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RESUMO 

As interações sociais entre operárias em uma colônia não acontecem de forma 

aleatória, uma vez que as operárias decidem quantas vezes vão interagir e com quem vão 

interagir. As taxas de interações na colônia são reguladas pela densidade de indivíduos que ela 

contém e através das quais pode haver rapidez na transferência de informação, provocando 

mudanças na dinâmica de rede social. A fim de analisar o fluxo de informação em operárias 

de Dinoponera quadriceps investigamos duas colônias com base na quantidade de operárias e 

larvas no ninho, número de interações individuais, número de saídas, ‘força’ e ‘alcance’ de 

cada interação, além do fluxo de informação em diferentes horários. O estudo foi realizado no 

Laboratório de Biologia Comportamental da UFRN. Foram observadas duas colônias com 

diferentes densidades de operárias por 16h/colônia, totalizando 8h/dia através de gravação 

com câmera digital. As colônias de D. quadriceps não apresentaram correlação entre o 

número total de interações com o número total de operárias e nem com as saídas do ninho. As 

taxas de interações per capita apresentaram padrão semelhante para as duas colônias, sendo 

maiores no horário com disponibilidade de alimento. A colônia com menor densidade de 

operárias apresentou mais interações por individuo, principalmente no dia e horário com 

alimento, e estas interações obtiveram maior ‘força’ e ‘alcance’. A dinâmica de redes sociais 

também apresentou padrão semelhante entre as colônias, apresentando maiores fluxos de 

informação no horário com alimento. Com base no exposto concluímos que as operárias de D. 

quadriceps regulam a atividade de forrageamento através de autoestimulação, como também 

suas taxas de contato, aumentando o número de interações em dia e horário com alimento na 

colônia, modificando o fluxo de informação e aumentando a disseminação da informação. 

Palavras-chave: Dinoponera quadriceps, interações, redes sociais, fluxo de informação. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Social interactions between workers in a colony do not happen randomly, since 

workers decide how often they will interact and who they will interact with. Interactions rate 

in the colony are regulated by the density of individuals it contains and through which can 

quickly transfer information in the colony, causing changes in network dynamics. In order to 

analyze the flow of information among workers of Dinoponera quadriceps we investigated 

two colonies based on the number of workers and larvae in the nest, number of individual 

interactions, number of outputs, 'strength' and 'reach of each interaction, and also the 

information flow at different times. The study was conducted in the Behavioral Biology 

Laboratory at UFRN. Two colonies with different densities of workers were observed for 

16h/colony, totaling 8 hours/day by recording using a digital camera. Colonies of D. 

quadriceps showed no correlation between the total number of interactions with the total 

number of workers nor to the number of nest exits. The per capita rates of interactions 

showed a similar pattern in both colonies, being higher during the food availability periods. 

The colony with lower density of workers had more interactions per individual, especially on 

the day and period with food, and these interactions got stronger and greater range. The 

dynamics of social networks also showed a similar pattern among colonies, with greater flow 

of information during the feeding time. Based on these results we conclude that workers of D. 

quadriceps regulate foraging activity through self-stimulation, as well as with their contact 

rates by increasing the number of interactions when food was offered to the colony, changing 

the flow of information and increasing dissemination of information. 

Keywords: Dinoponera quadriceps, interactions, social networks, information flow. 
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INTRODUÇÃO 

A classe Insecta é considerada a mais diversa e abundante do filo Artropoda. 

Compreende 70% das espécies de animais com cerca de 10 milhões de espécies catalogadas 

(Gallo et al., 2002; Hickman, Roberts, Keen, Eisenhour, & Larson, 2009; Wink, Guedes, 

Fagundes, & Rovedder, 2005). Dentro deste grupo, encontra-se a família Formicidae, 

constituída por animais que apresentam grande sucesso evolutivo com presença de ancestral 

comum através do tempo geológico desde o Cretáceo Superior (Wilson, 1987). Destaca-se 

ainda pela conquista dos diversos ambientes terrestres devido a sua abundância numérica de 

indivíduos, tamanho e riqueza de espécies, tendo como principal característica a eusocialidade 

(Hölldobler & Wilson, 1990; Wilson, 1971, 1987).  

A eusocialidade está baseada em diferenças fisiológicas, morfológicas e/ou de idade e 

é comumente conhecida por compartilhar três características distintas: 1. divisão de trabalho 

entre castas reprodutivas e não reprodutivas, 2. cuidado cooperativo à prole pelas operárias, e 

3. sobreposição de gerações. Os exemplos mais conhecidos são as formigas e cupins e 

algumas espécies de abelhas e vespas (Calabi, 1988; Hölldobler & Wilson, 1990). 

Atualmente, a família Formicidae encontra-se distribuída em 11.700 espécies, sendo 

considerada o grupo taxonômico dominante na maioria dos ecossistemas terrestres, 

representando o grupo mais numeroso dentre os insetos em termos de individuo (Andrade, 

2010; Bolton, 1995). Esta família representa 1,5% da fauna total de insetos descritos e soma 

mais de 15% da biomassa total de animais de florestas tropicais, savanas e campos (Fittkau & 

Klinge, 1973). Está dividida em 296 gêneros, dos quais 118 encontram-se em região 

neotropical e destes, 60 são endêmicos (Caetano, Zara, & Jaffé, 2002). Apresentam vasta 

distribuição geográfica sendo encontradas em diferentes tipos de habitats espalhados pelo 

globo terrestre, com exceção da Antártida e algumas ilhas distantes dos continentes (Caetano 

et al., 2002; Hölldobler & Wilson, 1990; Wink et al., 2005).  

As formigas, assim como os demais Hymenoptera sociais, apresentam reprodução 

realizada apenas por alguns indivíduos (machos e rainhas), enquanto que os demais membros 

do grupo exercem tarefas para garantir o funcionamento da colônia, que vão desde o cuidado 

e transporte dos imaturos até atividades de forrageamento, limpeza, construção do ninho e 

processamento do alimento (Fewell, 2003; Kluegl, Puppe, Raub, & Tautz, 1998; O’Donnell & 

Bulova, 2007a; Peixoto, Campiolo, Lemes, Delabie, & Hora, 2008).  

Os membros não reprodutivos da colônia são denominados de operárias e podem 

apresentar diferenças morfológicas e etárias na distribuição de tarefas e, portanto, a 
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capacidade de dividir as tarefas de rotina, ajustando-as à situação atual da colônia. Dessa 

forma, as operárias cuidam do abastecimento, processamento e busca do alimento. Quando 

bem sucedidas na busca por alimento, retornam ao ninho e recrutam outras operárias para 

explorar a fonte de alimento encontrada de forma rápida e eficaz (Gordon, 2007). Assim, seu 

sucesso está relacionado com a disponibilidade de alimento no meio ambiente naquele dia, 

com a rapidez com que o encontra, retorna ao ninho e estimula outros indivíduos a sair para 

auxiliá-la (Gordon, 2007; Kluegl et al., 1998). 

A divisão de trabalho está estritamente vinculada a um tipo de organização que 

envolve um sistema de castas, que compreende um grupo reprodutivo restrito de machos com 

uma ou mais rainhas sendo auxiliadas pelas operárias e muitas vezes com grupo adicional de 

soldados para defesa (Andrade, 2010; Batista, Alves, & Constantino, 2013; Calabi, 1988; 

Gullan & Cranston, 2012). Em algumas espécies de formigas ocorre a especialização em 

tarefas dentro da colônia, em alguns casos a estrutura genética dos indivíduos da colônia 

também pode ser apontada como um importante fator nessa especialização (Andrade, 2010). 

Esse tipo de especialização em castas é uma característica organizacional típica em 

muitas espécies de formigas. Porém, em subfamílias em que não existe a casta “rainha”, a 

reprodução é realizada por operárias com espermateca funcional, o que as tornam fêmeas 

reprodutivas e são chamadas “gamergates” (Peixoto et al., 2008). Este sistema reprodutivo é 

diferente do sistema reprodutivo habitual dos Hymenoptera sociais e não sociais mencionado 

anteriormente (Andrade, 2010; Peixoto et al., 2008).  

Nestas subfamílias, os indivíduos se organizam de forma diferencial, geralmente não 

apresentam polimorfismo e divisão de castas, mas pode haver tendência ao polietismo etário. 

De modo que sua divisão de tarefas é determinada por características fisiológicas individuais 

como demonstrado por Franks (1999), Robinson et al. (2012) e Mersch et al. (2013). Segundo 

estes autores, a divisão de trabalho está baseada na idade dos indivíduos, gerando diferentes 

graus de organização no polietismo etário, onde as operárias mais jovens exercem tarefas 

dentro do ninho, tais como, cuidado à prole e manutenção da colônia e à medida que 

envelhecem passam a exercer atividades de maior risco fora do ninho, como o forrageamento 

e defesa (Calabi, 1988; Franks, 1999; Mersch, Crespi, & Keller, 2013; Peixoto et al., 2008; 

Robinson, Feinerman, & Franks, 2012).  

De acordo com Fellers (1987) e Pol e Casenave (2004), a atividade de forrageio é 

regulada tanto pela divisão de castas como também por outros fatores, sendo eles bióticos, tais 

como, disponibilidade de alimento, produção de ovos, predação e padrão da própria espécie, e 
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abióticos, tais como, os padrões diários e sazonais que estão relacionados com as variações 

climáticas, de luminosidade, temperatura, radiação e umidade. Por exemplo, as formigas da 

espécie Pogonomyrmex pronotalis e Pogonomyrmex rastratus apresentam comportamento de 

forrageio regulado por fatores abióticos, particularmente as variações de temperatura do solo e 

estação do ano. O início de sua atividade é dependente da localização da entrada do ninho, se 

exposta à luz do amanhecer, as operárias tendem a sair mais cedo que aquelas com entrada 

localizada à sombra, além de apresentarem menores taxas de atividade durante o inverno 

(Medeiros, Araújo, Araújo, Queiroz, & Vasconcellos, 2012; Pol & Casenave, 2004). Em 

Formica rufa, as operárias evitam sair em dias com temperaturas mais altas devido à elevada 

taxa de perda d’água (North, 1991), diferentemente de Formica aquilonia, na qual aumenta 

sua atividade com o aumento da temperatura do ar (Domisch et al., 2009). Em Dinoponera 

gigantea, em área de floresta amazônica secundária, as operárias diminuem sua atividade com 

o aumento da temperatura do ar (Fourcassié & Oliveira, 2002) e Dinoponera quadriceps, em 

área de mata Atlântica secundária, suas operárias apresentam aumento de atividade em fase 

clara e diminuição ao nascer do sol e com pluviosidade (Medeiros & Araújo, 2012).  

A coordenação e a integração das atividades de trabalho promovidas a partir da 

comunicação são mecanismos importantes para a organização do trabalho coletivo e ocorrem 

à medida que as operárias executam diferentes tarefas em diferentes áreas do ninho (Fewell, 

2003; O’Donnell & Bulova, 2007a). De acordo com Gordon (1989), as tarefas são 

consideradas interdependentes, de modo que o número de operárias engajadas em uma 

atividade dependerá da quantidade de operárias engajadas em outras e a decisão de executar 

determinada tarefa dependerá de sinais fornecidos tanto pelo ambiente como de sinais sociais 

resultantes das interações com outros indivíduos (Gordon, 1989, 2002). As operárias que 

decidem sair para forragear levam em conta tanto suas necessidades nutricionais quanto a 

necessidade de várias outras companheiras de ninho, trocando continuamente informações 

sobre essas necessidades de modo a construir um quadro geral da necessidade da colônia. Ao 

sincronizar a atividade dos indivíduos, as informações circulam rapidamente, com maior 

precisão, maximizando a inatividade ou o início da atividade e, consequentemente, a 

conservação ou busca por energia (Hölldobler & Wilson, 1990). 

A distribuição de tarefas e o tamanho do ninho são ajustados de forma dinâmica à 

medida que a colônia cresce, de modo a comportar todos os indivíduos (Gordon, 2002). Além 

disso, o tamanho e quantidade da prole, idade da colônia e número de rainhas fecundadas 

também podem influenciar no comportamento das operárias na colônia (Gordon, 2002; 
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Kluegl et al., 1998). A partir de seu modelo experimental no qual simularam a construção de 

ninho, Kluegl et al. (1998) sugerem que a quantidade de indivíduos determina a quantidade de 

contato social dentro da colônia. Segundo Pacala et al. (1996), as trocas de informações que 

ocorrem durante a interação social apresentam uma taxa de troca per capita estritamente 

relacionada com a densidade de indivíduos numa colônia e, por causa disso, o comportamento 

da colônia pode ser afetado pelo tamanho do grupo social. As interações sociais realizadas e a 

necessidade da colônia podem ter influência na tomada de decisão das operárias quanto à 

execução ou não de determinadas tarefas (Silva, 2011).  

Em seu modelo, Pacala et al. (1996) demonstram que a alocação de indivíduos em 

diferentes tarefas é dependente da capacidade limitada do individuo em processar informações 

e que este comportamento aproxima a colônia dos modelos de otimização através de suas 

interações. A taxa de interações sociais pode aumentar com o tamanho do grupo, tornando-se 

mais eficiente durante as mudanças ambientais. Contudo, há exceções, como nos modelos 

dinâmicos utilizados por Pacala et al. (1996), os quais mostram que algumas colônias 

possuem suas taxas de contato estabilizadas à medida que a densidade das operárias aumenta, 

regulando dessa forma sua taxa de interações sociais. Como por exemplo, em formigas da 

espécie Lasius fulginosus, quando apresentam colônias com muitas operárias, estas tendem a 

evitar suas companheiras diminuindo sua taxa de interação (Gordon, Paul, & Thorpe, 1993; 

Kluegl et al., 1998). Nestes casos, a taxa de interação entre as operárias não funciona como o 

movimento browniano, aumentando à medida que a colônia aumenta (Pacala, Gordon, & 

Godfray, 1996). 

De acordo com Pacala et al. (1996) e Bollazzi e Roces (2011),  os encontros entre 

formigas não são simples colisões probabilísticas que ocorrem ao acaso, e sim um 

comportamento em que pode haver transferência de informação local e, possivelmente, o 

estímulo para iniciar a atividade de forrageio, que muitas vezes pode ser decidida 

individualmente. Essa informação sugere que as formigas podem regular as taxas de 

interações e influenciar as decisões de outros indivíduos na forma de facilitação social. Isto 

quer dizer que, em um paradigma dos efeitos de co-ação, os indivíduos pertencentes ao 

mesmo grupo social, envolvidos numa mesma tarefa alteram seu comportamento, o que pode 

resultar na alteração do comportamento do outro (Zajonc, 1965). E, dessa forma, contribuir 

para a eficiência em grandes colônias que estão ajustando constantemente suas tarefas de 

acordo com as mudanças ambientais (Azevedo, Medeiros, & Araújo, 2014; Bollazzi & Roces, 

2011; Pacala et al., 1996). Portanto, a influência do fator social na tomada de decisão é 
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indispensável à emergência da cooperação, o que traduz um bom funcionamento e aumento 

da aptidão da colônia (Detrain & Deneubourg, 2006). 

As formigas vivem à procura de alimento tentando maximizar o consumo da colônia, 

devido a isso, as forrageadoras tem papel fundamental na entrega de dois produtos para o 

ninho: 1. a informação da localização da fonte de recurso e 2. o fornecimento do alimento 

(Bollazzi & Roces, 2011; Gordon, 2007). Deste modo, a necessidade de informação pode 

variar entre as espécies, podendo ser particularmente alta no início da atividade de forrageio, 

como em Acromyrmex heyeri, onde a operária decide voltar o mais rápido possível para o 

ninho, sem o recurso ou com um pedaço pequeno dele, de modo a “informar” outras 

companheiras o local exato do recurso para que a colônia tenha uma coleta mais rápida e 

efetiva (Bollazzi & Roces, 2011). A informação também pode ser avaliada fisiologicamente 

de acordo com sua habilidade em ingerir grande volume de substância açucarada, como em 

Lasius niger (Mailleux, Deneubourg, & Detrain, 2000), ou ainda atuar como estímulo para 

forrageadoras inativas quando forrageadoras bem sucedidas retornam ao ninho, como em 

Pogonomyrmex barbatus (Schafer, Holmes, & Gordon, 2006). 

Steels (1990), Kluegl et al. (1998) e Franks (1999) buscam explicar através de seus 

modelos como a exploração de uma fonte de alimento disperso é rastreado de forma eficaz, 

utilizando rastros químicos e visuais para obtenção de informação, posição e qualidade do 

recurso. Estes sinais de comunicação podem ser visuais, químicos, sonoros e táteis (Lenoir, 

2011). A utilização de pistas visuais para orientação, as glândulas espalhadas pelo corpo das 

operárias - responsáveis pela liberação de feromônios - e a estridulação realizada através de 

estruturas no abdome podem mediar estímulos com as mais diversas funções, tais como, 

reprodução, recrutamento de companheiras, alarme e defesa (Gordon et al., 1993; Hölldobler 

& Wilson, 1990; Kluegl et al., 1998; Vilela, Jaffé, & Howse, 1987). Quando duas formigas se 

encontram, elas “falam” com suas antenas. Estas trocas táteis permitem a identificação dos 

parceiros quimicamente e podem derivar vários comportamentos como, por exemplo, a 

trofolaxia e o intercâmbio de informações através de rápidas batidas antenares para verificar 

seu estado de motivação (Lenoir, 2011).  

Cada formiga reage aos estímulos químicos deixados pelas larvas, outras operárias, 

intrusos e alimento, deixando para trás uma trilha química que, por sua vez, gera um novo 

estímulo para outras formigas. Neste caso, cada formiga é considerada uma unidade autônoma 

que reage dependendo apenas de seus arredores e de suas regras genéticas codificadas para 

sua espécie (Gordon, 1999; Johnson, 2003). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(fisiologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B4nomo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
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Devido ao processo de auto-organização, caracterizado pela ausência de controle 

hierárquico encontrado nos insetos sociais, a cooperação entre as formigas, assim como o 

recrutamento e o forrageamento, é considerada um processo emergente1, sendo, portanto, 

muito utilizada na construção de modelos e simulação dos padrões de auto-organização 

(Franks, 1999; Kluegl et al., 1998; Steels, 1990). Em muitos insetos sociais o recrutamento de 

operárias ocorre através de processos de comunicação direta (contatos antenais, mandibulares 

e visuais) e indireta (deposição de feromônios). Esses processos são muito utilizados em 

ambientes externos para orientar e organizar a colônia em suas atividades externas (Bollazzi 

& Roces, 2011). O recrutamento para as atividades de forrageamento, juntamente com as 

interações realizadas entre as operárias capacitam numa colônia o estabelecimento de 

estratégias de forrageamento ótimo (Bollazzi & Roces, 2011; Franks, 1999; Gordon, 2007; 

Rebelo, 2008; Stickland, Britton, & Franks, 1999).  

Kluegl et al. (1998) mostram através de seus experimentos que as atividades de 

recrutamento e forrageamento, apesar de serem abordados separadamente, apresentam regras 

individuais simples de funcionamento que explicam a combinação de ambos através do uso 

em modelos computacionais, demonstrando que esses comportamentos são co-dependentes e 

não, necessariamente, excludentes. Essa forma de organização baseada em regras simples de 

forrageamento e recrutamento, apresentados na maioria das espécies de formigas, deixa claro 

que a aquisição e a transferência de informações que ocorrem dentro do espaço social do 

ninho, moldadas pelo tempo evolutivo através da seleção natural, são essenciais para os 

insetos sociais porque permitem a organização do trabalho no contexto social. Portanto, o 

processamento e compartilhamento da informação permeiam quase todos os aspectos da vida 

dos insetos sociais e estão relacionados com o tamanho do ninho e a densidade da colônia. 

Conforme haja mudanças no espaço social, o desenvolvimento e o crescimento da colônia 

tornam-se restritos, alterando os movimentos e as interações gerando mudanças 

comportamentais nas operárias (Azevedo et al., 2014; Bollazzi & Roces, 2011; Cao & 

Dornhaus, 2008).  

A família Formicidae possui várias subfamílias que, muitas vezes, organizam seu 

comportamento social baseado nas regras simples de forrageamento e recrutamento, dentre 

elas a subfamília Ponerinae. Os Poneríneos são compostos por 1600 espécies, divididas em 2 

                                                           
1
 Segundo Gordon (1999) e Johnson (2003), o processo emergente está associado à teoria de sistemas complexos por 

apresentar formação de padrões complexos a partir de interações simples, ou seja, em colônias de formigas, onde existe uma 

ou mais rainhas e as demais operárias engajadas em suas atividades, a rainha não precisa “dar ordens diretas” e não “diz” as 

operárias o que fazer. 
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tribos: Platythyreini (1 gênero) e Ponerini (52 gêneros) (Schmidt & Shattuck, 2014), 

distribuídas por todo o mundo, principalmente nas regiões tropicais, com alguns poucos 

representantes nas zonas temperadas (Andrade, 2010; Schmidt & Shattuck, 2014).  

São consideradas as formigas mais primitivas da região neotropical, tanto por sua 

morfologia quanto pelo seu comportamento. Não apresentam divisão de castas, portanto, 

todos os indivíduos são consideradas operárias, porém possuem altos níveis de organização 

que são comparáveis às formigas consideradas mais recentes na escala evolutiva por 

apresentarem essa divisão (Andrade, 2010; Schmidt & Shattuck, 2014). Segundo Paiva 

(1997), a perda evolutiva da casta rainha nos poneríneos pode estar ligada a instabilidade do 

habitat, à mortalidade de rainhas fundadoras e um menor esforço para gerar reprodutores 

alados. São consideradas predadoras ativas e apresentam hábitos alimentares que vão desde 

oportunistas a generalistas, alimentando-se, geralmente, de pequenos artrópodes através da 

captura de suas presas com auxílio de um ferrão funcional e algumas vezes de frutos e 

sementes que encontram no ambiente (Caetano et al., 2002; Fourcassié & Oliveira, 2002; 

Monnin & Peeters, 1998; Morgan et al., 2003).  

Os Poneríneos do gênero Dinoponera Roger (1861) estão entre as maiores espécies de 

formigas conhecidas no planeta, atingindo em média 3 a 4 centímetros de comprimento, com 

distribuição restrita à América do Sul (Paiva & Brandão, 1995). Encontram-se organizados 

em seis espécies, não apresentam divisão de castas, dimorfismo e todas sem rainhas típicas, de 

forma que todas as operárias possuem capacidade reprodutiva. Portanto, sua reprodução é 

decidida através de intensos conflitos reprodutivos e acaba sendo realizada por uma ou mais 

gamergates, que irão regular a atividade ovariana das demais operárias e impedir seu acesso 

ao macho (Andrade, 2010; Azevedo et al., 2014). A gamergate apresenta hidrocarbonetos de 

cadeia longa (9-hentriacontene) presentes em sua cutícula e ovos, sua produção é resultante de 

sua atividade ovariana, de modo a facilitar a identificação de seus ovos e, assim, diferenciá-

los dos demais colocados por outras operárias os quais são posteriormente destruídos 

(oofagia) (Andrade, 2010; Paiva & Brandão, 1995; Peeters & Crewe, 1985; Peixoto et al., 

2008). 

Como mencionado anteriormente, uma característica comum a todas as formigas é a 

procura de alimento pelas operárias na tentativa de maximizar o estoque e consumo da 

colônia através de forrageio solitário ou social (Bollazzi & Roces, 2011; Giraldeau & Caraco, 

2000). Em muitas espécies ocorre o recrutamento, porém alguns Poneríneos apresentam 

sistemas elaborados de recrutamento e cooperação (Peeters, 1997). Nas espécies Dinoponera 



15 
 

 

 

quadriceps, Dinoponera gigantea e Dinoponera lucida a procura por alimento ocorre de 

forma solitária, com fidelidade a uma área de forrageio sem recrutamento entre as operárias, 

de modo que não ocorre processo de facilitação social, embora possa haver assistência direta 

durante a captura ou no transporte da presa por alguma outra operária (Andrade, 2010; 

Azevedo et al., 2014; Fourcassié, Henriques, & Fontella, 1999; Fourcassié & Oliveira, 2002; 

Peeters & Crewe, 1985; Peixoto et al., 2008).  

Segundo Andrade (2010), a divisão de trabalho nas formigas do gênero Dinoponera é 

considerada um sistema auto-organizado e está baseada no suprimento e demanda das 

operárias para realizar determinadas tarefas. Existe uma tendência à fidelidade das operárias 

em relação às suas tarefas, porém, pode haver troca de papéis. Isso dependerá da demanda de 

tarefas e das condições ecológicas da colônia, tais como, tamanho do ninho, número de ovos e 

disponibilidade de recursos (Azevedo et al., 2014; Fourcassié & Oliveira, 2002; Peeters & 

Crewe, 1985). 

A espécie D. quadriceps é encontrada na Região Nordeste do Brasil em áreas de 

Caatinga, Cerrado e brejos de altitude (Paiva & Brandão, 1995). Seus ninhos são encontrados 

sob o solo com profundidades de até um metro de comprimento, apresentando de oito a 

dezesseis câmaras com uma ou mais entradas, porém essa variação está relacionada com a 

quantidade de indivíduos na colônia. Possui aproximadamente cento e quarenta operárias, 

com média populacional por ninho de mais de cinquenta indivíduos, além de prole abundante 

(Dantas de Araújo, Fresneau, & Lachaud, 1990; Medeiros et al., 2012; Monnin & Peeters, 

1998; Morgan et al., 2003; Paiva & Brandão, 1995; Vasconcellos et al., 2004). Sua estrutura 

social está relacionada com a ontogenia do comportamento da espécie, na qual ocorre 

presença de polietismo etário como em outras espécies do gênero, além de fortes indícios 

indicativos de que há pouca fidelidade entre os grupos formados na colônia, ou seja, não 

ocorre a presença de operárias especializadas em tarefas específicas, neste caso, cada operária 

pode realizar diferentes tarefas e mudar conforme a necessidade da colônia (Hölldobler & 

Wilson, 1990; Jaisson, Fresneau, Taylor, & Lenoir, 1992).  

Portanto, o grupo social em D. quadriceps é organizado a partir do estabelecimento da 

fêmea reprodutora, de forma a apresentar operárias num rank hierárquico (“alfa”, “beta”, 

“gama” e “delta”) determinado tanto pelas interações agressivas quanto pela idade dos 

indivíduos (Andrade, 2010; Calabi, 1988). Segundo Monnin e Peeters (1999) e Peixoto et al. 

(2008), em D. quadriceps e D. lucida os padrões de comportamento dos indivíduos que fazem 

parte do rank hierárquico (não linear) são diferentes dos padrões das demais operárias. As 
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formigas do rank alfa, beta, gama e delta se dedicam quase que exclusivamente a tarefas 

relacionadas ao cuidado à prole (cuidados com os ovos, larvas e pupas), raramente outros 

indivíduos que não fazem parte do rank se envolvem nesse tipo de atividade. Além disso, a 

idade dos indivíduos influencia no estabelecimento desse rank, de maneira que as operárias 

mais jovens tendem a substituir as mais velhas (com exceção da gamergate) no rank 

hierárquico (Monnin & Peeters, 1999; Peixoto et al., 2008).  

Em experimento realizado por Andrade (2010) foi possível observar a divisão de 

tarefas em D. quadríceps e classificar seus comportamentos em três categorias: 

comportamentos agonísticos, cuidado à prole e comportamentos interativos. No entanto, 

outras espécies do gênero podem exibir categorias adicionais.  

Azevedo (2014) sugere que ocorre processo de autoestimulação para o início da 

atividade de forrageamento devido à falta de recrutamento na espécie, ao forrageamento 

solitário e a fidelidade ao local de forrageio. Durante o forrageamento, as operárias deixam a 

colônia com velocidade de deslocamento lento, iniciando sua atividade de forrageio logo após 

sua saída e à medida que encontra um recurso volta imediatamente numa velocidade maior 

quase em linha reta e tende a sair novamente sem permanecer muito tempo no ninho (Araújo 

& Rodrigues, 2006). 

Fourcassié e Oliveira (2002) e Azevedo (2014) sugerem que há um controle interno 

regulando a atividade dos indivíduos na colônia, porém pouco se sabe como ocorre esse 

processo de autoestimulação e o que as leva a iniciar sua atividade de forrageio, portanto, 

sendo necessárias novas pesquisas. Alguns estudos vêm sendo realizados na tentativa de 

descobrir como ocorre as mudanças de tarefas numa colônia e se há regulação interna que 

estimule a atividade de forrageio, como no caso do estudo realizado por Mersch et al. (2013) 

com formigas da espécie Camponotus fellah e por Franks (1999) através de modelos 

computacionais, mostrando que a divisão de tarefas pode ser observada através do fluxo de 

informação e, algumas vezes, dependente da mudança de idade. Porém, ainda não há dados 

suficientes para explicar como o fluxo de informação que ocorre através de simples interações 

entre operárias pode regular o comportamento alimentar em colônias, de forma a aumentar ou 

diminuir suas taxas de saída para forrageamento, principalmente se levarmos em consideração 

as espécies com operárias em que não ocorre recrutamento e que há apenas tendência ao 

polietismo etário, como no caso da formiga D. quadriceps.  
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OBJETIVO:  

Verificar o fluxo de informação intra-ninho em operárias de Dinoponera quadriceps. 

HIPÓTESES E PREDIÇÕES 

 

Hipótese 1: O número de interações e saídas do ninho estão relacionados a quantidade de 

indivíduos na colônia.  

 Ocorre aumento de interações em colônias com uma quantidade maior de 

indivíduos. 

 O número de interações que ocorrem no ninho está relacionado com o aumento no 

número de saídas das operárias. 

 As interações são mais frequentes quando há uma quantidade maior de prole na 

colônia. 

 

Hipótese 2: A presença de alimento influencia a quantidade de interações na colônia. 

 A taxa de interações per capita é maior no dia em que há disponibilidade de 

alimento. 

 A quantidade de interações é maior no dia em que há disponibilidade de alimento. 

 Ocorre aumento de interações no horário em que há alimento presente no ninho. 

 

Hipótese 3: A dinâmica de rede de interações é variável de acordo com o fluxo de informação, 

o horário do dia e a disponibilidade de alimento na colônia, apresentando maior ‘força’ e 

‘alcance’ da informação entre as operárias. 

 As interações entre operárias apresentam relações mais fortes em colônia com 

quantidade maior de indivíduos. 

 Ocorre variação no fluxo de informação de acordo com dia e horário e as interações 

entre as operárias possuem maior força e maior alcance no dia em que há alimento nas 

colônias.  
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MÉTODOS  

Local e objeto de estudo 

O experimento foi realizado no Laboratório de Biologia Comportamental da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LBC-UFRN), tendo sido utilizadas duas 

colônias de Dinoponera quadriceps com diferentes quantidades de operárias e larvas. As 

colônias identificadas como A e B, foram coletadas no Campus da UFRN (5°50'18.0"S 

35°12'05.5"W) em junho de 2014 e fevereiro de 2016, através de escavação manual e captura 

ativa de todos os componentes da colônia com transporte para o LBC em caixas plásticas com 

tampa. No início do experimento, a colônia A era formada por 47 operárias, 1 larva e 21 ovos, 

e a colônia B por 93 operárias, 38 larvas,  43 ovos e 37 pupas. Dessas últimas, 4 eclodiram 

durante o experimento e foram adicionadas a planilha de dados a partir de então finalizando o 

mesmo com 97 operárias. 

As operárias, pupas, larvas e ovos foram acondicionadas em ninhos artificiais de 

plástico (37cm x 26,5cm x 11,5cm), com repartições internas (dispostas em 5 câmaras) 

também em material plástico e abertura lateral que dava acesso a arena de forrageio (100cm x 

100cm x 20cm) (Fig. 1), com substrato coberto com vermiculita expandida e mantidas em 

condições controladas de temperatura (25 ± 2ºC), umidade (65 ± 10%) e ciclo de luz 12:12 

claro/escuro. 

 

Figura 1. Representação esquemática da arena e do ninho no qual as colônias foram 

acondicionadas durante o experimento. Os números na caixa menor (ninho) representam as 

câmaras e possuem tamanhos aleatórios sem qualquer relação com as câmaras do ninho na 

natureza. 

 

A água foi oferecida ad libitum em placas de Petri, enquanto que a alimentação 

durante a fase experimental foi fornecida sempre às 14:30h em dias alternados, sendo feita à 

base de larvas de Tenebrio molitor (Coleoptera), frutas e mel diluído na proporção de 1:1. O 

alimento ficou disponível até seu total consumo pela colônia, sem qualquer remoção ou 

interferência. 
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Todas as operárias foram marcadas individualmente com etiquetas alfanuméricas 

coladas no tórax com cola à base de éster de cianoacrilato (Corbara, Fresneau, Lachaud, 

Leclerc, & Goodall, 1986) e com marca adicional personalizada na região posterior do 

abdome e no tórax com marcadores especiais (Eddding creative 751 e 780 Paint Marker) para 

melhor identificação dos indivíduos (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Marcação em formigas da espécie Dinoponera quadriceps com etiqueta 

alfanumérica e marca adicional com marcador Paint Marker. Fotos: Deisylane Garcia 

 

Coleta de dados 

Procedimento experimental 

As colônias tiveram todos os comportamentos no ninho observados através de registro 

contínuo (24h/dia) por meio de gravação com câmera digital (webcam Microsoft LifeCam 

Cinema HD, resolução 1280 x 720 pixels) posicionada a 35cm acima do ninho coberto por 

cúpula produzida em E.V.A. preto, de modo a deixá-lo com pouca luz e, posterior, adição de 

luz vermelha para uma melhor visualização das operárias, sem que houvesse interferência 

comportamental. Todo o aparato de filmagem estava ligado a um computador com o software 

CyberLink YouCam, utilizado para gravar os vídeos, que foram analisados manualmente a 

partir da visualização e identificação das operárias que se encontravam no ninho. 

 

Registro comportamental 

As colônias foram observadas por dois dias. No primeiro dia o alimento foi 

disponibilizado, enquanto que, no segundo dia não houve alimento. Cada dia foi dividido em 



20 
 

 

 

8 horários, organizados em blocos de 2h consecutivas, com intervalos regulares de 4h entre 

eles, totalizando 16h/colônia. Estes horários de observação foram previamente definidos a 

partir do estabelecimento do horário de disponibilidade de alimento às 14:30h, escolhendo-se 

a primeira hora imediatamente antes até a primeira hora imediatamente depois da 

disponibilidade de alimento, a partir dos quais foram definidos os demais horários para termos 

uma amostragem homogênea durante todo o dia (01:30 às 03:30h, 07:30 às 09:30h, 13:30 às 

15:30h e 19:30 às 21:30h). 

Para analisarmos o fluxo de informação, consideramos apenas um tipo de interação 

entre as operárias para estabelecer a transferência de informação dentro do ninho, para isso 

registramos os comportamentos interativos realizados por meio de contatos antenais entre 

duas operárias, excetuando aqueles que caracterizavam agressão (Bollazzi & Roces, 2011; 

Gordon et al., 1993; Pacala et al., 1996).  

Para o registro das interações, adaptamos a metodologia realizada por Mersch et al. 

(2013), considerando apenas as interações realizadas por todos os contatos antenais frontais 

(Fig. 3a) acontecendo de forma recíproca entre as duas operárias (Fig. 3), respeitando o 

ângulo de aproximação de no mínimo 70º a partir da medida central da marcação 

alfanumérica (Fig. 3b). Foram registradas as interações com duração mínima de 2 segundos e 

até o fim da antenação, ou seja, a partir da aproximação e antenação das operárias era 

contabilizada apenas uma única interação independente do tempo de antenação entre as 

operárias até que houvesse afastamento. 

 

Figura 3. Modelo de detecção de interação. (a) distância de alcance da antena e ponto de 

interação. (b) Modelo trapézio - representa as posições que possibilitam e limitam as 

interações e as não interações entre as formigas. Adaptado de Mersch et al. (2013). 

 

Diante do exposto, foram desconsideradas todas as interações agressivas e as que não 

ocorreram de forma recíproca. Algumas operárias apresentavam outros comportamentos de 

forma a não retribuir a antenação, tais como comportamentos de autolimpeza, cuidado de 

a      b 
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ovos e larvas, antenando o substrato, posicionando antenas para trás (comportamento de 

esquiva), inatividade e/ou que não estavam em posição para interação. 

As operárias que se encontravam no ninho foram observadas e registradas 

individualmente em planilha com as seguintes informações: 1) operárias que se envolveram 

em comportamentos interativos e suas respectivas parceiras e 2) horário de saída e retorno ao 

ninho, com ou sem alimento, totalizando um esforço amostral de 1290h de observação das 

colônias. 

As funções das operárias na colônia foram estabelecidas a partir do tempo médio 

despendido em cada atividade realizada, sendo atribuída a função desempenhada com maior 

duração. As operárias foram classificadas em:  

 Cuidadoras: operárias que permaneceram a maior parte do tempo cuidando dos 

ovos, larvas e pupas; 

 Inativas: operárias que não participaram de nenhuma atividade e/ou permaneceram 

paradas no interior de uma das câmaras; 

 Forrageadoras/externas: operárias que estavam, preferencialmente, fora do ninho 

realizando atividades de forrageio, se movimentando vagarosamente e tocando suas antenas 

no substrato vasculhando a área ou apenas se locomovendo do lado de fora. Esses 

comportamentos foram observados em momento anterior às gravações. 

Análise estatística 

Testes estatísticos: 

Para a análise estatística foram padronizadas pelo escore Z as seguintes variáveis: 

número de interações (total por horário/dia), número de operárias no ninho, número de saídas 

do ninho e número de interações por individuo. Para todas as variáveis, foi realizada 

previamente a análise de normalidade dos dados, através do teste de Kolmogorov-Smirnov. O 

resultado do teste determinou a escolha dos demais testes estatísticos. Foi considerado o nível 

de significância igual ou inferior a 5% bicaudal para todos os testes. À exceção das análises 

de rede, os demais testes foram realizados no software IBM SPSS Statistics 21. 

Com relação às variáveis, somente apresentaram normalidade no teste (p > 0.05) o 

número de interações (total por horário/dia), número de operárias no ninho, número de saídas.  

Portanto, utilizamos o teste de correlação de Pearson para analisar a relação entre o 

número de interações totais por horário/dia e o número de operárias dentro no ninho e o 

número de saídas do ninho. Para as demais variáveis utilizamos testes não paramétricos. Para 
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comparar as colônias quanto ao número de interações por individuo foi utilizado o teste U de 

Mann-Whitney.  

Calculamos a taxa de interações per capita (adaptado de Gordon et al., 1993) para os 

dias através da fórmula abaixo: 

                      
                                

                              
, 

sendo a ‘média de operárias por horário’ calculada a partir do somatório do total de operárias 

observadas em cada horário dividido por 8 (quantidade de horas observadas/dia), devido a 

presença das mesmas operárias em diferentes horários. Em seguida, comparamos as 

interações por individuo entre os dias e os horários através do teste de Wilcoxon.  

Análise de redes sociais 

As pesquisas realizadas através do estudo de redes são efetuadas a partir da teoria de 

grafos matemáticos, construídos por meio de representações gráficas muito utilizadas nas 

análises de redes sociais (Wey, Blumstein, Shen, & Jordán, 2008). Estas análises fornecem 

ferramentas que permitem a exploração da estrutura social no nível de individuo, díades, 

grupos ou população para todos os tipos de interação (agressão, cooperação, sexual, etc), 

demonstrando muitas vezes a importância das conexões sociais indiretas. Inicialmente 

utilizada nas ciências sociais, por psicólogos e sociólogos, sua utilização na ciência 

comportamental tem crescido muito nos últimos anos pela possibilidade de explicar e testar 

alguns dos muitos conceitos de organização e estrutura social percorrendo áreas que variam 

de insetos sociais, a répteis, aves, ungulados e primatas (Krause, Lusseau, & James, 2009; 

Whitehead, 2009). 

A utilização das redes como ferramenta estatística pode ser vista como meio para 

evidenciar os padrões sociais em populações animais e tem sido demonstrado ideal para 

caracterizar a heterogeneidade das relações em uma população em função do tempo, 

formando a base de muitas das atuais utilizações de análise de rede na ciência 

comportamental. Esse tipo de análise gera gráficos em forma de rede (sociogramas) onde os 

componentes individuais (vértices) representam os indivíduos observados, enquanto as 

conexões entre eles (arcos) representam os relacionamentos sociais em determinado período 

de tempo, ponderados ou não, de acordo com os diversos índices analisados (Wey et al., 

2008). 

A generalidade no uso das redes mostra que é possível verificar como o 

comportamento individual de um organismo influencia o que acontece no nível da população 
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e que pode, igualmente, permitir o estudo das implicações na aptidão do próprio individuo e 

do grupo. Este tipo de mecanismo de realimentação é fundamental para a compreensão do 

papel da auto-organização em sistemas sociais (Krause et al., 2009).  

Índices de rede 

Os índices que serão utilizados através da análise de redes sociais são baseados em 

análises de proximidade e foram os que melhor se enquadraram para responder nossa hipótese 

de fluxo de informação e estão listados abaixo: 

 ‘Strength’ (força): representada pela soma dos índices de associação de qualquer 

indivíduo com todos os outros indivíduos. É estritamente relacionada com o tamanho do 

grupo. Alta força indica que um individuo tem muitas associações com outros indivíduos 

(Barrat, Barthelemy, Pastor-Satorras, & Vespignani, 2004; Farine & Whitehead, 2015; 

Whitehead, 2009). 

 ‘Reach’ (alcance): é uma medida de quão bem um individuo está indiretamente 

ligado a outros na população, ou seja, é o número de arcos que separam o vértice focal de 

outros vértices de interesse. Esse índice calcula o número de vértices na rede que um 

indivíduo pode alcançar dentro de uma distância específica (Makagon, McCowan, & Mench, 

2012). O que o torna um conceito útil numa sociedade que possui contágio comportamental 

(Farine & Whitehead, 2015; Whitehead, 2009). 

Os índices individuais de rede foram comparados entre os indivíduos, para os 

diferentes dias e horários, com o objetivo de verificar o quão forte podem ser as relações 

estabelecidas entre os indivíduos e qual a diferença no alcance de uma informação em 

colônias com densidades diferentes (Jacoby, Fear, Sims, & Croft, 2014), o que pode ocasionar 

mudanças na dinâmica dessas interações (Farine & Whitehead, 2015; Pinter-Wollman et al., 

2014). 

Para a utilização desta análise e verificação do fluxo de informação, os registros das 

interações sociais foram organizados em matrizes simétricas em planilhas eletrônicas feitas no 

Excel a partir do registro de todos os comportamentos interativos realizados intra-ninho para 

cada colônia, dia e horário. Os índices de rede ‘força’ e ‘alcance’ para cada individuo foram 

calculados através do programa SOCPROG (Whitehead, 2009) e as redes de interações 

construídas com o auxílio do programa Pajek 4.09 (Mrvar & Batagelj, 2016).  

Utilizamos o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar a normalidade das variáveis 

‘força’ e ‘alcance’, em seguida, utilizamos o teste U de Mann-Whitney para comparar as 
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colônias A e B, quanto à ‘força’ e ‘alcance’ das interações de suas operárias. Posteriormente, 

comparamos estes índices nos diferentes dias e horários de cada colônia através do teste de 

Wilcoxon.  

E, por fim, utilizamos as redes de interação para analisar o fluxo de informação e a 

densidade das interações entre as operárias nos diferentes dias e horários nas colônias A e B. 

Verificar se as interações seguem um padrão e se há operárias que se envolvem em mais 

interações que outras. 

Não consideramos o fator etário dos indivíduos em função da impossibilidade de 

determinar a idade de todas as operárias tendo em vista que as colônias possuíam tanto 

operárias eclodidas no campo quanto em laboratório. 
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RESULTADOS 

Neste estudo observamos que a quantidade de interações entre operárias de D. 

quadriceps nas colônias não tem correlação com o número total de operárias dentro do ninho 

(r = 0,24; p = 0,19; N = 32) e nem com o total de saídas em cada horário de observação (r = 

0,13; p = 0,49; N = 32). 

Foram observadas durante o experimento um total de 5667 interações, distribuídas 

conforme a Tabela 1. O dia em que houve disponibilidade de alimento apresentou maior taxa 

de interação per capita do que o dia em que não houve alimento na colônia. 

Tabela 1 

Número de interações, número de saídas, média de operárias (± desvio padrão) por 

horário e taxa interações per capita nas colônias A e B. 

 

Colônia A Colônia B 

Dia 1 

(com alimento) 

Dia 2 

(sem alimento) 

Dia 1 

(com alimento) 

Dia 2 

(sem alimento) 

Número de 

interações 
1755 623 2077 1212 

Número de saídas 265 278 147 159 

Média de 

operárias/horário 

de observação* 

34,5 ±3,9 33±2,0 46,3±13,5 47,3±5,4 

Taxa interações 

per capita 
50,8 18,8 44,8 25,6 

*Média ± DP 

 

Quando comparamos as colônias quanto ao número de interações individuais 

encontramos diferença significativa. A colônia A apresentou mais interações por indivíduo 

que a colônia B (U = 512107,5; p < 0,05; N = 2294) (Fig. 4a). Embora a colônia B 

apresentasse uma quantidade maior de operárias e larvas no ninho. Quando comparamos as 

interações por individuo entre os dias 1 e 2, houve diferença significativa (U = 560712,0; p < 

0,05; N = 2294). O Dia 1, com disponibilidade de alimento, apresentou uma quantidade maior 

de interações que o Dia 2 nas duas colônias (Fig.4b).  
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Figura 4. Comparação da média de interações por individuo entre as colônias A e B (a) e entre 

os dias 1 e 2 (b). 

 

Ao analisar os horários de observação quanto ao número de interações nos dias 1 e 2, 

observamos diferença entre eles (N = 143, horários 1: W = 5,81; 2: W = 6,22; 3: W = 6,98; 4: 

W = 7,52; 6: W = 8,42; 7: W = 6,52; 8: W = 7,46; todos com p < 0,05), exceto no horário 5 

(W = 1,61; p > 0.05) (Fig. 5). Esse horário é o que antecede aquele em que o alimento foi 

disponibilizado. 

 

Figura 5. Média de interações por horário (1 a 8) nos dias 1 e 2 de cada colônia. A barra com 

asterisco indica o horário que não apresentou diferença entre o dia 1 e 2, ou seja, não houve 

diferença significativa no horário 5 do dia 1 quando comparado com o horário 5 do dia 2.  
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Na análise dos índices de rede por indivíduo (N = 2294), a colônia A apresentou maior 

‘Força’ (U = 512138,500; p < 0,05) e maior ‘Alcance’ (U = 513818,500; p < 0,05) em 

comparação com a colônia B (Fig. 6). 

Ao verificar os índices de rede com relação ao número de interações individuais por 

horário, dentro de cada colônia, foi observada diferença significativa (p < 0,05) entre os 

horários nas colônias A e B. Para a ‘Força’ a diferença para a colônia A foi nos horários 1: W 

= 2,42; 2: W = 4,36; 3: W = 2,63; 4: W = 4,71; 6: W = 5,51 e 8: W = 2,15; e para a colônia B 

nos horários 1: W = 2,81; 2: W = 2,19; 3: W = 3,27; 4: W = 2,32; 6: W = 3,42 e 8: W = 3,06 

(Fig. 6). Considerando o ‘Alcance’, encontramos as seguintes diferenças, para a colônia A: 1: 

W = 3,08; 2: W = 4,55; 3: W = 3,05; 4: W = 4,78; 6: W = 5,51 e 8: W = 2,41; e para a colônia 

B 1: W = 3,45; 2: W = 3,20; 3: W = 4,19; 4: W = 3,11; 6: W = 4,70 e 8: W = 3,40 (Fig. 6). 

Apenas não apresentaram diferença significativa os horários 5 e 7, em ambas colônias, nos 

dois índices (‘Força’: colônia A- 5: W = 0,95, p = 0.341 e 7: W = 0.940, p = 0.347; colônia B- 

5: W = 0.715, p = 0.475 e 7: W = 1.624, p = 0.104) (‘Alcance’: colônia A- 5: W = 0.226, p = 

0.821 e 7: W = 1.421, p = 0.155;  colônia B- 5: W = 1.077, p = 0.282 e 7: W = 1.668, p = 

0.095). O horário 6 foi o que apresentou-se maior que os demais horários possuindo a maior 

média. As duas colônias seguiram o mesmo padrão com relação aos índices de rede. 

 

Figura 6. Comparação dos índices de rede ‘Força’ e ‘Alcance’ nos dias (1 e 2) e horários de 

observação (1 a 8) entre as colônias A e B com base nos escore Z das interações. As barras 

superiores determinam os horários em comparação que apresentaram diferença. Barras com 
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asterisco logo acima representam os horários que não apresentaram diferença estatística entre 

si. 

 

Análise de rede 

A partir da observação da frequência de atividades das operárias e o estabelecimento 

de suas funções, a colônia A possuía no período de observação: 7 operárias cuidadoras 

envolvidas no cuidado e limpeza das larvas e ovos, 26 operárias inativas, que ficavam paradas 

em algumas câmaras da colônia, muitas vezes, envolvidas em atividades de auto-limpeza e 14 

operárias envolvidas em atividades externas ao ninho, e a colônia B possuía 26 operárias 

cuidadoras; 30 operárias inativas e 41 operárias externas. As funções das operárias estão 

representadas graficamente com cores distintas conforme demonstrado na Figura 7. 

Através da análise de rede é possível verificar que as operárias realizaram uma maior 

quantidade de conexões no dia em que ocorre disponibilidade de alimento (para mais detalhes 

ver Anexo I e II), principalmente no horário de disponibilidade de alimento, tornando a rede 

mais densa devido suas conexões serem mais fortes (Fig. 7 – c; i). As operárias da colônia A 

tornaram-se mais agitadas, em todas as câmaras, a partir do instante em que uma operária 

entrou com alimento no ninho; um grupo de 3 a 4 operárias auxiliaram no transporte do 

alimento para as câmaras mais internas onde foi, posteriormente, deixado no substrato da 

câmara 5 (Fig. 1). Já a colônia B, apresentou agitação apenas na câmara próximo a entrada 

(câmara 2 Fig. 1), também houve auxílio no transporte da larva. Durante os horários de 

observação, as operárias cuidadoras não forneceram alimentação às larvas em nenhuma das 

colônias. 

As operárias inativas apresentaram maior número de interações nos horários de 

observação. As operárias externas realizaram mais entradas e saídas do ninho. Algumas delas 

entravam e permaneciam numa das câmaras próximas à entrada, saindo logo em seguida sem 

realizar qualquer interação, enquanto que outras operárias entravam e se locomoviam, muitas 

vezes para as câmaras internas, interagiam ou não com outras operárias e voltavam a sair. Em 

alguns horários foi observado a saída de operárias inativas e/ou cuidadoras com retornos 

posteriores. Muitas operárias externas, tanto na colônia A quanto na colônia B não entraram 

no ninho em nenhum dos blocos de observação, permanecendo o tempo de registro todo fora 

do ninho. 

Os sociogramas a seguir mostram a mudança na dinâmica das interações entre as 

operárias de D. quadriceps. Serão mostrados aqui apenas os horários de observação 5, 6 e 7 
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(Fig. 7 a-m) nos dois dias para ambas colônias, escolhidos por representar os horários 

imediatamente antes, o momento de disponibilidade de alimento e imediatamente após a 

oferta de alimento (para verificar os sociogramas dos demais horários consultar Anexo I e II). 

Ao observar o dia em que não há alimento (dia 2 – horário 6) (Fig. 7 d; j) verificamos um total 

de 142 interações na colônia A e 132 na colônia B. Quando analisamos o dia em que o 

alimento é disponibilizado a quantidade de interações é maior, totalizando 844 na colônia A e 

268 na colônia B fazendo com que haja aumento na densidade da rede (Fig. 7 c; l).  

Além disso, também é possível notar que as relações entre as operárias externas e 

cuidadoras, em alguns blocos, não acontece de forma direta, pois elas não interagem 

diretamente após a entrada no ninho, portanto, a transferência de informação, nesse caso, se 

daria por intermédio das operárias inativas que estão próximas à câmara de entrada e 

posteriormente, transmitidas para as câmaras mais internas. 
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COLÔNIA A 

a 

 
Horário 5 – Dia 1 

 

b 

 
Horário 5 – Dia 2 

 

 

 

 

Figura 7. Sociogramas da colônia A (a-f) e colônia B (g-m). Os horários (5, 6 e 7) e os dias 1 

(com alimento) e 2 (sem alimento) estão identificados abaixo de cada rede, respectivamente. 

A estrutura social foi feita com base em interações não agonísticas entre as operárias de D. 

quadriceps em duas colônias. Os vértices amarelos representam as cuidadoras, os verdes as 

operárias inativas e em vermelho as operárias forrageadoras. Os círculos são as operárias 

presentes no ninho, os quadrados são operárias que não estavam no ninho naquele horário de 

observação, os losangos são operárias recém saídas da pupa. As espessuras das linhas são 

proporcionais ao nível das associações, quanto mais espessas maiores as interações entre elas. 

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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COLÔNIA A 

c 

 

Horário 6 – Dia 1 

d 

 

 

Horário 6 – Dia 2 

 

Figura 7: continuação...  

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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COLÔNIA A 

e 

 

Horário 7 – Dia 1 

 

f 

 

Horário 7 – Dia 2 

 

 

Figura 7: continuação...  

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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COLÔNIA B 

g 

 
Horário 5 – Dia 1 

 h 

 
 Horário 5 – Dia 2 

 

 

Figura 7: continuação... 

  

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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     COLÔNIA B 

i 

 
Horário 6 – Dia 1 

j 

 
Horário 6 – Dia 2 

 

 

Figura 7: continuação... 

  

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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COLÔNIA B 

l 

 

Horário 7 – Dia 1 

 

m 

 
Horário 7 – Dia 2 

 

  

Legenda:  

 Forrageadoras;  Inativas;  Cuidadoras;  Operárias ausentes ou sem 

interação;  Operárias recém eclodidas. 
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DISCUSSÃO 

Em nosso experimento, as operárias de D. quadriceps não apresentaram aumento de 

interações a partir do aumento do número de operárias na colônia, como também não 

aumentaram sua taxa de saída a partir de interações com outras forrageadoras, indicando não 

haver processo de facilitação social para atividade de forrageio. Neste caso, as operárias de D. 

quadriceps estão no controle de suas taxas de saídas e interações, necessitando de estímulos 

maiores para sair da colônia em busca do alimento e escolhendo com quem vão interagir e 

quantas vezes vão interagir com outras operárias.   

Estes resultados corroboram o estudo anterior realizado por Azevedo (2014) em 

ambiente natural, no qual o retorno de forrageadoras bem sucedidas não levaram ao aumento 

de saída de outras operárias, apenas as bem sucedidas foram motivadas a sair novamente, 

permanecendo menos tempo dentro do ninho. Neste caso, a tomada de decisão para a espécie 

ocorre no nível individual e esta decisão incide na eficiência de forrageio da colônia 

(Azevedo, 2014), possibilitando a regulação da dinâmica de uma colônia, como parte da ideia 

do processo de autoestimulação, de maneira que a própria experiência individual serve de 

estímulo para continuar a atividade de forrageio (Hölldobler & Wilson, 1990). Porém, esse 

comportamento não é considerado padrão, e varia de acordo com as diferentes espécies, por 

exemplo, em formigas da espécie Pogonomyrmex barbatus, a saída de operárias forrageadoras 

é estimulada pelo retorno de operárias bem sucedidas, estimulando as forrageadoras inativas a 

deixarem o ninho em busca de alimento. Estas interações após retorno bem sucedido tornam-

se um indicador para que as operárias deixem o ninho (Schafer et al., 2006). O mesmo 

também ocorre nas formigas Ophthalmopone berthoudi (Peeters & Crewe, 1987) e 

Odontomachus chelifer (Raimundo, Freitas, & Oliveira, 2009). 

Neste trabalho analisamos duas colônias diferentes de D. quadriceps quanto ao 

número de indivíduos, número de interações e saídas de operárias da colônia. Ao 

compararmos colônias com densidades diferentes testando a hipótese de que o número de 

interações está relacionado com a quantidade de indivíduos na colônia, prevíamos que 

colônias maiores apresentariam maior frequência de interações e, portanto, maiores taxas 

per capita. 

Nossos resultados mostraram que as duas colônias apresentaram padrões 

semelhantes em suas taxas de interações, sendo maior nos dias em que houve alimento. 

Embora tenha sido registrado maior quantidade de interações na colônia com baixa 

densidade de operárias. Isto sugere que em colônias menores, as operárias se evitam menos 
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que em colônias maiores e tendem a interagir socialmente mais umas com as outras, 

principalmente quando há disponibilidade de alimento facilitando o fluxo de informação.  

Tal padrão apresentado na taxa de interação per capita nas colônias é um indicativo 

de que as variações nas interações para a espécie não são dependentes da densidade de 

indivíduos e sim da presença de alimento disponível na colônia. Esse padrão foi 

semelhante ao resultado encontrado em experimento realizado por Gordon et al. (1993) 

para formigas da espécie Solenopsis invicta e Myrmica rubra, aumentando suas taxas de 

interação em dia e horário com alimento e por Pacala et al. (1996) através de seus modelos 

computacionais. 

Esses resultados também são mostrados em pesquisas anteriores em que operárias 

em colônias com altas densidades evitam o contato entre si, dificultando as interações e 

estabilizando essa taxa de contato. O que demonstra que as taxas de contato entre as 

operárias não são aleatórios (Gordon, Paul, & Thorpe, 1993). Em experimento com 

formigas da espécie Lasius fulginosus, as operárias regularam sua taxa de contato, 

conforme a densidade da colônia. As operárias se agregaram mais em baixa densidade e 

mantiveram taxas de contato altas e evitaram contato com formigas próximas quando a 

densidade era alta, mantendo a taxa de contato baixa. Esse aumento de interações é visto 

como consequência dos centros de agregação, que por estarem mais próximas umas das 

outras, tendem a interagir mais (Gordon et al., 1993). 

Após verificarmos que houve mais interações nos dias com disponibilidade de 

alimento nas colônias de D. quadriceps, analisamos os horários e encontramos que, 

especificamente, no horário em que houve alimento ocorreu aumento significativo do 

número de interações entre as operárias. Esse aumento de interações ocorreu a partir da 

entrada de uma forrageadora com alimento e sugere que a presença de alimento é um 

estímulo chave para transferência de informação e que esta transferência precisa ser 

executada mais rapidamente para que as demais operárias consigam suprir a demanda 

energética da colônia e/ou reorganizar a demanda de tarefas da colônia (Gordon, 1988). O 

mesmo fenômeno foi encontrado nos experimentos realizados com formigas de fogo, 

Solenopsis invicta, abelhas, Apis mellifera, e em formigas de rocha, Temnothorax 

albipennis que após encontrar uma fonte de alimento aumentaram o número de interações 

entre suas operárias (Cassill & Tschinkel, 1995; Gordon, 1988; Pinter-Wollman, Wollman, 

Guetz, Holmes, & Gordon, 2011; Sendova-Franks et al., 2010). Alguns modelos também 

sugerem que a taxa de interação varia de acordo com a presença de alimento e hora do dia 
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(Gordon et al., 1993). Provavelmente não houve diferença no número de interações no 

horário imediatamente antes a disponibilidade de alimento devido à possibilidade de 

condicionamento, levando em consideração que o alimento é disponibilizado sempre na 

mesma hora do dia. 

A presença de redes de forrageamento controlando o fluxo de recursos e de 

informações é onipresente em sistemas naturais (Couzin & Franks, 2003). Muitos animais 

usam as redes sociais para coordenar o comportamento do grupo (Fewell, 2003; Krause, 

Ruxton, & Krause, 2010; Mason, Jones, & Goldstone, 2008). Por enquanto, o 

conhecimento empírico da análise de rede de interações é limitado (Naug, 2009; Pinter-

Wollman et al., 2011), mas já se sabe que as interações permitem não só a integração de 

múltiplas fontes de informações para tomar decisões de forma coletiva (Greene & Gordon, 

2007; Pratt, 2004), mas também a alocação de tarefas e recursos, a modulação dos seus 

níveis de atividade e uso de energia (Blonder & Dornhaus, 2011; Sendova-Franks et al., 

2010). 

As formigas operam sem controle central e devido a isso, as operárias usam pistas 

locais, incluindo as interações com outros indivíduos para a regulação das atividades da 

colônia (Gordon, 1996; O’Donnell & Bulova, 2007b) e, consequentemente, afetando sua 

aptidão. As formigas variam tanto em desempenho quanto em fidelidade das tarefas e, com 

isso, podem variar em quantas vezes vão interagir com outras operárias (Pinter-Wollman et 

al., 2011; Retana & Cerda, 2010). As interações e as variações individuais podem ter uma 

função importante em sua conectividade. O total de interações influencia na taxa de 

transmissão de informações e na estrutura da rede (Gordon et al., 1993).  

As redes de interação observadas em nossos experimentos com D. quadriceps 

apresentam as operárias inativas envolvidas em muitas interações enquanto que as demais 

operárias, cuidadoras e forrageadoras, estão envolvidas em poucas interações. Isto sugere 

que as operárias inativas observadas possuem função intermediária na transmissão da 

informação, principalmente pelo fato de estarem localizadas próximo à câmara de entrada 

e possuírem livre passagem para todas as demais câmaras, facilitando o fluxo de 

informação e aumento da quantidade de interações. Analisando o fluxo de informação a 

partir da entrada da forrageadora de D. quadriceps com alimento, verificamos que a 

informação não é entregue diretamente às cuidadoras, mas antes disso, passa pelas 

operárias inativas através de interações e só a partir disso é que essa informação passa para 

as câmaras mais internas onde estão as cuidadoras com as larvas. Isso nos leva a crer que 
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além de função intermediária, as operárias inativas podem funcionar filtrando as 

informações recebidas na tentativa de minimizar o gasto energético da colônia, não 

transferindo qualquer tipo de informação que possa ser desnecessária para a dinâmica da 

colônia. 

De acordo com Blonder e Dornhaus (2011), o surgimento temporário de alguns 

indivíduos altamente interativos podem formar “centros de agregação” nas colônias, 

desempenhando um papel importante no fluxo de informação. Trabalhos com abelhas, Apis 

mellifera, e formigas da espécie Temnothorax albipennis, mostram que alguns indivíduos 

são mais interativos do que outros e sua localização no ninho pode determinar se o 

individuo será mais interativo na rede de interação. A presença de indivíduos muito 

interativos tem um efeito sobre o fluxo de informação, aumentando o número total de 

interações (Pinter-Wollman et al., 2011), demonstrando que a gestão do fluxo de 

informação pode ser considerada crucial para o sucesso da colônia (Franks, Pratt, Mallon, 

Britton, & Sumpter, 2002). Porém, ainda não se sabe se estes indivíduos altamente 

interativos possuem papel transitório ou se persistem nesta função. No entanto, a 

importância funcional destes indivíduos e os processos que os levam a envolver-se em 

mais interações que outros ainda são desconhecidos (Pinter-Wollman et al., 2011; 

Sendova-Franks et al., 2010).  

A localização das operárias inativas em câmaras próximas a entrada facilita a 

interação entre cuidadoras e forrageadoras por se tratar de um local intermediário no ninho. 

A distribuição espacial das operárias no ninho pode produzir variação na frequência de 

interação entre os indivíduos (Gordon et al., 1993). Locais específicos como bordas de 

arenas e câmaras, nas quais ocorre cuidado da ninhada e/ou onde a comida está disponível 

leva a um aumento na interação de operárias envolvidas nestas tarefas. Assim, a 

localização de uma formiga dentro do ninho e quanto tempo ela passa nele dita quantas 

companheiras ela encontra (Pinter-Wollman et al., 2011).  

As redes construídas a partir das interações entre as operárias de D. quadriceps, no 

nosso estudo, apresentaram um padrão na distribuição das interações causando variação da 

dinâmica de interações entre as colônias tanto nos diferentes dias quanto nos diferentes 

horários observados. As redes foram mais densas no horário de alimentação e menos 

densas nos períodos que corresponderam à madrugada, horário em que realizaram menos 

interações. Esse aumento na densidade das redes em determinados horários está 

intimamente relacionado com o aumento no número de interações entre as operárias, o que 
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facilita a rapidez na transmissão de informação, que é a presença de alimento na colônia. 

Este padrão ocorreu independente da densidade das colônias. De modo que, independente 

da quantidade de indivíduos, as operárias numa colônia irão receber uma informação e vão 

passar adiante tentando maximizar a aptidão da mesma.  

De acordo com Pinter-Wollman et al. (2011), a variação na frequência de interação 

entre os indivíduos pode facilitar a transferência de informação rápida dentro de uma 

colônia. A velocidade com que as informações fluem numa rede determina o quão rápido o 

grupo irá responder coletivamente aos estímulos ambientais e aumentar sua aptidão 

(O’Donnell & Bulova, 2007b; Pacala et al., 1996). Em formigas cortadeiras esta variação 

está relacionada com o comportamento espacial da espécie, no qual o número de interações 

depende do tempo de permanência na entrada do ninho, limitando-se a algumas áreas do 

ninho e influenciando o desempenho de algumas tarefas (Gordon & Mehdiabadi, 1999). 

No entanto, pode haver outras formas de variação social no número de interações, como 

por exemplo, o estado reprodutivo dos indivíduos, rank hierárquico, tarefas, traços 

comportamentais, tamanho do corpo. Por fim, a estrutura de redes de interação em 

formigas também pode ser dependente da idade da colônia, da quantidade de reprodutores 

e do alimento armazenado ou das condições ecológicas, tais como, as mudanças ambientais 

(Blonder & Dornhaus, 2011; Croft et al., 2009; Croft et al., 2005; Gordon & Mehdiabadi, 

1999; Pinter-Wollman et al., 2011; Sendova-Franks et al., 2010).  

Obviamente, se um grande período de tempo é despendido para adquirir 

informações sobre todo o status colonial, ao final desse tempo as próprias informações já 

não serão confiáveis devido as possíveis mudanças nesse status. Ao sincronizar a atividade 

de muitos indivíduos as informações circulam rapidamente e com maior precisão, 

maximizando a inatividade e, consequentemente, a conservação de energia (Hölldobler & 

Wilson, 1990). 

Um rápido fluxo local pode ser adaptável para muitas tarefas em formigas, 

incluindo o cuidado das larvas, distribuição e preparação de recursos, o que pode ser 

negociado rapidamente entre os indivíduos em certos locais. O resultado destas interações 

pode não ser relevante em qualquer local do ninho, ocasionando um melhor desempenho 

de tarefas em espécies com fidelidade espacial (Blonder & Dornhaus, 2011; Sendova-

Franks et al., 2010). Já um fluxo global lento pode limitar as taxas de interação para 

maximizar o tempo disponível para a conclusão de tarefas e reduzir o potencial para a 

propagação de informações ou doenças (Blonder & Dornhaus, 2011).  
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Apesar das interações individuais entre as operárias analisadas neste trabalho 

apresentarem padrões semelhantes quanto ao aumento de interações no dia em que há 

alimento, os maiores índices de rede foram encontrados na colônia com baixa densidade. 

Ou seja, as operárias da colônia A apresentam uma maior ‘força’ em suas interações e uma 

maior probabilidade e rapidez de propagação dessa informação. Corroborando com a 

formação de centros de agregação em grupos com poucos indivíduos, ou seja, colônias 

menores apresentam tanto mais interações quanto a presença de relações mais estreitas 

(Aplin et al., 2013; Jacoby et al., 2014). Tornando-se ainda mais presente nos horários de 

alimentação onde ocorreu mais interações e, consequentemente, um maior fluxo de 

informação (Farine & Whitehead, 2015; Pinter-Wollman et al., 2014).  

A análise dos índices de rede ‘força’ e do ‘alcance’ nas redes sociais nos fornece 

uma compreensão de como algumas operárias em D. quadriceps estão mais conectadas na 

rede que outras, apresentando diferentes densidades no fluxo nos diferentes horários, 

fazendo com que elas mantenham relações mais estreitas e realizem uma maior troca de 

informações na colônia. Isso indica como uma informação flui na rede a partir de conexões 

primárias e secundárias entre os indivíduos, o que facilitaria a propagação de uma 

informação. Estes índices apresentaram-se maiores na colônia com menos indivíduos, 

sugerindo que em colônias pequenas as operárias estão mais conectadas e possuem maiores 

possibilidades de propagação de uma informação. Essa análise de ‘força’ nos permite 

entender como processos locais conduzem propriedades a nível de grupo, observando os 

diferentes ambientes sociais vivenciados por cada individuo e como essa variação 

individual pode interferir no comportamento social da população (Aplin et al., 2013; Farine 

& Whitehead, 2015; Jacoby et al., 2014). Já a análise do ‘alcance’ nos fornece uma 

proporção de como os indivíduos estão ligados direta e indiretamente, o que pode ser 

muito útil para investigar diferentes estruturas sociais ou as implicações em modificações 

nessa estrutura (Farine & Whitehead, 2015).  

A partir dos resultados aqui apresentados e discutidos, não foi possível confirmar 

nossa primeira hipótese de que o número de interações e saídas do ninho estão 

relacionados à quantidade de indivíduos na colônia. Foi observado que colônias com 

menor densidade podem apresentar maiores taxas de interações por indivíduos e que o 

número de interações entre operárias não estimulam a saída para atividade de 

forrageamento nesta espécie, necessitando de mais estudos para entender quais processos 

de autoestimulação levam as operárias de D. quadriceps a sair em busca de alimento.  
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Testando nossa segunda hipótese de que a presença de alimento influencia a 

quantidade de interações na colônia, os experimentos com operárias de D. quadriceps 

confirmaram que ocorre uma maior taxa de interações individuais nos dias e no horário em 

que há disponibilidade de alimento, apresentando maior fluxo e rapidez de informação 

sendo semelhante nas duas colônias. 

A terceira hipótese proposta de que o fluxo de informação apresenta variação em 

sua dinâmica de interações conforme o horário do dia e disponibilidade de alimento, 

apresentando maior ‘força’ e ‘alcance’ da informação entre as operárias também foi 

confirmada. Tanto os dias quanto os horários apresentaram dinâmicas de interações 

diferentes, com maior ‘força’ e ‘alcance’ no dia em que há alimento na colônia e um maior 

número de interações entre as operárias. 

 

  



43 
 

 

 

CONCLUSÕES 

Com base no exposto concluímos que o aumento de indivíduos em colônias de D. 

quadriceps não favorece o aumento de suas interações nem estimula a saída de novas 

operárias forrageadoras para buscar alimento. As operárias de D. quadriceps regulam suas 

taxas de interação de acordo com a densidade da colônia e a dinâmica da atividade de 

forrageamento é realizada por autoestimulação, onde uma operária ativa não influencia a 

atividade de uma forrageadora inativa. Porém, a presença de alimento na colônia atua 

como forte estímulo desencadeador, aumentando o número de interações em dias e horário 

com disponibilidade de alimento, bem como as relações entre os indivíduos modificando o 

fluxo de informação, disseminando a informação de forma mais rápida na colônia. 

Em síntese, o trabalho enfatiza 3 aspectos importantes: a autoestimulação, que é 

sustentada na dinâmica da colônia pela comunicação interna através das operárias inativas, 

sem que haja facilitação social, como fator importante, mesmo considerando ser D. 

quadriceps uma espécie social. A presença de alimento como elemento chave na mudança 

da quantidade de interações e a alteração do fluxo de informação e sua dinâmica de 

interações em colônias com diferentes densidades. 
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Anexo I 

Sociograma da colônia A nos dias 1 e 2. Suas funções foram estabelecidas a partir da maior 

média de tempo em que exerceu suas tarefas na colônia. Os vértices amarelos representam as 

cuidadoras, os verdes as operárias inativas e em vermelho as operárias forrageadoras. Os 

círculos são as operárias presentes no ninho, os quadrados são operárias que não estavam no 

ninho naquele bloco de observação, os losangos são operárias recém saídas da pupa. As 

espessuras das linhas são proporcionais ao nível das associações, quanto mais espessas 

maiores as interações entre elas. 

 

Dia 1 – Horário 1: 01:30 às 02:30h. 
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Dia 1 – Horário 2: 02:30 às 03:30h. 

 

Dia 1 – Horário 3: 07:30 às 08:30h 
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Dia 1 – Horário 4: 08:30 às 09:30h. 

 
 

 

Dia 1 – Horário 5: 13:30 às 14:30h. 
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Dia 1 – Horário 6: 14:30 às 15:30h. 

 

Dia 1 – Horário 7: 19:30 às 20:30h. 
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Dia 1 – Horário 8: 20:30 às 21:30h. 

 

Dia 2 – Horário 1: 01:30 às 02:30h. 
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Dia 2 – Horário 2: 02:30 às 03:30h. 

 

Dia 2 – Horário 3: 07:30 às 08:30h. 
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Dia 2 – Horário 4: 08:30 às 09:30h. 

 

Dia 2 – Horário 5: 13:30 às 14:30h. 
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Dia 2 – Horário 6: 14:30 às 15:30h. 

 

Dia 2 – Horário 7: 19:30 às 20:30h. 
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Dia 2 – Horário 8: 20:30 às 21:30h. 
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Anexo II 

Sociograma da colônia B nos dias 1 e 2.  

 

Dia 1 – Horário 1: 01:30 às 02:30h. 

 

Dia 1 – Horário 2: 02:30 às 03:30h. 
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Dia 1 – Horário 3: 07:30 às 08:30h. 

 

Dia 1 – Horário 4: 08:30 às 09:30h. 
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Dia 1 – Horário 5: 13:30 às 14:30h. 

 

 
Dia 1 – Horário 6: 14:30 às 15:30h. 
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Dia 1 – Horário 7: 19:30 às 20:30h. 

 

 

 

 

Dia 1 – Horário  8: 20:30 às 21:30h. 
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Dia 2 – Horário 1: 01:30 às 02:30h. 

 

 

 

Dia 2 – Horário 2: 02:30 às 03:30h. 
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Dia 2 – Horário 3: 07:30 às 08:30h. 

 

 

Dia 2 – Horário 4: 08:30 às 09:30h. 
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Dia 2 – Horário 5: 13:30 às 14:30h. 

 

 

Dia 2 – Horário 6: 14:30 às 15:30h. 
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Dia 2 – Horário 7: 19:30 às 20:30h. 

 

Dia 2 – Horário 8: 20:30 às 21:30h. 

 

 

 

 


