranking inferior, ainda não envolvidas nas inte-
rações de dominância, também possuem um papel 
muito importante na estabilização das hierarquias. 
Elas são responsáveis pela punição por imobiliza-
ção dos indivíduos de ranking elevado que pode-
riam desafi ar a gamergate, fazendo com que eles 
percam seus status (MONNIN et al., 2002). As in-
fl uências das experiências passadas correspondem 
principalmente aos efeitos de vencedor e perdedor 
(winner and loser eff ects), em que ganhar aumenta 
e perder diminui a probabilidade de vencer futuros 
encontros (CHASE et al., 1994; DUGATKIN, 1997; 
HSU et al., 2006). Estes efeitos auto-organizados 
são difundidos no reino animal (HSU et al., 2006; 
RUTTE et al., 2006) e seu impacto sobre a criação 
de hierarquias pode ser importante (DUGATKIN, 
1997; DUGATKIN; EARLEY, 2004), embora suas 
causas distais permaneçam controversas (RUTTE 
et al., 2006). Do ponto de vista proximal, as vitórias 
e as derrotas devem provocar alterações no siste-
ma neuroendócrino, infl uenciando assim o com-
portamento e os resultados dos encontros futuros 
(DUGATKIN; EARLEY, 2004; HSU et al., 2006).

O estabelecimento de hierarquias sociais 
também pode ser afetado por processos de reco-
nhecimento, como a capacidade dos indivíduos 
em estimar o RHP dos outros membros do grupo. 
Isto é especialmente sugerido pela alta direciona-
lidade das interações agonísticas nas hierarquias 
de dominância (MONNIN; PEETERS, 1999; 
HEINZE et al., 2002; YAGOUND et al., 2014), e 
o baixo nível de agressão intracolonial observado 
em hierarquias reprodutivas, nas quais indivíduos 
de alto ranking são capazes de manter seu mono-
pólio reprodutivo sem continuar a manifestar seu 
domínio através do comportamento (HEINZE et 
al., 1994; MONNIN; PEETERS, 1999; LOMME
LEN et al., 2006). A estimativa do RHP pode ser 
direta, se indivíduos podem reconhecer o status 
dos outros membros do grupo, ou indireta, se os 
indivíduos são capazes de reconhecimento indi-
vidual, assim sendo capaz de associar a identi-
dade de um indivíduo específi co como seu RHP 

(HEMELRIJK, 2000; TIBBETTS; DALE, 2007). 
Supõe-se que o reconhecimento individual tenha 
grande importância no estabelecimento e na esta-
bilização das hierarquias lineares, em razão de seu 
alto nível de precisão (BARNARD; BURK, 1979; 
THOM; HURST, 2004; D'ETTORRE; HEINZE, 
2005; TIBBETTS; DALE, 2007). Isso envolve a 
memorização de todas as características próprias 
de um indivíduo e a história dos seus encontros 
passados, e sua contraparte é, portanto, uma alta 
complexidade cognitiva (THOM; HURST, 2004; 
WILEY, 2013). Se estudos concluíram o envol-
vimento do processo de reconhecimento indivi-
dual em hierarquias das rainhas fundadoras em 
Neoponera inversa e N. villosa (D'ETTORRE; 
HEINZE, 2005; DREIER et al., 2007), nenhum 
resultado permitiu mostrar inequivocamente a 
existência de tal capacidade em insetos-se um re-
fere-se aos critérios operacionais para caracterizar 
stricto sensu o reconhecimento individual, ou seja, 
entre outros, a capacidade de reconhecer indivi-
dualmente pelo menos dois indivíduos (GHEUSI 
et al., 1994; THOM; HURST, 2004). Inversamente, 
a discriminação de status é teoricamente sufi cien-
te para fazer emergir uma estrutura hierárquica 
linear, independentemente do grau de familiari-
dade entre os indivíduos e economizando o custo 
cognitivo do reconhecimento individual. Alguns 
resultados demonstraram a existência da capaci-
dade de discriminação de status entre as operárias 
de N. apicalis, com um nível de precisão sufi ciente 
para a discriminação individual entre as operárias 
de rankings superiores no topo da hierarquia e en-
volvidas na competição reprodutiva (BLACHER 
et al., 2010; YAGOUND et al., 2014; Figura 15.3). 

Estes processos de reconhecimento desem-
penham um papel importante na manutenção de 
hierarquias reprodutivas, e eles exigem indícios 
confi áveis permitindo tomadas de decisões ade-
quadas. Já é bem estabelecido que hidrocarbonetos 
cuticulares podem ser usados para transmitir in-
formações sobre o status reprodutivo e, assim, de-
sempenhar o papel de sinais de fertilidade (MON
NIN, 2006; LE CONTE; HEFETZ, 2008; PEE
TERS; LIEBIG, 2009; LIEBIG, 2010). Além disso, a 
forte correlação, geralmente observada entre a fer-
tilidade e a dominância, também são bons sinais 
de status social do ponto de vista funcional. Nu-
merosos estudos têm demonstrado que os hidro-
carbonetos cuticulares estão envolvidos na sinali-
zação da fertilidade em poneromorfas (Diacamma 
ceylonense, CUVILLIERHOT et al., 2001; 
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Dinoponera quadriceps, MONNIN et al., 1998; 
PEETERS et al., 1999; Ectatomma tuberculatum, 
HORA et al., 2008; Gnamptogenys striatula, LOM
MELEN et al., 2006, 2010; Harpegnathos saltator, 
LIEBIG et al., 2000; Hypoponera opacior, FOIT
ZIK et al., 2011; Neoponera apicalis, Yagound et 
al., 2014; N. goeldii, Denis et al., 2006; N. inversa, 
TENTSCHERT et al., 2001; HEINZE et al., 2002; 
D'ETTORRE et al., 2004; N. verenae, EVISON et 
al., 2012; Odontomachus brunneus, SMITH et al., 
2012, 2013; Platythyrea punctata, HARTMANN 
et al., 2005; Streblognathus peetersi, CUVILLIER
HOT et al., 2004b). Indivíduos com ovários ativos 
têm um perfi l específi co de hidrocarbonetos cuti-
culares, resultando de diferenças, em geral, quan-
titativas entre um ou mais compostos e refl etindo 
seu estado de fertilidade (MONNIN et al., 1998; 
LIEBIG et al., 2000; HARTMANN et al., 2005; 
YAGOUND et al., 2014). Ademais, alguns estudos 
têm mostrado que as informações transmitidas 
pelos hidrocarbonetos cuticulares não eram uma 
simples diferença binária entre férteis e não férteis, 
visto que as operárias são capazes de perceber os 

diferentes perfi s de hidrocarbonetos cuticulares 
associados com diferentes níveis de atividade ova-
riana (HEINZE et al., 2002; CUVILLIERHOT et 
al., 2004b; YAGOUND et al., 2014).

A produção dos hidrocarbonetos cuticu-
lares associada à fertilidade começa, em geral, no 
início da oogênese, uma vez que os rankings hie-
rárquicos estão estabelecidos (PEETERS et al., 
1999; LIEBIG et al., 2000; CUVILLIERHOT et 
al. 2004b; HARTMANN et al., 2005). Então há 
normalmente uma correlação muito precisa en-
tre o nível de fertilidade e perfi l de hidrocarbone-
tos cuticulares, conforme tem sido notavelmente 
mostrado nas formigas sem rainha. Assim, em 
Dinoponera quadriceps, uma operária conseguin-
do a posição de alfa vai gradualmente adquirir 
um perfi l típico de gamergate, caracterizado por 
altas quantidades relativas de 9-hentriaconteno 
(PEETERS et al., 1999). No entanto, a fertilidade 
dos indivíduos também pode infl uenciar a deter-
minação do seu status hierárquico. Com efeito, 
em N. apicalis, as operárias estabelecem hierar-
quias de dominância quando a rainha desaparece 

FIGURA 15.3 – Discriminação de status hierárquico em formigas do complexo N. apicalis. A, duração dos contatos antenais (s) 
face a estímulos familiares e desconhecidos durante os testes de discriminação em operárias de Neoponera apicalis de rankings 
hierárquicos elevados e inferiores. Uma duração mais longa face a um estímulo familiar indica que existe discriminação. B, 
quantidade de 13-metilpentacosano (sinal de fertilidade putativo) presente na cutícula das operárias de acordo com seu ranking 
hierárquico. Dois indivíduos com status social muito diferentes (i.e., um ranking elevado (i) e um ranking inferior (j)) têm uma 
diferença signifi cativa em suas quantidades de 13-metilpentacosano (Δk), permitindo assim a discriminação de seus status. Dois 
indivíduos com status social próximos porém diferentes (i.e. dois rankings elevados (i e i+1)) possuem uma diferença menor, mas 
no entanto signifi cativa em suas quantidades de 13-metillpentacosano (Δi), permitindo neste caso uma discriminação individual de 
seus status. Por outro lado, dois indivíduos com um status social muito semelhante (i.e. dois rankings inferiores (j e j+1)) possuem 
uma diferença muito baixa em suas quantidades de 13-metilpentacosano (Δj), impedindo qualquer discriminação de seus status 
(Modifi cado de Blacher et al., 2010 e Yagound et al., 2014).

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   215Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   215 13/01/2016   11:50:1213/01/2016   11:50:12



216 | Nicolas Châline, Ronara Souza Ferreira, Boris Yagound, Janiele Pereira Silva, Stéphane Chameron

(OLIVEIRA; HÖLLDOBLER, 1990; BLACHER 
et al., 2010), e o ranking, o status de fertilidade e 
o perfi l de hidrocarbonetos cuticulares (particu-
larmente as proporções do 13-metilpentacosano) 
estão altamente correlacionados (YAGOUND et 
al., 2014; Figura 15.3). No entanto, algumas ope-
rárias põem ovos trófi cos na presença da rainha 
(DIETEMANN; PEETERS, 2000), e resultados 
experimentais têm mostrado que esta pré-fertili-
dade já está associada a maior quantidade relativa 
de 13-metilpentacosano (YAGOUND, CHAME
RON, CHÂLINE et al., dados não publicados). As-
sim, sugere-se que essa variabilidade, presente an-
tes mesmo da formação da hierarquia, da atividade 
dos ovários e das produções cuticulares associadas 
pode ter uma infl uência fundamental sobre o esta-
belecimento de relações de dominância por auto
-amplifi cação e reconhecimento sutil do status dos 
indivíduos pré-férteis (YAGOUND et al., 2014).

Os processos de reconhecimento, baseados 
nos hidrocarbonetos cuticulares que indicam a 
fertilidade, possuem então, provavelmente, um pa-
pel muito geral no estabelecimento e na manuten-
ção das hierarquias reprodutivas ambos em pone-
romorfas e insetos sociais em geral. Parece muito 
provável que a biossíntese de hidrocarbonetos cuti-
culares e a atividade ovariana são sustentadas por 
mecanismos bioquímicos comuns (CUVILLIER
HOT et al., 2004a; PEETERS; LIEBIG, 2009; LIE
BIG, 2010). Esta associação inevitável participaria 
na fi abilidade dos sinais de fertilidade e, por con-
seguinte, à sua estabilidade evolutiva (KELLER; 
NONACS, 1993; HEINZE; D'ETTORRE, 2009; 
KOCHER; GROZINGER, 2011).

4 Sinais químicos e acústicos como ferramentas 
taxonômicas: estudo de caso do complexo de 
espécies Neoponera apicalis

Um dos principais objetivos das ciências 
biológicas é caracterizar a diversidade da vida. 
Identifi car e delimitar os limites das espécies é, 
portanto, de importância crucial, porque a espécie 
é a unidade fundamental em biologia (DE QUEI-
ROZ, 2007). Logo, os critérios de defi nição deste 
conceito têm sido muito debatidos (HEY, 2006), 
particularmente desde a introdução do conceito 
biológico de espécie de Mayr (1942). Com efeito, 
a visão amplamente adotada de espécies como po-
pulações compostas de indivíduos que se cruzam 
e que são reprodutivamente isolados de outras 
populações (MAYR, 1942) tem sido desafi ada por 

mais de 20 alternativas (e.g., os conceitos taxonô-
mico, evolutivo, ecológico ou fi logenético; MAY-
DEN, 1997), causando assim uma grande confu-
são, uma vez que a mesma palavra é usada para en-
globar diferentes entidades biológicas (HEY, 2006; 
DE QUEIROZ, 2007). Mais recentemente, sínteses 
de todas essas abordagens têm sido propostas. O 
conceito unifi cado considera as espécies linhagens 
evoluindo separadamente (DE QUEIROZ, 2007), 
sem a necessidade dos critérios de restrição adicio-
nais de defi nições anteriores.

Investigar os limites das espécies (i.e., alfa-
taxonomia) é crucial para os estudos em biolo-
gia, ecologia, comportamento e evolução (SITES; 
MARSHALL, 2003). A morfologia tem sido tradi-
cionalmente o meio principal para inferir os limi-
tes das espécies (SCHLICK-STEINER et al., 2010; 
SEPPÄ et al., 2011), mas essa abordagem às vezes 
pode falhar na distinção de espécies diferentes, por 
exemplo, em decorrência de pressões seletivas esta-
bilizadoras, que resultam em uma estase morfoló-
gica. Além disso, entre as espécies já inventariadas, 
vários grupos são sujeitos a classifi cações imperfei-
tas (FOLGARAIT, 1998). Isto ocorre principalmen-
te por causa da existência de espécies crípticas (ou 
seja, duas ou mais espécies distintas que são classi-
fi cadas incorretamente e, portanto, ocultas sob um 
único nome de espécie em razão de sua morfologia 
muito semelhante). Estes conjuntos formam com-
plexos de espécies que impedem a correta avaliação 
da biodiversidade (BICKFORD et al., 2007). Eles 
causam grandes problemas para os taxonomistas, 
pois não podem ser prontamente ou confi ante-
mente distintos apenas com uma base morfológica, 
e o desafi o taxonômico que representam sublinha a 
importância do uso de vários critérios na delimita-
ção de espécies (FERREIRA et al., 2010). Na verda-
de, variações consistentes em diversas característi-
cas de um organismo e corroboração de dados in-
dependentes constituem evidências melhores para 
a separação de espécies (BICKFORD et al., 2007; 
SCHLICK-STEINER et al., 2010). Portanto, há uma 
necessidade urgente de se adicionar ferramentas 
efi cazes que permitam resolver esses problemas ta-
xonômicos, a fi m de se estimar a real biodiversida-
de nestes grupos de espécies.

Embora indistinguíveis ao olho humano, as 
espécies crípticas são, no entanto, diferentes umas 
das outras e normalmente apresentam caracte-
rísticas biológicas, ecológicas e comportamentais 
estáveis e específi cas a cada uma (BICKFORD et 
al., 2007). As espécies crípticas são provavelmente 
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mais frequentes nos organismos com sistemas de 
comunicação e reconhecimento baseados princi-
palmente em características não visuais (por exem-
plo, sons, hidrocarbonetos cuticulares ou outros 
feromônios). Neste contexto, a taxonomia química 
em particular tem provado ser bem-sucedida para 
vários táxons na delimitação de espécies crípti-
cas (e.g., ERPENBECK; VAN SOEST, 2007; REY-
NOLDS, 2007; BAGNÈRES; WICKER-THOMAS, 
2010). Os insetos têm sido o foco de muitos estu-
dos (BAGNÈRES; WICKER-THOMAS, 2010; KA-
THER; MARTIN, 2012), por causa da grande im-
portância da comunicação química para esse táxon 
(HOWARD; BLOMQUIST, 2005; D’ETTORRE; 
LENOIR, 2010). Portanto, muitos grupos de inse-
tos têm sido investigados, especialmente em insetos 
sociais: formigas (VANDER MEER e LOFGREN, 
1989; BAGNERES et al., 1991; AKINO et al., 2002; 
ELMES et al., 2002; LUCAS et al., 2002; STEINER 
et al., 2002; SCHLICK-STEINER et al., 2006; DAH-
BI et al., 2008; MARTIN et al., 2008; DRESCHER et 
al., 2010; EVISON et al., 2012), abelhas (CARLSON 
et al., 1991; LEONHARDT et al., 2013), cupins 
(KAIB et al., 1991; CLEMENT et al., 2001; DRON-
NET et al., 2006; HAVERTY; NELSON, 2007) e ves-
pas  (BRUSCHINI et al., 2007). Alguns estudos têm 
focado em compostos de veneno, como alcaloides 
(JONES et al., 2003) ou peptídeos (TOUCHARD et 
al., 2014), mas a grande maioria tem investigado os 
hidrocarbonetos cuticulares (HC) como a princi-
pal ferramenta químiotaxonômica (BAGNÈRES e 
WICKER-THOMAS, 2010; KATHER e MARTIN, 
2012). HC são geneticamente herdáveis (LAHAV et 
al., 2001; SHIRANGI et al., 2009; VAN ZWEDEN 
et al., 2010) e são tipicamente espécie-específi cos 
(MARTIN; DRIJFHOUT, 2009). A alfa-taxonomia 
baseada nos HC tem vários pontos fortes potenciais 
(KATHER; MARTIN, 2012), incluindo uma estrei-
ta correspondência entre as distâncias genéticas e 
químicas das espécies (DRESCHER et al., 2010), 
uma alta variação de perfi s químicos, permitin-
do uma fácil discriminação de espécies próximas 
comparada com caracteres morfológicos (SEPPÄ 
et al., 2011; GUILLEM et al., 2012), e consequen-
temente, um elevado potencial para a identifi cação 
de espécies crípticas (PAGE et al., 1997; CLÉMENT 
et al., 2001; AKINO et al., 2002; LUCAS et al., 2002; 
SCHLICK-STEINER et al., 2006; MARTIN et al., 
2008).

Ainda, o estudo dos sinais sonoros e vibrató-
rios como critério diagnóstico da identifi cação de 
espécie tornou-se uma prática corrente para vários 

grupos taxonômicos que se comunicam acustica-
mente (OTTE, 1989; ÂNGULO; REICHLE, 2008). 
Os sinais acústicos têm sido frequentemente en-
volvidos no estudo de espécies crípticas e eles às 
vezes têm fornecido os primeiros indícios de uma 
diversidade escondida em muitos grupos de inse-
tos, como homópteros (CLARIDGE et al., 1997), 
crisopídeos (HENRY, 1994), ortópteros (BROZA 
et al., 1998; CADE; OTTE, 2000; WALKER et al., 
2003) e dípteras (RITCHIE; GLEASON, 1995; 
NOOR e AQUADRO, 1998). Estes trabalhos com-
binados com muitos outros permitiram, assim, 
estabelecer a bioacústica como uma ferramenta 
taxonômica importante para um grande núme-
ro de táxons crípticos (SUEUR, 2006; ÂNGULO; 
REICHLE, 2008). 

Entre as formigas, além da maquinaria glan-
dular para produzir feromônios, muitas espécies 
também são dotadas de um órgão especializado 
na produção de sons e vibrações (MARKL, 1973; 
TAYLOR, 1978) (Figura 15.4). Esta capacidade pa-
rece ter evoluído várias vezes de forma indepen-
dente e pode ser encontrada em um grande núme-
ro de espécies de cinco subfamílias (Myrmicinae 
Pseudomyrmecinae, Ponerinae, Ectatomminae, 
Nothomyrmecinae) (MARKL, 1973; TAYLOR, 
1978). As estridulações são produzidas durante 
os movimentos dorso-ventrais do gáster por fric-
ção da porção postero-distal do terceiro segmento 
abdominal, que funciona como uma raspadeira, 
ou plectrum, sobre a placa estridulatória ou pars 
stridens (Figura 15.4A e 15.4B). Esta última é cons-
tituída de uma série de fi nas estrias paralelas, que 
corresponde a uma região diferenciada na parte 
anterior do quarto segmento abdominal (Figura 
15.4B) (SPANGLER, 1967; KERMARREC et al., 
1976). As estridulações em séries de impulsões em 
frequências podem variar desde poucos hertz até 
ultrassons (Figura 15.4C), e podem ser transmiti-
das pelo substrato, pelo ar, ou através de contato 
físico. Cada impulsão corresponde à fricção da ras-
padeira contra uma estria da placa estridulatória 
(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). 

Esses sinais acústicos, as estridulações, pos-
suem, da mesma forma que sinais químicos, di-
ferentes papéis no funcionamento das colônias 
de certas espécies, agindo especialmente como 
moduladores de comportamentos sociais (HÖLL-
DOBLER et al., 1978; MARKL; HÖLLDOBLER, 
1978; BARONI URBANI et al., 1988). Até agora, 
as estridulações foram observadas em vários con-
textos comportamentais dependendo da espécie 
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examinada, como recrutamento para fontes de 
alimento (HÖLLDOBLER et al., 1978; BARONI 
URBANI et al., 1988; ROCES et al., 1993), trofa-
laxia (STUART; BELL, 1980), emigração do ninho 
(MASCHWITZ; SCHONEGGE, 1983), confl itos 
intra e interespecífi cos (MARKL, 1965; GRASSO 
et al., 2000) e acasalamento (MARKL et al., 1977; 
MERCIER et al., 2007). Algumas formigas tam-
bém podem responder a estridulações produzidas 
por seus mutualistas (DEVRIES, 1990, 1991; DE 
PIERCE; TRAVASSOS, 2000; MORALES et al., 
2008) ou até mesmo seus parasitas (BARBERO et 
al., 2009a, b). As estridulações são, assim, eventos 
comumente observados nas sociedades de formi-
gas (FERREIRA; FRESNEAU, 2009). 

No entanto, mesmo se as estridulações são 
eventos corriqueiros em sociedades de formigas, é 
provavelmente ainda o menos compreendido dos 
modos de comunicação, e estudos detalhados sobre 
as características acústicas destes sinais são escas-
sos (FERREIRA; FRESNEAU, 2009). Nos poucos 
grupos de espécies estudadas até agora, não foram 
observadas diferenças interespecífi cas signifi cati-
vas, nem nas estruturas produtoras de som nem 
nas características do sinal (MARKL et al., 1977; 
PAVAN et al., 1997; GRASSO et al., 1998, 2000; 
BARBERO et al., 2009a, b). Assim, atualmente, as 
estridulações têm sido consideradas um simples 

sinal generalista que não apresenta vantagem sele-
tiva em ser espécie-específi co, e que só raramente 
é específi co, mesmo ao nível de gênero (MARKL, 
1973). No entanto, essas generalizações são basea-
das em um número muito limitado de espécies e 
os raros estudos sobre as características acústicas 
estão longe de ser representativos de Formicidae, 
dado o grande número de espécies dotadas de um 
órgão especializado na produção de sinais acústi-
cos (MARKL, 1973; TAYLOR, 1978).

4 A) O complexo de espécies Neoponera apicalis 

O complexo Neoponera apicalis (ante-
riormente Pachycondyla apicalis; SCHMIDT; 
SHATTUCK, 2014) (Hymenoptera: Formicidae: 
Ponerinae) reúne espécies crípticas e largamen-
te simpátricas encontradas nas fl orestas neotro-
picais do Sul do México até o Paraguai. Além de 
uma morfologia semelhante, estas espécies geral-
mente têm características biológicas e ecológicas 
similares, que tornam ainda mais difícil sua corre-
ta identifi cação (FRESNEAU, 1994; WILD, 2005). 
Sua morfologia e coloração comum geral (morphe 
'apicalis') são provavelmente decorrentes do efei-
to de uma seleção estabilizadora, visto que outros 
artrópodes, incluindo aranhas, também o com-
partilham (REISKIND, 1977; CUSHING, 1997; 

FIGURA 15.4 – Órgão estridulatório e sinais acústicos do complexo de espécies N. apicalis. A, detalhe do 
gáster mostrando a placa estridulatória em N. apicalis morfoespécie 6. B, Microscopia eletrônica de varredura 
da placa estridulatória e C, oscilograma (acima) e espectograma (abaixo) de uma série de estridulações 
(duração 2 s) de N. apicalis morfoespécies 4.

C

BA
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MCIVER; STONEDAHL, 1993). Estas espécies 
amplamente simpátricas poderiam assim formar 
um anel de mimetismo maciço, o que represen-
taria uma vantagem contra potenciais predadores 
(MCIVER; STONEDAHL, 1993; HEBERT et al., 
2004; DELABIE et al., 2008).

Wild (2005) revisou a taxonomia deste gru-
po com base em vários critérios morfológicos e 
biométricos e pôde reconhecer três espécies am-
plamente simpátricas: N. apicalis (LATREILLE, 
1802), N. obscuricornis (EMERY, 1890) e N. 
verenae (FOREL, 1922), em vez das duas reconhe-
cidas anteriormente (BROWN, 1957). Ele mostra 
que o nome N. obscuricornis (antes Pachycondyla 
obscuricornis) foi constantemente atribuído erro-
neamente na literatura para N. verenae por mais de 
vinte anos, e assinala uma importante variabilida-
de morfológica dentro de N. apicalis e N. verenae 
em quase todos os caracteres considerados, mas 
ainda atribuindo a variação geográfi ca ao longo de 
uma clina Norte-Sul, com nenhuma justifi cativa 
para uma divisão adicional do complexo (WILD, 
2005). Delabie et al. (2008) reavaliaram esta va-
riabilidade intraespecífi ca baseada em caracteres 
morfológicos, citogenéticos e ecológicos e inter-
pretaram-na como um mosaico de espécies críp-
ticas e parcialmente simpátricas, cujas diferenças 
são consistentes em toda sua área de distribuição 
geográfi ca. Eles descreveram quatro táxons den-
tro de N. apicalis (morfoespécies 1, 2, 3 e 4) e dois 
dentro de N. verenae (morfes 1 e 2), mas sem con-
cluir sobre o seu status como espécies válidas. Mais 
tarde, Mackay e Mackay (2010) introduziram N. 
cooki (MACKAY; MACKAY, 2010), baseando-se 
também apenas em caracteres morfológicos, cor-
respondendo ao atual estado de quatro espécies 
descritas no complexo.

Estas várias linhas de evidências, portanto, 
sugerem fortemente que o complexo N. apicalis é 
composto de muito mais espécies do que as qua-
tro atualmente reconhecidas, mas a possibilidade 
de que estas sejam subespécies não pode ser com-
pletamente descartada, uma vez que muitas espé-
cies de formigas mostram uma variação geográfi ca 
considerável (WARD, 2011).

4 B) Quimiotaxonomia

Ferreira (2010) estudou os perfi s químicos 
de hidrocarbonetos cuticulares (HC) de sete mor-
foespécies diferentes do complexo de espécies N. 
apicalis (grupos apicalis e verenae) coletados de 

várias populações simpátricas e alopátricas, no 
Brasil, na Guiana francesa e no México, a fi m de 
compreender melhor a divergência química entre 
as populações e morfoespécies distintas. Se apro-
fundando neste assunto, Yagound (2014) determi-
nou os perfi s de HC de 869 operárias pertencen-
tes a sete morfoespécies do complexo N. apicalis, 
incluindo N. apicalis morfoespécie 7, uma mor-
foespécie nova que foi estabelecida com base em 
análises genéticas e observações anteriores dos HC 
(YAGOUND et al. dados não publicados).

Os perfi s de HC de todas as morfoespécies 
do complexo N. apicalis são compostos por 19 a 
41 picos e compreendem várias séries de n-alca-
nos, alcanos mono e dimetil-ramifi cados, e alce-
nos e alcadienos com número de carbonos va-
riando de 19 a 37 (Figura 15.5). Dependendo da 
morfoespécie, alcanos lineares ou alcenos consti-
tuíram as principais classes de compostos em to-
das as morfoespécies de N. apicalis e N. verenae, 
e juntos eles representaram entre 86,7% e 99,7% 
do perfi l do HC (FERREIRA, 2010; YAGOUND, 
2014) (Figura 15.6). 

De acordo com Ferreira (2010), as morfo-
espécies 1 e 6 de N. apicalis foram essencialmen-
te representadas por hidrocarbonetos saturados 
lineares (alcanos), com uma pequena proporção 
de alcenos e alcadienos em N. apicalis morfoes-
pécie 6 (Figuras 15.5A, 15.5D e 15.6). Neoponera 
apicalis morfoespécies 2 e 3 tiveram percentagens 
semelhantes de hidrocarbonetos saturados e mo-
noinsaturados (alcenos), mas diferentes porcenta-
gens de alcadienos. Isto decorreu do fato de que N. 
apicalis morfoespécie 2 também apresentou uma 
percentagem considerável de compostos metil 
ramifi cados (Figuras 15.5B e 15.6). O perfi l da N. 
apicalis morfoespécie 4 foi, por sua vez, constituí-
do principalmente de alcanos e alcenos (Figuras 
15.5C e 15.6). Neoponera cooki apresentou o perfi l 
mais complexo e mais distinto do complexo de es-
pécies, no qual as categorias mais abundantes fo-
ram hidrocarbonetos metil e dimetil ramifi cados, 
que representaram 76,3% do perfi l (Figuras 15.5G 
e 15.6). Ela foi a única espécie em que o último 
tipo de compostos estava presente. Além disso, o 
perfi l de N. cooki começou em C25-27 e terminou 
no C36-37, enquanto outras morfoespécies do 
complexo começaram em C19-20 e terminaram 
em C33 (FERREIRA, 2010; YAGOUND, 2014) 
(Figura 15.5). Por fi m, mesmo tendo seu perfi l 
apresentado um percentual de alcanos similar à N. 
apicalis morfoespécies 2 e 3 e uma porcentagem 
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Pico Composto Pico Composto

1 10-MeC19 38 x,y-C26:2b

2 n-C20 39 n-C26

3 x,y-diMeC20 40 11-MeC26

4 3-MeC20 41 3-MeC26

5 x-C21:1a 42 x-C27:1a

6 x-C21:1b 43 x-C27:1b + x,y-C27:2

7 x-C21:1c 44 x-C27:1c

8 x-C21:1d 45 n-C27

9 n-C21 46 11-,13-MeC27

10 9-,11-MeC21 47 3-MeC27

11 5-MeC21 48 n-C28

12 3-MeC21 49 2-MeC28

13 x-C22:1a + x,y-C22:2 50 x-C29:1a + x,y-C29:2

14 x-C22:1b 51 x-C29:1b

15 x-C22:1c 52 n-C29

16 n-C22 53 11-,13-MeC29

17 x,y-diMeC22 54 x,y-C30:2

18 9-,11-MeC22 55 x-MeC30

19 x-C23:1a + x,y-C23:2a 56 10-,12-MeC30

20 x-C23:1b + x,y-C23:2b 57 3-MeC30

21 x-C23:1c 58 x-C31:1 + x,y-C31:2

22 n-C23 59 n-C31

23 11-MeC23 60 11-,13-,15-MeC31

24 9-MeC23 61 x-MeC31

25 7-MeC23 62 10-,12-MeC32

26 3-,5-MeC23 63 x-C33:1a

27 x-C24:1a 64 x-C33:1b

28 x-C24:1b + x,y-C24:2 65 x-C33:1c

29 n-C24 66 x,y-C33:2

30 x,y-diMeC24 67 11-,13-,15-MeC33

31 x-C25:1a + x,y-C25:2a 68 3-MeC33

32 x-C25:1b + x,y-C25:2b 69 12-MeC34

33 x-C25:1c 70 x,y-C35:2

34 n-C25 71 x-C35:1

35 11-,13-MeC25 72 11-,13-,15-MeC36

36 5-MeC25 73 x-MeC37

37 x-C26:1a 74 y-MeC37

FIGURA 15.5 – Cromatogramas dos perfi s químicos (HC) das morfoespécies do complexo N. apicalis.  A, N. apicalis morfoespécie 
1. B, N. apicalis morfoespécie 3. C, N. apicalis morfoespécie 4. D, N. apicalis morfoespécie 6. E, N. apicalis morfoespécie 7. F, N. 
verenae morfoespécie 1 from Pará. G. N. cooki. Modifi cado de Yagound (2010).
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de compostos metil ramifi cados comparável à N. 
cooki, N. verenae morfoespécie 1 foi quimicamente 
diferente de todas as outras morfoespécies de N. 
apicalis (FERREIRA, 2010) (Figuras 15.5F e 15.6). 
Esta grande variabilidade quantitativa e qualitativa 
entre as diferentes morfoespécies do complexo N. 
apicalis foi adicionalmente evidenciada por análi-
ses químicas que confi rmam que cada morfoespé-
cie apresenta um perfi l distinto de HC.

Curiosamente, quimiotipos signifi cativa-
mente diferentes uns dos outros foram encontra-
dos dentro de várias morfoespécies. Por exemplo, 
populações vizinhas de N. apicalis morfoespécies 4 
na Guiana Francesa são mais diferenciadas do que 
populações distantes (FERREIRA, 2010). Da mes-
ma forma, vários quimiotipos simpátricos podem 
ser identifi cados em N. apicalis morfoespécies 1 e 4 
(YAGOUND, 2014). Ao contrário, no Nordeste do 
Brasil, as populações de N. verenae morfoespécies 1 
são muito próximas quimicamente, apesar dos habi-
tats onde foram coletadas apresentarem característi-
cas ecológicas altamente diferenciadas,  e populações 
distantes do Norte do Brasil e da Guiana Francesa, 
ambas representantes do habitat da Floresta Amazô-
nica, se agrupam juntas (FERREIRA, 2010). 

Tal diferenciação química dentro das di-
ferentes morfoespécies do complexo N. apicalis 
sugere que uma divergência ainda maior poderia 
também existir, como os resultados citogenéticos 
já indicam (MARIANO et al., 2004; DELABIE et 
al., 2008). Assim, os dados químicos confi rmam a 
clara divergência entre morfoespécies, e ainda cha-
mam a atenção para futuros estudos sobre a diver-
sidade química dentro dessas morfoespécies. Isso 

permitirá caracterizar os vários fatores fi logenéti-
cos, geográfi cos e ecológicos que levaram à evolu-
ção dos HC e das assinaturas químicas neste clado 
monofi lético amplamente distribuído.

Estes resultados têm implicações sobre estu-
dos anteriores que investigaram a ecologia química 
dessas formigas, sem levar em conta a variabilida-
de real que caracteriza esse complexo de espécies. 
Por exemplo, Hefetz et al. (2001), estudando o per-
fi l químico de “N. apicalis” com colônias coletadas 
no Nordeste do Brasil e na Guiana Francesa, quase 
certamente, misturaram duas morfoespécies dife-
rentes (ou seja, morfoespécies 1 e provavelmente 4, 
que é a mais abundante na Guiana Francesa). Dada 
a medida da dissimilaridade entre estas duas mor-
foespécies, isto implica que a sua análise química 
resultante, em parte, estaria errada. 

Resumindo, estes resultados indicam que os 
HC são relevantes para distinguir as morfoespécies 
do complexo N. apicalis. Eles acrescentam à literatu-
ra comprovando a utilidade da taxonomia química 
para discriminar espécies de formigas (VANDER 
MEER; LOFGREN, 1989; BAGNÈRES et al., 1991; 
ELMES et al., 2002; LUCAS et al., 2002; STEINER et 
al., 2002; DAHBI et al., 2008; MARTIN et al., 2008; 
EVISON et al., 2012), e portanto confi rmam a va-
lidade dos HC como uma ferramenta taxonômica 
(BAGNÈRES; WICKER-THOMAS, 2010).

4 C) Bioacústica

Usando a bioacústica, Ferreira et al. (2010) 
estudaram cinco morfoespécies diferentes do 
complexo de espécies N. apicalis provenientes da 

FIGURA 15.6 – Porcentagem média de cada categoria de hidrocarbonetos cuticulares (HC) nos perfi s 
químicos das diferentes morfoespécies do complexo N. apicalis. Modifi cado de Ferreira 2010.
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Guiana Francesa e do México. Estes autores de-
monstraram que cada morfoespécie críptica estu-
dada apresentava um órgão estridulatório morfo-
logicamente distinto, e que todas as morfoespécies 
simpátricas emitiam sons distintos. A diferencia-
ção observada para os órgãos estridulatórios não 
foi apenas em razão das diferenças alométricas 
entre os indivíduos, mas também às características 
intrínsecas das morfoespécies. Os sinais acústicos 
distintos produzidos, por sua vez, são o resultado 
desta especifi cidade morfológica juntamente com 
o comportamento da formiga para produção de 
estridulação. De fato, as interações competitivas 
interespecífi cas em simpatria podem ter levado à 
seleção divergente, agindo em direções contrastan-
tes entre morfoespécies. Em contraste, a semelhan-
ça observada entre os sinais acústicos produzidos 
por N. apicalis morfoespécie 3 e N. cooki (antes P. 
apicalis morfoespécie 5), apesar das diferenças ob-
servadas em seus órgãos estridulatórios, pode ser 
decorrente do fato de que a N. apicalis morfoes-
pécie 3 é alopátrica (do México) e não está sujeita 
à mesma pressão de seleção como as outras mor-
foespécies simpátricas (da Guiana Francesa). Esse 
estudo fornece o primeiro registro de tal grau de 
especialização acústica em formigas fi logenetica-
mente próximas, tanto ao nível do órgão de produ-
ção dos sons como do sinal produzido. Em alguns 
grupos de espécies simpátricas e/ou fi logenetica-
mente próximas estudadas até agora (três espécies 
simpátricas de Pogonomyrmex ssp (MARKL et 
al., 1977), quatro espécies de Messor simpátricas 
(GRASSO et al., 1998, 2000), quatro Ectatomma 
Neotropical (PAVAN et al., 1997) e cinco Myrmica 
spp (BARBERO et al., 2009a, b) nenhuma diferen-
ça interespecífi ca proeminente pôde ser observada 
nas estruturas dos órgãos estridulatórios ou nas 
características dos sinais. A única especifi cidade já 
demonstrada nas estridulações das formigas foi no 
nível intraespecífi co, entre as diferentes castas: para 
operárias maiores e menores em Atta cephalotes 
(MARKL, 1968) e gines e machos ou operárias em 
quatro espécies de Messor simpátricas (GRASSO 
et al., 2000). Barbero et al. (2009a, b) demonstra-
ram que sinais acústicos carregam informações 
sobre a casta e o status de um membro da colônia 
em Myrmica schencki e provocam respostas com-
portamentais distintas pelas operárias em função 
da identidade do emissor.

Adicionalmente, variações no DNA mi-
tocondrial corroboraram as diferenças acústicas 
observadas, confi rmando a bioacústica como uma 

ferramenta útil para determinar espécies crípticas 
neste grupo de formigas e possivelmente em for-
migas que estridulam em geral (FERREIRA et al., 
2010). Nas formigas, o mais importante canal de 
comunicação envolve pistas químicas e, em me-
nor grau, táteis (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990, 
2009). No entanto, a diferenciação clara e espe-
cifi cidade do aparelho estridulatório e sinais ob-
servados neste estudo, para um grupo de espécies 
com estase morfológica considerável, sugerem que 
a comunicação acústica pode ter um papel mais 
importante do que o geralmente pensado duran-
te relações interespecífi cas nestas formigas (FER-
REIRA, 2010; FERREIRA et al., 2010). Ainda neste 
grupo de formigas crípticas, os sinais acústicos tal-
vez possam interagir com sinais táteis e químicos 
de maneiras diversas (BARBERO et al., 2009a), e 
uma sinergia entre informações de fontes distintas 
poderia assim melhorar a comunicação em dife-
rentes contextos comportamentais.

Dessa forma, a corroboração de resulta-
dos morfológicos, químicos, acústicos e genéti-
cos constitui provas sufi cientes para propor cada 
morfoespécie como uma nova espécie válida, su-
gerindo que o complexo de espécies N. apicalis 
contenha pelo menos 6 a 10 espécies, mesmo se 
elas apresentam diferentes níveis de divergência. 
Esses resultados destacam que os sinais químicos 
e acústicos das formigas podem ser altamente in-
formativos, tanto para comunicação desses insetos 
quanto para taxonomistas integrativos.

5 Conclusão geral

As formigas poneromorfas exibem fenóti-
pos sociais extremamente variados e essa varia-
ção não se correlaciona com as divisões taxonô-
micas das subfamílias neste grupo heterogêneo. 
Em relação a essa diversidade, foram observadas 
diferenças nos sinais utilizados nos sistemas de 
comunicação e suas respectivas modalidades. O 
uso dessa para melhorar o nosso conhecimento 
dos táxons basais deste grupo destacou ao mesmo 
tempo uma diversidade ainda maior nos traços de 
história de vida e permitiu começar a distinguir a 
importância relativa da fl exibilidade nos sistemas 
de comunicação e no comportamento das espé-
cies, em vez de uma seleção de traços mais rígidos 
dentro de cada táxon/população. As poneromor-
fas foram artifi cialmente agrupadas com base em 
características morfológicas e comportamentais 
consideradas ancestrais. Agora, é bem claro que 
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englobar as subfamílias incluídas nas ponero-
morfas, inclusive consideradas individualmente, 
em uma suposta simplicidade dos fenótipos com-
portamentais é uma aberração. De forma paralela, 
destacar a diversidade dos sinais e das modalida-
des de comunicação, como existe no complexo 
Neoponera apicalis para estridulações e os perfi s 
químicos, intensifi ca a necessidade de mais estu-
dos para explorar a função destes sinais, ainda in-
sufi cientemente conhecida.

Neste capítulo, vimos que certas constan-
tes caracterizam as pressões envolvidas no estabe-
lecimento dos comportamentos e dos sistemas de 
comunicação associados. Um desses componentes 
importantes é a relação custo/benefício na expres-
são dos comportamentos, bem como a economia 
nos processos cognitivos. Assim, no contexto do 
reconhecimento colonial, a intensidade da compe-
tição irá modular a expressão dos comportamentos, 
principalmente em função dos custos relacionados 
a uma discriminação agressiva de colônias estran-
geiras.  As imagens de referência e os limiares as-
sociados também podem mudar dependendo da 
estrutura das colônias (polidomia, poliginia). O 
exemplo desenvolvido na terceira seção deste capí-
tulo mostra também como uma forte ligação entre 
circuitos fi siológicos envolvidos no desenvolvimen-
to ovariano e na síntese de alguns compostos cuti-
culares permitiu a cooptação destes em um sistema 
de comunicação para o estabelecimento de hierar-
quias de dominância, fenótipo comportamental 
crucial para a capacidade de a colônia conseguir 
uma rápida resolução do confl ito, em resposta a 
uma pressão de seleção drástica (a produção de ma-
chos é fortemente restrita em um curto espaço de 
tempo). A importância destes compostos, sinais ho-
nestos de fertilidade, parece se generalizar para a re-
gulação da reprodução em N. apicalis durante todo 
o ciclo colonial e é provável que esses mecanismos 
sejam também encontrados em outras espécies que 
enfrentam as mesmas pressões de seleção. 

Entre as poneromorfas, existe uma baixa 
diversifi cação morfológica entre as operárias e a 
preponderância de comportamentos individuais 
em vez de comportamentos coletivos, especial-
mente no forrageamento, o que pode sugerir que 
os mecanismos de tomada de decisões compor-
tamentais também são baseados em regras mais 
simples e cognitivamente menos dispendiosas 
do que em espécies com características mais de-
rivadas. Em vez disso, é necessário observar que 
estas características são de fato associadas com 

uma maior fl exibilidade comportamental de cada 
indivíduo. Isso gera uma necessidade maior de to-
mada de informações na ausência de integração 
da informação coletiva tão efi caz como em outros 
táxons em que a divisão do trabalho é mais rígida 
e onde mecanismos coletivos de tomada de deci-
são, como o uso de pistas de recrutamento, aliviam 
a pressão sobre as necessidades de habilidades 
cognitivas individuais altas. É obviamente difícil 
concluir positivamente sobre a infl uência de uma 
especialização no comportamento em vez de man-
ter a fl exibilidade sobre as habilidades cognitivas 
e a complexidade neuronal associada. É provável, 
no entanto, que a fl exibilidade permita a seleção 
de mecanismos variados, dependendo dos traços 
de história de vida. Esta área é para explorar em 
especial os mecanismos neurais associados e sua 
comparação entre táxons. Podemos, entretanto, 
observar em Harpegnatos saltator que a ontogenia 
dos indivíduos e seu papel na hierarquia de domi-
nância da colônia infl uenciam as taxas de neuro
-hormônios que circulam no cérebro (PENICK et 
al., 2014) e numerosos estudos têm demonstrado 
alterações da morfologia e do volume cerebral 
com base nas castas comportamentais e na expe-
riência associada (GRONENBERG, 2008; GRO-
NENBERG; LIEBIG, 1999; MUSCEDERE; TRA-
NIELLO, 2012), abrindo a possibilidade nas pone-
romorfas de uma plasticidade neural importante. 
Por outro lado, as pressões de seleção infl uindo 
sobre as tomadas de decisões podem, infl uenciar 
os sistemas de reconhecimento e comunicação e, 
portanto, a confi abilidade dos sinais subjacentes. 
Em N. apicalis, Yagound et al. (2014) mostraram 
que a forte ligação entre certos compostos cuticu-
lares, a fi siologia e o status de dominância permitia 
a regulação da reprodução entre operárias de uma 
forma econômica, usando uma análise quantitati-
va de um sinal químico que funcionalmente pode 
indicar o nível de fertilidade de todos os indivídu-
os. Estes sinais parecem geralmente ser mantidos 
entre as espécies, sugerindo uma propriedade de 
honestidade, mas sua natureza exata varia de uma 
espécie para outra (YAGOUND, 2014). Isto sugere 
que os sinais, as competências cognitivas e os com-
portamentos associados são intimamente ligados e 
restringidos por outras pressões de seleção, e não 
necessariamente a social. Essas pressões de seleção 
podem ser independentes do comportamento en-
volvido, como, a infl uência do ambiente sobre as 
necessidades hídricas e a prevenção da desidrata-
ção que infl uenciam os compostos despostos sobre 
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a cutícula. Essas restrições também podem estar 
vinculadas à necessidade de adaptar o comporta-
mento às pressões de origem biótica (por exemplo, 
com base na competição intraespecífi ca e a neces-
sidade de modular as relações entre colônias), bem 
como às estratégias reprodutivas específi cas de 
cada espécie em relação à sua ecologia (poliginia, 
polidomia, etc.). Sugerimos, então, que as pressões 
ecológicas interagem com o comportamento e os 
diferentes sistemas de comunicação para causar o 
aparecimento de fenótipos sociais diversifi cados 
dentro de clados ainda fi logeneticamente próximos, 
como é o caso de Neoponera apicalis. Assim, devem 
ser intensifi cados os estudos etológicos sobre estes 
modelos para compreender como a diversidade 
destes fenótipos está ocorrendo: pela evolução de 
mecanismos cognitivos diferentes ou pela modu-
lação dos mecanismos mais gerais que envolvem 
a evolução de sinais específi cos e/ou o ajuste dos 
níveis de motivação e limiares de respostas. 

Às vezes considerado como estereotipado, o 
comportamento das formigas revela efetivamen-
te mais sutileza na sua expressão, variando com 
o contexto e a experiência individual, e é possível 
que alterações mais ou menos empurradas dessa 
fl exibilidade permitam a seleção e expressão de 
comportamentos integrados na resposta adaptati-
va de cada espécie para as pressões ecológicas de 
natureza múltipla (competição, utilização dos re-
cursos, reprodução). Por causa dos recentes desen-
volvimentos no conhecimento de sua taxonomia 
e diversidade comportamental, as formigas pone-
romorfas são, portanto, certamente um modelo 
promissor para estudos comparativos que unem 
a ecologia e a fi logenia na compreensão da evolu-
ção do comportamento social e sua diversidade. 
Assim, um conhecimento mais aprofundado dos 
mecanismos envolvidos nos sistemas de comuni-
cação é fundamental, e parece mais uma vez que 
a abordagem etológica combinando causa, onto-
genia, função e evolução continua a ser a melhor 
maneira de entender a natureza, a transmissão e a 
integração das informações na sua origem.
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