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RESUMO 

Este trabalho apresenta diferentes abordagens da interação formiga-hemíptero. Os recursos 

açucarados encontrados nas plantas, tais como “honeydew” e néctar extrafloral, possuem alto 

valor energético e são altamente explorados por formigas arborícolas, e até mesmo por espécies 

que são principalmente carnívoras como as formigas pertencentes ao grupo das “Poneromorfas”. 

Mutualismos formiga-hemíptero podem ser representados através de redes de interações, uma 

importante ferramenta que auxilia na compreensão de processos ecológicos e estrutura da 

comunidade. Agrossistemas, como os cacauais, são importantes refúgios para manutenção da 

biodiversidade e interações ecológicas. Dessa maneira, esse estudo foi conduzido em dois tipos 

de agrossistemas: “cabruca” (CA) e “derruba total” (DT), com os objetivos de avaliar: (i) a 

diversidade de interações formiga-hemíptero, (ii) a composição das assembleias de formigas e 

hemípteros que formam esses mutualismos, (iii) a distribuição das interações de acordo com o 

local de suas ocorrências no cacaueiro (fruto, flor e folhas novas (lançamentos)), (iv) a estrutura 

das redes de interações formiga-hemíptero e sua estabilidade ao longo das estações do ano, (v) as 

espécies de formigas associadas à cochonilha rosada,  espécie exótica e invasora Maconellicoccus 

hirsutus (Green 1908) (Hemiptera: Pseudococcidae). As interações mutualísticas foram 

amostradas em cacaueiros (Theobroma cacao L. (Malvaceae)) e em duas espécies de plantas 

ornamentais (Mimosa caesalpiniifolia Benth (Mimosaceae), Hibiscus rosa-sinensis L. 

(Malvaceae). Nós encontramos ampla diversidade de interações (943) nos agrossistemas e uma 

maior diversidade de espécies associadas no agrossistema DT em comparação com a CA, 

possivelmente pelo fato de que há maior densidade de cacaueiros em DT e maior diversidade de 

recursos alternativos em CA. A composição da assembleia de espécies envolvidas nessas 

associações apresentou diferenças consideráveis entre os agrossistemas estudados e de acordo 

com o local da interação no cacaueiro (flor, fruto e folhas novas (lançamento)). As redes de 

interações foram distintas para ambos agrossistemas. Porém, as métricas calculadas foram 

semelhantes entre os ambientes. As formigas dominantes, por serem mais agressivas, 

territorialistas competidoras, monopolizaram o honeydew e ocuparam o núcleo da rede de 

interações, realizando a maior parte das associações mutualísticas e apresentando elevado valor 
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de centralidade. As redes não foram aninhadas e encontramos valores significativos de 

especialização e modularidade das redes formigas-hemíptero que se mantiveram ao longo das 

estações. Também demonstramos que M. hirsutus, conhecida por causar danos importantes às 

plantas hospedeiras em todo o mundo, forma mutualismo com uma grande diversidade de 

espécies de formigas (47 espécies). Assim, os resultados encontrados no nosso estudo permite 

inferir que os agrossistemas, como os encontrados no Sul da Bahia, podem contribuir para a 

manutenção da diversidade de insetos, como as formigas, hemípteros, bem como as interações 

entre eles. Além disso, a descrição da interação de M. hirsutus com formigas no Brasil é um 

primeiro passo para uma melhor compreensão dos impactos dessa espécie exótica recentemente 

introduzida.  

 

Palavras-chave: Agrossistemas, Trofobiose, Mutualismo, Interações formiga-hemíptero, 

Maconellicoccus hirsutus
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ABSTRACT 

This work presents different approaches to ant-hemiptera interaction, studied in cocoa plantations 

in the southern region of Bahia. The sugary liquid resources found in plants, such as honeydew 

and extrafloral nectar, are highly energetic and highly exploited by arboreal ants and even by 

mainly carnivorous species, such as the ants belonging to the Poneromorph group. Ant-hemiptera 

mutualisms can be represented through interaction networks an important tool that helps in the 

understanding of ecological processes and community structure. Agrosystems, like cocoa 

plantations, are important refuges to maintain biodiversity and ecological interactions. Thus, this 

study was conducted in two types of agrosystems: “cabruca” (CA) and “derruba total” (DT), to 

evaluate: (i) the diversity of ant-hemiptera interactions, (ii) the composition of ants and hemiptera 

assemblages that form these mutualisms, (iii) the distribution of interactions in the cacao tree 

(fruit, flower and leaves, (iv) the structure of ant-hemipteran interaction networks and their 

stability throughout the seasons, (v) ant species associated to the exotic and invasive species 

Maconellicoccus hirsutus (Green 1908) (Hemiptera: Pseudococcidae). The mutualistic 

interactions were collected in cacao trees (Theobroma cacao L. (Malvaceae)) and in two 

ornamental plants species (Mimosa caesalpiniifolia Benth (Mimosaceae), Hibiscus rosa-sinensis 

L. (Malvaceae). We found a high diversity of interactions (943) in the agrosystems and a higher 

diversity of associated species in the DT agrosystem in comparision to CA, possibly due to the 

higher density of cacao trees in DT and greater diversity of alternative resources in CA. The 

composition of the species assembly involved in these associations showed considerable 

differences between the studied agrosystems and according to the place of interaction in the 

cacao (flower, fruit and new leaves). Interaction networks were different for both agrosystems. 

However, the calculated metrics were similar across environments. The dominant ants, being 

more aggressive andterritorialist, monopolized the honeydew and occupied the nucleus of the 

interactions network, performing most of the mutualistic associations and presenting high value 

of centrality. The networks were not nested and we found significant values of specialization and 

modularity of ant-hemiptera networks that were maintained throughout the seasons. We have also 

shown that M. hirsutus, known to cause significant damage to host plants worldwide, forms a 
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mutualism with a great diversity of ant species (47 species). The agroforestry systems of the 

south of Bahia can contribute to the maintenance of the diversity of insects, such as ants, 

hemiptera, as well as the interactions between them. Furthermore, the description of M. hirsutus-

ants interactions in Brazil is a first step towards a better understanding of the impacts of this 

exotic species recently introduced in Brazil.  

 

Keywords: Agrosystems, Trophobiosis, Mutualism, Ant-hemiptera interactions, 

Maconellicoccus hirsutus
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

As formigas (Hymenoptera: Formicidae) se destacam no dossel das florestas tropicais 

entre os mais significantes artrópodes arbóreos (HÖLLDOBLER; WILSON 1990). Esses 

organismos realizam importantes serviços ecossistêmicos, possuem elevada diversidade, 

abundância e biomassa (WILSON, 1987; STORK, 1988). Tal biomassa pode representar de 

20 a 40% dos artrópodes em dosséis, sendo superior a dos vertebrados (WILSON, 1987). 

Nesse sentido, o néctar extrafloral e o “honeydew” são recursos de extrema importância para 

sustentar as formigas arborícolas uma vez que são altamente energéticos, ricos em nutrientes e 

relativamente previsíveis (BLÜTHGEN et al., 2000).  

Através de associações mutualísticas, as formigas obtêm os recursos açucarados das 

plantas (néctar extrafloral) ou de insetos presentes nas mesmas, como os hemípteros 

(“honeydew”) (RICO-GRAY; OLIVEIRA 2007). Nas interações mutualísticas formiga-

planta, as plantas fornecem aminoácidos e glicose produzidos pelos nectários extraflorais, 

enquanto as formigas resguardam às plantas dos danos causados por herbívoros (JANSEN, 

1966; ELIAS; GELBAND, 1975; ROSUMEK et al., 2009). Já as associações formiga-

hemíptero-planta se dão através de interação entre hemípteros (como afídeos, membracídeos e 

pseudococcídeos) com formigas que, ao protegê-los de outros insetos, obtém o “honeydew” 

como contrapartida (BUCKLEY, 1987; DELABIE, 2001).   

 Algumas formigas mesmo sendo preferencialmente carnívoras, como as pertencentes 

ao grupo das “Poneromorfas”, utilizam “honeydew” e néctar extrafloral como recursos 

(DEJEAN; LACHAUD, 1992; MARQUES et al., 2015). As formigas “Poneromorfas” 

formam um grupo artificial composto pelos táxons das subfamílias Amblyoponinae, 

Ectatomminae, Heteroponerinae, Paraponerinae, Ponerinae [sensu stricto, Bolton (2003)], e 

Proceratiinae (DELABIE et al. 2015). Tal fato é abordado em uma revisão no primeiro 

capítulo, onde se torna evidente que esses recursos podem ser importantes mesmo para 

espécies desse grupo. Apesar disso, interações entre espécies de “Poneromorfas” com 

hemípteros e plantas produtoras de néctar extrafloral são menos frequentes quando 

comparadas com as subfamílias Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae (RICO-GRAY; 

OLIVEIRA, 2007). 

 Embora ambos os recursos açucarados sejam importantes fontes de energia para as 

formigas, em termos quantitativos, o tipo de recurso mais importante é o “honeydew” 
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(DAVIDSON, 1997; BLÜTHGEN et al., 2006). As interações formiga-hemíptero são 

caracterizadas como trofobioses (relação em que uma espécie se alimenta de excreções da 

outra, enquanto lhe confere proteção) e são encontradas em ampla gama de plantas 

hospedeiras e ambientes, tanto em ecossistemas naturais, quanto em ecossistemas agrícolas 

(DELABIE, 2001). Cultivos tropicais, como o cacaueiro (Theobroma cacao L., Malvaceae), 

exemplificam um sistema agrícola em que são encontrados numerosos exemplos de 

trofobioses (ADENUGA, 1975; BIGGER, 1993; CAMPBELL, 1994; DELABIE, 2001). 

 No Sul da Bahia, os cacauais se destacam como um dos mais importantes cultivos, 

sendo inclusive importante componente histórico e econômico para a região (FARIA; 

BAUMGARTEN, 2007). Diferenças na composição da vegetação e manejo caracterizam os 

diferentes sistemas de plantio do cacaueiro na Bahia como os agrossistemas “cabruca” e 

“derruba total” (DELABIE et al., 2007). No sistema “derruba total”, o sombreamento do 

cacaueiro é realizado de forma parcial com árvores de interesse econômico (jaqueira, 

cajazeiro) juntamente com a leguminosa exótica Erythrina sp. (Fabaceae), após remoção da 

vegetação nativa (DELABIE et al., 2007). Tal sistema foi recomendado a partir dos anos 1960 

pela Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e, nesse ambiente, a 

densidade de plantas de cacau é maior do que a “cabruca” (ALVIM; PEREIRA, 1970). 

Na “cabruca”, o sub-bosque é removido para plantação dos cacaueiros, porém há a 

manutenção de árvores de dossel da Mata Atlântica nativa que sombreiam o cultivo (RICE; 

GREENBERG, 2000). Assim, sistemas agroflorestais, como a “cabruca” são floristicamente e 

estruturalmente mais complexos que outros sistemas de cultivo (como a “derruba total”), 

sendo apontados como ambientes em que ocorre alta diversidade de espécies e interações 

(CASSANO et al., 2009;  DELABIE et al., 2007). 

 As diferenças que caracterizam tais agrossistemas podem afetar a diversidade e 

composição das espécies presentes (DELABIE et al., 2007). As características intrínsecas de 

cada ambiente podem condicionar distintas interações mutualísticas (BRONSTEIN, 1994) 

como as interações formiga-hemíptero. Os hemípteros, como são insetos sugadores, podem 

ocupar numerosos locais na planta para a retirada da seiva elaborada do floema, como em 

pedúnculos ou na superfície de flores, frutos e folhas novas (lançamentos foliares) 

(BONDAR, 1939).  

No cacaueiro, no entanto, alguns hemípteros e, por consequência as trofobioses, 

parecem ocorrer em determinados locais específicos (BONDAR, 1939). Dessa maneira, no 
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segundo capítulo da tese, será abordada a influência do tipo de agrossistema, comparando os 

dois sistemas de cultivo de cacau, “derruba total” e “cabruca”, quanto à composição de 

espécies mutualistas e o local de ocorrência das mesmas no cacaueiro (flor, fruto e folhas 

novas).  

Independente do local da planta em que ocorrem, associações mutualísticas, como 

formiga-hemíptero podem ser descritas através de redes de interações, sendo que cada rede 

representa as interações de uma comunidade particular, com arranjos típicos das ligações 

entre as espécies (IVENS et al., 2016). As redes de interações podem ser explicadas através 

de processos ecológicos e evolutivos, mas existem poucos estudos que analisam sua 

estabilidade espaço-temporal (DÍAZ-CASTELAZO et al., 2010). Dessa maneira, no terceiro 

capítulo, será avaliada a influência da estrutura do ambiente (variação espacial) e das 

diferentes estações (variação temporal) na estrutura das redes mutualísticas entre formiga-

hemíptero. 

A literatura aponta que a maioria dos mutualismos formiga-hemíptero é benéfica para 

as plantas, umas vez que as formigas, ao “proteger” os hemípteros, podem também predar ou 

espantar numerosos insetos herbívoros (DELABIE, 2001; EUBANKS; STYRSKY, 2006; 

STYRSKY; EUBANKS, 2007). No entanto, em alguns casos, essas interações podem ser 

prejudiciais às plantas, como a interação entre Maconellicoccus hirsutus (Green 1908) 

(Hemiptera: Pseudococcidae) e formigas. A espécie M. hirsutus é polífaga e prejudica o 

desenvolvimento e sobrevivência de diversas plantas, como os cacaueiros (OEPP/EPPO, 

2005). As formigas que interagem com esse hemíptero ajudam a disseminá-lo para outras 

áreas, além de dificultar o controle biológico do inseto (VITULLO, 2009).  

A espécie exótica M. hirsutus é conhecida no Brasil desde 2010 (MARSARO-

JÚNIOR et al., 2013). É extremamente prejudicial às plantas, incluindo cultivos agrícolas, 

reduzindo o crescimento, frutificação e até levando à morte da planta hospedeira (KAIRO et 

al., 2000). Esse hemíptero foi relatado na Bahia desde 2013 em cacauais no sul do estado, 

representando uma ameaça à produção agrícola de cacau (NAKAYAMA; SANTOS, 2013). 

Como o cultivo do cacau é parte importante da economia na região, estudos que colaborem 

para a compreensão da ocorrência de M. hirsutus, bem como das relações que podem afetar 

positivamente sua sobrevivência são essenciais para auxiliar na elaboração de medidas de 

prevenção e manejo. Dessa maneira, o quarto capítulo trata da diversidade das formigas que 
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se associam a M. hirsutus nos agrossistemas cacaueiros da Bahia, bem como nas plantas 

ornamentais do entorno. 

De modo geral, esta tese busca responder se a heterogeneidade dos agrossistemas pode 

influenciar a composição das espécies de formigas e hemípteros, bem como as trofobioses. 

Além disso, a diversidade das interações e possíveis locais de ocorrência das trofobioses são 

abordadas de forma geral. Nesse sentido, a descrição dessas interações através das redes 

mutualísticas é uma importante ferramenta para buscar entender a influência do ambiente e do 

tempo em sua organização, além de processos ecológicos e de coevolução das trofobioses. 
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CAPÍTULO 1: INTERAÇÕES ENTRE “PONEROMORFAS” E FONTES DE 

AÇÚCAR NA VEGETAÇÃO
1
 

 

Thamy E. D. Marques, Gabriela Castaño-Meneses, Cléa dos Santos Ferreira Mariano
 
& 

Jacques H. C. Delabie 

Resumo 

Mutualismo é uma importante interação ecológica em que ambas as espécies são 

beneficiadas pela associação. Tal associação pode ser obrigatória ou facultativa, sendo 

obrigatória quando a sobrevivência de pelo menos uma das espécies envolvidas depende da 

associação. Associações mutualísticas podem ser classificadas ainda como diretas e indiretas. 

São consideradas como associações mutualísticas diretas quando as espécies da interação 

estão diretamente em contato físico, já nas associações mutualísticas indiretas, as espécies 

envolvidas na associação se beneficiam sem interagir fisicamente. Associações mutualísticas 

são extremamente comuns entre formigas e plantas, uma vez que tais grupos são abundantes e 

altamente diversos ao redor do mundo. Em geral, nessas interações, as formigas encontram 

recursos nas plantas como locais de nidificação e alimento (e.g. líquidos açucarados), e, em 

                                                        
1 Capítulo de livro publicado: MARQUES, T. E. D.; CASTAÑO –MENESES, G.; MARIANO, C. 

S. F.; DELABIE, J. H. C. Interações entre Poneromorfas e fontes de açúcar na vegetação. In: 

DELABIE, Jacques H. C. et al. As formigas poneromorfas do Brasil. Ilhéus: Editus,. p. 361-374,  

2015. 
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contrapartida, as formigas defendem a planta contra herbívoros. Dessa maneira, as interações 

entre formigas e nectários extraflorais das plantas exemplificam associações mutualísticas 

diretas. Já as interações entre formiga-hemíptero-planta podem exemplificar interações 

mutualísticas indiretas, uma vez que, ao se associarem com subordens de hemípteros, com a 

finalidade de protegê-los, as formigas podem espantar ou predar outros insetos e beneficiar 

indiretamente a planta hospedeira. Do ponto de vista do consumidor, qualidade e quantidade 

do recurso alimentar são de extrema importância para um forrageio ótimo. A variação e 

composição dos açúcares e aminoácidos que compõe o “honeydew” e o néctar podem 

determinar a preferência das espécies de formigas por tais recursos. O “honeydew” e o néctar 

podem conter aminoácidos similares em sua composição, porém o “honeydew” pode 

apresentar uma gama maior de açúcares em sua composição (melezitose, lactose, melibiose, 

maltose e rafinose) em comparação ao néctar extrafloral. No entanto, a composição dos 

mesmos pode variar de acordo com as espécies que os produzem. Assim, as fontes açucaradas 

são recursos que podem estar presentes na vegetação, tanto através do “honeydew”, tanto 

através do néctar extrafloral e que podem estruturar e moldar a comunidade de insetos e 

particularmente das formigas arborícolas As espécies pertencentes ao grupo polifilético das 

Poneromorfas são conhecidas por serem essencialmente carnívoras. Apesar disso, fontes de 

açúcar na vegetação, como néctar extrafloral e o “honeydew” também são importantes 

recursos para diversas espécies dessas formigas como, por exemplo, Ectatomma tuberculatum 

que pode consumir de um terço à metade de seus recursos em tais fontes açucaradas. Os 

gêneros Odontomachus e Ectatomma são os únicos entre as Poneromorfas que possuem 

espécies que realizam interações com hemípteros e utilizam o “honeydew” como recurso. Um 

número maior de táxons foi encontrado consumindo néctar extrafloral, como nos gêneros 

seguintes: Acanthoponera, Bothroponera, Diacamma, Gnamptogenys, Neoponera, 

Pachycondyla, Paraponera, Platythyrea e Rhytidoponera. Os recursos açucarados disponíveis 

na vegetação são considerados recursos chave que favorecem a estruturação das comunidades 

de insetos arborícolas nas florestas tropicais, acarretando em forte influência dos mesmos na 

distribuição, densidade e diversidade de formigas. Como tais recursos são fontes ricas de 

carboidrato relativamente previsíveis, os mesmos podem ser de extrema importância até 

mesmo para diversas Poneromorfas que são principalmente carnívoras. Tal fato fica evidente 

através dos estudos aqui citados que relatam a interação entre diversas espécies de 

Poneromorfas e recursos açucarados na vegetação. 
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Abstract - Mutualism is an important ecological interaction in which both species are 

benefited by the association. This association can be obligatory or facultative, and is 

obligatory when the survival of at least one of the species involved depends on the 

association. Mutualistic associations can be further classified as direct and indirect. A direct 

mutualistic association occurs when there is direct physical contact, whereas in indirect 

mutualistic associations the species involved benefit without physical interaction. Mutualistic 

associations are extremely common among ants and plants, because these groups are highly 

diverse and abundant around the world. In general, when ants are involved in these 

interactions, the ants use resources in plants as nesting sites and/or food (e.g., honeydew or 

nectar) and, in return, the ants defend the plant against herbivores. Interactions between ants 

and extrafloral nectaries of plants exemplify direct mutualistic associations. The interactions 

between ant-plant-Hemiptera can exemplify indirect mutualistic interactions, since, by 

associating with Hemiptera, ants may scare away or prey on other insects and benefit the plant 

indirectly. From a consumer point of view, quality and quantity of food resources are 

extremely important for optimal foraging. The variation and composition of sugars and amino 

acids that make up the honeydew and extrafloral nectar can determine the preference of 

species of ants for such resources. The honeydew and nectar may contain amino acids similar 

in composition, but the honeydew may have a wider range of sugars in its composition (e.g., 

melezitose, lactose, melibiose, raffinose and maltose) as compared to extrafloral nectar. 

However, the composition of such liquids may vary according to the species that produce 

them. Thus, sugars are resources that may be present in the vegetation, both through the 

honeydew from hemipterans or through extrafloral nectar, and these can structure and shape 

the insect community, particularly that of arboreal ants. The species belonging to the 

polyphyletic poneromorphs are known to be essentially carnivores, however, the sugar 

sources such as extrafloral nectar and honeydew are also considered as important for some 

species such as ants (e.g. Ectatomma tuberculatum can consume one-third to half of its 

requirements from sugary sources). The genera Odontomachus and Ectatomma were thought 

to be unique amongst the poneropmorphs in having species involved in interactions with 

Hemiptera and using honeydew as a resource. However, a greater number of taxa have now 

been observed consuming extrafloral nectar, including members of the genera 

Acanthoponera, Bothroponera, Diacamma, Gnamptogenys, Neoponera, Pachycondyla, 
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Paraponera, Platythyrea and Rhytidoponera. The available sugar resources in vegetation are 

considered key resources that favor the structuring of communities of arboreal insects in 

tropical forests, resulting in strong influence on the distribution, density and diversity of ants. 

Because such resources are rich sources of relatively predictable carbohydrates, they may be 

very important for several poneromorph species that have hitherto been considered to be 

mainly carnivorous. This fact is evident from the studies on poneromorphs cited in this 

chapter. 

  

 

 

Introdução 

 
Mutualismo é uma importante interação ecológica em que ambas as espécies 

associadas são beneficiadas (BOUCHER et al., 1982; BEATTIE, 1985; STADLER; DIXON, 

2008). Tal associação pode ser obrigatória ou facultativa, sendo obrigatória quando a 

sobrevivência de pelo menos uma das espécies envolvidas depende da associação 

(BOUCHER et al., 1982; HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Associações mutualísticas 

podem ser classificadas, ainda, como diretas e indiretas. São consideradas como associações 

mutualísticas diretas quando as espécies da interação estão em contato físico diretamente, já 

nas associações mutualísticas indiretas, as espécies envolvidas na associação se beneficiam 

sem interagir fisicamente (BOUCHER et al., 1982). 

Associações mutualísticas são extremamente comuns entre formigas e plantas, uma 

vez que tais agregações são abundantes e altamente diversas ao redor do mundo (HUXLEY; 

CUTLER, 1991; MAYER et al., 2013). Em geral, nessas interações, as formigas encontram 

recursos nas plantas (locais de nidificação e alimento) e, em contrapartida, as formigas 

defendem a planta contra herbívoros (BENTLEY, 1977a; KOPTUR, 1979; SCHEMSKE, 

1980; BEATTIE, 1985). O néctar produzido por nectários extraflorais representa um dos mais 

importantes recursos açucarados que as formigas podem encontrar em mais de 93 famílias de 

angiospermas e em algumas famílias de samambaias (KOPTUR, 1992).  

Embora os nectários extraflorais (NEFs) sejam glândulas produtoras de néctar, elas 

não estão relacionadas ao processo de polinização e estão localizadas em diversas estruturas 

da planta tais como pecíolos, folhas, pedúnculos florais e frutos (KOPTUR, 1992). Outro 
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recurso açucarado, denominado “honeydew” é amplamente consumido por inúmeras espécies 

de formigas e pode ser encontrado em plantas, porém de forma indireta (BUCKLEY, 1987). 

O “honeydew” é excretado pelos hemípteros após a metabolização da seiva elaborada que é 

extraída do floema de sua planta hospedeira (HUXLEY; CUTLER, 1991; BUCKLEY, 1987; 

DELABIE, 2001). 

Dessa maneira, formigas e nectários extraflorais presentes em plantas exemplificam 

associações mutualísticas diretas (BUCKLEY, 1987). Nessas interações, as plantas fornecem 

glicose e aminoácidos através dos nectários extraflorais (NEFs), enquanto as formigas 

conferem proteção às plantas contra possíveis danos ocasionados por herbívoros (JANZEN, 

1966; ELIAS; GELBAND, 1975). Já as interações entre formiga-hemíptero-planta podem 

exemplificar interações mutualísticas indiretas, uma vez que, ao interagirem com subordens 

de hemípteros como Auchenorrhyncha (membracídeos, por exemplo) e Sternorrhyncha 

(afídeos, coccídeos e pseudococcídeos, por exemplo) as formigas podem beneficiar a planta 

indiretamente (DELABIE, 2001).  

Através da interação formiga-planta-hemíptero, com a finalidade de proteger os 

hemípteros, as formigas podem espantar ou predar outros insetos (não hemípteros) que seriam 

danosos para a planta hospedeira e beneficiá-la indiretamente (BUCKLEY, 1987; DELABIE, 

2001; STYRSKY; EUBANKS, 2007). Ampla gama de plantas, senão todas podem abrigar os 

grupos na interação descrita acima, desde gramíneas (MOYA-RAYGOZA; NAULT, 2000) a 

arbustos e árvores (e. g. MOREIRA; DEL-CLARO, 2005), tanto em ambientes temperados, 

como em tropicais (WAY, 1963; BUCKLEY, 1987). 

Tais associações são em sua maioria facultativas, sendo raras as associações 

mutualísticas obrigatórias, sugerindo que o mutualismo obrigatório raramente ocorre (RICO-

GRAY, 1993). No entanto, entre as relações mutualísticas entre hemípteros e formigas, 

algumas espécies de hemípteros, como o cicadelídeo mexicano Dalbulus quinquenotatus 

DeLong e Nault, não pode sobreviver e manter sua população na ausência de determinadas 

formigas (MOYA-RAYGOZA; NAULT, 2000). 

Os NEFs geralmente são visitados por formigas não especialistas, no entanto, Janzen 

(1966) demonstrou que Pseudomyrmex ferrugineus Smith, 1877 é obrigatoriamente 

dependente dos recursos oferecidos pela espécie nativa da América central, Acacia cornigera 

(Fabaceae) Willd, enquanto a mesma é dependente da proteção de P. ferrugineus. Os NEFs 

presentes em A. cornigera constituem a principal e contínua fonte de açúcar de P. 
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ferrugineus. Em contrapartida, P. ferrugineus é altamente agressiva e rápida, além de 

patrulhar A. cornigera durante 24 horas por dia, espantando e/ou predando insetos que seriam 

danosos para a planta. 

Em florestas tropicais, a distribuição de formigas arborícolas e insetos no ambiente são 

bastante complexos, e a presença dos recursos representados por NEFs e “honeydew” é 

muitas vezes considerada como determinante para estruturar as comunidades (BLÜTHGEN et 

al., 2004). Na Amazônia venezuelana, Blüthgen et al. (2000) apontaram que as formigas 

amostradas utilizavam os dois tipos de recursos ao mesmo tempo, ou ao menos um, 

acarretando em forte influência dos mesmos na distribuição, densidade e diversidade de 

formigas arborícolas.  

Através do efeito “bottom-up”, a ocorrência de NEFs e “honeydew” pode contribuir 

para estruturar as comunidades (BLÜTHGEN et al., 2004). O “honeydew”, no entanto, pode 

assumir um papel primordial na atuação do efeito “bottom-up”, uma vez que pode estar sendo 

produzido em uma maior diversidade de espécies de plantas em relação aos NEFs 

(BLÜTHGEN et al. 2000; 2004). Além disso, espera-se que as formigas arborícolas 

dominantes competem pelo “honeydew”, uma vez que o mesmo representa uma fonte de 

energia previsível dentro do território, e que seu controle acarreta interações antagonistas 

entre espécies ou talvez, entre colônias (DAVIDSON; MCKEY, 1993). 

Do ponto de vista do consumidor, qualidade e quantidade do recurso alimentar são de 

extrema importância para um forrageio ótimo (BLÜTHGEN et al., 2004). A variação e 

composição dos açúcares e aminoácidos que compõem o “honeydew” e o néctar podem 

determinar a preferência das espécies de formigas por tais recursos (BLÜTHGEN; FIEDLER, 

2004). O “honeydew” e o néctar podem conter aminoácidos similares em sua composição, 

porém o “honeydew” pode apresentar uma gama maior de açúcares (melezitose, lactose, 

melibiose, maltose e rafinose) em comparação ao néctar extrafloral (BLÜTHGEN et al., 

2004). No entanto, a composição dos mesmos pode variar de acordo com as espécies que os 

produzem (COOK; DAVIDSON, 2006). 

Assim, as fontes açucaradas são recursos previsíveis que podem estar presentes na 

vegetação, sob a forma de “honeydew” ou de néctar extrafloral, e que podem estruturar e 

moldar a comunidade de insetos e particularmente das formigas arborícolas (BLÜTHGEN et 

al., 2004). Essas fontes açucaradas podem ainda ser responsáveis da manutenção da alta 

biomassa de formigas que ocorrem nos dosséis tropicais, uma vez que somente o consumo de 
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outros herbívoros poderia não ser o suficiente para manter tal elevada biomassa (DAVIDSON 

et al., 2003; WILSON; HÖLLDOBLER, 2005).  

Por isso, ressaltamos a importância de tais recursos, assim como as consequências 

ecológicas para as formigas (consumidor) e também para outros insetos que estão interagindo 

de forma direta e indireta e para planta. Devido à previsibilidade desses recursos, os mesmos 

podem ser importantes também para grupos de formigas que são principalmente carnívoras, e 

destacamos a seguir como as formigas poneromorfas podem consumi-los.  

 

 

 

O consumo de honeydew e néctar por poneromorfas  

 

As espécies pertencentes ao grupo polifilético das poneromorfas são conhecidas por 

serem essencialmente carnívoras (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). No entanto, fontes 

açucaradas também podem ser consideradas importantes para algumas espécies dessas 

formigas, como por exemplo, Ectatomma tuberculatum (Olivier, 1792), que pode consumir de 

um terço à metade de suas necessidades nutricionais em fontes açucaradas como néctar 

extrafloral, “honeydew”, e sob a forma de sementes coletadas no chão (DEJEAN; 

LACHAUD, 1992). Ectatomma edentatum Roger, 1863 foi apontada em alguns estudos por 

ser uma das espécies que se associam ao membracídeo Guayaquila xiphias (Fabricius, 1803) 

com maior frequência e consome “honeydew” (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 1999, 2000). 

Odontomachus hastatus (Fabricius, 1804) é uma espécie frequentemente associada à epífita 

Philodendron insigne Schott (Araceae) e consumidora do néctar extrafloral produzido pela 

planta (GIBERNAU et al., 2007).  

No entanto, o número de exemplos de interações como os apresentados acima, entre 

poneromorfas, hemípteros e plantas que possuem nectários extraflorais é pequeno quando 

comparado com espécies de outras subfamílias tais como Myrmicinae, Formicinae e 

Dolichoderinae (RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007). Além disso, grande parte dos estudos que 

realizaram levantamentos de espécies que consomem líquidos açucarados (“honeydew” e 

néctar extrafloral) revela que as poneromorfas estão em menor número quando comparadas às 

espécies de Formicinae e Myrmicinae (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 1999; MOREIRA et al., 

2000; BLÜTHGEN et al., 2004; MOREIRA ; DEL-CLARO, 2005).  Evans e  Leston (1971) 
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relatam que mesmo quando alguma poneromorfa como Odontomachus troglodytes 

(SANTSCHI, 1914) é encontrada protegendo hemípteros e se alimentando de “honeydew”, a 

população de formigas é sempre pequena em comparação às Myrmicinae e Formicinae. 

A história evolutiva das Formicidae que realizam interações com fontes de açúcar na 

vegetação fornece subsídios para melhor entender essas interações de acordo com cada 

subfamília (MOREAU et al., 2006). As poneromorfas são mais basais e tiveram sua radiação 

por todo o solo da floresta e serapilheira, juntamente com o início da radiação das 

angiospermas (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005). Posteriomente, as subfamílias 

Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae tiveram uma radiação também em direção ao 

dossel da floresta concomitantemente com a expansão das angiospermas, modificando assim 

suas fontes alimentares, como por exemplo, adição de açúcares a sua dieta (WILSON; 

HÖLLDOBLER, 2005; RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007). 

As espécies das subfamílias Formicinae e algumas de Dolichoderinae podem ser 

consideradas ainda como as mais especializadas dentro de Formicidae em consumir os 

líquidos açucarados (DAVIDSON, 1997; 1998; 2004). Isso se deve ao fato de que nessas 

espécies, o aparato digestivo sofreu modificações morfológicas permitindo que as mesmas 

estoquem uma maior quantidade de líquidos açucarados (EISNER; BROWN, 1957). O 

proventrículo, por exemplo, é uma estrutura digestiva que controla o fluxo de alimento entre o 

estômago social (“crop”) e o estômago, e esse é rígido e esclerotizado somente nas espécies 

dessas famílias (EISNER; BROWN, 1957). O proventrículo esclerotizado permite uma 

estocagem e processamento de um volume superior de líquidos em relação às espécies que 

possuem um proventrículo primitivo, como no caso das poneromorfas (EISNER; BROWN, 

1957; DAVIDSON, 1998). Como consequência da maior estocagem de líquidos açucarados, é 

possível que essas espécies possuam uma maior habilidade competitiva e habilidade 

exploratória nos dosséis tropicais (DAVIDSON et. al, 1998). 

De forma geral, as poneromorfas encontram uma relativa dificuldade em encontrar 

suas presas, principalmente quando tais espécies são especialistas (WILSON; 

HÖLLDOBLER, 2005). Fontes de açúcar na vegetação são consideradas mais previsíveis em 

relação a qualquer tipo de presa (DAVIDSON; MCKEY, 1993). Dessa maneira, as 

poneromorfas que utilizam os recursos açucarados, assim como as espécies pertencentes a 

outras subfamílias de Formicidae como Myrmicinae, Formicinae e Dolichoderinae, têm certa 

vantagem em relação a demais poneromorfas exclusivamente carnívoras. 
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Interações entre NEF’s, Hemípteros e Poneromorfas 

 

Os gêneros Odontomachus e Ectatomma são os únicos entre as poneromorfas que 

possuem espécies que realizam interações com hemípteros e utilizam o “honeydew” como 

recurso permanente. Já o néctar extrafloral é um recurso utilizado por um número maior de 

gêneros entre as poneromorfas, uma vez que além de Odontomachus e Ectatomma, também 

Neoponera, Paraponera, Acanthoponera, Diacamma, Rhytidoponera ou Gnamptogenys 

utilizam tal recurso. De forma geral, há um número maior de gêneros e espécies em 

Formicidae que consomem néctar extrafloral em comparação ao consumo de “honeydew”, 

embora ambos sejam primordialmente fontes de açúcar (BLÜTHGEN et al., 2004). Dessa 

maneira, o número de espécies de formigas que utilizam “honeydew” pode representar apenas 

uma pequena fração de um número maior de espécies que utilizam néctar extrafloral dentro de 

uma comunidade (BLÜTHGEN et al., 2004). 

Entre as poneromorfas, as espécies do gênero Ectatomma são as que mais utilizam 

fontes açucaradas como recurso, com cinco espécies documentadas que interagem com 

hemípteros e sete espécies que consomem néctar extrafloral. Existe também um número 

maior de registros de Ectatomma utilizando fontes açucaradas, já que dos trabalhos analisados 

(n=21), 76% das associações de hemípteros com poneromorfas são com Ectatomma. O 

mesmo padrão foi encontrado para as espécies de Ectatomma que consomem néctar 

extrafloral, já que 70% dos registros (n= 36) apontam esse gênero.  

Embora as Ectatomma sejam predominantemente predadoras, algumas espécies como 

Ectatomma tuberculatum, Ectatomma ruidum (Roger, 1860), E. edentatum, E. brunneum 

(Fabricius, 1793) foram registradas utilizando recursos açucarados mais de uma vez e em 

diferentes países da região Neotropical (tabelas 1 e 2). E. edentatum, por exemplo, exibe um 

comportamento de forrageio diferenciado quando encontra gotas de “honeydew” no chão, 

uma vez que a mesma procura os hemípteros produtores desse recurso (DEL-CLARO; 

OLIVEIRA, 1996). 

  Apesar da excreção dos líquidos procedentes do metabolismo dos hemípteros 

sugadores de seiva corresponder a uma necessidade básica desses insetos, espalhar gotas de 

“honeydew” no solo e na vegetação pode também ser considerado uma estratégia para atrair 

formigas a fim de que as atendam (DEL-CLARO; OLIVEIRA, 1996). Já E. ruidum exibe um 
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comportamento especializado de forrageamento (tanto para escolha da fonte alimentar, quanto 

para o local do forrageamento) como coletoras de néctar extrafloral (SCHATZ et al., 1995). 

Quanto às interações entre Odontomachus e hemípteros, quatro espécies desse gênero 

apresentam interações com hemípteros, e o mesmo número de espécies também consume 

néctar extrafloral. O mais antigo registro de interação entre hemípteros e espécies de 

Odontomachus foi feito na ilha de Cuba entre Odontomachus insularis Guérin, 1844 e 

Mnemosyne cubana Stål, 1866 (Hemiptera: Cixiidae) (Myers, 1929). No Brasil, também há 

estudos relatando que algumas espécies de Odontomachus utilizam fontes açucaradas como 

recurso adicional, como, por exemplo, O. haematodus (Linnaeus, 1758) e membracídeos em 

cacaueiros (DELABIE, 1990; MARQUES OBS. PESS.). 

Na Amazônia brasileira, cinco interações entre O. bauri Emery, 1892 e ninfas de 

Xedreota tuberculata (OSBORN, 1938) foram observadas (SOUZA; FRANCINE, 2010). Em 

cada interação observada, foram encontrados de dois a quatro indivíduos de O. bauri em 

atividades diurnas e noturnas. Para O. bauri solicitar o “honeydew”, a mesma usou as antenas 

para pressionar a região inferior do abdômen do hemíptero, se alimentando diretamente do 

orifício anal de X. tuberculata, com as mandíbulas abertas (SOUZA ; FRANCINE, 2010). Tal 

mecanismo de pressionar o abdômen do hemíptero para facilitar a ejeção do “honeydew” é 

comumente observado nesse tipo de interação (WAY, 1963). Além das antenas para 

pressionar abdômen do hemíptero, as formigas também podem usar as pernas para pressioná-

lo ou simplesmente balançá-lo (WAY, 1963). 

Fora da Região Neotropical, outro registro do gênero em interação documentado foi 

entre O. troglodytes Santschi, 1914 com afídeos da espécie Toxoptera aurantii (BOYER DE 

FONSCOLOMBE, 1841) e coccídeos da espécie Stichococcus sjostedti Cockerell, 1903 

(EVANS; LESTON, 1971). Para a proteção dos hemípteros, as formigas construíram “tetos” 

ou abrigos a partir de partículas de solo. De fato, é comum formigas arborícolas construírem 

abrigos com restos vegetais para proteger seus hemípteros mutualísticos contra predadores e 

chuva, conforme descrito em revisão realizada por Delabie (2001). É bem provável que esses 

tetos também contribuem a evitar a fuga das espécies de hemípteros móveis, tais como os 

Membracidae em particular. 

Espécies diferentes de Odontomachus que se associam a hemípteros, como O. 

hastatus, Odontomachus ruficeps Smith, 1858, Odontomachus brunneus (Patton, 1894) e 

Odontomachus laticeps Roger, 1861 foram registradas consumindo néctar extrafloral 
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(BLÜTHGEN; FIEDLER, 2004; GIBERNAU et al. 2007). A epífita Philodendron insigne se 

associa facultativamente a várias espécies de formigas arborícolas oportunistas, no entanto, a 

espécie que é mais eficaz na proteção de P. insigne é O. hastatus, que é a inquilina 

predominante, sugerindo estreita associação entre essas espécies (GIBERNAU et al., 2007). 

O. brunneus e O. laticeps foram encontradas associadas a outra epífita, 

Caularthron bilamellatum (Rchb. f.) R.E. Schult (FISHER; ZIMMERMAN, 1988) 

(Orchidaceae). No entanto, essa última associação foi apontada por ser generalista, ao 

contrário da interação descrita anteriormente.  

O número de outras espécies e gêneros de poneromorfas que interagem com recursos 

açucarados na vegetação é pequeno, embora espécies de Neoponera também tenham sido 

muito documentadas interagindo com nectários extraflorais. No entanto, outros 

gêneros/espécies como no caso de Diacamma sp., Rhytidoponera spoliata (Emery, 

1895), Gnamptogenys semiferox Brown, 1958 e Bothroponera tesseronoda (Emery, 1877), 

foram raramente documentados e somente interagindo com nectários extraflorais.  

Assim, as espécies pertencentes ao grupo das poneromorfas, embora 

preferencialmente predadoras, também podem exibir comportamento de forrageio 

diferenciado quando buscam ou encontram fontes açucaradas como recurso. Além disso, 

também podem exibir comportamentos semelhantes às das subfamílias que são mais 

especializadas na busca e no uso desses recursos, tais como Myrmicinae, Formicinae ou 

Dolichoderinae.  
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Tabela 1: Resumo de 22 estudos de interações entre poneromorfas e hemípteros e as localidades de ocorrência das interações. 1, Myers (1929); 2, Evans 

; Leston (1971); 3, Souza ; Francini (2010); 4, Delabie (1990); 5, Marques et al. obs. pess; 6, Weber (1946); 7, Lachaud  et al. (1982); 8, Lachaud 

(1982); 9, Pratt (1989); 10, Lachaud (1990); 11, García-Pérez et al. (1991); 12, Dejean ; Lachaud (1992); 13, Valenzuela-González et al. (1995); 14, 

Moreira et al. 2000; 15, Del-Claro ; Oliveira (1996); 16, Del-Claro ; Oliveira (1999); 17,  Del-Claro ; Oliveira (2000); 18, Moreira ; Del-Claro (2005); 

19, Del-Claro et al. (2006); 20, Bächtold ; Del-Claro (2013); 21, Rodrigues ; Cassino (2011); 22, Campos ; Camacho (2014). 

 

 Subfamília Espécies de formigas Espécies de hemípteros Família Localidade Referência 

Ectatomminae Ectatomma brunneum Guayaquila xiphias Membracidae Brasil 21 

 Ectatomma brunneum         Enchenopa brasiliensis 

 

Membracidae Brasil 14, 18, 19 

 Ectatomma edentatum   Guayaquila xiphias 

 

Membracidae Brasil 15, 16, 17 

 Ectatomma ruidum 

 

Ectatomma ruidum 

  Membracídeos sem identificação 

 

  Hemípteros sem identificação 

 

 USA, México 

 

Panamá 

6, 7 

 

9 

 Ectatomma ruidum Hemípteros sem identificação 

 

 México 10 

 Ectatomma tuberculatum 

 

Hemípteros sem identificação 

 

 México 11 

 Ectatomma tuberculatum 

 

Ectatomma tuberculatum 

Membracídeos sem identificação 

 

Toxoptera aurantii 

 

 

Aphididae 

Brasil, USA 

 

Brasil, 

5, 6 

 

5, 8, 12, 13, 
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Ectatomma tuberculatum 

 

Ectatomma tuberculatum 

 

Ectatomma tuberculatum 

 

 

Aphis gossypii 

 

Aphis spiraecola 

 

Hemípteros sem identificação 

 

Aphididae 

 

Aphididae 

México, 

 

Brasil 

 

Brasil 

 

Brasil 

20 

 

20 

 

20 

 

22 

Ponerinae Odontomachus bauri 

 

Xedreota tuberculata Cicadellidae Brasil 3 

 Odontomachus haematodus 

 

Membracídeos sem identificação  Brasil 4, 5 

 Odontomachus insularis Mnemosyne cubana 

 

Cixiidae Cuba 1 

 Odontomachus troglodytes 

 

Odontomachus troglodytes 

 

Toxoptera aurantii 

 

Stictococcid sjostedti 

 

Aphididae  

 

Coccidae 

Gana 

 

Gana 

2 

 

2 
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Tabela 2: Resumo de 42 estudos descrevendo ou notificando interações entre poneromorfas e nectários 

extraflorais e localidades de ocorrência das interações. Em alguns casos, os estudos foram realizados 

em laboratório e foram discriminados na tabela como Experimental (nesses casos também nem sempre 

está explícito o local de coleta da formiga estudada). 1, Cook (1904,1905); 2, Koptur (1984); 3, 

Bentley (1977a); 4, Bentley (1976); 5, Bentley (1977b); 6, Schemske (1980); 7, Fisher ; Zimmerman 

(1988); 8, Devries (1991); 9, Oliveira ; Pie (1998); 10, Rickson ;  Rickson (1998); 11, De la Fuente ; 

Marquis (1999); 12, Schemske (1982); 13, Bennett ; Breed (1985); 14, Altshuler (1999); 15, Del-Claro 

et al. 1996; 16, Pratt (1989); 17, Passera et al. 1994; 18, Agarwal ; Rastogi (2009); 19, Pérez-Lachaud 

et al. (2006); 20, Oliveira ; Freitas (2004); 21, Blüthgen et al. (2004); 22, Santos ; Del-Claro (2001); 

23, Gibernau et al. (2007); 24, Guimarães Jr. et al. (2006); 25, Mondal et al. (2013); 26, Lange et al. 

(2009); 27, Dáttilo et al. (2014); 28, Apple ; Feener (2001); 29, Korndörfer ; Del-Claro (2006); 30, 

Nascimento ; Del-Claro (2010); 31, Byk ; Del-Claro (2010); 32, Nahas ; Del-Claro (2011); 33, 

Assunção et al. (2014); 34, Assunção et al. (2014); 35, Vilela et al. (2014); 36,Valenzuela-González et 

al. (1995); 37, Schatz et al. (1995); 38, Weber (1946); 39, Costa et al. (1992); 40, Horvitz ; Schemske 

(1984); 41, Jaffe et al. (1989); 42, Dejean ; Suzzoni (1997); 43, Campos ; Camacho (2014). 
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Subfamília 
Espécies de formigas Localidade Referência 

Heteroponerinae 

 

Acanthoponera sp. 

 

Brasil 9 

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum 

 

Estados Unidos 1, 26, 36 

 Ectatomma tuberculatum Costa Rica 2, 3, 4, 5, 28 

 

 Ectatomma tuberculatum 

 

Panamá 7, 8, 11, 12 

 Ectatomma tuberculatum  Brasil 22, 27, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 43 

 

 Ectatomma tuberculatum Estados Unidos 38 

 Ectatomma brunneum Brasil 22, 24, 39 

 Ectatomma ruidum 

 

Experimental 6, 37 

 Ectatomma ruidum 

 

Panamá 7, 8, 12, 16 

 Ectatomma ruidum 

 

México 17, 19 

 Ectatomma ruidum 

 

Costa Rica 

 

28 

 Ectatomma ruidum 

 

México 

 

41 

 Ectatomma permagnum 

 

Brasil 15, 30, 31 

 Ectatomma edentatum 

 

Brasil 20, 32, 33 

 Ectatomma edentatum 

 

México 26 

 Ectatomma planidens 

 

México 26 

 Ectatomma planidens 

 

Brasil 30, 33 

 Ectatomma opaciventre 

 

Brasil 30, 31 

 Ectatomma sp. 

 

Brasil 9, 14, 22, 29, 35 

 Rhytidoponera spoliata 

 

Austrália 21 

 Gnamptogenys semiferox 

 

Brasil 35 

Ponerinae Bothroponera tesseronoda Índia 18 

 Diacamma sp. Sri Lanka, India, Malaysia 

 

10 

 Neoponera villosa México 26 

  

Neoponera villosa 

 

 

Brasil 

 

22, 31, 34 

 Neoponera foetida 

 

Brasil 31 

http://www.antcat.org/catalog/429497
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 Neoponera obscuricornis 

 

Brasil 31 

 Neoponera unidentata 

 

México 40 

 Neoponera sp. 

 

Costa Rica 5 

 Neoponera sp. 

 

Panamá 8 

 Neoponera sp. 

 

Índia 25 

 Odontomachus brunneus Panamá 7 

    

 Odontomachus hastatus Guiana Francesa 23 

 

 Odontomachus laticeps 

 

Panamá 7 

 Odontomachus ruficeps 

 

Australia 21 

 Pachycondyla striata 

 

Brasil 31 

Ponerinae Platythyrea conradti México (em laboratório) 42 

Paraponerinae Paraponera clavata  Costa Rica 13 
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Inferências Ecológicas 

 

Os hemípteros podem causar danos às plantas hospedeiras, no entanto, quando estão 

associados às formigas, essa interação pode ser benéfica às plantas (BUCKLEY, 1987; WAY ; 

KHOO, 1992; STYRSKY ; EUBANKS, 2007). Com a finalidade de proteger os hemípteros, as 

formigas podem atacar, predar ou dificultar a atividade de outros herbívoros, beneficiando a 

planta indiretamente (EUBANKS ; STYRSKY, 2006; PERFECTO ; VANDERMEER, 2006). 

Embora existam relatos de que essas interações sejam prejudicais para a planta, 73% dos estudos 

revistos por Styrsky ; Eubanks (2007) relatam consequências positivas para a planta hospedeira 

decorrentes das interações entre formigas e hemípteros.  

Inúmeros trabalhos apontam que as formigas presentes em tais interações podem ser 

eficazes para realizar controle biológico em sistemas agrícolas (KHOO ; HO, 1992; 

VANDERMEER, et al. 2002; EUBANKS ; STYRSKY, 2006; PERFECTO ; VANDERMEER 

2006; JHA et al. 2012), já que as formigas podem predar ou reduzir a atividade de outros 

herbívoros supostamente mais prejudiciais para o “fitness” das plantas (VANDERMEER, et al. 

2002). Dessa maneira, a ocorrência das interações entre formiga-hemíptero podem acarretar em 

efeitos negativos na densidade e riqueza de espécies de vários insetos herbívoros, assim como 

efeitos positivos na densidade dos hemípteros associados (STYRSKY ; EUBANKS, 2007). Os 

efeitos benéficos que as plantas podem obter a partir da interação formiga-hemíptero também 

ocorrem quando as formigas se associam a nectários extraflorais, uma vez que as formigas podem 

matar ou perturbar a atividade dos herbívoros que se aproximarem da planta (RICO-GRAY ; 

OLIVEIRA, 2007). 

Quanto às consequências a partir das interações de nectários extraflorais, hemípteros e 

poneromorfas, o gênero que se destaca é Ectatomma. No início do século XX, E. tubercutalum 

foi observada interagindo com nectários extraflorais do algodão (Gossypium spp: Malvaceae), 

causando um decréscimo nas populações de herbívoros (larvas de Anthonomus grandis Boheman, 

1843, Curculionidae) danosos à planta (COOK, 1904; 1905). A partir desse registro, a espécie foi 

indicada para ser usada em um dos mais antigos programas de controle biológico dos Estados 

Unidos (COOK, 1904; 1905). E. ruidum também foi sugerida para seu uso em programa de 

controle biológico a partir de observações realizadas sobre a interação com hemípteros e 
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nectários extraflorais em cultivo de algodão e citros (WEBER, 1946).  

Alguns trabalhos no Cerrado do Brasil mostram uma rede de benefícios entre algumas 

espécies de Ectatomma (assim como outras espécies de formigas), plantas e hemípteros (quando 

presentes em interação) e decréscimo na abundância de alguns herbívoros (DEL-CLARO et al., 

2006). No geral, existem poucos estudos que discorram sobre as consequências ecológicas 

envolvendo interações entre as espécies de formigas e fontes açucaradas (EUBANKS; 

STYRSKY, 2006; RICO-GRAY; OLIVEIRA, 2007) e essas precisam ser investigadas. 

 

Transmissão de Líquidos entre Poneromorfas 

 

As subfamílias mais derivadas da família Formicidae (e.g. Formicinae e Dolichoderinae) 

compartilham alimentos líquidos entre indivíduos da mesma espécie, onde o recurso coletado por 

poucos indivíduos pode ser consumido por muitos, através da trofalaxia (DEJEAN; SUZZONI, 

1997). Tal processo ocorre quando alimentos líquidos (e.g. “honeydew” e néctar extrafloral) são 

regurgitados para permitir que vários outros membros da colônia se alimentem, após inicialmente 

ser estocados em seu “estômago social” (crop) (HÖLLDOBLER, 1985). 

As poneromorfas não possuem estômago social, mas podem ser consideradas como 

precursoras no processo evolutivo para o comportamento especializado de transporte de líquidos 

(HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Tal afirmação é devido ao fato de que várias espécies do 

grupo podem transportar líquidos por diversas estratégias, muitas vezes denominadas 

pseudotrofalaxia, já que não há regurgitação (LACHAUD; DEJEAN, 1991).  

As espécies E. tuberculatum e E. ruidum transportam líquidos açucarados como 

“honeydew” e néctar extrafloral com o auxílio de suas mandíbulas (WEBER, 1946). Nesse caso, 

o líquido é retido na forma de uma gota pela ação conjugada da tensão superficial (que mantém a 

coesão do líquido) e da capilaridade (que a mantém agregada aos pelos e asperezas da região oral 

do inseto). Outras espécies como Paraponera clavata (Fabricius, 1775) (MCCLUSKEY; 

BROWN 1972, HERMAN 1975), Odontomachus troglodytes (EVAN; LESTON 1971, 

LACHAUD; DEJEAN 1991, Neoponera verenae Forel, 1922 e Neoponera villosa, Hypoponera 

sp. (HASHIMOTO et al., 1995), Ponera coarctata (Latreille, 1802) (LIEBIG et al., 1997) e 
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Platythyrea conradti Emery, 1899 (DEJEAN ; SUZZONI, 1997) também foram observadas 

transportando líquidos da mesma maneira. 

Para acumular os líquidos açucarados em suas mandíbulas, as espécies citadas acima, 

“lambem” sucessivamente tais líquidos, ao contrário de espécies pertencentes a outras 

subfamílias mais derivadas, que sugam os líquidos (PAUL; ROCES, 2003). Essa diferença no 

modo de forrageamento pode ser o reflexo da ausência de estômago social nas poneromorfas, que 

precisam acumular as gotas em suas mandíbulas e lamber, o que pode ser uma melhor estratégia 

em relação à sucção dos líquidos (PAUL; ROCES, 2003). 

No caso das espécies citadas acima, o transporte de líquidos preso às mandíbulas e o 

compartilhamento através de pequenas porções para os outros indivíduos é conhecido como 

“social bucket” (HÖLLDOBLER, 1985; HÖLLDOBLER; WILSON, 1990). Precedendo o 

compartilhamento de líquidos, a comunicação entre os indivíduos (e.g necessidade de alimento 

da colônia), pode ser realizada através de sinais de antenação entre as formigas (batidas mútuas 

usando as antenas) (HÖLLDOBLER, 1985). 

A comunicação e compartilhamento de líquidos descritos a partir de observações de O. 

troglodytes, revelaram que, após a mútua antenação, a gota de líquido foi presa com a perna um 

indivíduo para a distribuição entre os outros indivíduos da colônia através pseudotrofalaxia 

(LACHAUD; DEJEAN, 1991). Outra adaptação para o transporte de líquidos açucarados foi 

encontrado em P. conradti, onde esses líquidos ficam presos nas mandíbulas sob uma força de 

tensão superficial, onde o néctar extrafloral se fixava entre a cabeça, tórax e pernas anteriores 

(DEJEAN; SUZZONI, 1997). 

 

Conclusões 

 

A história evolutiva dos parceiros das interações descritas, tanto as formigas, quanto as 

angiospermas e os hemípteros, conta muito sobre as atuais interações entre formiga-planta e o 

papel dos recursos disponíveis pela planta. Dessa maneira, as subfamílias Myrmicinae, 

Formicinae e Dolichoderinae tiveram uma radiação a partir do solo e da serapilheira em direção 

ao dossel da floresta acompanhando, de certa forma, a expansão das angiospermas e dos insetos 
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herbívoros, tais como os hemípteros (WILSON; HÖLLDOBLER, 2005; MOREAU, et al. 2006). 

Em contrapartida, as poneromorfas tiveram sua radiação praticamente limitada ao chão 

(WILSON; HÖLLDOBLER, 2005). Tais fatos podem ter resultado na maior especialização de 

poucas poneromorfas nas interações com plantas e recursos açucarados disponíveis na vegetação. 

Os recursos açucarados disponíveis na vegetação são considerados recursos chave que 

favorecem a estruturação das comunidades de insetos arborícolas nas florestas tropicais, 

acarretando em forte influência dos mesmos na distribuição, densidade e diversidade de formigas. 

Como tais recursos são fontes ricas em carboidrato e relativamente previsíveis, os mesmos 

podem ser de extrema importância também para diversas poneromorfas predominantemente 

carnívoras. Um número maior de espécies dessas formigas que consomem néctar extrafloral foi 

encontrado em relação ao consumo do “honeydew”, sendo que este padrão também se estende a 

todas as demais subfamílias de formigas que utilizam recursos açucarados como fontes 

nutricionais. 

O fato de que poneromorfas sejam essencialmente carnívoras pode acarretar ainda na 

raridade de estudos sobre o forrageio dessas formigas, resultando no baixo número de estudos em 

comparação às formigas onívoras. Assim, um maior número de estudos sobre as interações entre 

fontes açucaradas disponíveis na vegetação e as poneromorfas poderia revelar uma maior 

diversidade dessas formigas que também podem utilizar esses recursos. Mais investigações são 

necessárias para demonstrar a importância ecológica desses recursos açucarados para formigas 

predominantemente carnívoras, tais como as poneromorfas. 
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Resumo 

 

As formigas arborícolas possuem elevada diversidade e biomassa. A manutenção da 

preponderância deste grupo pode ser atribuída ao consumo de recursos açucarados, como o 

“honeydew”, produzido por hemípteros. Em contrapartida as formigas protegem esses insetos 

fitófagos, configurando uma associação mutualística denomidada trofobiose. Tais interações 

ocorrem em ampla gama de plantas hospedeiras e ambientes, incluindo os sistemas agrícolas. 

Esse estudo foi realizado em dois agrossistemas cacaueiros, “cabruca” (CA) e “derruba total” 

(DT) no Sul da Bahia, Brasil, com os objetivos de avaliar: (i) diversidade de interações, (ii) 

composição da comunidade de formigas e hemípteros e (iii) distribuição das trofobioses de 

acordo com o local de suas ocorrências no cacaueiro (fruto, flor e folhas novas (lançamentos)). 

Aleatoriamente, foram alocadas três parcelas de 50 x 25 m
2
 e durante as estações (verão, outono, 

inverno e primavera), foram amostradas as espécies de formigas e hemípteros que ocorreram 

simultaneamente nas árvores de cacau (Theobroma cacao L., Malvaceae). Nós encontramos 

elevado número e ampla diversidade de trofobioses em ambos agrossistemas, similarmente a 

                                                        
2 Manuscrito em preparação para ser submetido na revista Annales de la Société Entomologique 

de France. 
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estudos realizados em florestas tropicais. A diversidade de espécies envolvidas nas trofobioses foi 

superior no agrossistema DT em comparação com a CA, possivelmente devido à maior densidade 

de cacaueiros encontrados em DT e a uma maior disponibilidade de recursos alternativos em CA. 

A composição das espécies envolvidas em trofobioses apresentaram diferenças consideráveis 

entre os agrossistemas estudados e de acordo com o local da interação no cacaueiro (flor, fruto e 

folhas novas (lançamento)). Não há estudos que comparem as interações de acordo com o local 

da planta em que ocorrem e entre os agrossistemas. A elevada diversidade de interações 

encontradas no presente estudo provavelmente se deve ao fato de que em sistemas agroflorestais 

há maior oferta e diversidade de nichos quando comparado com sistemas de plantio 

convencionais. 

Palavras-chave: Trofobiose; mutualismo; sistemas agroflorestais; Theobroma cacao. 

 

Introdução  

 

Nos sistemas agroflorestais (SAFs) são empregadas práticas agrícolas em que o cultivo é 

realizado em consórcio com espécies arbóreas (frutíferas ou madeireiras) (Ashley et al. 2006). Os 

SAFs são apontados como modelos de cultivo sustentáveis e capazes de manter a diversidade de 

espécies semelhantes a áreas nativas (Perfecto et al. 1996). Tais sistemas buscam relacionar 

conservação da biodiversidade dos biomas e desenvolvimento socioeconômico (Izac & Sanchez 

2001, Perfecto & Vandermeer 2008). Nesse sentido, cultivos agroflorestais de cacau (Theobroma 

cacao L., Malvaceae) representam um exemplo bem sucedido de produtividade aliada à 

conservação da biota (Philpott et al. 2006, Schroth et al. 2011, Cassano et al. 2014). 

Dentre os diversos artrópodes encontrados nos SAFs, as formigas representam um 

importante componente da paisagem, inclusive em agrossistemas cacaueiros (Delabie et al. 

2007), considerando também o dossel das espécies arbóreas (Room 1971, Leston 1978, Delabie 

1990). Nesses ambientes de dossel, as inúmeras espécies de formigas arborícolas são 

preponderantes em termos numéricos e de biomassa (Beattie 1985; Hölldobler & Wilson 1990). 

Essa notável preponderância do grupo pode ser atribuída ao consumo de recursos com maior 

probabilidade de serem encontrados e com alto valor energético, como os líquidos açucarados 

(Blüthgen et al. 2003, Davidson et al. 2003, Marques et al. 2015). 
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O “honeydew” exemplifica um dos recursos encontrados nas plantas (Buckley 1987). 

Esse líquido/secreção açucarado é a seiva elaborada, sugada, metabolizada e excretada pelos 

hemípteros a partir de sua planta hospedeira (Way 1963, Buckley 1987).  Possui carboidratos e 

aminoácidos essenciais e, por isso, é consumido por uma elevada diversidade de formigas 

(Beattie 1985). Como o “honeydew” representa um importante recurso, as formigas arborícolas 

buscam resguardá-lo ativamente (Blüthgen et al. 2000). Ao consumir e “defender” esse líquido 

açucarado, as formigas geralmente conferem proteção aos hemípteros contra seus predadores, 

patógenos e parasitas naturais (Way 1963, Buckley 1987, Delabie 2001).  

A interação entre formigas e hemípteros é denominada trofobiose (Delabie 2001) e por 

configurar benefícios para ambos os insetos é considerada como uma relação mutualística. As 

espécies de formigas arborícolas que atendem seus hemípteros trofobiontes são geralmente 

territoriais, onívoras e pertencem em geral às subfamílias Myrmicinae, Formicinae e 

Dolichoderinae (Rico-Gray & Oliveira 2007), porém às vezes também são listados alguns 

gêneros pertencentes a subfamílias essencialmente carnívoras, como Ectatomminae e Ponerinae 

(Marques et al. 2015). Os trofobiontes atendidos, geralmente, pertencem às subordens de 

hemípteros Auchenorrhyncha (i.e. Membracidae) e Sternorrhyncha (i.e. Aphididae, 

Pseudococcidae) (Delabie 2001).  

Associações mutualísticas são documentadas envolvendo uma alta diversidade de plantas, 

formigas e hemípteros em diversos ambientes (Beattie 1985, Buckley 1987, Rico-Gray & 

Oliveira 2007), incluindo cultivos tropicais, como o cacau (Delabie 1990, 2001). Os cultivos 

agroflorestais de T. cacao são bastante empregados em regiões tropicais (Cassano et al. 2009) e 

diferenças no manejo e estrutura da vegetação que compõem agrossistemas distintos podem 

influenciar essas trofobioses (Perfecto et al. 1996). 

Os sistemas de “cabruca” e “derruba total” são exemplos de diferentes agrossistemas 

cacaueiros adotados no Sul da Bahia, Brasil (Delabie et al. 2007). A “cabruca” é composta por 

árvores de dossel da Mata Atlântica nativa que sombreiam o cultivo (Sambuichi 2006). No 

sistema de “derruba total”, a vegetação nativa é completamente removida e o sombreamento do 

cacau é realizado de forma parcial com árvores de interesse econômico juntamente com a 

leguminosa exótica Erythrina sp. (Delabie et al. 2007). 

 De maneira geral, as trofobioses nos cacaueiros podem ser encontradas nos pedúnculos 
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ou no corpo de flores, frutos e lançamento foliar (brotos novos) (Bondar 1939). A distribuição 

dessas associações em plantas como o cacaueiro, pode estar relacionada à espécie de hemíptero e 

a quantidade e composição do “honeydew” (Bristow 1991).  

As interações formiga-hemíptero exibem padrões complexos que variam de acordo com a 

heterogeneidade de cada ambiente (Cushman & Addicot 1991). Dessa forma, espera-se que as 

características intrínsecas de cada local em que ocorrem, influencie a composição das espécies 

associadas, bem como o resultado dessas interações (Cushman & Addicot 1991). Assim, o 

objetivo desse estudo é comparar o espectro das associações formiga-hemíptero nos 

agrossistemas de “derruba total” e “cabruca” no sul da Bahia, Brasil. Especificamente, 

comparamos esses dois ambientes quanto a: (i) a diversidade de interações, (ii) a composição das 

assembleias de formigas e hemípteros e (iii) a distribuição das trofobioses de acordo com o local 

de suas ocorrências no cacaueiro (fruto, flor e folhas novas (lançamentos)).  

 

Material e Métodos 

 

Área do estudo 

O estudo foi realizado em dois diferentes sistemas de plantio de cacau, “derruba total” 

(DT) e “cabruca” (CA). As áreas estudadas estão sob o domínio do bioma da Mata Atlântica 

(Delabie et al. 2007), clima classificado como AF (quente e úmido) de acordo com Köppen 

(1936) e temperaturas anuais que variam de 20 a 25°C (Santana et al. 2005). As áreas de DT 

pertencem às áreas experimentais do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPLAC), Ilhéus, BA, 

Brasil (14°45'S, 39°13'O). As plantações estudadas somam uma área de 600 ha, com 

sombreamento monoespecífico, em geral pela espécie Erythrina sp. (Fabaceae). As árvores de T. 

cacao encontram-se plantadas a intervalos de três metros, já as Erythrina sp. estão distribuídas a 

intervalos de 25 m. 

 Já em CA, a área de plantio é sombreada por árvores nativas de Mata Atlântica 

(Sambuichi 2006). Nesse ambiente, as áreas estudadas estão situadas nas seguintes fazendas: 

Fazenda São Francisco (14°45'04"S, 39°13'11"O), Fazenda Primavera (14°47'34"S, 39°12'44"O) 

e Fazenda Nossa Senhora da Vitória (14°45'55"S, 39°12'07"O), todas situadas no município de 

Ilhéus, Bahia. 
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Amostragem dos trofobiontes 

Aleatoriamente, foram demarcadas seis parcelas de 50 x 25 m
2
 em diferentes locais de 

plantio de cacau (três em cada sistema). No ano de 2014, a cada estação (verão, outono, inverno e 

primavera), foram coletadas as espécies de formigas e hemípteros que ocorreram em interação 

em T. cacao dentro destas parcelas. Para isso, em cada cacaueiro foi realizado aproximadamente 

cinco minutos de observação por toda a planta, focalizando os locais onde as interações ocorrem 

com maior frequência: flor, folhas novas (lançamentos foliares) e fruto. 

 

Identificação das espécies 

As espécies de formigas foram identificadas no Laboratório de Mirmecologia do 

CEPEC/CEPLAC, através do auxílio das chaves de identificação disponíveis e por meio de 

comparação com a coleção de referência. Os espécimes de hemípteros foram enviados e 

identificados até espécie ou gênero por especialistas no Museu de Zoologia da Universidade de 

São Paulo (Dra. Olívia Evangelista) e Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Jaboticabal 

(Dra. Ana Lúcia Benfatti Gonzalez Peronti), que identificaram os grupos Pseudococcidae e 

Membracidae, respectivamente. No entanto, em muitos casos, os membracídeos não puderam ser 

identificados a nível específico e, por isso, foram agrupados no grupo Membracidae para efeito 

de análise. 

 

Análise de dados 

Para avaliar a diversidade de interações, assim como a composição das diferentes espécies 

de hemípteros e formigas, foi construída uma matriz com os registros das interações observadas: 

presença/ausência de determinada espécie de formiga interagindo com determinada espécie de 

hemíptero. Para determinar se existe diferença no número médio de interações observadas e 

diversidade de interações (número médio de pares de espécies interagindo), de acordo com o tipo 

de agrossistema estudado (CA=cabruca e DT=derruba total), foi aplicado o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney, com o auxílio do software Systat 10 (SPSS 2000).   

Para avaliar se existem diferenças na ocorrência das principais espécies de formigas (com 

pelo menos seis registros) associadas às diferentes famílias de hemípteros, foi utilizada a 
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frequência de ocorrência dessas interações e calculado a similaridade entre as diferenças espécies 

de formigas. Para ilustrar tais diferenças de associação das espécies com as famílias de 

hemípteros, foi realizada uma ordenação não métrica multidimensional (NMDS) utilizando a 

análise de ordenação de componentes principais (PCA), com o índice de similaridade de Bray-

Curtis como métrica de distância.  

Para avaliar se existem mudanças na composição das interações hemíptero-formiga de 

acordo com o agrossistema estudado, foi realizada uma Análise Multivariada Permutacional de 

Variância (PERMANOVA; Anderson 2001). Nesta análise, a frequência de ocorrência de cada 

interação em cada parcela foi a variável resposta, enquanto a variável preditora foi o ambiente de 

observação da interação na planta. A significância estatística foi obtida através de comparações 

com um modelo nulo (999 permutações da matriz original).  

A fim de ilustrar as possíveis diferenças de associação das trofobioses em relação aos dois 

diferentes ambientes (CA e DT), foi realizada uma análise de ordenação de componentes 

principais (PCA). Uma NMDS foi aplicada com a finalidade de ilustrar diferenças na composição 

das principais (considerando pelo menos seis registros), interações formiga-hemíptero entre os 

diferentes locais de observação das interações (flor, fruto e lançamento) e ambientes (CA e DT). 

Verificamos também a similaridade entre ambientes, a respeito dos locais da planta 

hospedeira onde as trofobioses são praticadas usando o índice de Jaccard, o qual é baseado na 

presença/ausência da trofobiose em cada local de observação e ambiente. Para fazer essas 

análises, primeiramente foi calculada a distância de dissimilaridade de Bray-Curtis e, depois foi 

obtida a distância de similaridade, utilizando o software R v. 3.2 (R Development Core Team 

2015). A similaridade de Bray-Curtis foi calculada de acordo com a seguinte fórmula: 

 

Onde N é a soma de ocorrência de todas as interações, e min(ni1,ni2) é o menor número de 

ocorrência da interação i, entre dois ambientes (no nosso caso local da planta ou o que esteja em 

comparação); Onde ni1 e ni2 são as ocorrências da i-ésima interação no primeiro e segundo 

ambiente; S é o número total de interações. 
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Resultados 

 

Diversidade de interações formiga-hemíptero 

Observamos um total de 943 interações formiga-hemíptero, envolvendo 25 espécies (15 

gêneros) de hemípteros pertencentes às famílias Aphididae, Coccidae, Membracidae e 

Pseudococcidae. Estes hemípteros foram observados em interação com 54 espécies de formigas 

(16 gêneros) pertencentes às subfamílias Dolichoderinae, Ectatomminae, Formicinae, 

Myrmicinae e Ponerinae. Dentre todas as interações observadas, 565 foram registradas no 

agrossistema “derruba total” (DT) e 378 no agrossistema “cabruca” (CA).  

Apesar de um maior número total de interações observadas em DT, não encontramos, em 

média, diferenças significativas no número de interações entre os agrossistemas estudados (U = 

0.001, n1 = 3, n2 = 3, p = 0.275; fig. 1A). Entretanto, quando consideramos a diversidade de 

interações (total de pares distintos de espécies interagindo), verificamos, em média, uma maior 

diversidade em DT em relação a CA (U = 2.00, n1 = 3, n2 = 3, p = 0.046; fig. 1B).  
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Figura 1: Número médio de interações (A) e número de pares de interação = “diversidade de interações” 

(B) formiga-hemíptero nos ambientes de Cabruca e Derruba total em Ilhéus, Bahia, Brasil. 
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No agrossistema DT, foram encontradas 47 espécies de formigas (16 gêneros) em 

interação com 23 espécies de hemípteros (15 gêneros). Enquanto que em CA, foram registradas 

26 espécies de formigas (11 gêneros) em interação com 22 espécies de hemípteros (11 gêneros). 

Os gêneros de formiga que realizaram interação com um maior número de espécies de 

hemípteros em DT foram Dolichoderus (17 espécies de hemípteros), Ectatomma (12 spp.), 

Cephalotes (10 spp.) e Solenopsis (9 spp.), enquanto que em CA, foram Azteca (16 spp.), 

Dolichoderus (12 spp.), Cephalotes (11 spp.) e Crematogaster (9 spp.) que predominaram (figura 

2A). 

Espécies pertencentes a todos os 16 gêneros de formigas foram encontradas em 

trofobioses na DT, enquanto que, em CA, os gêneros Brachymyrmex, Linepithema, 

Pseudomyrmex, Solenopsis e Tetramorium não foram encontrados em interações com nenhuma 

espécie de hemíptero (figura 2A). Em relação ao número de interações, Dolichoderus (registrado 

em 220 trofobioses) foi o gênero mais encontrado em trofobiose com hemípteros em DT, 

enquanto que em CA, o gênero Azteca (155 trofobioses) foi o mais frequente. Os outros gêneros 

não apresentaram mais do que 90 interações, em ambos ambientes (figura 2B). 
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Figura 2: Relação entre o número de espécies de hemípteros (A) e o número total de interações 

observadas (B) com os gêneros de formigas mais frequentes praticando trofobiose nos dois ambientes 

(barras escuras: derruba total; barras claras: cabruca). 

 

A interação mais comum em CA foi entre Azteca chartifex e o Membracidae Anobilia sp. 

1, sendo a primeira também a espécie de formiga que mais frequentemente foi encontrada 

associada a hemípteros (13 espécies diferentes). No agrossistema DT, entretanto, A. chartifex foi 

encontrada em associação com uma única espécie de hemíptero. Outras interações como as 

observadas entre Azteca instabilis e Anobilia sp. 3, assim como entre Camponotus crassus e o 

Aphididae Toxoptera aurantii, também ocorreram somente em CA. Ainda nesse agrossistema, 

espécies da subfamília Dolichoderinae (54,8%) foram as que mais frequentemente se associaram 

aos hemípteros (Tabela 1). De forma geral, a maior parte dos hemípteros encontrados em 

trofobioses nesse agrossistema pertence à família Membracidae (51,4%). 

Em DT, a associação mais comumente encontrada foi entre Dolichoderus bispinosus e o 

Membracidae Horiola picta. A maior parte das trofobioses encontradas nesse agrossistema 

envolveram D. bispinosus, espécie que ocorreu exclusivamente em DT. Outras interações 

notáveis foram Linepithema neotropicum e Toxoptera aurantii, juntamente com Solenopsis 

geminata e T. aurantii. Como em CA, as espécies de formigas pertencentes à subfamília 

Dolichoderinae (51%) foram as que mais frequentemente se associaram (tabela 1) e os 

hemípteros encontrados em um maior número de associação com formigas também pertenceram 

à família Membracidae (49,2%). 

 

Tabela 1: Relação entre o número de ocorrência de espécies de hemípteros em interação (N.Hem.) e 

número total de interações observadas entre a espécie de formiga e hemípteros (N.Inter) com diferentes 

espécies de formigas nos dois agrossistemas (Cabruca e Derruba total). 

Subfamília / espécie de formiga 

Cabruca Derruba Total 

N.Hem. N. Inter. N.Hem. N. Inter. 

Dolichoderinae 

     

 

Azteca chartifex 14 133 1 4 

 

Azteca instabilis 6 21 0 0 



46 

 

 

Azteca paraensis 1 1 0 0 

 

Azteca sp.01 0 0 1 1 

 

Dolichoderus attelaboides 0 0 4 4 

 

Dolichoderus bidens 12 48 10 74 

 

Dolichoderus bispinosus 0 0 12 130 

 

Dolichoderus decollatus 0 0 1 1 

 

Dolichoderus lutosus 1 1 4 8 

 

Linepithema leucomelas 0 0 1 2 

 

Linepithema neotropicum 0 0 6 32 

Ectatomminae 

     

 

Ectatomma edentatum 2 3 4 4 

 

Ectatomma tuberculatum 5 12 12 82 

Formicinae 

     

 

Brachymyrmex patagonicus 0 0 1 1 

 

Camponotus cingulatus 1 1 2 4 

 

Camponotus crassus 2 6 1 1 

 

Camponotus fastigatus 1 5 1 1 

 

Camponotus lutosus 1 1 0 0 

 

Camponotus sp. 2 5 0 0 

 

Camponotus novogranadensis 0 0 1 5 

 

Camponotus senex 1 1 0 0 

 

Camponotus trapezoideus 1 1 0 0 

 

Nylanderia fulva 0 0 1 2 

 

Nylanderia sp.01 1 1 1 1 

 

Nylanderia sp.02 0 0 2 2 

Myrmicinae 

     

 

Cephalotes atratus 11 36 10 23 

 

Crematogaster abstinens 0 0 3 8 

 

Crematogaster acuta 8 38 3 9 

 

Crematogaster carinata 0 0 1 1 

 

Crematogaster curvispinosa 6 10 4 6 

 

Crematogaster erecta 2 4 1 2 

 

Crematogaster limata 4 9 3 8 

 

Crematogaster sp.01 0 0 1 1 

 

Crematogaster sp.02 0 0 2 2 

 

Crematogaster sp.03 0 0 1 1 
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Crematogaster victima 1 1 5 7 

 

Monomorium floricola 3 5 4 17 

 

Pheidole ambigua 0 0 1 1 

 

Pheidole gr. Fallax  1 1 1 4 

 

Pheidole midas 1 1 0 0 

 

Pheidole radoszkowskii 0 0 1 1 

 

Pheidole sp.01 0 0 2 5 

 

Pheidole sp.02 0 0 1 1 

 

Pheidole sp.03 0 0 1 3 

 

Pheidole sp.04 0 0 1 1 

 

Solenopsis geminata 0 0 8 60 

 

Solenopsis sp.01 0 0 4 5 

 

Solenopsis sp.02 0 0 3 4 

 

Tetramorium simillimum 0 0 1 1 

 

Wasmannia auropunctata 6 24 6 20 

 

Wasmannia rochai 2 3 1 3 

Ponerinae 

     

 

Odontomachus haematodus 0 0 1 3 

Pseudomirmecinae 

       Pseudomyrmex gracilis 0 0 1 1 

 

 

Composição das comunidades em trofobiose 

A composição das assembleias de formigas envolvidas nas trofobioses variou 

significativamente entre os dois agrossistemas estudados (Permanova: F1,5 = 8,8; p < 0,001; figura 

3). O agrossistema CA apresentou oito espécies de formigas exclusivas (Azteca instabilis e A. 

paraensis), enquanto 26 espécies de formigas trofobiontes foram registradas somente no DT 

(Solenopsis geminata e Camponotus novogranadensis). 

Já as espécies de hemípteros diferiram pouco entre os ambientes, sendo encontradas 

quatro espécies diferentes em cada ambiente. Na CA, os hemípteros trofobiontes que foram 

exclusivos desse agrossistema foram os membracídeos Anobilia sp.3, Anobilia sp.4,  Neotynelia 

nigra, e Neotynelia sp., e em DT, foram os membracídeos Fulgoromorpha sp., Horiola arcuata, 

Nipaecoccus sp. e Tropidoscyta sp.3. Quando comparamos a associação entre as espécies de 
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formigas que participaram de um maior número de interações em relação às três famílias de 

hemípteros, verificamos a formação de três grupos distintos: G1 = oito espécies de formigas que 

ocorreram somente na “derruba total”, G2 = sete espécies que ocorreram em ambos ambientes, e 

G3 = três espécies de formigas registradas exclusivamente em CA (figuras 4 e 5). 
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Figura 3. Associação entre as interações (ao nível de gênero das formigas) observadas nos dois 

agrossistemas (cabruca e derruba total). Os triângulos representam as trofobioses que ocorreram 

exclusivamente na Cabruca e os retângulos representam as trofobioses exclusivas da Derruba Total. 
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Figura 4: Similaridade entre as interações mutualísticas por espécies de formigas (considerando somente 

as interações mais comuns) em relação à ocorrência de interações com as famílias de hemípteros nos dois 

tipos de agrossistemas (cabruca, CA, e derruba total, DT), com a formação de três grupos distintos: G1 = 

oito espécies de formigas que ocorreram somente em DT, G2 = sete espécies que ocorreram em ambos 

ambientes, e G3 = três espécies de formigas registradas exclusivamente em CA. 
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Figura 5: Associação entre as espécies de formigas e as famílias de hemípteros nos dois agrossistemas 

(cabruca e derruba total) estudados. 

 

Similaridade e composição das assembleias de formigas/hemípteros em trofobiose de acordo 

com o local de ocorrência nos cacaueiros 

A similaridade da composição das trofobioses em interações variou de acordo com os 

diferentes locais de observação (flor, fruto e lançamento) no cacaueiro em ambos os 

agrossistemas (figura 6 e figura 7). Na derruba total, as trofobioses entre fruto e lançamento 

apresentaram uma similaridade de cerca de 30%. Na cabruca, esses mesmos locais de observação 

apresentaram, praticamente, a mesma similaridade (32%). Entre os dois agrossistemas, 

encontramos uma maior similaridade nas interações que ocorreram na flor (20% de 

similaridade)(figura 6). 
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composição das trofobioses hemíptero-formiga em agrossistemas de cabruca (Flor_CA, Fruto_CA e 

lançamento_CA) e de derruba total (Flor_DT, Fruto_DT e lançamento_DT). 
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Figura 7. Ordenação não-métrica multidimensional (NMDS) das interações hemíptero-formiga 

(considerando apenas as interações observadas pelo menos seis vezes) nos agrossistemas de cabruca 

(Flor_CA, Fruto_CA e lançamento_CA) e de derruba total (Flor_DT, Fruto_DT e lançamento_DT). 
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Discussão 

 

Nós encontramos elevado número e ampla diversidade de trofobioses nos agrossistemas 

estudados, similarmente a estudos realizados em florestas tropicais (Blüthgen et al. 2000, 

Blüthgen et al. 2006). A diversidade e composição de espécies envolvidas nas trofobioses se 

diferenciaram entre os dois ambientes estudados. Era esperado encontrar tal distinção, uma vez 

que a diversidade de interações é fortemente influenciada pelo ambiente e por características 

ecológicas particulares de onde ocorrem (Cushman & Addicott 1991, Bronstein et al. 1994, 

Chamberlain et al. 2014). 

As diferenças encontradas entre os agrossistemas cacaueiros parecem ser resultado das 

características estruturais particulares que ambos exibem. Uma evidência clara de tais diferenças 

é o maior número de cacaueiros plantados por m
2
 em DT quando comparado com CA (Alvim & 

Pereira 1970).  Além disso, no agrossistema CA há maior diversidade e riqueza de espécies 

vegetais e, por consequência, maior gama de recursos e microclimas que podem beneficiar outros 

grupos, tais como Formicidae (Delabie et al. 2007, Cassano et al. 2014).  

Formigas podem reduzir o gasto energético investido na competição por “honeydew” em 

ambientes de maior complexidade estrutural (como CA), ao encontrar maior oferta de outros 

recursos (insetos e outras fontes de açúcares, como nectários extraflorais) (Blüthgen et al. 2000).  

Em outros ambientes de alta complexidade estrutural, como as florestas tropicais, relativamente 

poucas espécies de formigas arborícolas consomem “honeydew”, enquanto a maior parte das 

espécies (não-dominantes, sensu Majer et al., 1994) se alimentam de néctar extrafloral (Blüthgen 

et al. 2000).  

Outros estudos em agrossistemas cacaueiros também encontraram maior diversidade de 

formigas em interações (formiga-planta) em DT (DaRocha et al., 2015, 2016). A leguminosa 

Erythrina sp., principal árvore de sombreamento dos cacaueiros desse agrossistema nessa região, 

possui arquitetura que propicia desenvolvimento de alta diversidade de epífitas (Delabie et al. 

2007, DaRocha et al., 2016). Tais epífitas podem favorecer a abundância e diversidade de 

formigas, bem como outros insetos (DaRocha et al., 2015, 2016). Dessa maneira, agrossistemas 

de menor complexidade arbórea, mas com ampla diversidade de epífitas, tais como DT (em 
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comparação com CA), poderiam abrigar um número de espécies de formigas semelhante, ou 

próximo ao encontrado em uma mata nativa (Delabie et al., 2007). 

Outros insetos, como por exemplo, o afideo T. aurantii, abundantemente encontrado em 

diversas trofobioses do presente estudo, não foram afetados pelas diferenças estruturais dos 

agrossistemas, conforme já demonstrado na literatura (Silva, 2007). Assim como T. aurantii, 

outros hemípteros trofobiontes são escolhidos pelas formigas de acordo com características da 

planta hospedeira, padrões comportamentais, composição do “honeydew”, entre outros (Blüthgen 

et al. 2000).  

A composição do “honeydew” pode variar de acordo com a espécie de hemíptero (Maltais 

& Auclair 1952), bem como com o local na planta hospedeira em que o mesmo suga a seiva 

elaborada (Gray 1952). Entre os insetos fitófagos, os hemípteros são um dos grupos que mais se 

especializam no táxon da planta hospedeira, bem como em determinadas partes da mesma 

(Bernays & Chapman 1994). As peças bucais dos hemípteros os permitem se especializar em 

tecidos específicos da planta (Bernays & Chapman 1994). Nesse sentido, a ocorrência do 

hemíptero em determinadas partes da planta pode influenciar o local da ocorrência da trofobiose. 

No presente estudo, as diferentes trofobioses observadas foram fortemente relacionadas 

ao local de ocorrência das trofobioses no cacaueiro, além dos agrossistemas em que foram 

encontradas. As interações entre Horiola picta e as formigas E. tuberculatum e Crematogaster 

acuta, por exemplo, ocorreram exclusivamente no fruto. Também foi principalmente no fruto que 

os membracídeos Anobilia sp.1, Anobilia sp.2, Horiola picta foram encontrados em interação.  

Já o trofobionte T. aurantii foi encontrado em interações, numerosas vezes em ambos 

agrossistemas, nos lançamentos, e principalmente nas flores. Tal fato pode ter acarretado em 

maior similaridade na composição das espécies em trofobiose nas flores entre os agrossistemas. 

Já a composição de associações que ocorreram no fruto e lançamento apresentaram diferenças 

consideráveis entre os agrossistemas estudados. Porém, de maneira geral, a composição e a 

ocorrência das mais frequentes interações variaram de acordo com o local de ocorrência da 

trofobiose no cacaueiro. 

Independente do local onde ocorreram as trofobioses, as formigas trofobiontes foram 

encontradas em elevada diversidade juntamente com seus hemípteros atendidos em ambos os 

agrossistemas. O elevado número e a variedade de interações podem ser reflexo da alta 
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diversidade de insetos encontrados em ambos agrossistemas, conforme apontado por vários 

estudos (Delabie et al. 2007, Cassano et al. 2009, da Rocha et al. 2015, da Rocha et al. 2016). 

Nesse sentido, os sistemas agroflorestais do Sul da Bahia podem contribuir para a manutenção da 

diversidade de insetos, como as formigas e os hemípteros, bem como as interações entre eles. No 

contexto atual de perda de hábitats em regiões de florestas tropicais úmidas, práticas econômicas 

sustentáveis como as encontradas nos agrossistemas são fundamentais para a conservação da 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos.  
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Resumo 

 
O “honeydew” é um recurso produzido por hemípteros que pode sustentar alta diversidade 

e biomassa de formigas arborícolas. Formigas e hemípteros são componentes importantes de 

culturas tropicais, como dos agrossistemas cacaueiros (Theobroma cacao L., Malvaceae) e 

frequentemente são encontrados em associação mutualística. Nesse estudo, utilizamos redes de 

interações como ferramenta para entender sobre a estrutura da comunidade das espécies de 

formigas e hemípteros associados e possíveis consequências da variação espacial e temporal. Para 

isso, o estudo foi realizado em distintos sistemas de plantio de cacau (“cabruca” e “derruba 

total”) e as espécies associadas foram amostradas dentro de parcelas de 50 x 25 m (três parcelas 

por agrossistema). Cada amostragem ocorreu de acordo com as estações do ano de 2014. Como o 

“honeydew” representa um recurso importante e de certa maneira estável ao longo do tempo, as 

formigas dominantes ocuparam os núcleos centrais da rede. Essa monopolização de hemípteros e 

altos valores de centralidade não se modificou ao longo das estações em ambos os agrossistemas. 

Muitas associações específicas na periferia das redes de interações e a preferência das formigas 

dominantes por determinadas espécies de hemípteros pode ter ocasionado a formação de 

subconjuntos de interações, com a formação de módulos que permaneceram significativos 

                                                        
3 Manuscrito em preparação para ser submetido na revista Journal of Tropical Ecology 
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durante as estações em ambos os agrossistemas. Assim, encontramos uma rede especializada, 

modular, porém não aninhada. 

 

Palavras-chave: rede de interações, interações formiga-hemíptero, “cabruca”, formigas 

dominantes 

 

Introdução  

 

As interações ecológicas destacam-se como componentes fundamentais da biodiversidade 

(Del-Claro & Torezan-Silingardi 2006, Bascompte & Jordano 2007). O mutualismo exemplifica 

uma interação ecológica entre espécies diferentes em que há vantagens recíprocas para os 

parceiros (Boucher et al. 1982, Bronstein et al. 1994). As formigas (Hymenoptera: Formicidae) 

realizam elevada diversidade de associações mutualísticas (Oliveira  et  al. 1987, Hölldobler  &  

Wilson  1990). Em troca de recursos, tais insetos conferem proteção aos seus parceiros 

associados contra seus predadores e parasitas naturais, entre outros benefícios (Delabie 2001, 

Heil & McKey 2003, Rico-Gray & Oliveira 2007).  

Um exemplo bastante frequente de mutualismo é a interação que existe entre formigas 

com subordens de hemípteros como Auchenorrhyncha (membracídeos) e os Sternorrhyncha 

(afídeos, coccídeos e pseudococcídeos) (Delabie 2001). Nessa associação, as formigas se 

alimentam da excreção dos hemípteros (“honeydew”), proveniente da seiva elaborada de sua 

planta hospedeira (Way 1963, Buckley 1987, Delabie 2001). O “honeydew” possui alto valor 

energético e nutricional, é rico em carboidratos e aminoácidos, e é um recurso estável no 

tempo/espaço (Blüthgen et al. 2000, Styrsky & Eubanks 2007, Katayama et al. 2013), e 

considerado como um recurso-chave para as formigas arborícolas (Styrsky & Eubanks 2007). 

As formigas arborícolas dominantes podem monopolizar o “honeydew” e excluir outras 

espécies de Formicidae através da competição interespecífica (Blüthgen et al. 2000), uma vez que 

são mais agressivas e eficazes em defender seus recursos (Majer 1993, Majer et al., 1994). 

Assim, formigas dominantes podem afetar a riqueza e a distribuição tanto das demais formigas, 

quanto dos hemípteros com os quais interagem (Blüthgen et al. 2006a). Segundo Bigger (1993), a 

coexistência de diferentes espécies de formigas pode apresentar quatro ou cinco espécies 
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dominantes diferentes, cada uma com uma espécie distinta de hemíptero.  

As interações entre hemípteros e formigas são frequentes e numerosas em todas as 

latitudes, sendo alvo de estudo por numerosos pesquisadores (Way 1963, Buckley 1987, Del-

Claro & Oliveira 2000, Delabie 2001, Moreira & Del-Claro 2005, Fagundes et al. 2013). No 

entanto, a variação intraespecífica de cada grupo envolvido nesse tipo de interação é particular e 

variável de acordo com o ambiente e história de vida de cada espécie (Buckley 1987, Rico-Gray 

& Oliveira 2007, Chamberlain et al. 2014). Além disso, algumas relações mutualísticas só podem 

ser entendidas a partir do estudo da comunidade em que estão inseridas (Rico-Gray & Oliveira 

2007). Nesse sentido, a compreensão e estudo das redes mutualísticas podem prover informações 

importantes a respeito da organização e estrutura das interações entre as espécies, como as 

associações formiga-hemíptero (Rezende et al. 2007). 

Nos modelos que descrevem as redes de interações, as espécies são representadas por 

pontos (nós) e as interações por linhas em um grafo típico de associações mutualísticas 

(Bascompte & Jordano 2007). A análise de algumas métricas calculadas a partir da rede, como 

aninhamento, centralidade, especialização e modularidade permite fazer inferências sobre 

estabilidade, robustez e estrutura das associações mutualísticas (Bascompte & Jordano 2007).  No 

entanto, apenas recentemente, estudos começaram a buscar compreender a estrutura de redes de 

interações formiga-hemíptero (Staab et al. 2014, Fagundes et al. 2016, Gadelha et al. 2016, Costa 

et al. 2016). 

Importantes associações mutualísticas estão presentes tanto em ambientes naturais, quanto 

em cultivos agrícolas, ambos dependentes de um número elevado dessas interações (Buckley 

1987). Cultivos tropicais, tais como os agrossistemas de cacau (Theobroma cacao L., 

Malvaceae), exemplificam um sistema agrícola no qual há relatos de interações entre numerosas 

espécies de formigas e hemípteros (Delabie 2001, Delabie et al. 2007). Entender como essas 

associações se distribuem e se mantêm ao longo do espaço e tempo é importante para 

compreender diferentes questões relacionadas à função e estrutura da comunidade (Díaz- 

Castelazo et al. 2010), uma vez que a estrutura das redes de interações mutualísticas pode variar 

no espaço (Dáttilo et al. 2013) e tempo (Díaz-Castelazo et al. 2013), assim como ao longo das 

estações do ano (Santos et al. 2014). Dessa maneira, o presente estudo foi conduzido em dois 

tipos de agrossistemas de cacau (Theobroma cacao L., Malvaceae) no sul da Bahia, Brasil, que 
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diferem quanto à sua complexidade estrutural, com o objetivo de descrever e identificar a 

estrutura das redes de interações formiga-hemíptero dos agrossistemas e analisar sua estabilidade 

ao longo das estações do ano.  

 

Material e métodos 

 
Área de estudo 

O estudo foi realizado em dois diferentes agrossistemas de plantio de cacau (T. cacao) no 

município de Ilhéus, estado da Bahia, Brasil. No sistema de “cabruca” (CA), as áreas de plantio 

são sombreadas por árvores nativas de Mata Atlântica (Cassano et al. 2009). Nesse sistema, as 

coletas foram realizadas na Fazenda São Francisco (14°45'04"S; 39°13'11"O), Fazenda 

Primavera (14°47'34"S; 39°12'44"O) e Fazenda Nossa Senhora da Vitória (14°45'55"S; 

39°12'07"O).  Já no sistema de  “Derruba total” (DT), a densidade de cacaueiros é duas vezes 

maior que na “cabruca” e o sombreamento monoespecífico do plantio é feito por espécies do 

gênero Erythrina sp. (Delabie et al. 2007). Nesse agrossistema, as coletas foram realizadas no 

Centro de Pesquisas da Lavoura Cacaueira (CEPLAC), Ilhéus, BA, Brasil (14°45'S, 39°13'O). As 

áreas estudadas estão sob o domínio do bioma da Mata Atlântica (Delabie et al. 2007), clima do 

tipo AF (quente e úmido), de acordo com a classificação de Köppen (1936), e temperaturas 

médias anuais que variam de 20 a 25°C (Santana et al. 2005).  

 

Coleta de dados e identificação das espécies 

As coletas em campo foram realizadas em 2014, a cada estação (verão, outono, inverno e 

primavera). Aleatoriamente foram alocadas parcelas de 50 x 25 m
2
 em seis locais diferentes de 

plantio de cacau, três em cada agrossistema. Foi amostrado o número de interações e coletadas 

todas as espécies de formigas e hemípteros que estavam em interação, após a observação 

minuciosa nos locais onde costumam ocorrer (partes reprodutivas e locais de crescimento 

vegetativo).  

Após a coleta, os espécimes de hemípteros foram enviados e identificados até espécie ou 

gênero por especialistas no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (Dra. Olívia 

Evangelista) e Universidade Estadual Paulista, Câmpus de Jaboticabal (Dra. Ana Lúcia Benfatti 
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Gonzalez Peronti), que identificaram os grupos Pseudococcidae e Membracidae, 

respectivamente. Em muitos casos, os membracídeos não puderam ser identificados ao nível de 

espécie e, por isso, foram agrupados sob o táxon “Membracidae” para as análises serem 

realizadas. As espécies de formigas e afídeos foram identificadas através do auxílio das chaves de 

identificação disponíveis e por meio de comparação com a coleção de referência no laboratório 

de Mirmecologia do CEPEC/CEPLAC. Vouchers estão depositados nas coleções das instituições 

já citadas. 

 

Análises estatísticas e Redes de interações  

Para avaliar possíveis variações na composição das espécies de formigas e interações 

ocorrendo, conforme o agrossistema e as estações em que os mutualismos foram documentados, 

nós realizamos uma Análise Multivariada Permutacional de Variância (PERMANOVA; 

Anderson 2001). Nesta análise, a frequência de ocorrência de cada interação foi a variável 

resposta, já a variável preditora foi o agrossistema ou as estações do ano em que foram 

amostradas (de acordo com cada interação). Nós utilizamos a distância de similaridade baseada 

somente na presença/ausência da espécie (índice de Jaccard) e similaridade baseada na frequência 

de ocorrência (Bray-curtis). A significância estatística foi obtida através de comparações com um 

modelo nulo (999 permutações da matriz original).  

Para descrever as redes de interações, foram construídas duas redes entre formigas e 

hemíptero, uma para o sistema “cabruca” e outra para o sistema “derruba total” (com os dados 

totais). Adicionalmente foram construídas redes de interações para cada estação de acordo com 

cada ambiente. As redes apresentam arestas ponderadas com os valores totais de interações, e 

foram construídas com o auxílio do software Pajek 4.07 (Batagelj & Mrvar 1998). Cada matriz 

ponderada era composta por colunas que representavam as espécies de hemípteros e linhas que 

representavam as espécies de formigas encontradas associadas no estudo.  

Os elementos da matriz representam o número de interações entre essas espécies. Dessa 

maneira, se um elemento da matriz aij, por exemplo, é igual a 5, significa que determinada 

espécie de formiga foi encontrada cinco vezes associada com determinado hemíptero. Para 

descrever a estrutura das interações nos dois sistemas estudados, foram calculadas as métricas de 

centralidade (Grau e proximidade), aninhamento ponderado (WNODF), especialização (H2’ e d’) 
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e modularidade (Q), conforme descritos a seguir. 

As duas métricas de centralidade adotadas, grau e proximidade, foram calculados 

utilizando programa Pajek 4.07. Ambas consideram as interações de cada vértice, e descrevem a 

importância relativa de cada vértice para a estrutura da rede (Mello et al. 2015); assim, a 

centralidade determina à posição relativa de uma espécie (vértice) inserida na rede e em quantas 

interações a espécie é encontrada. O grau relativo (K) determina o número de interações que 

ocorrem em cada vértice da rede (Nooy et al. 2011). No presente estudo, tal métrica foi usada 

para calcular o número de interações entre as espécies de formigas com seus hemípteros 

associados. Definimos que, quanto maior o valor de K para determinada espécie de formiga, mais 

a mesma monopolizava o recurso (hemíptero) e a consideramos como dominante e no caso dos 

hemípteros, quanto mais eles eram monopolizados maior o valor de tal métrica. A centralidade de 

proximidade (CC) é a medida da distância entre um vértice e outro (Nooy et al. 2011). No nosso 

estudo representa o quanto é rara ou comum a interação mutualística entre determinada espécie 

de formiga com hemípteros (quanto mais baixo o valor, mais rara a interação).  

Nós calculamos o aninhamento ponderado (WNODF) de acordo com Almeida-Neto & 

Ulrich (2011), uma vez que levamos em conta a frequência das interações. O aninhamento aponta 

se as espécies que realizam poucas interações são subconjuntos de outras que realizam muitas 

dessas interações (Guimarães Jr. et al. 2006). Para determinar o índice de especialização em cada 

agrossistema, foi calculado o valor de H2’ (especialização da rede)
 
e d’ (especialização das 

populações) conforme Blüthgen et al. (2006b); esses valores variam de 0 a 1 (Dorman et al 

2009). Este índice quantitativo descreve o quão especialista (quanto mais próximo de 1 mais 

especialista) a espécie é em relação à utilização do recurso (Blüthgen et al. 2006b). Utilizamos 

esta métrica buscando entender qual é o padrão de especialização entre formigas e hemípteros 

nos sistemas estudados, levando em consideração que o hemíptero representa o recurso para as 

formigas. Essa métrica foi calculada com o uso do pacote bipartite (Dorman et al. 2009), no 

programa R (R Core Team 2016).  

Para calcular a modularidade (Q), usamos o algoritmo QuanBiMo (Dormann & Strauss 

2014). Esse algoritmo é estocástico e por isso o valor ótimo de Q foi mantido após 1000 

repetições. O valor de Q foi padronizado depois que consideramos o número de desvios padrão 

acima do valor médio registrado também em 1000 repetições (Dormann & Strauss 2014). A 
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modularidade (Q), que varia de 0 (nenhum subgrupo) a 1 (totalmente separada por subgrupos), 

indica se um grupo de espécies interage mais entre si do que com o restante da rede. Ou seja, 

mostra como a rede se estrutura ao separar os grupos de espécies mais densamente conectadas 

umas com as outras (Olesen et al. 2011). 

Resultados 

 

Ao longo das estações ano foram registradas um total de 565 interações formiga-

hemíptero no agrossistema “derruba total” (DT) e 378 no agrossistema “cabruca” (CA), 

totalizando 943 interações. Em todas as estações amostradas, encontramos um maior número de 

interações na DT do que na CA (Fig. 1A). Dentre as épocas do ano, registramos o maior número 

de interações no outono, tanto em DT (28,5% de todas as interações) quanto em CA (28%). 

Encontramos uma maior discrepância entre o número de interações dos dois agrossistemas 

durante o inverno, onde DT apresentou mais do que o dobro (135 interações) de interações 

registradas em CA (61) (Fig. 1A). Em CA, foram registradas 26 espécies de formigas (13 

gêneros) em interação com 22 espécies de hemípteros (11 gêneros), já no agrossistema DT, foram 

encontradas 47 espécies de formigas (16 gêneros) em interação com 23 espécies de hemípteros 

(15 gêneros).  

Verificamos um total de 141 diferentes pares de espécies em interação (diversidade de 

interações) em DT, enquanto que observamos um total de 100 pares em CA. No outono, 

registramos em ambos os ambientes a maior diversidade de interações (19 espécies de formigas 

com 16 de hemípteros em CA e 26 espécies de formigas associadas com 17 espécies de 

hemípteros em DT). Quando consideramos a diversidade de interações entre as estações, 

podemos observar que DT não apresenta variações entre as diferentes estações estudadas. Por sua 

vez, em CA, encontramos uma maior diversidade no outono e verão em relação às outras estações 

(Fig. 1B). 
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Figura 1: Número total de interações formiga-hemíptero (A) e número de pares de interação = 

“diversidade de interações” (B) associadas aos cacaueiros ao longo das estações nos 

agrossistemas “Cabruca” e “Derruba” total em Ilhéus, Bahia, Brasil. 

 

Encontramos diferenças significativas em relação à composição das comunidades em 

interação de acordo com os diferentes agrossistemas estudados (DT e CA) (Jaccard: F1,22 = 3,1; P < 

0,001; Bray-Curtis: F1,22 = 2,2; P < 0,001). No entanto, não encontramos mudanças significativas na 

composição da comunidade de formiga-hemíptero em interação ao longo das estações estudadas 

tanto em DT (Jaccard: F3,8 = 0,88; P = 0,93; Bray-Curtis: F3,8 = 0,82; P = 0,91), quanto em CA 

(Jaccard: F3,8 = 0,89; P = 0,1; Bray-Curtis: F3,8 = 0,1; P = 0,5).     

As espécies mais centrais nas redes diferiram conforme o agrossistema (Figura 2 e 3). Os 

maiores valores de centralidade em CA foram observados para: Azteca chartifex (K= 14; CC= 

0,57), Dolichoderus bidens (K= 12; CC= 0,49), e Azteca instabilis (K= 7; CC= 0,44). Já em DT, os 

maiores valores foram encontrados para as seguintes espécies: D olichoderus bispinosus (K= 12; 

CC= 0,5),  Ectatomma tuberculatum (K= 12; CC= 0,5) e Solenopsis geminata (K= 8; CC= 0,46). 
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Cephalotes atratus apresentou elevados valores em ambos ambientes (K=11; CC=0,43 em CA e K= 

10; CC= 0,49 em DT). Quanto aos hemípteros associados, as espécies mais centrais foram 

essencialmente as mesmas em ambos os agrossistemas: Toxoptera aurantii (K= 19; CC=0,56 em 

CA e K=34; CC=0,57 em DT), Planococcus minor (K=17; CC=0,5 em CA e K=26; CC=0,56 em 

DT) e Horiola picta (K=9; CC=0,45 em CA e K=11; CC=0,41 em DT) (Apêndice I e II). 

 

Figura 2: Rede de interações mutualísticas formiga-hemíptero no agrossistema cacaueiro “cabruca” (CA) em Ilhéus, 

Bahia, Brasil. Círculos representam as espécies de hemípteros e  quadrados representam as espécies de formigas. 

Quanto mais espessa a linha, maior o número de interações entre as espécies. As espécies mais centrais são aquelas 

que possuem um maior número de interações na rede (maior grau de centralidade). As diferentes cores separam cada 

módulo de espécies que estão interagindo. Os módulos representam as regiões da rede com elevadas densidades de 

interações entre determinado subconjunto de espécies. As espécies estão identificadas com códigos apresentados nos 

apêndices I e II. 
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Figura 3: Rede de interações mutualísticas formiga-hemíptero no agrossistema cacaueiro “derruba total” (DT) em 

Ilhéus, Bahia, Brasil. Círculos representam as espécies de hemípteros e quadrados representam as espécies de 

formigas. Quanto mais espessa a linha, maior o número de interações entre as espécies. As espécies mais centrais são 

aquelas que possuem um maior número de interações na rede (maior grau de centralidade). As diferentes cores 

separam cada módulo de espécies que estão interagindo. Os módulos representam as regiões da rede com elevadas 

densidades de interações entre determinado subconjunto de espécies. As espécies estão identificadas com códigos 

apresentados nos apêndices I e II. 

     Quanto à especialização da rede, embora o valor de H2’ tenha sido baixo, as redes 

mutualísticas formiga-hemíptero foram consideradas significativamente especializadas tanto na 

DT (H2’= 0,264, P< 0,01) quanto em CA (H2’= 0,265, P< 0,01). Formigas como Dolichoderus 

attelaboides (d’= 0,56) e Azteca paraensis (d’= 0,59) em DT, assim como Camponotus lutosus 

(d’= 0,69) e Cephalotes atratus em CA, foram as que apresentaram interações mais 

especializadas com hemípteros (apêndices III e IV). As redes apresentaram modularidade 

significativa (DT, Q= 0,35, P< 0,01; CA, Q= 0,34, P< 0,01). A modularidade e especialização da 

rede foram significativas ao longo das estações, com exceção da primavera em DT (Tabela 1 e 

apêndices do V ao XII). De forma geral, as redes não apresentaram aninhamento (DT: WNODF= 

34,68, P= 0,46; CA: WNODF= 37,73, P= 0,46). No entanto, quando tal métrica foi calculada 
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separadamente de acordo com a estação, as redes foram aninhadas em três estações em cada 

ambiente (tabela 1).   

 

Tabela 1: Descritores das redes de interações formiga-hemíptero presentes nos cacaueiros dos agrossistemas “cabruca” 

(CA) e “derruba total” (DT), para as quatro estações do ano. 

Descritores 

Agrossistemas 

CA DT 

Primavera Verão Outono Inverno  Primavera Verão Outono Inverno 

Nestedness 

(WNODF) 

22.6 21.77 25.11 22.41  44.47 17.65 23.76 15.53 

P (WNODF) 0.0001* 0.13 0.04* 0.03*  0.26 0.0001* 0.008* 0.0001* 

Especialização 

(H’2) 
0.47 0.38 0.29 0.33  0.21 0.45 0.35 0.56 

P (H’2) 0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.003*  0.07 0.0001* 0.0001* 0.0001* 

Modularidade 

(Q) 
0.48 0.49 0.35 0.35  0.28 0.29 0.35 0.48 

P (Q) 0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.001*  0.0001* 0.0001* 0.0001* 0.0001* 

Standard.Q 

(St.Q) 
13.22 8.33 5.2 4.4  4.36 9.8 7.5 13.07 

Riqueza de 

Hemípteros 
9 14 13 11  10 12 13 16 

Riqueza de 

Formigas 
13 15 18 11  22 23 25 21 
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Discussão 

 
Esse é o primeiro estudo que aborda redes mutualísticas formiga-hemíptero em 

agrossistemas. Demonstramos que as características estruturais, diferenças na heterogeneidade e 

composição florística dos agrossistemas cacaueiros influenciam a composição das espécies em 

interação ao longo do tempo, acarretando na formação de redes de interações distintas. Em ambos 

os ambientes, o núcleo central de formigas dominantes, a modularidade e especialização 

encontrados na rede podem ser reflexo da escolha dos hemípteros pelas formigas. A preferência 

das formigas dominantes pelo “honeydew” de determinadas espécies de hemípteros, por 

exemplo, pode se tornar recorrente, acarretando na formação de módulos de interações que 

podem permanecer ao longo do tempo (Ivens et al. 2016).  

O “honeydew” produzido pelos hemípteros é muito procurado pela maioria das formigas 

arborícolas (Way 1963, Buckley 1987, Delabie 2001). Assim, a ocorrência de hemípteros pode 

afetar o comportamento das formigas e as deixar mais agressivas para defendê-lo e monopolizá-

lo (Cushman & Beattie 1991), ocasionando competições interespecíficas (Majer et al. 1994, 

Blüthgen et al. 2000). A competição interespecífica entre Formicidae é certamente um fator que 

orienta a composição da assembleia de formigas arborícolas em agrossistemas cacaueiros (Majer 

et al. 1994, Dejean et al. 2003, Conceição et al. 2014).  

Assim, em ambos os sistemas de plantio de cacau, a maior parte das interações ocorreu 

através de um pequeno número de formigas arborícolas dominantes, uma vez que são 

competidoras superioras e monopolizam a maior parte dos hemípteros (Bigger 1993, Blüthgen & 

Fiedler 2004, Fagundes et al. 2016). Já as outras formigas ocorreram em poucas interações ou 

apenas uma única vez. As formigas dominantes ocupam os locais centrais das redes de interações 

e exibem os maiores valores de centralidade, já que realizam a maior parte das associações com 

hemípteros (Gadelha et al. 2016). 

 As métricas de centralidades podem relacionar-se (González et al. 2010, Mello et al. 

2015), uma vez que ambos os cálculos utilizam o número de interações. No entanto, centralidade 

por grau (K) e por proximidade (CC) descrevem padrões distintos para a rede (Mello et al. 2015). 

As interações por espécies de formigas observadas, em relação a todas as possíveis interações da 

rede, mostram que espécies como D. bispinosus, E. tuberculatum, S. geminata, Linepithema 
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neotropicum em DT e A. chartifex, D. bidens e A. instabilis em CA monopolizaram a maior parte 

dos hemípteros e, por este fato, apresentaram elevado valor de centralidade por grau. Através da 

centralidade por proximidade, podemos inferir que estas formigas fazem a maior parte de suas 

interações com as mesmas espécies de hemípteros. Assim, as espécies de formigas estão 

conectadas umas com as outras, uma vez que utilizam a mesma espécie de hemíptero como 

recurso. 

Assim como para as formigas, as métricas de centralidade indicam para os hemípteros que 

as espécies que tem o “honeydew” mais consumido, em relação a todas possíveis da rede, 

apresentam maior centralidade por grau. Já os hemípteros mais usados como recurso, apresentam 

elevada centralidade por proximidade, pelo fato destas espécies compartilharem a maior parte das 

formigas consumidoras. É importante ressaltar que, embora as formigas dominantes se 

associassem principalmente as mesmas espécies de hemíptero, as interações raramente ocorreram 

no mesmo indivíduo de planta, conforme encontrado por Fagundes et al. (2016). 

Nossos resultados apontam que a centralidade das formigas e hemípteros apresentou certa 

constância em ambos os agrossistemas ao longo das estações. As formigas como D. bispinosus e 

E. tuberculatum (DT) e A. chartifex (CA) e os hemípteros T. aurantii e P. minor compuseram o 

núcleo central das redes e tal núcleo não variou ao longo do tempo (Díaz-Castelazo et al. 2013). 

Estes resultados apontam então dois fatos importantes: primeiro reforçam a ideia de que formigas 

dominantes monopolizam o recurso e são competidoras mais eficientes, o que as posiciona 

centralmente na rede; segundo, mostra que estas duas espécies de hemípteros podem ser 

apontadas como recurso alimentar estrategicamente importante.  

No agrossistema Derruba total (DT), em todas as estações, formigas pertencentes à 

subfamília Dolichoderinae (Dolichoderus e Linepithema) foram as que mais frequentemente se 

associaram aos hemípteros, principalmente aos pertencentes à família Membracidae.  Além das 

espécies de formigas citadas, em DT, Ectatomma tuberculatum foi a espécie que mais 

frequentemente foi encontrada associada a hemípteros (principalmente também com 

membracídeos). Em CA, Azteca chartifex monopolizou a maior parte das interações em todas as 

estações. No verão e outono, tal espécie se associou principalmente a Anobilia sp.1. No inverno, 

A. chartifex foi encontrada em maior associação com Planococcus minor e na primavera com as 

ambas as espécies (Anobilia sp.1 e P. minor). 
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A maior parte das associações das formigas foram com hemípteros da família 

Membracidae em termos numéricos, o que provavelmente está relacionado com a ampla 

diversidade de espécies desse grupo encontradas no estudo. No entanto, a nível específico, as 

espécies mais monopolizadas (T. aurantii e P. minor) pertencem às famílias Pseudococcidae e 

Aphididae. A preferência das formigas dominantes por determinadas espécies de hemípteros 

pode estar relacionada à qualidade do “honeydew”, uma vez que há variação entre as espécies 

(Blüthgen & Fiedler 2004). Espécies de hemípteros pertencentes à superfamília Coccoidea (e.g. 

Pseudococcidae) e Aphididae, por exemplo, excretam um “honeydew” mais rico em nitrogênio, 

segundo Blüthgen et al. (2003). 

Nesse sentido, a monopolização de algumas espécies de hemípteros por formigas 

dominantes acarretou em um padrão significantemente modular e especializado. A modularidade 

e a especialização da rede se correlacionam de maneira positiva, uma vez que para que exista a 

formação de módulos, é necessário algum nível de especialização (Ivens et al. 2016). Espécies de 

hemípteros que foram pouco monopolizadas e de formigas que realizaram poucas interações 

foram mais especializadas em suas associações. Além desses casos, algumas espécies de 

formigas dominantes foram encontradas principalmente com determinado hemíptero, como, por 

exemplo, as interações entre C. atratus e Phormophora sp. em DT e D. bidens e Aphetea sp. em 

CA. 

Pelo fato de que as formigas podem ser oportunistas ao escolher seus hemípteros 

(recursos), as redes formiga-hemíptero podem ser menos modulares e especializadas quando 

comparadas a outros tipos de mutualismos, como os que existem entre formiga-lepidóptera e 

formiga-NEF’s (nectários extraflorais), conforme apontam Cagnolo & Tavela (2015) em revisão 

de 34 redes de interações. Além da escolha e manutenção de parceiros mutualistas, a 

sazonalidade pode afetar a modularidade e especialização da rede (Ivens et al. 2016). No entanto, 

o padrão modular e de especialização permaneceram significativos em ambos os agrossistemas 

estudados, embora seus valores tenham variado ao longo do tempo.  

As redes mutualísticas formiga-hemíptero dos agrossistemas estudados não apresentaram 

um padrão aninhado. Outros estudos, realizados na Mata Atlântica e Campo Rupestre e 

envolvendo formiga-hemíptero também não encontraram tal padrão (Gadelha et al. 2016, Costa 

et al. 2016, Fagundes et al. 2016). Não encontramos esse padrão possivelmente porque embora as 
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formigas dominantes se associem mais frequentemente a determinados hemípteros (como T. 

aurantii, P. minor), essas também se associam de forma menos frequente a quase todas as outras 

espécies de hemípteros. De fato, D. bispinosus e E. tuberculatum em DT e A. chartifex em CA 

foram encontradas associadas com mais da metade das espécies de hemípteros que ocorreram no 

estudo. No entanto, quando analisamos o aninhamento por estações, notamos a presença de 

espécies com poucas interações, associadas com espécies com muitas interações, acarretando em 

um padrão aninhado. 

Assim, mutualismo entre espécies de formigas e hemípteros depende de padrões 

fisiológicos, evolutivos e ecológicos de ambos os grupos envolvidos (Stadler & Dixon 2005), 

além do ambiente e das condições (bióticas e abióticas) em que estão inseridas (Chamberlain et 

al. 2014). Tais associações são geralmente mais oportunistas, quando comparadas com outras 

associações mutualísticas (Blüthgen et al. 2006a).  

Encontramos valores significativos de especialização e modularidade das redes formigas-

hemíptero que se mantiveram ao longo das estações.  As formigas dominantes são mais eficientes 

na defesa de recursos e território, sendo as principais beneficiadas com o “honeydew” excretado 

pelos hemípteros (Fagundes et al. 2016), e por isso ocupam o núcleo da rede e apresentaram 

elevado valor de centralidade, realizando a maior parte das associações mutualísticas no presente 

estudo. 
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Apêndice I: Lista das espécies de formigas e hemípteros encontradas em interação no agrossistema de “derruba 

total” e seus códigos correspondentes. 

Espécies de formigas Códigos Espécies de hemíptero Códigos 

Azteca chartifex 

Azteca sp. 

Azt_cha 

Azt_sp 

Neotynelia sp. 

Anobilia sp.1 

      Neo_sp 

Ano_sp1 
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Brachymyrmex patagonicus 

Camponotus cingulatus 

Camponotus crassus 

Camponotus fastigatus 

Camponotus novagranadensis 

Cephalotes atratus 

Crematogaster abstinens 

Crematogaster curvispinosa 

Crematogaster limata 

Crematogaster sp.1 

Crematogaster acuta 

Crematogaster carinata 

Crematogaster erecta 

Crematogaster sp.2 

Crematogaster sp.3 

Crematogaster victima 

Dolichoderus attelaboides 

Dolichoderus bidens 

Dolichoderus bispinosus 

Dolichoderus decolatus 

Dolichoderus lutosus 

Ectatomma edentatum 

Ectatomma tuberculatum 

Linepithema leucomelas 

Linepithema neotropicum 

Monomorium floricola 

Nylanderia fulva 

Nylanderia sp.1 

Nylanderia sp.2 

Odontomachus haematodus 

Pheidole ambigua 

Pheidole gr. fallax 

Pheidole radoszhowskii 

Pheidole sp.1 

Pheidole sp.2 

Pheidole sp.3 

Pheidole sp.4 

Pseudomyrmex gracilis 

Solenopsis geminata 

Solenopsis sp.1 

Solenopsis sp.2 

Tetramorium simillimum 

Wasmannia auropunctata 

Wasmannia rochai 

Bra_pat 

Cam_cin 

Cam_cra 

Cam_fas 

Cam_nov 

Cep_atr 

Cre_abs 

Cre_cur 

Cre_lim 

Cre_sp1 

Cre_acu 

Cre_car 

Cre_ere 

Cre_sp2 

Cre_sp3 

Cre_vic 

Dol_att 

Dol_bid 

Dol_bis 

Dol_dec 

Dol_lut 

Ect_ede 

Ect_tub 

Lin_leu 

Lin_neo 

Mon_flo 

Nyl_ful 

Nyl_sp1 

Nyl_sp2 

Odo_hae 

Phe_amb 

Phe_Fal 

Phe_rad 

Phe_sp1 

Phe_sp2 

Phe_sp3 

Phe_sp4 

Pse_gra 

Sol_gem 

Sol_sp1 

Sol_sp2 

Tet_sim 

Was_aur 

Was_roc 

Anobilia sp.2 

Aphetea sp. 

Bolbonota melaena 

Bolbonota sp. 

Coccus sp. 

Dysmicoccus sp. 

Fulgoromorpha sp. 

Horiola arcuata 

Horiola picta 

Membracidae 

Nipaecoccus sp. 

Phormophora sp. 

Planococcus minor 

Toxoptera aurantii 

Tragopa auriculata 

Tragopa sp.1 

Tragopa sp.2 

Tropidoscyta sp.1 

Tropidoscyta sp.2 

Tropidoscyta sp.3 

Ano_sp2 

Aph_sp 

Bol_mel 

Bol_sp 

Coc_sp 

Dys_sp 

Fulgorom 

Hor_arc 

Hor_pic 

Membraci 

Nip_sp 

Pho_sp 

Pla_min 

Tox_aur 

Tra_aur 

Tra_sp1 

Tra_sp2 

Tro_sp1 

Tro_sp2 

Tro_sp3 
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Apêndice II: Nome das espécies de formigas e hemípteros encontradas em interação no agrossistema de “cabruca” e 

seus correspondentes códigos. 

Espécies de formigas Códigos Espécies de hemíptero Códigos 

Azteca chartifex 

Azteca instabilis 

Azteca paraensis 

Camponotus sp. 

Camponotus cingulatus 

Camponotus crassus 

Camponotus fastigatus 

Camponotus lutosus 

Camponotus senex 

Camponotus trapezoideus 

Cephalotes atratus 

Crematogaster acuta 

Crematogaster curvispinosa 

Crematogaster limata 

Crematogaster victima 

Crematogaster erecta 

Dolichoderus bidens 

Dolichoderus lutosus 

Ectatomma edentatum 

Ectatomma tuberculatum 

Monomorium floricola 

Nylanderia sp.1 

Odontomachus haematodus 

Pheidole fallax 

Pheidole midas 

Wasmannia auropunctata 

Wasmannia rochai 

Azt_cha 

Azt_ins 

Azt_par 

Cam_sp 

Cam_cin 

Cam_cra 

Cam_fas 

Cam_lut 

Cam_sen 

Cam_tra 

Cep_atr 

Cre_acu 

Cre_cur 

Cre_lim 

Cre_vic 

Cre_ere 

Dol_bid 

Dol_lut 

Ect_ede 

Ect_tub 

Mon_flo 

Nyl_sp1 

Odo_hae 

Phe_Fal 

Phe_mid 

Was_aur 

Was_roc 

Anobilia sp.1 

Anobilia sp.2 

Anobilia sp.3 

Anobilia sp.4 

Aphetea sp. 

Bolbonota melaena 

Bolbonota sp. 

Coccus sp. 

Dysmicoccus sp. 

Horiola picta 

Membracidae 

Neotynelia nigra 

Neotynelia sp. 

Phormophora sp. 

Planococcus minor 

Toxoptera aurantii 

Tragopa auriculata 

Tragopa sp.1 

Tragopa sp.2 

Tropidoscyta sp.1 

Tropidoscyta sp.2 

Ano_sp1 

Ano_sp2 

Ano_sp3 

Ano_sp4 

Aph_sp 

Bol_mel 

Bol_sp 

Coc_sp 

Dys_sp 

Hor_pic 

Membraci 

Neo_nig 

Neo_sp 

Pho_sp 

Pla_min 

Tox_aur 

Tra_aur 

Tra_sp1 

Tra_sp2 

Tro_sp1 

Tro_sp2 
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Apêndice III: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “cabruca” (CA), em que cada espécie é 

representada por um bloco, sendo que os blocos amarelos representam as espécies de formigas e os rosas, os 

hemípteros. As interações observadas entre as espécies são mostradas por linhas de conexão, com largura de linha 

proporcional ao número de interações.  
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Apêndice IV: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “derruba total” (DT), em que cada espécie é 

representada por um bloco, sendo que os blocos amarelos representam as espécies de formigas e os rosas, os 

hemípteros. As interações observadas entre as espécies são mostradas por linhas de conexão, com largura de linha 

proporcional ao número de interações.  
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Apêndice V: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “cabruca” (CA) na primavera. As espécies de 

hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações entre as 

espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice VI: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “cabruca” (CA) no verão. As espécies de 

hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações entre as 

espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice VII: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “cabruca” (CA) no outono. As espécies de 

hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações entre as 

espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice VIII: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “cabruca” (CA) no inverno. As espécies de 

hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações entre as 

espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice IX: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “Derruba total” (DT) na primavera. As 

espécies de hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as 

interações entre as espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice X: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “Derruba total” (DT) no verão. As espécies de 

hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações entre 

as espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice XI: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “Derruba total” (DT) no outono. As espécies 

de hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações 

entre as espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Apêndice XII: Rede de interações formiga-hemíptero no agrossistema “Derruba total” (DT) no inverno. As espécies 

de hemípteros estão representadas na horizontal e as formigas na vertical. Os quadrados representam as interações 

entre as espécies, sendo que a coloração fica mais forte na medida em que o número de interações ocorre. 
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Biological invasions by exotic species are among the major threats to biodiversity worldwide. 

The pink hibiscus mealybug (PHM) Maconellicoccus hirsutus (Green 1908) (Hemiptera: 

Pseudococcidae) is an invasive mealybug species and has been reported in Brazil since 2010. 

This species is sometimes found in mutualistic associations with ants which help spreading of 

this pest besides protecting it from predators. In this study we describe for the first time 

interactions between ants and M. hirsutus in Brazil, focusing on cocoa plantations (Theobroma 

cacao L. Malvaceae) and two ornamental species (Mimosa caesalpiniifolia Benth (Mimosaceae), 

and Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae)) in the state of Bahia . We collected M. hirsutus and 

associated ants on 50 randomly selected individual plants from each of these three at three sites. 

We found 46 ant species in trophobiotic interactions with M. hirsutus. The highest ant species 

richness was found on hibiscus H. rosa-sinensis L., with 33 species recorded. We encountered 30 

ant species associated with M. hirsutus on cocoa. There were  significant differences in the ant 

community according to the site and according to the plant species surveyed. The number of 

observed interactions was highest in the cocoa “cabruca” agrosystem. These first  description of 

ant - M.hirsutus associations in Brazil is the initial step towards a better understanding of these 

mutual interactions in the Neotropics and of its impacts on the environment and agriculture. 

Keywords Theobroma cacao Ant-hemipteran interactions Mutualism Maconellicoccus hirsutus 

 

Introduction  

 

Biological invasions by exotic species are among the major threats to biodiversity and 

ecosystem maintenance worldwide (Pimentel et al. 2001; 2005). The introduction of such species 

can bring negative consequences to the native environments, as the extinction of endemic species, 

reduction of genetic variability, and disturbance in ecosystem processes (Didham et al. 2007; Vilà 

et al., 2011). In addition to the ecological losses, multiple economic impacts are also reported 

(Pimentel et al. 2005). 

The pink hibiscus mealybug (PHM) Maconellicoccus hirsutus (Green 1908) (Hemiptera: 

Pseudococcidae) is an invasive species native to Southern Asia or Australia that was first 

described in India as Phenecoccus hirsutus (Williams 1996; Goolsby et al. 2002). The species 
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was introduced to Egypt around 1908 and subsequently dispersed to many other regions of the 

world, including Africa and North and South Americas (Kairo et al. 2000; OEPP/EPPO 2005). Its 

accidental introduction to the Neotropics was relatively recent, having occurred between 1994 

and 1997 in the Caribbean region and French Guiana (Kairo et al. 2000). M. hirsutus has been 

reported in Brazil since 2010 (Marsaro-Junior et al. 2013), first in the state of Roraima and later 

in five additional states (Culik et al. 2013; Nakayama & Santos 2013; Alexandre et al. 2014; 

Morais et al. 2015;  Broglio et al. 2015).  

Maconellicoccus hirsutus infests plant hosts from over 73 plant families and 200 genera, 

including ornamental species, perennial and annual crops, and even forest species (OEPP/EPPO 

2005; Williams 1996). Ornamental plants, including some representatives of the genus Hibiscus 

(Malvaceae), are among the most common mealybug hosts (OEPP/EPPO 2005). Like many other 

hemipterans, PHM feeds on host plant phloem sap (Mani 1989; Delabie 2001). While feeding, M. 

hirsutus injects salivary toxins that cause localized stunting and distortion of plant stems, shoots 

and leaves (Williams 1996). Infestation by M. hirsutus can thus result in reduced plant growth 

and fruiting, and may even cause host plant death (Kairo et al. 2000). 

Ants are sometimes found in mutualistic association with M. hirsutus (Mahimasanthi et al. 

2014). In this type of interaction, the ants provide protection from predators while feeding on 

honeydew excreted by the sap-sucking hemipterans (Way 1963; Buckley 1987; Delabie 2001). 

The “honeydew” is composed of water, amino acids, and carbohydrates, derived from the phloem 

of the host plant and partially metabolized by the hemipteran (Way 1963).  

This mutualistic association can also result in host plant damage because ants may prey 

upon or repel natural predators of M. hirsutus (Mahimasanthi et al. 2014). In addition to 

providing protection from predators, ants also aid pest dissemination on and around the host plant 

(Buckley 1987; Delabie 2001). Because the association between ants and M. hirsutus can reduce 

predation and parasitism rates upon the latter, ants may indirectly increase PHM populations 

(Mani 1989). Biological control is the primary means of regulating M. hirsutus populations on 

crops. However, mutualisms with ants may hinder predator activity and, hence, control efforts 

(Vitullo 2009), potentially exacerbating damage to crops and other host plants (Buckley & Gullan 

1991).  
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Although mutualistic relationships between ants and hemipterans are well-documented 

(Buckley 1987; review in Delabie 2001; Blüthgen et al. 2006;), little is known about interactions 

between ants and M. hirsutus, a species with rapidly expanding distribution in the tropics. 

Furthermore, climate and resource availability in Brazil are favorable for the development of this 

mealybug pest, and ants play an important role in their dispersal (Nakayama 2016). 

 In this study, we describe for the first time interactions between ants and M. hirsutus in 

Brazil, focusing on cocoa plantations Theobroma cacao (L., Malvaceae) and two ornamental 

species near these plantations. We analyzed these interactions in three different locations in 

Bahia, Brazil, in order to: (i) identify the ant species associated with M. hirsutus, and (ii) to 

determine whether associated ant species richness, diversity or composition vary among host 

plants or locations. 

 

Materials and Methods 

 

Host Plants 

Ant interactions with M. hirsutus were examined on three cultivated plant species: 

Theobroma cacao L.(Malvaceae) (cocoa tree), Mimosa caesalpiniifolia Benth (Mimosaceae), and 

Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae). Cocoa is an undergrowth tree that originates from the 

Amazon forest. It was introduced to southeastern Bahia in the mid-eighteenth century (Delabie 

1990) where it became an economically important crop, currently occupying an area of 

approximately 6,000 km
2
 (Delabie et al. 2007). Hibiscus rosa-sinensis and M. caesalpiniifolia 

(“sansão-do-campo”) are both ornamental species. The genus Hibiscus originates from southeast 

Asia, and H. rosa-sinensis is currently widely distributed in tropical and subtropical regions 

(Bates 1965; Beers & Howie 1992). This species is commonly found in town squares, gardens, 

and backyards throughout Brazil (Florentino et al. 2007). Mimosa caesalpiniifolia is native to 

Brazil, and, in addition to the ornamental value, is also used as hedging and for timber production 

(Ribaski et al. 2003). 
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Study area and sampling design 

Samples were collected in cocoa plantations with probable mealybug infestation in 

southeastern Bahia from July 2015 to March 2016. We visited three locations with reported M. 

hirsutus infestation (i.e., by an extension service) in the municipalities of Jequié (13°05'03"S 

40°09'49"W), Eunápolis (16°21'12"S 39°18'51"W) and Camamu (13°52'24"S 39°09'09"W). The 

Jequié and Eunápolis plantations employ a management system called "derruba total" which 

includes complete clearing of land prior to crop planting (Delabie et al. 2007). The Camamu 

cocoa plantation employs the traditional "cabruca" management method, in which crops are 

planted under a thinned forest canopy and native species are utilized for shade (Cassano et al. 

2009). Maconellicoccus hirsutus species identifications were confirmed twice, first through 

visual inspection (i.e., mealybug appearance and plant symptoms) and later in the laboratory 

using a binocular microscope. The surrounding vegetation was also searched for ants and 

mealybugs. Generally, M. hirsutus was found interacting with ants on fruits, flowers, and young 

leaves. 

At the Jequié plantation, M. hirsutus was found on T. cacao and the ornamental species 

M. caesalpiniifolia and H. rosa-sinensis. At the Eunápolis and Camamu sites it was found on 

cocoa trees and H. rosa-sinensis. In each location, we collected M. hirsutus and associated ants 

on 50, randomly selected individual plants from each of these three species (T. cacao, M. 

caesalpiniifolia and H. rosa-sinensis) by active search for five to 10 minutes. Ant specimens 

were placed in plastic vials with ethanol (96%), and transported to the “Laboratório de 

Mirmecologia” at CEPEC (UESC / CEPLAC) for identification.  

 

Statistical analysis  

We constructed a presence/absence data matrix with ant species found in association with 

M. hirsutus. We calculated observed and expected (Chao 2) richness and the Shannon's diversity 

index (H') (Shannon & Weaver 1949) using EstimateS v. 9.1 (Colwell 2013). We evaluated 

differences in sampling efficiency by comparison of species accumulation curves between host 

plants and localities. The similarity between the assemblages of ants interacting with M. hirsutus 

on different host plants and in different locations was compared with Jaccard’s index. 
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 To illustrate the differences in ant assemblages associated with M. hirsutus by host plant 

and location, a Bray-Curtis distance matrix was calculated based on species presence/absence. 

Variation in ant species composition was evaluated by non-metric multi-dimensional scaling 

(NMDS) based on Bray-Curtis dissimilarity and using species frequency of occurrence; this 

analysis was performed in R v. 3.2 (R Development Core Team 2016). 

 To evaluate if there is a change in the composition of ant communities associated with M. 

hirsutus according to plant location and plant species, we conducted a Permutational Multivariate 

Analysis of Variance (PERMANOVA; Anderson 2001). In this analysis, the frequency of 

occurrence of each ant species in each site or plant species was the response variable, while the 

predicting variables were the site and plant species where the interactions were observed. We 

used the similarity distance calculated by the Bray-curtis index. Statistical significance was 

obtained through comparisons with a null model (999 permutations of the original matrix). 

 

Results 

 

Ant-Maconellicoccus hirsutus associations 

 

We found a total of 46 ant species in trophobiotic interaction with Maconellicoccus 

hirsutus (Table 1), distributed among 17 genera and five subfamilies: Myrmicinae (43.5%), 

Formicinae (32.5%), Dolichoderinae (10.9%), Pseudomyrmecinae (10.9%) and Ectatominnae 

(2.2%). The genera with the greatest number of mutualistic interactions were Crematogaster and 

Camponotus (both with n=9) and Pseudomyrmex (n=5). The most common ant species found in 

association with M. hirsutus on all sampled plants were Camponotus blandus (n=43), 

Monomorium floricola (n=37), Camponotus fastigatus (n=30), Crematogaster victima (n=26), 

Ectatomma tuberculatum (n=25) and Camponotus crassus (n=24). Among the other ant species, 

24 were found in association with M. hirsutus from two to 16 times, while 16 species were found 

in association only once (Table 1). 

The highest ant species richness was found on hibiscus (HI), with 33 species recorded. 

The most common ant species on this plant were Camponotus blandus (n=23 records), 
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Ectatomma tuberculatum (n=14), C. fastigatus and C. novogranadensis (both recorded on 12 

plants). We found 12 ant species exclusively associated with HI, including C. novogranadensis 

(n=12), Cephalotes depressus (n=9), and Pseudomyrmex gracilis (n=3). The two Solenopsis 

species recorded in this study were observed only in HI (Table 1). Ant richness on HI, 

considering each location separately ranged from 14 to 18 species (Fig. 2). 

 We registered 30 different ant-M. hirsutus interactions on cocoa trees (CA) (Table 1). The 

most common ant species were Ca. blandus and Cr. victima (both n=20 records), M. floricola 

(n=18), Ca. fastigatus (n=17) and Cr. erecta (n= 14). Nine species were recorded exclusively on 

CA. Ants from the genus Pheidole and Rogeria subarmata were associated with M. hirsutus 

exclusively on CA. Ant richness on CA among the three locations ranged from 10 to 18 species 

(Fig. 1). We recorded 12 ant species mutualistically associated with M. hirsutus on M. 

caesalpiniifolia or “Sansão-do-campo” (SA). The most frequent species of ants were 

Camponotus crassus (n=18 records) and Monomorium floricola (n=14). Among the five species 

of ants observed exclusively on this plant, Ca. balzani was the most common (occurred on five 

plants). 

 

Similarity, diversity, and richness of ants associated with M. hirsutus 

 

We found significant differences in the ant community according to the site  (F 2,348 = 8,839, 

P <0.001) and also according to the plant species (F 2,348 = 7,155; P <0.001) studied. The 

Camamu locality had the highest ant species richness (18 spp. each on CA and HI) while 

Eunápolis had the lowest species richness (10 spp. on CA) (Fig. 2a). In general, ant richness was 

highest on CA, with the exception of Camamu (Fig. 2a). In Jequié, we recorded 12 ant species in 

association with SA, a greater number than what was found for CA in Eunápolis and Jequié (2a). 

Species diversity followed similar patterns to species richness. However, in Camamu, ant 

diversity was higher on CA than on HI (Fig. 2b). 

 The highest grouping and similarity for ant assemblages was by location (Fig. 3). The 

accumulation curves of ant species richness per plant sample series showed the highest tendency 

to stabilize in Jequié, and the lowest tendency to stabilize in Camamu (Fig. 4). The similarity 

between ant assemblages among plant species was highest in Eunápolis (47%), followed by 
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Jequié (38%) (with SA excluded due to the absence of M. caesalpiniifolia in this location), and 

Camamu (33%) (Fig. 5). 

 

Discussion 

 

Our results reveal a high diversity of ants associated to the exotic species M. hirsutus. We 

found clear differences in the composition of ant assemblages and ant species richness among 

plant species and locations, with more pronounced differences among locations. The rising slopes 

of the species accumulation curves suggest that the number of ant species capable of mutualistic 

interactions with M. hirsutus may be higher at all sampling sites. This is particularly likely for 

Camamu, where ant richness was higher and the slope of the curve was greater than the other two 

locations. 

 As expected, there were more ant species interacting with M. hirsutus on HI than on other 

plant species (Table 1). However, the number of ant species associated with M. hirsutus on CA 

was nearly the same as HI. The number of observed interactions was highest in the cocoa 

“cabruca” system at Camamu. Agroforestry techniques such as the "cabruca" system lead to 

greater floristic and structural complexity than other cocoa plantation systems; this increased 

complexity may support a greater number of species, thereby facilitating more species 

interactions (Da Rocha et al. 2016). 

 This study gathered the first data on ant-M. hirsutus interactions in the South American 

continent. Historically, the few studies reporting interactions between ants and M. hirsutus took 

place in India (Green 1908; Misra 1919; Ghose 1970; Mani 1986; Mahimasanthi et al. 2014). 

However, in contrast to our results these studies generally show low ant diversity, each one with 

a maximum of six species interacting with M. hirsutus, belonging to the genera Camponotus, 

Crematogaster, Meranoplus, Monomorium, Oecophylla, Polyrachis, Solenopsis, Tapinoma or 

Technomyrmex.  

This difference between the number of interacting ants between the previous studies in 

India and our may be due to spatial and temporal variation in the density and diversity of 

mutualistic species. For example, ecological factors (e.g., degree of inter- and intraspecific 

competition, predation) or biotic factors (e.g., climate) likely differ among locations, and this 



99 

 

may affect the diversity of ants that interact with M. hirsutus (Bronstein 1994). Moreover, India 

is the native region of M. hirsutus, and a longer period of mutual co-evolution between ants and 

M. hirsutus compared to Brazil may have lead to more specialized interactions. Ant associations 

with their mutualistic partners are generally considered opportunistic, whereas the association of 

plants and their hemipteran hosts can be highly specialized (Blüthgen et al. 2006). 

The high diversity of ants in association with M. hirsutus may partially explain PHM 

success in non-native regions. Studies have shown that in addition to wind and plant propagules, 

ants play also an important role in the dispersal of H. hirsutus (Silva et al. 1997; Nakayama & 

Santos 2013). Once established, M. hirsutus can reach high population densities and become 

detrimental to its host plants (Mani 1989). The thick cuticle of this species hinders effective 

chemical control (Silva et al. 1997; Mani 1989), and biological control is ineffective because the 

pests tend to reside in cracks and crevices in the bark, or on the dorsal surface of the leaf blade of 

the host plant (Silva et al. 1997; Mani 1989). 

Associated ants can facilitate the dispersal of sap-sucking hemipterans, and potentially 

contribute to high population densities and infestation rates (Way 1963; Buckley 1987; Delabie 

2001), typically as a direct result of ant predation upon and repellence of natural predators of the 

pests (Way 1963; Way & Khoo 1992). Ant-hemipteran interactions also have strong ecological 

impacts, because the honeydew produced by hemipterans modifies ant predation behavior and 

abundance (Blüthgen et al. 2006; Styrsky & Eubanks 2007). Here we demonstrate that high ant 

diversity has been favored by the recent introduction of the pink hibiscus mealybug in Brazil. We 

also suggest that cocoa, especially when grown under the cabruca management system, seems to 

favor ant-M. hirsutus mutualistic associations.  

 

Conclusions 

 

In the presente study we demonstrate that M. hirsutus, known by causing important 

damages to the host plants around the world, was found in mutualistic associations with a great 

diversity of ant species in three localities in Bahia State, Brazil. These results corroborate the 

generality and great ability of PHM for establishing as an invasive species. The richness and 

composition of the communities of ants associated to M. hirsutus varies according to the locality 
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and host plant species. These differences are more pronounced between the localities due to the 

different cacao agroforestry systems. The cocoa ”cabruca” system in Camamu showed a higher 

richness of ant species associated to M. hirsutus. The abundant resources provided by the cocoa 

trees and also by the shadowing trees in the  ”cabruca, may offer ideal conditions to the 

establishment of a great ant diversity and richness, consequently favoring insects and its 

interactions. The description of ant-M. hirsutus associations in Brazil is a first step to a better 

understanding of recent invasive mutualistic interactions in the Neotropics, and their impacts on 

the environment and agriculture. Further investigations, evaluating the influence of ants on the 

establishment of M. hirsutus, as well as the factors influencing the population densities of both 

taxa will be essential for better understanding these interactions. 
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Table 1 Ant species associated with the invasive hibiscus mealybug Maconellicoccus hirsutus in different plant 

species (CA = Theobroma cacao, HI = Hibiscus rosa-sinensis, and SA = Mimosa caesalpiniifolia) and localities 

(Camamu (Cam), Eunápolis (Eun.) e Jequié (Jeq), Bahia, Brazil). Values represent the number of plants observed 

hosting interactions between an ant speciesand Maconellicoccus hirsutus. 

    CA Total HI Total SA 

SUBFAMILY SPECIES Cam. Eun. Jeq.   Cam. Eun. Jeq.   Jeq. 

Dolichoderinae Dolichoderus bidens 3     3 4 

  

4   

 

Dorymyrmex pyramica   1   1 

 

6 

 

6   

 

Dorymyrmex thoracicus         

  

1 1   

 

Linepithema neotropicum 3     3 1 1 

 

2   

 

Tapinoma melanocephalum 1   1 2 

  

2 2 1 

Ectatomminae Ectatomma tuberculatum 9 2   11 10 4 

 

14   

Formicinae Brachymyrmex admotus   3 1 4 1 3 3 7   

 

Camponotus balzani         

    

5 

 

Camponotus blandus   7 13 20 2 5 16 23   

 

Camponotus crassus 1     1 1 3 1 5 18 

 

Camponotus fastigatus 4   13 17 5 

 

7 12 1 
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Camponotus novagranadensis         12 

  

12   

 

Camponotus rectangularis 4     4 

 

1 

 

1   

 

Camponotus sexguttatus         

  

1 1   

 

Camponotus (Myrmaphaenus) sp. 1     3 3 

    

2 

 

Nylanderia fulva 2     2 

    

  

 

Nylanderia guatemalensis 1     1 

    

  

 

Paratrechina longicornis   1 5 6 2 3 

 

5   

Myrmicinae Cardiocondyla emeryi  3 2   5 

 

8 

 

8   

 

Cardiocondyla obscurior     1 1 

    

  

 

Cephalotes depressus         

  

9 9   

 

Cephalotes pinelii         

    

1 

 

Crematogaster brasiliensis 1     1 1 

  

1   

 

Crematogaster carinata 5     5 3 

  

3   

 

Crematogaster curvipinosa         

    

2 

 

Crematogaster erecta 7   7 14 2 

  

2   

 

Crematogaster evallans   1   1 

  

1 1 1 

 

Crematogaster sp. 1         

    

2 

 

Crematogaster stolli         1 

  

1   

 

Crematogaster abstinens   1   1 

    

  

 

Crematosgaster victima   20   20 

 

6 

 

6   

 

Monomorium floricola 3 13 2 18 1 3 1 5 14 

 

Pheidole gp. Flavens sp. 1 1     1 

    

  

 

Pheidole gp. Flavens sp. 2 1     1 

    

  

 

Rogeria subarmata 1     1 

    

  

 

Solenopsis geminata         1 

  

1   

 

Solenopsis saevissima         

  

1 1   

 

Wasmannia auropunctata 1     1 

 

3 3 6 1 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex filiformis         

 

1 

 

1   

 

Pseudomyrmex gracilis         1 2 

 

3   

 

Pseudomyrmex gp. Pallidus sp. 1      3 3 

  

2 2 2 

 

Pseudomyrmex gp. Pallidus sp. 2         

 

1 

 

1   

  Pseudomyrmex termitarius     1 1  1   2 3   
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Fig. 1a Camponotus fastigastus interacting with Maconellicoccus hirsutus on Theobroma cacao in Camamu, Bahia, 

Brazil. 

 

 

 

Fig. 1b Wasmannia auropunctata interacting with Maconellicoccus hirsutus on Theobroma cacao in Ilhéus, Bahia, 

Brazil. 
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Fig. 2(a) Ant species richness and (b) ant diversity (Shannon’s index) associated with the invasive hibiscus 

mealybug Maconellicoccus hirsutus in three localities. Plant species: CA = Theobroma cacao, HI = Hibiscus rosa-

sinensis, and SA = Mimosa caesalpiniifolia.   
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Fig. 3 Non-metric multidimensional scaling - NMDS (Bray-Curtis distance) of ants associated with the invasive 

hibiscus mealybug Maconellicoccus hirsutus in different plant species and localities. Stress value = 0.133. 

 

Fig. 4 Ant species accumulation curves based on the number of plants sampled on different plant species (CA = 

Theobroma cacao, HI = Hibiscus rosa-sinensis, and SA = Mimosa caesalpiniifolia) and localities (CAM = Camamu, 

EUN = Eunápolis, JEQ = Jequié). 
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Fig 5. Similarity dendrogram (Jaccard’s distance) comparing the ant assemblages associated with the invasive 

hibiscus mealybug Maconellicoccus hirsutus on different plant species (CA = Theobroma cacao, HI = Hibiscus 

rosa-sinensis, and SA = Mimosa caesalpiniifolia) and localities (CAM = Camamu, EUN = Eunálopis, JEQ = Jequié). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo aborda temas importantes como o estudo das associações mutualísticas 

formiga-hemíptero em agrossistemas, bem como suas redes de interações, seus principais locais 

de ocorrência no cacaueiro e associação mutualística entre formigas e a espécie exótica M. 

hirsutus. Nesse estudo, nós encontramos elevado número e ampla diversidade de trofobioses, 

similarmente a estudos realizados em florestas tropicais, demonstrando a importância dessas 

interações em agrossistemas.  

Acreditamos que a ocorrência dos hemípteros em determinadas partes da planta pode 

influenciar o local da ocorrência das trofobioses. Diferenças na estrutura, composição florística e 

na heterogeneidade dos agrossistemas cacaueiros “cabruca” e “derruba total” podem ter 

influenciado os resultados encontrados quanto à diversidade e composição das trofobioses entre 

tais ambientes, além de distintas redes de interações. Dessa maneira, as trofobioses ocorreram de 

acordo com o tipo de agrossistema. 

Utilizamos as redes de interações para entender as conseqüências da variação espacial e 

temporal e responder a perguntas sobre estrutura da comunidade. As formigas dominantes, como 

são mais eficazes em defender seu recurso (o “honeydew”, nesse caso), ocuparam os núcleos 

centrais da rede, monopolizando a maior parte dos hemípteros; padrão que não se alterou ao 

longo das estações estudadas. A preferência das formigas dominantes por determinados 

hemípteros e associações mais específicas na periferia da rede, pode ter ocasionado a formação 

de subconjuntos de interações, separando a rede em alguns módulos. Assim, encontramos uma 

rede especializada e modular, porém não aninhada. 

Finalmente, o quarto capítulo tratou da ineteração de formigas com o pseudococcideo 

exótico M. hirsutus (cochonilha-rosada-do-hibisco), que já foi registrado em seis estados do 

Brasil, e cuja presença pode resultar na redução do crescimento, frutificação e até na morte da 

planta hospedeira. Neste estudo, demonstramos que uma grande diversidade de formigas tem sido 

favorecida com sua introdução recente no Brasil. Além disso, essa diversidade de associações 

pode ser um dos fatores que explica o sucesso de disseminação e sobrevivência da espécie em 

áreas não- nativas. Relatamos aqui que além de plantas ornamentais, onde essa espécie exótica é 

comumente encontrada, as relações mutualísticas entre M. hirsutus-formigas também ocorrem 
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com grande diversidade em plantações de T. cacao, principalmente quando cultivado no 

agrossistema "cabruca". 

No Sul da Bahia, Brasil, o agrossistema cacaueiro é um importante componente da 

paisagem. O conjunto de resultados inéditos aqui apresentados pode ser base para investigações 

experimentais ou em campo que respondam questões aplicadas como a quantificação dos efeitos 

positivos e/ou negativos das interações formiga-hemíptero para os cacaueiros ou outros cultivos, 

bem como o papel das formigas na dispersão de hemípteros de uma planta para a outra. Como as 

interações entre formigas e hemípteros foram encontradas em elevada diversidade nos 

agrossistemas, apontamos que os sistemas agroflorestais do Sul da Bahia podem contribuir para a 

manutenção da diversidade de insetos (no caso, formigas e  hemípteros), bem como das 

interações entre os mesmos.   

 

 

 


