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RESUMO

Estudos científicos visando obter informações sobre o

periodograma e comportamento outonal da saúva do nordeste, Atta

opaciceps Borgmeier, 1939 (Hymenoptera:Formicidae), foram

conduzidos na Universidade Federal do Ceará, durante o outono de

1992, com bioensaios instalados em condições de campo. Utilizaram-se

flocos de aveia como fonte de estímulo à busca de provisão por este

mirmicíneo. Verificou-se que o cereal não altera os padrões de

comportamento característicos do etograma desta espécie. A análise da

série temporal discreta indicou que na estação outonal, a saúva do

nordeste exibe atividades nos períodos de fotofase e escotofase, sendo

a atividade noturna 2,43 vezes superior à observada no período de luz.

O transporte de provisão por operárias de A. opaciceps é influenciado

pela temperatura, umidade relativa e, principalmente, pela radiação

solar cujos acmes estão inversamente correlacionados com as atividades

deste mirmicíneo fora da sede real. No período outonal o inseto exibe

maior atividade no mês de maio e menor, no mês de abril. A atividade

da saúva do nordeste na fotofase e escotofase outonal é,

respectivamente, 5,39 e 1,74 vezes supenor aos mesmos períodos

veranis. A. opaciceps mostrou-se também 2,41 vezes mais ativa no

outono do que no verão.IHGFEDCBA
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ABSTRACT

A scientific investigation was developed at the Campus of the

Federal University of Ceará, in Fortaleza County, State of Ceará,

Brazil, during the autumn of 1992. The field assays were carried out in

an infested area with six nests of the northeast leaf-cutting ant, Atta

opaciceps Borgmeier, 1939 (Hymenoptera:Formicidae) per hectare to

determine the periodogram and the behaviour patterns of the species

through the autumn. Foraging activity was stimulated by offering oat

flakes on the ants' trail which started at an exit feeding hole. The

stimulus source was placed c.a., 2,Om from the referred hole and the

worker's activity tracked through a 24-hour cycle. The time-series

analysis disclosed that the northeast leaf-cutting ant is an active insect

during the photophase and the scotophase of the autumn. However, the

scotophase activity was 2,43 times higher than that observed for the

photophase. The insect activity is affected by the air temperature, solar

radiation and relative humidity. The peak of activity is inversely

correlated to the peak of solar radiation. The insect's autumnal activity

is higher in may and lower in april. The northeast leaf-cutting ant

photophase and seotophase foraging autumnal activities were 5,39 and

1,74 times higher than those observed during the summer, respectively.

Workers of A. opaciceps were 2,41 times more aetive in the autumn

when eompared to the summer.
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Apenas dois gêneros de arumais foram capazes de garantir a

sobrevivência por meio daquilo que semeiam e colhem. O primeiro é o

novato representado por uma única espécie sobre a face do planeta, o

Homo sapiens sapiens. Em comparação, seu concorrente, as formigas

do gênero Atta ou saúvas trouxeram do berço as técnicas agrícolas e se

multiplicaram em dezoito espécies.

Adaptadas aos mais diversos ecossistemas das Américas, este

atíneo incorporou um maior número de espécies à biodiversidade

brasileira. Muito embora a constatação de que a saúva tenha descoberto

um meio de colonizar o subsolo, transformando-o em um imenso

sauveiro, tornou-se evidente o importante papel deste mirmicíneo na

manutenção do equilíbrio ecológico, não obstante os danos causados às

diversas culturas pela sua ação desfoliadora. Segundo Edward O.

Wilson, "se elas desaparecessem, centenas de milhares de espécies

senam extintas e muitos ecossistemas ficariam perigosamente

desestabilizados" .

O moderno enfoque de controle deste inseto, torna obsoleto o

nefasto uso de químicos que resulta, principalmente, em desequilíbrio

ecológico, e direciona a regulação populacional da espécie para um

controle comportamental e subsequente domesticação, através de

investigações científicas sobre as relações e integração das saúvas com

os fatores dependentes e independentes da densidade, dentro dos

biomas em que estão inseridos (SALES, 1991b).
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Com o presente trabalho, procurou-se obter informações quanto

ao periodograma da busca de provisão e comportamento outonal da

saúva do nordeste, Atta opaciceps Borgmeier, 1939

(Hymenoptera:Formicidae), em condições de campo, através da análise

do ritmo circadiano.



2 - REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Origem e distribuição

Contemporâneos dos dinossauros, os antigos himenópteros,

ancestrais das formigas do Gênero Atta, há mais de 200 milhões de

anos descobriram uma maneira de persistirem ao longo dos séculos.

Esta adaptação deveu-se, principalmente, à capacidade deste formicideo

de produzir um antisséptico de solo, de forma a proteger a prole da

inexorável carnificina de fungos, bactérias e outros microorganismos

que habitavam o subsolo desde os tempos imemoriais (GAJARDONI,

1993). Superando as adversidades impostas pela evolução natural, este

atíneo encontra-se amplamente distribuído por todo o continente

americano e incorporou um maior número de espécies/subespécies, num

total de treze, aos mais diversos ecossistemas brasileiros. Este fato

levou especialistas a admitirem ser a Região Amazônica o centro de

origem e irradiação deste mirmicíneo (ROSS, 1959; ANDREWARTHA

& BIRCH, 1984; LOFGREN & VANDER MEER, 1986; SALES,

1991a). Similarmente, SILVA (1981), aponta o sertão nordestino como

o provável centro de origem da saúva do nordeste, Atta opaciceps

Borgmeier, 1939, aonde este inseto tem ampla distribuição geográfica.

As formigas do gênero Atta habitam os ecos sistemas das

Américas do Sul, Central e sul da América do Norte, até a região do

Texas, nos Estados Unidos (PORTO et alii, 1993), entretanto, sua

ocorrência não foi comprovada no Chile, em algumas ilhas do Caribe e

3



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Canadá, nem na ilha de Fernando de Noronha, no Brasil

(GONÇALVES, 1960; MARICONI, 1970).

Trabalhos realizados por GONÇALVES (1951), GONÇALVES

(1952/1955), GONÇALVES (1960), BASTOS (1980) e

GONÇALVES (1982), demonstram as espécies encontradas no país e os

estados nordestinos de territorialidade da saúva do nordeste como

sendo:

AUa bisphaerica Forel, 1908

AUa capiguara Gonçalves, 1944

AUa cephalotes (Linné, 1758)

- Nordeste

AUa goiana Gonçalves, 1942

AUa laevigata (F. Smith, 1858)

- Nordeste

AUa opaciceps Borgmeier, 1939

- Nordeste: Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio

Grande do Norte e Sergipe.

Atta robusta Borgmeier, 1939

AUa sexdens (Linné, 1758)

AUa sexdens piriventris Santschi, 1919

AUa sexdens rubropilosa Forel, 1908

AUa sexdens sexdens (Linné, 1758)

- Nordeste

Atta silvai Gonçalves, 1982

Atta vollenweideri Forel, 1893
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2.2 -WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIm por tân c ia

A eficiência das saúvas em cortar cerca de oito toneladas de

folhas por ano, sustentou o visceral preconceito contra a mesma. Já em

1560, o padre José de Anchieta afirmava que, entre as formigas do país,

só mereciam menção "as chamadas içás, que estragavam as árvores".

Em viagem ao interior do Brasil no período de 1816 a 1822, o

naturalista francês Auguste Saint'Hilaire escreveu o famoso vaticíneo:

"ou o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil". Quase

cem anos depois, em 1928, o poeta Mário de Andrade fazia eco a esta

afirmação com o poema: " pouca saúde e muita saúva os males do

Brasil são!" (GAJARDONI, 1993).

Ao longo dos séculos, a saúva há-se constituído objeto de

preocupação pelos prejuízos ocasionados, principalmente à agricultura.

Acrescentando-se os danos verificados às construções e sua

característica de inseto abundante e vastamente distribuído

(MARICONI, 1970), foi, por muito tempo, encarada como flagelo

permanente do território brasileiro (CONCEIÇÃO, 1934). De acordo

com GAJARDONI (1993), fracassados esforços, visando a completa

erradicação deste inseto foram desenvolvidos na tentativa de solucionar

o problema. Embora continuem temidas destruidoras das plantações, as

saúvas passaram a ocupar um novo "status" no mundo moderno, uma

vez que tiveram reconhecido o importante papel na preservação dos

solos aráveis e na manutenção do equilíbrio ecológico. As panelas de

fungo dos sauveiros, localizadas no subsolo, constituem rica matéria

orgânica, que possibilita a multiplicação de bactérias, nematóides,

ácaros e outros organismos em tais profundidades (WEBER, 1966;

SALES, 1991a). A atividade de deslocamento de terra para a superfície
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contribui, segundo BUCKER & ZUCCARDI (1967), para modificar as

propriedades físico-químicas do solo e também a cobertura vegetal.

Desta forma, as saúvas arejam, revolvem e drenam diariamente

toneladas de terra e, assim, garantem a boa saúde do solo,

posteriormente enriquecido pela matéria orgânica que os insetos levam

para o interior das panelas vivas (GAJARDONI, 1993). A ação

podadora da saúva, em algumas plantas, favorece o brotação e floração,

podendo ter efeitos positivos em regiões semi-áridas, por reduzir a

transpiração vegetal (SALES, 1991a). Pesquisas realizadas por SALES

(1979) revelam a existência, na terra solta, de teores mais elevados de

fósforo, potássio, cálcio e magnésio, quando comparada aos solos

circunvizinhos. Referindo-se à utilidade da saúva, GONSALVES (1935)

destaca o consumo do abdome da tanajura pelos silvícolas da região

Amazônica como alimento de primeira qualidade. Adianta ainda,

calcado em observações de terceiros que, a prática de realizar suturas

em ferimentos com as mandíbulas dos soldados era procedimento

comum entre os indígenas. No Ceará, a tanajura é consumida crua ,

cozida ou torrada na manteiga em toda região da Ibiapaba,

principalmente Tianguá.

2.3 - Etnotaxinomia, Morfologia e Taxinomia

Segundo GONSALVES (1935), a palavra saúva é corruptela do

nome "içá-ub" cujo significado na língua tupi é formiga que se

consome. Enquanto "Içá-Bitu", "Içá-Pitu", "Bitu" ou "Pitu" referem-se

ao macho e significa formiga que se junta.

As saúvas são ainda conhecidas por várias denominações

comuns, popularmente dadas a cada espécie. Desta forma, a A.
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opaciceps Borgmeier, 1939 é também conhecida como saúva do

nordeste, saúva do sertão, saúva do sertão do nordeste e formiga de

roça (IHERING, 1928).

A morfologia das operárias, principalmente dos soldados, é de

extrema importância na identificação das espécies de saúvas

(GONÇALVES, 1942; BASTOS, 1980). Partindo desta premissa maior,

GONÇALVES (1951), GALLO et alii (1978) e BASTOS (1980)

descreveram as características peculiares das operárias de A. opaciceps

Borgmeier como sendo: coloração castanha escura ou parda; soldados

com cabeça glabra, apresentando lobos occipitais subelíptiços e sulco

occipital profundo, formando um ângulo reto no meio da cabeça; tórax

piloso com espinhos mesonotais anteriores, normalmente, rombos;

espinhos epinotais mais finos e mais longos que os descritos

anteriormente; gáster glabro, com o primeiro segmento semibrilhante ou

brilhante.

A posição taxinômica da saúva do nordeste é assim definida por

ARAÚJO E SILVA et alii (1967 e 1968), citados por MARICONI

(1970):

Ramo: Arthropoda

Subramo: Tracheata

Classe: insecta

Subclasse: Pterygogenea

Ordem: Hymenoptera

Subordem: Apocrita

Superfamília: Formicoidea

Família: Formicidae

Subfamília: Myrmicinae

. Tribo: Attini
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Gênero: A tta

Subgênero: Epiatta

Espécie: Atta opaciceps

2.4 - Biologia

As saúvas constituem um dos grupos de organização social mais

complexa. Nesta sociedade há um sistema de castas bem definido,

acompanhado por um grande polimorfismo. WILSON (1974), afirma

que existem três castas básicas: o soldado, a operária e a rainha.

Refere-se igualmente às castas de forma intermediária entre a rainha e a

operária, denominadas ergatóginas e a uma outra adicional representada

pelos machos.

PORTO et alii (1993) discorreram sobre os aspectos gerais da

fundação do sauveiro, relatando que após as primeiras chuvas de

pnmavera as castas sexuadas aladas, representadas por içás e bitús,

saem aos milhares em revoada. Minutos antes do vôo nupcial há intensa

movimentação de operárias, içás e bitús sobre a terra solta do sauveiro

e os soldados assumem uma posição bastante agressiva. O acasalamento

se dá em pleno vôo e cada içá é fecundada por vários bitús. Ao

retornarem ao solo, os machos acabam morrendo por falta de alimentos

e, as fêmeas, fecundadas e carregando numa cavidade da boca um

pedaço de fungo de sua colônia de origem, removem as asas e iniciam a

formação de um novo sauveiro, do qual serão rainhas. A içá escava um

canal que, segundo AUT OR! (1942), é reto ou levemente oblíquo e

depois, uma câmara hemiesférica ou panela. Após a escavação, o canal

é obstruido e a fêmea regurgita a pelota do micélio, regando-o com o

líquido fecal e saliva para adubá-lo. Enquanto o fungo se desenvolve, a
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rainha começa a colocar seus ovos em dois tamanhos. Os maiores são

inférteis e por isso servem de alimentação para a rainha e as larvas que

nascerão dos ovos menores e férteis. AUTUORI (1940) propõe, para o

prrmerro, o nome de ovos de alimentação e, para o segundo, ovos de

criação. A içá possui uma espermateca onde os espermatozóides

permanecem armazenados, tornando possível a fecundação e posterior

ovoposição de forma contínua por toda a sua vida, que dura cerca de 15

a 20 anos. Este processo é fundamental para a sobrevivência do

sauveiro, pois todas as outras castas são assexuadas e não vivem mais

que alguns meses.

As etapas de desenvolvimento do ciclo evolutivo são: ovo, larva

e pupa. Esta última já tem o tamanho e forma definidos do indivíduo

adulto e se distingue por ser mais clara. As operárias diferenciam-se

pela função que vão exercer e, embora haja muita discussão e teorias, a

razão desse complexo polimorfismo não está completamente

esclarecida. Assim, os soldados são responsáveis pela defesa, as

operárias ou cortadeiras coletam o material vegetal e as jardineiras, que

são as de menor tamanho, trituram esse material, tratando-o com o

líquido anal e substâncias secretadas por suas glândulas maxilares e

mandibulares para formar uma massa que servirá de substrato ao fungo.

Também cuidam das larvas, pupas e, principalmente, da rainha. SALES

(199la), realizando estudo com A. opaciceps Borgmeier, observou que

operárias desta espécie, ao chegarem à panela viva, costumam deixar o

material vegetal que estão transportando, para que outras operárias,

inclusive jardineiras, realizem a fragmentação desse material, antes da

inserção no jardim do fungo.

Referindo-se ao fun o cultivado nas panelas vivas do sauveiro,
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CUNHA (1936) relata ser o mesmo uma Mycorhiza adaptada às

necessidades da saúva.

De acordo com WILSON (1974), A. Moeler classificou o fungo

simbionte como agaricíneo e o denominou Rhozites gongylophora.

Posteriormente, os micologistas transferiram esta espécie para o gênero

Leucocoprinus. WEBER (1977) esclarece que Attamyces bromatificus

é o nome científico que, atualmente, tem sido aceito como a

classificação correta para esse basidiomiceto.

LEITÃO (1936) caracteriza-o como uma massa esponjosa cujos

micélios sustentam os detritos vegetais previamente incorporados à

panela viva. Adianta ainda que, operárias menores impedem a

contaminação por secreções salivares e anais, a mirmicacina (CUNHA,

1936), depositadas na massa fúngica. Estas operárias realizam também

uma cuidadosa poda, que impede a formação do chapéu e orrgma

pequenas dilatações brancas, gongilídias, adocicadas e ncas em

proteína.

A rejeição da massa fúngica entre colônias de mesma espécie é

descrita por WEBER (1966) como resultado da marcação feromonal

específica, sendo, portanto, realizado o refugo do fungo de outra

colônia que por ventura possa vir a ser introduzido em sauveiros

daquela espécie.

2.5 - Semioquímicos como mediadores do comportamento

Os himenópteros eusociais utilizam-se de substâncias químicas

que transmitem estímulos capazes de desencadear determinados

comportamentos nos insetos. Estes sinais regulam as interações sociais

de maior importância para a manutenção e desenvolvimento do
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sauveiro. O sucesso da colônia é obtido pelo armazenamento de energia

vegetal suficiente para o suporte de um número elevado de formas

reprodutivas, sem comprometer o suprimento vegetal futuro.

2.5.1 - Feromônios

Respondendo a este comando biológico, operárias da saúva da

mata, A. cephalotes (Linné, 1758), ao encontrarem uma fonte de

provisão, realizam o recrutamento de outras operárias numa proporção

que varia de acordo com a quantidade de feromônio deixàda na trilha.

Esta substância de ação intraespecífica também é utilizada na marcação

da trilha e da área em torno do sauveiro ou ainda nos locais de corte

do material vegetal. Experimentos de laboratório, utilizando a saúva da

mata, mostraram que, antes do transporte, folhas recém-cortadas e

folhas estocadas são marcadas com feromônios autoestimulatórios, e

que estas são as preferencialmente apanhadas, em comparação às não

marcadas. Há indícios de que estes compostos também agem como

reguladores de transporte em cadeia, da fonte de provisão até o ninho

(ROCKWOOD, 1978; BRADSHAW et alii, 1986; HOWSE, 1986 e

BLUM, 1988 apud SALES, 1991b).

2.5.2 - Aleloquímicos

Verificando os fatores que desempenham papel fundamental na

interação entre plantas e animais, CRAVEIRO & MACHADO (1986)

identificaram, no metabolismo secundário das plantas, substâncias

voláteis, de baixo peso molecular ou aleloquímicos, constituindo um

elo significativo entre a fon e produtora e o ambiente. A análise
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mostrou que os insetos selecionam a planta hospedeira por reagirem a

estas substâncias, sentindo-se atraídos ou repelidos por seus odores.

De acordo com esses autores, aleloquímicos são compostos que

atuam como mensageiros químicos no mecanismo co-evolucionário e

operam entre espécies diferentes. Enquadram-se a esta conceituação os

alomônios, cuja ação beneficia os organismos que os produzem, e os

queromônios, cujos benefícios são reservados aos organismos a que se

destinam. Os terpenóides constituem a classe mais expressiva e

numerosa dos compostos voláteis com atividade biológica, sendo o

principal constituinte dos óleos essenciais presentes em várias plantas

do Nordeste.

SALES (1986) enunciou que flores de Mahonia aquifolium são

fontes queromonais para a saúva limão, A. s, rubropilosa Forel, 1908 e

incitam todo o ritual de busca, corte e transporte de provisão.

A busca de provisão e seleção de folhas e outros materiais,

como, partes florais e frutos, são feitas mediante a observância de um

mínimo de compostos potencialmente tóxicos e não pela proximidade

que as plantas possam ter do sauveiro. Colaboram neste processo, além

de fatores bióticos, características das plantas tais como: aspecto físico

das folhas, umidade foliar, nutrientes das plantas, metabólitos

secundários e partes vegetais. Folhas de maior densidade, coriáceas e

lactíferas são menos escolhidas. Em certas épocas, folhas com maior

teor de umidade são preferidas. As folhas de feijão-de-corda, Vigna

unguiculata são cortadas intensamente pela sáuva do nordeste A.

opaciceps Borgmeier, 1939, por ocasião das chuvas veranis, sendo o

material, por diversas vezes coletado apenas 24 horas após o corte,

possivelmente para que ocorra evaporação do excesso de água. Os

metabólitos secundários afetam a seleção por causa do aproveitamento
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dos açucares diluídos no suco celular pelas operárias, como

requerimento energético para as suas funções, enquanto evitam plantas

que apresentam taninos e o alcalóide quinina. As flores são as

estruturas preferidas, de forma que o inseto só busca as folhas quando

termina o suprimento das primeiras (ROCKWOOD, 1978; HOWARD &

WIEMER, 1986; SALES, 1991a apud SALES, 1991b).

De acordo com PORTER & TSCHINKEL (1987), as

necessidades internas, o suprimento de alimento e o ambiente físico são

os fatores de maior importância no controle da busca de provisão,

sendo que este último exerce influência através de alterações nas

umidades do solo e ar, luz do dia e temperatura.

ARAÚJO E SILVA et alii (1968), investigando as plantas

preferidas pela A. opaciceps, verificaram que esta saúva corta folhas de

algodoeiro, cafeeiro, Citrus spp., Eucalyptus spp, mandioca, roseira e

outras dicotiledôneas; cana-de-açucar, milho e gramíneas silvestres.

PEQUENO (1991), investigando a busca de provisão, em

condições de laboratório, constatou que a saúva do nordeste apresenta

ritmo circadiano caracterizado por intensa atividade na escotofase, com

acme ocorrendo às 22 horas, e baixos níveis na fotofase. O autor

observou também que a escotofase estimula a movimentação e a

exposição de todas as castas assexuadas, embora o excesso de atividade

exterior à sede real não implique em incremento na atividade de busca

de provisão.

2.6 - Cronobiologia

2.6.1 - Considerações preliminares
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MARQUES et alii. (1989) referiram-se à cronobiologia como um

novo ramo das ciências biológicas, cujo objetivo de estudo é a

sincronização dos fenômenos biológicos, sob formas de expressão

rítmica. A expressão "ritmos de vida" é apresentada como sendo todos

os processos vitais, particularmente o ritmo endógeno de cada

organismo, ajustados ao ritmo exógeno da natureza, por meio de

verdadeiros relógios biológicos. Os relógios biológicos também

conhecidos como marca-passos ou osciladores endógenos compõem os

mecanismos internos de marcação do tempo, capazes de gerar ciclos

funcionais. Formas de expressão rítmica são exibidas por todas as

espécies vivas, desde organismos unicelulares até o homem. Firmando-

se em experiências comprovadas está assentada a afirmativa de que, ao

longo do processo evolutivo, os organismos que melhor se adaptaram

foram aqueles que conseguiram acompanhar e expressar a estrutura

rítmica do ambiente.

A observação de que os animais postos em situação de "ritmos

em livre curso", isto é, a ritmicidade controlada exclusivamente pelos

osciladores endógenos, têm o seu relógio biológico alterado em relação

ao tempo solar e que, ao serem submetidos ao meio, seus osciladores

internos voltam a ser ajustados segundo os ritmos ambientais,

preconizou a existência dos chamados "Zeitgebers". Estes são os

diversos ciclos ambientais capazes de regular o período e a fase dos

osciladores internos. No entanto, o que se constitui um "Zeitgeber"

para o relógio de uma espécie não afeta necessariamente o de outra.

2.6.2 - Ritmos circadianos, circanianos e circalunar
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Ainda de acordo com MARQUES et alii. (1989), "circa", em

latim, significa "ao redor", "próximo" . Ritmos circadianos são,

portanto, ritmos biológicos com período de aproximadamente 24 horas,

ou seja, aqueles sincronizados pelo ciclo claro-escuro ambiental.

Outros ritmos de periodicidade, que exibem sensibilidade aos

seres vivos são o ciclo lunar ou circalunar, com cerca de 28 dias, cuja

característica principal é a iluminação noturna proporcionada pela lua

cheia, e os ciclos anuais gerados pela seqüência recorrente e periódica

das estações ou ritmos circanianos. Os seres vivos antecipam o advento

das estações e se preparam para elas baseados em pistas temporais,

percebidas pelos seus relógios circadianos, e que se repetem ano após

ano com a diminuição ou aumento progressivo dos períodos de

claridade (fotoperíodo), gerados pelo movimento da terra.

2.6.3 - Os ritmos e os insetos

A emergência de alguns insetos de vida curta (efemerópteros), é

um ritmo endógeno e ligado às fases da lua. Os adultos emergem em

conjunto, num processo desencadeado pela lua cheia. Estes insetos têm

também atividades ligadas ao dia e à noite, mas é o ritmo circalunar

que sincroniza a maturação de toda uma população e resulta na

emergência mensal de enxames e no encontro dos sexos.

N o caso dos insetos que visitam flores para coletar néctar e

pólen, verifica-se um ajuste perfeito entre os tempos de abertura e

fechamento da flor, de ascensão do néctar e do ritmo da atividade de

forrageira do inseto. Quando o nicho é compartilhado por presas e

predadores, as várias espécies têm ritmos circadianos de

atividade/repouso, mas a duas fases se expressam em momentos
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diferentes do fotoperíodo com as presas circulando, enquanto os

predadores dormem e vice-versa. Há, no entanto, faixas de interseção

parcial das fases de atividade, o que permite que a presa e o predador

se encontrem na natureza.

Folsomia candida, um inseto primitivo gregário, tem a

periodicidade de seus ritmos de muda e ovoposição drasticamente

alongadas quando o indivíduo é isolado da colônia. Estes casos

extremos de interação da ritmicidade de diversos indivíduos ocorrem,

inclusive, entre os homens (MARQUES et alii., 1989).

2.6.4 - Os ritmos e a saúva

O perfeito conhecimento da cronobiologia apresenta extrema

importância para o controle comportamental que levará a posterior

domesticação da saúva do nordeste, A. opaciceps Borgmeier, 1939 e

demais espécies. Um obstáculo a ser superado, visando atingir este

objetivo, refere-se a indeterminação dos "Zeitgebers" deste gênero no

Brasil. Estudos realizados com a saúva do nordeste apontam que este

mirmicíneo reage e tem o ciclo de suas atividades sincronizados com

ritmos circadianos, infradianos e circanianos. E mais, a periodicidade

do vôo nupcial excede a frequência característica do ritmo circaniano

(SALES, 1990).

Trabalhando em investigações referentes ao comportamento de

A. opaciceps, no que se refere à busca de provisão, SALES &

PEQUENO (1991) constataram que as operárias apresentam ritmo

circadiano caracterizado por intensa atividade de escotofase.

2.7 - Domesticação



A domesticação inclui, necessariamente, o controle da fase

reprodutiva, do ciclo de vida e da seleção dos reprodutores com

objetivo de servir aos propósitos do homem. É possível que existam

espécies selvagens dotadas de atributos que as tornariam mais

convenientes, se domesticadas, que as domesticadas atualmente

existentes. As principais diferenças entre o ambiente natural e

domesticação são: a) redução considerável na liberdade de movimento e

da atividade animal; b) redução da exposição à predadores e algumas

enfermidades; c) substituição dos alimentos comuns por outros mais

facilmente conseguidos pelo homem; d) acasalamento controlado; e)

aumento de contato com o homem (BOWMAN, 1980).

SALES (1990) relata que dois insetos estão inclusos entre os

arumais domesticados: o bicho-da-seda,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB om byx m or i L.

(Lepidoptera:Bombycidae) e a abelha doméstica, A p is m e llife ra L.

(Hymenoptera:Apidae) com relevante representação na economia

mundial. O autor esclarece ainda, em seu trabalho, que é viável a

domesticação de um terceiro inseto, no caso, a saúva, durante e/ou após

o processo de controle comportamental. HALES (1962) apud SALES

(1991 b) apresenta as seguintes características como atributos ideais à

domesticação: eusocialidade, grupo estrutural hierárquico,

acasalamento promíscuo, machos dominando fêmeas, sinais sexuais

evidenciados por movimentos, período crítico no desenvolvimento dos

laços da espécie, proximidade do homem, pouca pertubação com

alterações ambientais, adaptação a diferentes ecossistemas e agilidade

limitada. SALES (1990), acrescenta, ainda, a ergonometria apresentada

nos processos de busca de provisão e transformação desta em substrato

para o fungo, como mais uma qualidade à facilidade de domesticação

deste mirmicíneo.

17



3 - MATERIAL E MÉTODOS

A investigação da série temporal discreta do comportamento

outonal da saúva do nordeste, Atta opaciceps Borgmeier, 1939

(Hymenoptera:Formicidae), foi iniciada em abril de 1992, tendo como

base física o Núcleo de Experimentação Fitossanitária - NUCLEF, do

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará, Campus

Universitário do Piei, em Fortaleza, Ceará, Brasil. A área experimental,

situada geograficamente a 3°45'47" de Latitude Sul e 38°31'23" de

Longitude Oeste, a 30 m de Altitude, é completamente encoberta por

vegetação nativa e naturalmente infestada por este atíneo, com uma

densidade de 6 sauveiros por hectare.

Neste experimento, o ritmo circadiano que sincroniza a busca de

provisão da saúva do nordeste foi determinado em função das variáveis,

tempo e material transportado. A mensuração foi obtida pela diferença

de pesos inicial e final de aveia em flocos fornecida a esta espécie, a

intervalos de uma hora, por um ciclo de 24 horas, com fotofase e

escotofase de 12 horas aproximadamente. Observações mensais, num

total de três, foram realizadas de abril a junho de 1992, em condições

de campo. Todo o procedimento descrito, a seguir, foi estabelecido para

3 olheiros, escolhidos e demarcados na tarde de cada dia que precedia a

observação, criteriosamente selecionados pelo grau de atividade

apresentado: fluxo de operárias no carreiro, ou ainda, pela presença, ao

longo da trilha, de material vegetal cortado.

A quantidade de aveia ministrada tinha seu peso previamente

18
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determinado, usando-se como padrão um frasco de vidro de 30 ml, cuja

capacidade corresponde a um peso médio de 13 g de aveia. Esta era

transportada em sacos de polietileno para o campo e, em seguida,

transferida para placas de Petri abertas, com 14 em de diâmetro. A

placa, assim preparada, era colocada a uma distância de 2m da entrada

do olheiro de alimentação e ao lado do carreiro, ali permanecendo por

uma hora. Ao final de cada hora era efetuada a troca de aveia da placa,

recolhendo-se a remanescente para posterior pesagem e colocando-se

novo suprimento, após o que faziam-se as anotações de temperaturas

máximas e mínimas, da umidade relativa do ar, da nebulosidade e da

velocidade do vento (escala de Beaufort), na área experimental.

Anotavam-se, ainda, observações feitas quanto ao comportamento das

castas de operárias em relação às atividades, não só de transporte de

aveia, mas também de corte e transporte de material vegetal local. A

ocorrência e distribuição dos eventos de eusocialidade foram

comparados com os valores de dados meteorológicos registrados na

Estação de Meteorologia do Centro de Ciências Agrárias da

Universidade Federal do Ceará, localizada próximo à referida área, e da

FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia.

Visando-se evitar a impregnação ou contaminação de odores,

tanto no material utilizado como na atmosfera próxima aos olheiros,

esterilizou-se toda a vidraria e utilizaram-se luvas de borracha durante

todo o desenvolvimento do trabalho experimental. Outro cuidado

tomado era a cobertura das placas de Petri com chapas de acrílico, de

dimensões 62,5 x 36,8 em, que eram utilizadas ao surgimento de

precipitações pluviais.

Os dados levantados à pesquisa foram transferidos para um

microcomputador AT -486 16 bits, 4M Ham, clock de 33 Mhz, com
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sistema operacional MS-DOS v. 6.0 e logiciário Statgraphics v. 2.1,

acoplado a uma impressora matricial EPSON LX - 810, a fim de serem

ordenados em tabelas, gráficos e analisados estatisticamente.



4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a colocação da fonte de estímulo, e a identificação desta,

pela formiga batedora, V.g., jardineira, cortadeira ou soldado, observa-

-se uma série de padrões de comportamento. Estes são característicos

do etograma da saúva do nordeste, A. opaciceps e constam da

ritualização que se segue:

a) Identificação do substrato estimulante: nesta fase, a formiga

batedora queda-se nas proximidades da placa contendo os

flocos de aveia, aproximadamente, 25 em, levanta o flagelo

antenal e avalia o estímulo com movimento oscilatório da

parte terminal do par de antenas. Após o período de avaliação

que, geralmente, leva de 3 a 10 segundos, a batedora toma as

seguintes iniciativas:

(a 1) Desloca-se até os flocos, apanha o material e retorna ao

ninho, tocando a trilha com a extremidade do gáster, de

modo intermitente.

(a2) Após o período de avaliação, a batedora retorna ao

ninho, sem apanhar material na fonte de estímulo,

tocando, ocasionalmente, a trilha que se liga ao ninho,

via olheiro de alimentação.

A consequência dos padrões "a 1" e "ai' é o recrutamento de

operárias da comunidade.

b) Noutras ocasiões, a batedora, aparentemente, não

qualquer avaliação da fonte de estímulo.

imediatamente para a placa contendo os flocos de aveia,

faz

Parte
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apanha um fragmento e retorna ao sauveiro tocando a

extremidade abdominal na trilha de modo descontínuo. A

consequência deste padrão de comportamento é, também, o

recrutamento de operárias.

c) Após a identificação da fonte e o recrutamento, consuma-se o

transporte de provisão, do qual participam todas as castas.

d) Marcação de trilha: esta é executada pelas operárias que estão

transportando ou não os flocos de aveia.

e) Transporte em cadeia: durante o processo de exploração de

uma fonte de estímulo, o transporte em cadeia ocorre quando

uma operária cede o floco que conduz, preso às mandíbulas, a

uma outra que encontra na trilha. Esta transferência pode

ocorrer de modo pacífico ou envolver uma disputa entre as

duas formigas. Na segunda hipótese, a vencedora termina por

conduzir o fragmento até o sauveiro. Algumas vezes, após a

disputa, o floco poderá deixar de ser transportado e

permanecer na trilha.

f) Exploração da área periférica: as operárias concentram suas

atividades nas placas contendo aveia. Entretanto, a região em

volta da placa é, também, explorada pelas saúvas. Estas levam

para o ninho, material vegetal verde e/ou seco para o interior

da sede real.

g) Redução e/ou conclusão do transporte de provisão, que é

regulado por fatores endógenos (à espécie) e fatores

mesológicos. Os primeiros acham-se sob investigação e estão

ligados à capacidade de processamento do substrato vegetal

pelos integrantes da comunidade, especialmente as

jardineiras.
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h) Processamento do substrato transportado: trituração,

ensalivação e oferta ao fungo, A. bromatificus.

Na TABELA 1, estão discriminados, na terceira coluna, os

valores médios obtidos ao longo dos ensaios, referentes à quantidade de

flocos de aveia (g) transportada pelas operárias da saúva do nordeste,

Atta opaciceps Borgmeier, 1939 para o interior do sauveiro, em

condições de campo. As observações foram computadas para três

carreiros que exibiam sinais de atividade de corte e transporte de

material vegetal para o interior da sede real, no período da fotofase, em

lua nova, em 8 de abril de 1992. Na primeira coluna constam os

intervalos das observações, iniciadas às 6 horas e concluídas às 18

horas, de modo a perfazer um ciclo de luz de 12 horas. A referência

para cada intervalo é feita, no texto, pela indicação de seus limites

inferiores. Na segunda coluna encontra-se a seqüência horária das

observações e, nas três últimas colunas, os valores de temperatura,

umidade relativa e radiação solar, correspondentes a cada horário dos

eventos. O exame dos valores encerrados nesta tabela revela que o

acme de busca de provisão, na fotofase, ocorreu às 7 horas, com

variabilidade desprezível, ocorrendo até às 8 horas, quando se iniciou

uma redução de atividade, primeiramente drástica, com pequenas

oscilações posteriores, sem atingir, contudo, a completa ausência de

busca. Este pico máximo foi também o maior na fotofase outonal.

A TABELA 2 exprime os valores de atividade na escotofase,

neste mesmo mês. A análise dos dados obtidos mostra que o inseto

realiza maior atividade nas horas de escuro, com valores oscilando em

uma média de 8,87 g de flocos de aveia transportados com um máximo

e mínimo de 10,86 g e 1,80 g respectivamente.
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As observações do mês de maio ocorreram no dia 20, com lua

cheia. No período de fotofase, a atividade máxima de busca de provisão

teve o seu pico às 12 horas, representado por uma média de 10,44 g do

substrato conduzido pelas operárias neste horário (TABELA 3). Este

valor coincide com a média observada às 24 horas, e que também

representou o acme de atividade da escotofase no mês de abril.

A TABELA 4, corresponde aos dados obtidos na escotofase para

o mês de maio, quando o pico de atividade, ocorrido às 22 horas,

antecede em duas horas ao observado em abril. Também em maio foi

registrada uma maior atividade média de transporte de aveia pelas

operárias de A. opaciceps, tanto no ciclo claro, como no escuro.

Os dados mostrados na TABELA 5 referem-se ao período de

fotofase do mês de junho, obtidos no dia 25, com a lua em quarto

minguante. O primeiro pico de atividade na busca de provisão ocorreu

às 7 horas, coincidindo com a atividade máxima registrada no mês de

abril. O segundo pico ocorreu às 16 horas e permaneceu praticamente

inalterado nos sessenta minutos que se seguiam ao evento.

Nas observações procedidas na escotofase, segundo está

indicado na TABELA 6, pode-se verificar que as saúvas mostraram

maior atividade de busca às 21 horas tendo sido também a maior na

escotofase. Às 2 horas, a atividade sofre uma profunda redução e volta

a aumentar de forma considerável no período que se sucede. Ainda

nesta tabela pode-se verificar que a quantidade média de aveia

conduzida foi de 9,82 g, com valores máximos e mínimos de 12,39 g e

1,96 g respectivamente.

Os resultados médios das combinações dos tratamentos relativos

ao mês de abril, maio e junho no período da fotofase, encontram-se na

TABELA 7. Pode-se afirmar de acordo com estes dados, que este
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atíneo, no outono, realiza busca de provisão durante às 12 horas de luz,

com reduzida atividade às 6 horas, portanto, no início da fotofase e

ocorrência do acme imediatamente após, às 7 horas, quando a atividade

é significativamente aumentada.

A TABELA 8 exprime a totalização média dos meses de abril,

maio e junho, no período de escotofase. Esta é caracterizada por um

considerável aumento no transporte do substrato, apresentando um

acme às 18 horas e abrupta redução às 5 horas, ou seja, imediatamente

antes do período de luz.

A FIGURA 1 traz a representação gráfica do comportamento de

busca de provisão pelas operárias da saúva do nordeste no período de

24 horas. Os resultados são compatíveis com as pesquisas que

descrevem a atividade de busca de provisão de A. opaciceps como

prevalecentemente noturna. A constatação de que este mirmicíneo

expressa atividade significativa por toda a fotofase outonal, com franca

atividade na escotofase (2,43 vezes superior ao observado na fotofase),

contesta a afirmação de GALLO et alii (1978) na qual os autores

apontam a saúva do nordeste como sendo um inseto pouco ativo.

A análise comparativa com dados obtidos por LIMA (1992),

revelam que a atividade deste atíneo, na fotofase outonal, é 5,39 vezes

superior à fotofase veranil; na escotofase, o incremento na atividade

é de 1,74 vezes, indicando que, no outono, a saúva do nordeste

apresenta-se 2,41 vezes mais ativa que no verão. Esta tendência de

comportamento era esperada, uma vez que, no trabalho de provisão

alimentícia de um sauveiro de A. opaciceps, a casta de operárias é

influenciada, em seu ritmo de execução, pela temperatura, umidade

relativa e, em proporção maior, pela radiação solar.
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o resultado, reportado acima, sugere ser pertinente a citação de

SALES (1990) que relaciona o ciclo de atividades da saúva do nordeste

com o ritmo circaniano. A influência do ritmo circalunar na busca de

provisão não está completamente esclarecida por não haver, ainda,

disponibilidade de dados que possam esclarecer o fenômeno.
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TABELA 1 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de fotofase, em condições de campo, Fortaleza, Ceará,
Brasil, abril, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp D.R. Rad.

(g) eC) (%) Solar*

06:00 - 07:00 1 6,21 25,5 95,0 0,10

07:00 - 08:00 2 10,66 26,5 89,0 0,22

08:00 - 09:00 3 10,50 28,0 84,0 0,41

09:00 - 10:00 4 5,30 29,0 76,0 0,41

10:00-11:00 5 4,29 28,5 74,0 0,35

11:00 - 12:00 6 5,94 28,5 80,0 0,47

12:00 - 13:00 7 5,49 28,5 76,0 0,45

13:00 - 14:00 8 3,99 29,0 75,0 0,35

14:00 - 15:00 9 3,09 29,0 75,0 0,30

15:00 - 16:00 10 3,02 28,0 77,0 0,17

16:00 - 17:00 11 3,39 27,0 84,0 0,04

17:00 - 18:00 12 3,84 26,0 88,0 0,00

TOTAL

MÉDIA

65,72

5,48 27,79 81,08 0,27

(*) cal/cmé.min"!
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TABELA 2 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de escotofase, em condições de campo, Fortaleza,
Ceará, Brasil, abril, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) eC) (%) Solar*

18:00 - 19:00 13 10,12 25,8 90,0 0,00

19:00 - 20:00 14 10,86 26,0 91,0 0,00

20:00 - 21 :00 15 9,78 26,0 94,0 0,00

21 :00 - 22:00 16 9,25 25,2 96,0 0,00

22:00 - 23:00 17 7,64 25,5 95,0 0,00

23 :00 - 24:00 18 8,19 25,2 96,0 0,00

24:00 - 01:00 19 10,44 25,0 96,0 0,00

01:00 - 02:00 20 9,80 25,0 95,0 0,00

02:00 - 03:00 21 9,74 25,0 95,0 0,00

03 :00 - 04:00 22 10,17 23,5 100,0 0,00

04:00 - 05:00 23 8,72 23,2 100,0 0,00

05:00 - 06:00 24 1,80 23,8 100,0 0,00

TOTAL 106,51

MÉDIA 8,87 24,93 95,67 0,00

(*) cal/cm2.min-1
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TABELA 3 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de fotofase, em condições de campo, Fortaleza, Ceará,
Brasil, maio, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) COC) (%) Solar*

06:00 - 07:00 1 1,27 25,0 98,0 0,07

07:00 - 08:00 2 5,43 27,0 89,0 0,45

08:00 - 09:00 3 5,93 27,5 83,0 0,50

09:00 - 10:00 4 8,61 28,0 78,0 0,75

10:00-11:00 5 3,68 26,5 85,0 0,80

11:00 - 12:00 6 8,18 28,5 83,0 1,10

12:00 - 13:00 7 10,44 28,5 80,0 1,05

13:00 - 14:00 8 6,74 28,5 75,0 0,85

14:00 - 15:00 9 6,53 28,0 80,0 0,60

15:00 - 16:00 10 8,20 27,5 86,0 0,32

16:00 - 17:00 11 8,40 26,5 85,0 0,05

17:00 - 18:00 12 8,39 25,9 91,0 0,00

TOTAL

MÉDIA

81,80

6,82 27,28 84,42 0,54

(*) cal/cm2.min-1
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TABELA 4 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA U a op ac icep s

Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de escotofase, em condições de campo, Fortaleza,
Ceará, Brasil, maio, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) coe)IHGFEDCBA(%) Solar*

18:00 - 19:00 13 10,97 25,9 91,0 0,00

19:00 - 20:00 14 10,74 25,5 90,0 0,00

20:00 - 21 :00 15 11,23 25,5 90,0 0,00

21 :00 - 22:00 16 11,50 25,8 90,0 0,00

22:00 - 23:00 17 11,93 26,0 89,0 0,00

23 :00 - 24:00 18 10,67 26,0 90,0 0,00

24:00 - 01:00 19 8,92 26,0 90,0 0,00

01:00 - 02:00 20 10,41 26,0 90,0 0,00

02:00 - 03:00 21 10,10 26,0 91,0 0,00

03 :00 - 04:00 22 10,16 25,5 93,0 0,00

04:00 - 05:00 23 8,34 26,0 91,0 0,00

05:00 - 06:00 24 3,92 25,0 98,0 0,00

TOTAL 118,89

MÉDIA 9,91 25,77 91,08 0,00

(*) callcm2.min-1
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TABELA 5 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de fotofase, em condições de campo, Fortaleza, Ceará,
Brasil, junho, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) (OC) (%) Solar*

06:00 - 07:00 1 3,31 25,5 80,0 0,10

07:00 - 08:00 2 10,30 28,0 72,0 0,60

08:00 - 09:00 3 8,56 26,5 71,0 0,65

09:00 - 10:00 4 7,47 28,0 68,0 0,45

10:00 - 11 :00 5 7,38 28,5 68,0 1,05

11:00-12:00 6 2,82 28,0 70,0 0,80

12:00 - 13 :00 7 8,14 27,0 80,0 0,75

13 :00 - 14:00 8 7,25 27,0 86,0 0,60

14:00 - 15:00 9 8,22 27,0 86,0 0,40

15:00 - 16:00 10 8,94 26,0 90,0 0,37

16:00 - 17:00 11 10,26 25,0 96,0 0,05

17:00 - 18:00 12 10,24 25,0 94,0 0,00

TOTAL

MÉDIA

92,89

7,74 80,0826,79 0,48

(*) cal/cmé.mirrFEDCBA!
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TABELA 6 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de escotofase, em condições de campo, Fortaleza,
Ceará, Brasil, junho, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) COC) (%) Solar*

18:00 - 19:00 13 12,36 23,5 100,0 0,00

19:00 - 20:00 14 9,98 22,5 100,0 0,00

20:00 - 21 :00 15 11,55 23,0 100,0 0,00

21 :00 - 22:00 16 12,39 23,5 100,0 0,00

22:00 - 23:00 17 12,00 22,0 100,0 0,00

23:00 - 24:00 18 10,55 21,5 100,0 0,00

24:00 - 01:00 19 8,60 22,0 100,0 0,00

01 :00 - 02:00 20 11,25 22,0 100,0 0,00

02:00 - 03:00 21 1,96 21,8 100,0 0,00

03 :00 - 04:00 22 8,74 22,0 100,0 0,00

04:00 - 05:00 23 10,47 22,0 100,0 0,00

05:00 - 06:00 24 8,04 22,0 100,0 0,00

TOTAL

MÉDIA

117,89

9,82 22,32 100,0 0,00

(*) cal/cm-l.mirrFEDCBAI
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TABELA 7 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de fotofase, em condições de campo, Fortaleza, Ceará,
Brasil, abril, maio e junho, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) (OC) (%) Solar*

06:00 - 07:00 1 3,60 25,30 91,00 0,09

07:00 - 08:00 2 8,80 27,17 83,33 0,42

08:00 - 09:00 3 8,33 27,33 79,33 0,52

09:00 - 10:00 4 7,13 28,33 74,00 0,54

10:00-11:00 5 5,12 27,83 75,67 0,73

11:00 - 12:00 6 5,65 28,33 77,67 0,79

12:00 - 13:00 7 8,02 28,00 78,67 0,75

13:00 - 14:00 8 5,99 28,17 78,67 0,60

14:00 - 15:00 9 5,95 28,00 80,33 0,43

15:00 - 16:00 10 6,72 27,17 84,33 0,29

16:00 - 17:00 11 7,35 26,17 88,33 0,05

17:00 - 18:00 12 7,49 25,63 91,00 0,00

TOTAL

MÉDIA

80,15

6,68 27,28 81,86 0,43

(*) cal/cm2.min-1

NWERFEDCBAID A f - r~. ' :~ 1 \ l DO CEA. A
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TABELA 8 - Quantidade de aveia, em flocos, transportada pelas
operárias da saúva do nordeste, Atta opaciceps
Borgmeier, 1939, (Hymenoptera:Formicidae) no período
de escotofase, em condições de campo, Fortaleza,
Ceará, Brasil, abril, maio e junho, 1992.

Ordem Flocos Parâmetros Mesológicos

Horário de de

Observação Aveia Temp. V.R. Rad.

(g) (OC) (%) Solar*

18:00 - 19:00 13 11,15 25,07 93,67 0,00

19:00 - 20:00 14 10,53 24,67 93,67 0,00

20:00 - 21 :00 15 10,85 24,83 94,67 0,00

21 :00 - 22:00 16 11,05 24,83 95,33 0,00

22:00 - 23:00 17 10,52 24,50 94,67 0,00

23 :00 - 24:00 18 9,80 24,23 95,33 0,00

24:00 - 01:00 19 9,32 24,33 95,33 0,00

01:00 - 02:00 20 10,49 24,33 95,00 0,00

02:00 - 03:00 21 7,27 24,27 95,33 0,00

03:00 - 04:00 22 9,69 23,67 97,67 0,00

04:00 - 05 :00 23 9,18 23,73 97,00 0,00

05:00 - 06:00 24 4,59 23,60 99,33 0,00

TOTAL

MÉDIA

114,44

9,54 24,34 95,58 0,00

(*) cal/cmé.mirr J
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FIGURA 01 - Subsérie estacional para a quantidade de aveia, em
flocos, transportada pelas operárias da saúva do
nordeste, Atta opaciceps Borgmeier, 1939
(Hymenoptera:Formicidae), em condições de campo, no
período de 24 horas, Fortaleza, Ceará, Brasil, abril,
maio, junho, 1992.



5 - CONCLUSÕES

1) No que se refere à observação comportamental da busca de

provisão pelas operárias da saúva do nordeste A. opaciceps Borgmeier,

1939 (Hymenoptera:Formicidae), constatou-se a ocorrência de uma

série de padrões de comportamento característicos do etograma desta

espécie.

2) Na estação outonal, a saúva do nordeste, Atta opaciceps

mostra-se ativa nos períodos de fotofase e escotofase.

3) A atividade outonal de A. opaciceps, no período de

escotofase, é 2,43 vezes superior à que esta espécie desenvolve na

fotofase.

4) As operárias da saúva do nordeste, A. opaciceps, são

influenciadas pela temperatura, umidade relativa e radiação solar.

Entretanto, esta última é a que exerce maior influência sobre o

transporte de provisão. Os acmes outonais de radiação solar estão

inversamente correlacionados com as atividades deste mirmicíneo fora

da sede real.

5) No período outonal, a maior atividade de A. opaciceps

ocorre no mês de maio, e, a menor, no mês de abril.

6) A atividade da saúva do nordeste na fotofase outonal é 5,39

vezes superior à fotofase veranil.

7) A atividade da saúva do nordeste na escotofase outonal é 1,74

vezes superior à que desenvolve na escotofase veranil.

8) No outono, a saúva do nordeste, A. opaciceps é 2,41 vezes

mais ativa que no verão.

36



6 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREWARTHA, H. G. & BIRCH, L. C. The ecological web.

London: University of Chicago Press, 1984. 506p.

ARAÚJO E SILVA, A. G. d'; GONÇALVES, C. R.; GALVÃO, D. M.;

GONÇAL VES, A. J. L.; GOMES, J.; NASCIMENTO SILVA, M. do

& SIMONI, L. de. Quarto catálogo dos insetos que vivem nas

plantas do Brasil seus parasitos e predadores. Rio de Janeiro:

Ministério da Agricultura, 1968. Parte 2, t.l, 622 p.

AUTUORI, M. Algumas observações sobre formigas cultivadoras de

fungo (Hym.: Formicidae). Revista de Entomologia, v. 11, n. 1/2.

p. 215-225, 1940.

AUTUORI, M. Contribuição para o conhecimento da saúva (Atta spp.-

Hymenoptera: Formicidae). 111. Escavação de um sauveiro (Atta

Sexdens rubropilosa Forel, 1908). Arq. Inst. Biol., v. 13, p. 137-

147, 1942.

BASTOS, J. A. M. Principais pragas das culturas e seus controles.

São Paulo: Nobel, 1980. 165p.

BOWMAN, J. C. Animais úteis ao homem. São Paulo: Pedagógica e

Universitária Ltda., 1980. v. 20, 74p.

37



38

BUCHER, E. H. & ZUCCARDI, R. B. Significacion de los hormigueros

de Atta wollenweideri Forel como alternadores deI suelo en Ia

Provincia de Tucuman. Acta Zoologica Lilloana, v. 23, p. 83-95,

1967.

CONCEIÇÃO, C. A formiga "saúva" encarada como um flagelo

permanente do território brasileiro. Rev. Dep. Nac. Café, v. 20, n.

2/5, p. 193-198, 1934.

CRAVEIRO, A. A. & MACHADO, M. I. L. De aromas, insetos e

plantas. Ciência Hoje, v. 4, n. 23, p. 54-63, 1986.

CUNHA, O. R. A saúva -FEDCBA° fungo. O campo, v. 7, n. 83, p. 40-43,

1936.

GAJARDONI, A. Formigas: as surpreendentes virtudes de uma praga.

Super Interessante, Abr., 1993.

GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P.

L.; BATISTA, G. C. de; BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.;

ZUCHI, R. A. & ALVES, S. B. Manual de Entomologia Agrícola.

São Paulo: Ceres, 1978.

GONÇALVES, C. R. Contribuição para o conhecimento do gênero Atta

Fabr., das formigas saúvas. Boi. Soco Bras. Agron., Rio de Janeiro,

v. 5, n. 3, p. 333-338, 1942.

GONÇALVES, C. R. As saúvas do nordeste do Brasil (Atta spp.,

Formicidae). Boletim Fitossanitário, v.5, n. 1/2, p. 1-34, 1951.

GONÇALVES, C. R. Nota suplementar sobre as saúvas do nordeste do

Brasil. Boletim Fitossanitário. v.6, n.1/2, p. 21-26, 1952/55.



39

GONÇALVES, C. R. Distribuição, biologia e ecologia das saúvas.

Divulgação Agronômica, v. 1, p. 2-10, 1960.

GONÇALVES, C. R. Atta silvai, nova espécie de formiga saúva

(Hymenoptera: Formicidae). Arq. Univ. Fed. Rio de Janeiro,

Itaguai, v. 5, n. 2, p. 173-178, 1982.

GONSALVES, A. D. Formiga saúva como fator geológico. O campo, v.

6, n. 3, p. 12-19, 1935.

IRERING, R. von. Catálogo popular das espécies mais notórias de

formigas brasileiras. Alm. Agric. Bras., p. 292-300, 1928.

LEITÃO, C. de M.FEDCBA° exemplo das formigas. Chácaras e Quintais, v.

54, n. 1, p. 363-369, 1936.

LIMA, A. C. S. Série temporal discreta do comportamento veranil da

saúva do nordeste. Fortaleza, UFC/CCA/Departamento de

Fitotecnia, 1992. 101p. (Dissertação de mestrado).

LOFGREN, C. S. & VANDER MEER, K. Fire ants and leaf-cutting

ants biology and management. Boulder. Westview Press, 1986.

435p.

MARICONI, F. A. M. As saúvas. São Paulo: Ceres, 1970. 167p.

MARQUES, M. D.; MARQUES, N.; NENNA-BARRETO, L.; SILVA,

A. A. B. & CIPOLLA-NETO, J. Ritmos da vida. Ciência Hoje, v.

10, n. 58, p. 43-49, 1989.



40

PEQUENO, M. R. Periodograma da busca de provisão de operárias

da saúva do nordeste. Fortaleza, UFC/CCA/Departamento de

Fitotecnia, 1991. 130p. (Dissertação de mestrado).

PORTER, S. D. & TSCHINKEL, W. R. Foraging in Solenopsis invicta

(Hymenoptera:Formicidae): effects of weather and season.

Environmental Entomology, v. 16, n.3, p. 802-808, 1987.

PORTO, A.; BORGES, M. L.; CASTRO, S.; TUNES, S. & BECCARI,

A. Formigas, as terríveis guerreiras. Globo Ciências. Animais, p.

18-26, set., 1993.

ROSS, H. H. A textbook of entomology. New York: John WileyFEDCBA&

Sons, 1959. 519p.

SALES, F. J. M. de. Insetos e formas afins em agroecossistemas de soja

no Estado do Ceará. Fitossanidade, v. 3, n. 112, p.57-58, 1979.

SALES, F. J. M. de. Relatório do programa de pós-doutorado do

bolsista Fernando João Montenegro de Sales, processo n. 6804/84

- 2. Período mar., 1986 a jun., 1986. Southampton: Universidade

de Southampton/Departamento de Biologia, 1986. 57p. (Relatório

Técnico-Científico ).

SALES, F. J. M. de. Saúvas: comportamento, domesticação e

aleloquímicos. Fortaleza: CCA/UFC/Departamento de Fitotecnia,

1990. 183p. (Relatório Técnico-Científico n.l).

SALES, F. J. M. de. Resultados de experimentação não publicada.

Fortaleza: CCA/UFC/Departamento de Fitotecnia, 1991a.



41

SALES, F. J. M. de.FEDCBA& PEQUENO, M. R. Análise do ritmo circadiano

da saúva do nordeste. 11. A busca de provisão em escotofase. In:

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENTOMOLOGIA, 13, 1991.

Recife. Resumos ... Recife, 1991; v. 1, p. 152.

SALES, F. J. M. de. Saúvas: Bioecologia, comportamento e fontes

queromonais. Fortaleza: CCA/UFC/Departamento de Fitotecnia,

1991b, 277p. (Tese para concurso de Professor Titular).

SILVA, L. M. S. R. da. Análise da arquitetura externa de sauveiro de

Atta opaciceps Borgmeier, 1939 (Hymenoptera:Formicidae).

Fortaleza: UFC/CCA/Departamento de Fitotecnia, 1981. 94 p.

(Dissertação de mestrado).

WEBER, N. A. Fungus-growing ants. Science. v. 153, n. 3736, p. 587-

604, 1966.

WEBER, N. A. The fungus-culturing behavior of ants. In:

INTERNATIONAL MYCOLOGICAL CONGRESS, 2, 1977, Tampa.

Abstract ... Tampa, 1977. p. 722

WILSON, E. O. The insect societies. Cambridge: The Belknap Press,

1974. 548p.



APÊNDICEFEDCBA

4 2



43

TABELA 9 -Medidas de dispersão e tendência central para a quantidade
de flocos de aveia, em grama, transportada pelas operárias
da saúva do nordeste, Atta opaciceps Borgmeier, 1939
(Hymenoptera:Formicidae), em condições de campo, nos
períodos de fotofase e escotofase outonal, Fortaleza,
Ceará, Brasil, abril, maio, junho, 1992.

Parâmetro Valor

Tamanho da amostra 24,00

Média 8,10

Mediana 8,17

Moda 8,02

Média Geométrica 7,78

Variância 4,89

Desvio Padrão 2,21

Erro Padrão 0,45

Valor Mínimo 3,60

Valor Máximo 11,15

Amplitude 7,55

Quartel Inferior 6,35

Quartel Superior 10,14

Amplitude Interquartélica 3,79

Assimetria -0,31

Coeficiente de Assimetria -0,63

Curtose -0,92

Coeficiente de Curtose -0,92




