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Comunicação Química de Acromyrmex spp: implicações da variação individual dos 

hidrocarbonetos de cutícula nas redes de interação de formigas cortadeiras e 

interação inseto-planta 

 

Resumo – Formigas cortadeiras são insetos sociais que possuem mecanismos 

bem desenvolvidos de comunicação química. O reconhecimento dos membros do grupo 

é importante dentro da colônia, permitindo aos indivíduos proteger os recursos contra 

intrusos e parasitas, bem como garantir a coesão social dentro do grupo. Este 

reconhecimento social se baseia em assinaturas químicas com multicomponentes, 

compostos principalmente de hidrocarbonetos cuticulares de cadeia longa (CHCs). 

Estas assinaturas são específicas da colônia e permitem a discriminação entre 

companheiras e não companheiras. No entanto, os mecanismos subjacentes à detecção, 

percepção e processamento de informações químicas são pouco compreendidos. Um 

dos primeiros estudos que demonstraram o papel dos CHCs no reconhecimento de 

formigas foi realizado por Bonavita-Cougourdan et al. (1987), que removeu o perfil 

químico de operárias de  Camponotus vagus recém-sacrificadas e substituiu por um 

extrato de uma colônia diferente. As operárias foram significativamente mais agressivas 

contra as companheiras tratadas com o extrato da outra colônia do que contra as não-

tratadas. De acordo com a hipótese atualmente aceita, o reconhecimento de 

companheiras de ninho ocorre após um emparelhamento com um “modelo": cada 

operária carrega um conjunto de pistas de reconhecimento (rótulo) e quando um 

indivíduo detecta esta etiqueta, ele compara o rótulo e o seu modelo interno (uma 

representação neural do odor da colônia, armazenada na memória de longo prazo). Se o 

“rótulo” é diferente ao do modelo, a operária irá rejeitar o indivíduo encontrado. 

A comunicação química é a forma mais utilizada pelos insetos para localização 

das plantas hospedeiras, ou seja, os insetos localizam as plantas hospedeiras através de 

odores. O comportamento de muitos insetos fitófagos na escolha da planta hospedeira é 

baseado principalmente nas informações sensoriais dos compostos químicos da 

superfície foliar. A escolha ou aceite de plantas hospedeiras pode ser determinada 

geneticamente ou ainda resultar de experiências prévias. Embora formigas cortadeiras 

possam atacar uma enorme variedade de espécies vegetais, a escolha destas é altamente 

seletiva. Assim como algumas características foliares, como teor de nutrientes, 

resistência da folha e a quantidade de compostos tóxicos para as formigas ou o fungo 



interferem na escolha de plantas, várias questões fundamentais sobre a ecologia de 

forrageamento destas formigas permanecem obscuras. Uma observação recorrente que 

tem intrigado diversos pesquisadores é que formigas param de atacar árvores muito 

antes que estas estejam completamente desfolhadas. Além da teoria de “conservação de 

recursos”, que prevê que espécies essenciais devem ser conservadas pela colônia, 

acredita-se que esse fato possa ser explicado pela “hipótese da defesa induzida”, onde 

há a liberação de compostos defensivos produzidos pelas plantas a partir de determinado 

ponto de ataque de herbívoros, que prejudicaria tanto as formigas quanto o fungo 

cultivado. 

O objetivo deste trabalho é estudar a comunicação química de formigas 

Acromyrmex spp., através da caracterização e diferenciação de hidrocarbonetos de 

cutícula das diferentes castas visando a compreensão da estrutura das redes de interação, 

reconhecimento intra e inter-colônias, assim como as interações tróficas existentes entre 

formigas e seus principais hospedeiros vegetais. 

 


