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O que observamos não é a Natureza, mas a Natureza 

exposta ao nosso método de questionamento. 

Werner Heisenberg 



Resumo 

Sinais acústicos e vibratórios são utilizados por várias espécies de formigas em 

interações intra e interespecíficas, apesar de serem pouco estudados. Entre as modalidades de 

produção de sinais vibroacústicos estão a estridulação e a percussão. Estes sinais podem 

transmitir mensagens de alarme, distresse, recrutamento, ataque, ativação da colônia, pistas 

para o provisionamento de larvas, avaliação de recursos alimentares e não receptividade das 

fêmeas. Tendo isso em vista, este estudo teve como objetivo investigar a utilização de sinais 

acústicos na espécie Neoponera villosa (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae), caracterizando 

a estridulação de operárias, gynes e machos, analisando a resposta de colônias de N. villosa 

diante da estridulação de coespecíficos e avaliando a resposta acústica das colônias à 

perturbação do ninho. Os resultados mostraram que os sinais estridulatórios de operárias de N. 

villosa são compostos majoritariamente por sequências monossibálicas de chilros, sendo um 

chilro composto por uma única sequência de pulsos. Entretanto, a maior parte dos chilros das 

castas reprodutivas apresentaram uma sequência de pulsos de baixa amplitude antecedendo a 

sequência de pulsos principal, sendo, dessa forma, constituídos por duas sub-unidades e 

caracterizando-se como chilros dissilábicos. Os sinais estridulatórios apresentaram ainda 

diferenças significativas entre as castas quanto ao intervalo entre chilros, número de pulsos por 

chilro, intervalo entre pulsos e taxa de emissão de pulsos. Diferenças entre colônias foram 

encontradas na estridulação de gynes e machos. As colônias de N. villosa não responderam aos 

sinais estridulatórios de operárias, com mudança do padrão comportamental em resposta 

apenas à presença de companheiras de ninho e de não companheiras, mas sem diferença de 

resposta entre os testes com presença e ausência de estridulação. No contexto de perturbação 

do ninho, as colônias de N. villosa não responderam com emissão de sinais estridulatórios, mas 

sim com emissão de sinais acústicos produzidos através de percussão. 

Palavras chave: Bioacústica, estridulação, percussão, insetos sociais, formigas, castas 



Abstract 

 Acoustic and vibratory signals are used by several ant species in intraspecific and 

interspecific interactions, although studies concerning these signal modalities are scarce. 

Stridulation and drumming are among the main ways of producing vibroacoustic signals. These 

signals can transmit messages relative to alarm, distress, recruitment, attack, colony activation, 

clues for provisioning of larvae, evaluation of food resources and non-receptivity of females. 

The aim of this study was to investigate the use of acoustic signals in Neoponera villosa 

(Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae). In order to achieve our aim, we characterized workers, 

gynes and males stridulation; we analyzed N. villosa colonies’ response to workers’ stridulation 

and evaluated the acoustic response of N. villosa colonies to nest disturbance. The results 

showed that stridulatory signals of N. villosa workers are composed mainly of monosyllabic 

chirp trains, with chirps composed of a single sequence of pulses. Nevertheless, the majority 

of the chirps produced by the reproductive castes presented a low amplitude pulse sequence 

preceding the main high amplitude sequence of pulses. These chirps were composed of two 

subunits and, thus, were identified as disyllabic chirps. The stridulatory signals presented 

significant differences among the N. villosa castes regarding the inter-chirp interval, the 

number of pulses per chirp, the inter-pulse interval and the pulse repetition rate. In addition, 

gynes’ and males’ stridulation presented significant differences according to their colonies. N. 

villosa colonies did not respond to the emission of workers’ stridulatory signals. Behavioral 

pattern changes occured only in response to nestmate or non nestmate presence, without any 

response difference between tests with stridulanting workers and mute workers. In nest 

disturbance context, N. villosa colonies did not respond with stridulatory signal emission, but 

with the emission of acoustic signals produced by drumming. 

Keywords: Bioacoustics, stridulation, drumming, social insects, ants, castes 
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Introdução 

A comunicação requer a produção de estímulos, chamados de sinais, por um emissor, a 

propagação dos sinais através de um meio e sua detecção por um receptor, de forma a 

influenciar o padrão comportamental do organismo receptor através do seu sistema sensório-

nervoso (Bradbury e Vehrencamp, 2011; Markl, 1983 e Matthews e Matthews, 2010). Essa 

transferência de informação pode ser adaptativa para um ou para ambos os envolvidos (Markl, 

1983) e se ela beneficia emissor, receptor ou ambos, mutações que refinem e melhorem o 

processo de comunicação serão favorecidas ao longo do tempo evolutivo, desde que os custos 

dessas adaptações não ultrapassem seus benefícios (Bradbury e Vehrencamp, 2011). 

Com um exoesqueleto duro e esclerotizado, corpo segmentado e membros articulados, 

muitos insetos desenvolveram adaptações para a produção e recepção de sinais utilizados para 

comunicação acústica intra e interespecífica (Claridge, 2005). Estes sinais acústicos podem ser 

produzidos pelos insetos através de diversos mecanismos, que abrangem a fricção de partes do 

corpo (estridulação), o impacto entre partes do corpo ou contra o substrato (percussão), 

vibração de membranas especializadas (tímbalos), vibração de partes do corpo não 

especializadas (tórax, abdômen e asas), mais raramente o fluxo de ar pulsado e até mesmo a 

produção de sinais como subproduto de outras atividades, como alimentação e voo por exemplo 

(Claridge, 2005; Hrncir, Barth e Tautz, 2005 e Matthews e Matthews, 2010). 

Para a transmissão desses sinais, os insetos se adaptaram para o uso de diferentes canais: 

vibrações do substrato, sons de campo externo (perturbação da pressão do meio) e de campo 

interno (oscilação vetorial no movimento das moléculas do meio) transmitidos pelo ar, e ainda, 

em menor proporção, sons transmitidos pela água e vibrações da superfície da água em insetos 

aquáticos e semiaquáticos (Bradbury e Vehrencamp, 2011; Gogala, 2014 e Matthews e 

Matthews, 2010). Entre as formas de propagação utilizadas para a comunicação acústica, a 

vibração do substrato é a mais disseminada em insetos, ocorrendo em 92% das espécies que 
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utilizam algum canal para comunicação acústica (Matthews e Matthews, 2010). Entretanto, 

vibrações propagadas pelo substrato e sons propagados pelo ar são modalidades que muitas 

vezes estão entrelaçadas, sendo ambos geradas por algum tipo de movimentos do corpo do 

emissor e propagados por ondas mecânicas. Assim, eles diferem apenas quanto ao meio e ao 

tipo de onda pelos quais se propagam, sendo ambos componentes dos sinais acústicos 

(Caldwell, 2014). 

Na ordem Hymenoptera, as modalidades acústicas/vibratórias utilizadas são as 

vibrações do substrato e sons de campo interno transmitidos pelo ar (Matthews e Matthews, 

2010). Mecanismos de produção já conhecidos nos representantes dessa ordem incluem 

vibrações de asas, encontradas em vespas (Claridge, 2005), vibrações torácicas em abelhas 

(Hrncir et al., 2005) e estridulação e percussão do substrato em formigas e vespas (Fuchs, 

1976a; Golden e Hill, 2016; Hunt e Richard, 2013; Markl, 1965; Markl, Hölldobler e 

Hölldobler, 1977; Polidori, Ruffato, Borruso, Settanni e Pavan, 2013 e Santos, Korndörfer e 

Del-Claro, 2005). 

Particularmente nas formigas, apesar de a comunicação ser baseada principalmente em 

sinais químicos (Hölldobler, 1999; Jackson e Ratnieks, 2006; Richard e Hunt, 2013 e Wilson, 

1965), essa não é única modalidade empregada na transmissão de informação (Jackson e 

Ratnieks, 2006). As modalidades de comunicação nas formigas, assim como nos insetos em 

geral, são muito diversas e também incluem sinais acústicos e vibratórios, que são utilizados 

por várias espécies em interações intra e interespecíficas (Hölldobler, 1999). Apesar de terem 

sido inicialmente considerados sem tanta importância (Hölldobler, 1999), os sinais 

vibroacústicos podem transmitir mensagens de alarme, distresse, recrutamento, ataque, 

ativação da colônia, pistas para o provisionamento de larvas, avaliação de recursos alimentares 

e não receptividade da fêmea (Baroni-Urbani, Buser e Schilliger, 1988; Ferreira, Cros, 
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Fresneau e Rybak, 2014; Hickling e Brown, 2000; Hölldobler, 1999; Hunt e Richard, 2013; 

Markl, 1965; Markl et al., 1977 e Roces, Tautz e Hölldobler, 1993). 

Embora possa transmitir informação independentemente, na maioria dos casos, a 

comunicação vibroacústica opera em sincronia e sinergia com a comunicação química como 

componentes de um sinal multimodal (Hölldobler, 1999 e Hunt e Richard, 2013), em que o 

componente vibroacústico, muitas vezes, age como modulador da resposta do receptor 

(Hölldobler, 1999 e Jackson e Ratnieks, 2006). Nesses casos, a probabilidade de determinado 

componente químico elicitar uma resposta comportamental depende da presença de ambos os 

sinais. O sinal modulatório altera a probabilidade de reação a outros estímulos influenciando o 

estado motivacional do receptor (Hölldobler, 1999).  

Isso é o que ocorre, por exemplo, na sinalização de alarme de espécies do gênero 

Camponotus, em que tanto a percussão quanto feromônios estão envolvidos. Nessas formigas, 

o sinal percussivo diminui o limiar de resposta ao feromônio, ampliando a eficácia do sinal 

químico (Hölldobler, 1999). Outro exemplo semelhante é encontrado no recrutamento de 

espécies dos gêneros Messor e Aphaenogaster, que empregam a estridulação em conjunto com 

feromônios (Baroni-Urbani et al., 1988 e Hölldobler, 1999). Colônias de M. captatus 

artificialmente silenciadas recrutam para locais de alimento situados a 70 cm de distância com 

um atraso de cinco a dez minutos em relação a colônias capazes de estridular (Baroni-Urbani 

et al., 1988). Em Aphaenogaster, recrutamento de operárias e retorno para o ninho com a presa 

acontecem mais rapidamente, sendo antecipados em cerca de um a dois minutos, como 

consequência da estridulação, e conferindo, portanto, uma vantagem competitiva para essas 

formigas, que precisam recolher para o ninho os alimentos encontrados antes da chegada de 

espécies de formigas competidoras (Hölldobler, 1999). 

As principais modalidades de produção de sinais vibroacústicos em formigas são a 

estridulação e a percussão. A percussão é gerada por batidas de partes esclerotizadas do corpo 
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contra um substrato ressonante e ocorre em poucas espécies de formigas, sobretudo espécies 

arborícolas, que utilizam a cabeça ou o ápice do gáster para a percussão (Hölldobler, 1999; 

Hunt e Richard, 2013 e Santos et al., 2005). A percussão, portanto, é gerada por estruturas não 

especializadas para comunicação (Hunt e Richard, 2013). Entre os insetos sociais, a percussão 

também ocorre em algumas vespas e em muitos cupins (Hunt e Richard, 2013). Tanto em 

formigas do gênero Camponotus quanto em cupins, os sinais vibratórios da percussão estão 

associados a uma resposta de alarme e podem ser transmitidos pelos seus sistemas de galerias 

e câmaras mais rapidamente do que os feromônios de alarme (Fuchs, 1976a; Hölldobler, 1999; 

Hunt e Richard, 2013 e Santos et al., 2005). 

Em C. senex, a percussão é executada sobre o ninho, sobre galhos e folhas próximas às 

colônias quando a colônia é perturbada, sendo realizada por operárias e ocasionalmente por 

rainhas. A duração da resposta percussiva pode variar proporcionalmente ao nível de 

perturbação. Logo após uma perturbação pontual, muitos indivíduos da colônia realizam a 

percussão e, aos poucos, o número de indivíduos exibindo a resposta percussiva vai sendo 

reduzido até que a percussão cesse por completo (Santos et al., 2005). Nas formigas do gênero 

Camponotus, esse comportamento de percussão produz vibrações que podem ser percebidas 

por companheiras de ninho a distâncias de mais de 20 cm (Hölldobler, 1999). Entretanto, nem 

todas as companheiras de ninho que recebem as vibrações respondem da mesma forma. Em C. 

herculeanus, a responsividade ao sinal percussivo varia de acordo com a atividade que cada 

indivíduo está desempenhando dentro do ninho, sendo as formigas inativas pouco responsivas 

ao sinal. A percussão transfere informações principalmente para as operárias ativas. Dentre 

elas, as que apresentam maior sensibilidade ao estímulo são as que exibem comportamento de 

movimentação das antenas durante a recepção do sinal. Os indivíduos reprodutivos, machos e 

fêmeas, também respondem ao sinal percussivo, mas apresentam uma taxa de reação mais 

baixa em relação às operárias (Fuchs, 1976a). As diferenças de responsividade ao sinal podem 
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indicar que tanto o contexto comportamental quanto a motivação do receptor podem influenciar 

a resposta nos insetos sociais (Hrncir et al. 2005). 

Nessa espécie, C. herculeanus, o sinal de percussão gera mudanças de comportamento 

das operárias. Quanto maior a amplitude do sinal percussivo, maior é o número de operárias 

que mudam de atividade na colônia. Além disso, duas reações típicas são exibidas em resposta 

ao sinal: uma reação inespecífica de freezing ao estímulo de vibração e uma reação de 

deslocamento rápido e agressivo como resposta específica de alarme, com possível função de 

defesa (Fuchs, 1976a). Em C. senex, a percussão atrai as formigas para fora do ninho, havendo 

também mudança de comportamento: as formigas andam agitadas nas proximidades do ninho. 

A mudança de comportamento permanece por até 5 a 10 minutos após a percussão, quando 

então as formigas retornam às atividades rotineiras da colônia (Santos et al., 2005). 

Em relação a outra modalidade de produção de sinais vibroacústicos, a estridulação é 

encontrada nas subfamílias de formigas Myrmicinae, Ponerinae, Ectatomminae, 

Pseudomyrmecinae, Paraponerinae e Myrmeciinae (Golden e Hill, 2016; Hunt e Richard, 2013 

e Taylor, 1978) e é definida como o atrito entre duas partes do corpo de um inseto para produzir 

som (Hickling e Brown, 2000). Nas formigas, a estridulação é gerada pelo movimento do par 

stridens (também chamado de placa estridulatória) contra o plectrum, estruturas 

morfologicamente especializadas para esta função (Golden e Hill, 2016; Grasso, Mori, Le 

Moli, Giovannotti e Fanfani, 1998; Hunt e Richard, 2013 e Pavan, Priano, De Carli, Fanfani e 

Giovannotti, 1997). Essas estruturas compõem o órgão estridulatório e estão presentes apenas 

nas espécies que estridulam (Golden e Hill, 2016). 

 Em Formicidae, a placa estridulatória tipicamente está localizada na região médio-

dorsal do quarto segmento abdominal e o plectrum na margem posterior do terceiro tergito 

abdominal (Grasso et al., 1998 e Pavan et al., 1997), sendo a espécie Nothomyrmecia macrops 

uma exceção com localização ventral do órgão estridulatório (Taylor, 1978). O movimento do 
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gáster para cima e para baixo faz com que o plectrum corra para trás e para frente sobre as 

cristas da placa estridulatória, gerando chilros (Hickling e Brown, 2000). Os chilros são 

definidos como sequências de pulsos repetitivos, cada pulso resultando do impacto do plectrum 

sobre uma crista da placa estridulatória (Hölldobler, 1999). A placa estridulatória pode variar 

de uma espécie para outra e entre castas quanto ao seu contorno, comprimento, largura, 

distância entre as cristas e número de cristas (Ferreira, Poteaux, Delabie, Fresneau e Rybak, 

2010; Grasso et al., 1998 e Pavan et al., 1997). Em Solenopsis richteri, o número de cristas é 

cerca de 40 a 50 (Hickling e Brown, 2000). Em espécies do gênero Messor, o número médio 

de cristas varia entre 110 e 193, dependendo da casta e espécie (Grasso et al., 1998). Já no 

complexo Neoponera apicalis o número de cristas da placa estridulatória varia em média de 

212 a 258 dependendo da morfoespécie (Ferreira et al., 2010). 

O órgão estridulatório das formigas é formado ainda na fase de pupa. Na espécie 

Myrmica scabrinodis, foi constatada a ausência do órgão estridulatório nas larvas, mas as pupas 

brancas recém-formadas já apresentam um órgão estridulatório emergente, que passa a ser 

completamente formado e funcional uma vez que se tornam esclerotizadas. Os sons produzidos 

por pupas de operárias são similares aos de operárias adultas, mas são emitidos isoladamente 

em vez de em longas sequências, que são características dos adultos. Tanto os sons de adultos 

quanto das pupas de M. scabrinodis induzem a mesma resposta comportamental nas operárias 

receptoras, incluindo locomoção, alerta, antenação, guarda e cavar, respostas de atração e 

reação considerados como comportamentos afiliativos, sugerindo que a taxa de emissão do 

sinal não é importante para a condução de informação. A estridulação das pupas esclerotizadas 

parecem sinalizar seu status social dentro da colônia, uma vez que o status de pupas 

esclerotizadas recentemente mortas, ainda cobertas com seus feromônios de reconhecimento, 

mas, portanto, sem estridular é reduzido significativamente quando comparado ao de 

indivíduos vivos capazes de emitir estridulação. Essa diferença de status entre imaturos vivos 
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e recentemente mortos não ocorre para pupas brancas recém-formadas ou para larvas, 

provavelmente por ambas serem incapazes de emitir estridulações nas duas situações (Casacci 

et al., 2013). 

A emissão de estridulação em formigas pode acontecer em diversos outros contextos 

dependendo da espécie. Em espécies do gênero Atta, a estridulação é emitida: quando 

impedidas de se mover livremente, presas por uma formiga inimiga ou quando manipuladas 

com o uso de uma pinça, ocorrendo simultaneamente com a liberação de feromônio de alarme 

e aumentando dessa forma seu efeito; quando cobertas por terra ou soterradas após um 

desmoronamento parcial do ninho, funcionando como sinal de solicitação de resgate e 

induzindo o comportamento de cavar nas companheiras de ninho que são atraídas; e durante o 

corte de fragmentos de folhas, agindo como sinal de recrutamento, transmitindo informações a 

respeito da qualidade ou atratividade das folhas e ainda atraindo operárias menores para carona 

durante o transporte das folhas (Hölldobler, 1999 e Markl, 1965). Na espécie S. richteri, a 

estridulação também é emitida em vários contextos diferentes: por um grande número de 

indivíduos no contexto de perturbação da colônia, como sinal de alarme; por indivíduos 

isolados em breves períodos a intervalos regulares durante a atividade normal de grupos de 

formigas sem perturbações; por indivíduos isolados durante o ataque a presas ou a formigas 

coespecíficas de colônias diferentes; e por operárias presas pela antena, como sinal de distresse. 

Nessa espécie, a duração da atividade estridulatória, considerando-se todo o período de tempo 

durante o qual ocorre emissão de sequências de chilros pelos indivíduos da colônia, varia de 

acordo com o contexto de emissão, sendo o tempo de atividade estridulatória mais longo nos 

contextos de perturbação e distresse (Hickling e Brown, 2000). 

Quanto à recepção dos sinais estridulatórios, a hipótese mais aceita na literatura é a de 

que estes sinais sejam transmitidos pelo substrato e as formigas sejam receptivas aos 

componentes do sinal propagados por este meio, mas insensíveis os componentes do sinal 
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propagados pelo ar (Hickling e Brown, 2000; Hunt e Richard, 2013; Markl, 1965 e Roces e 

Tautz, 2001). Entretanto, Hickling e Brown (2000) defendem que o meio de propagação seja o 

ar, sendo as sensilas tricóides mecanosensoriais das antenas os receptores mais prováveis para 

os sinais acústicos transmitidos através do movimento das partículas do ar. Portanto, estas 

sensilas seriam particularmente sensíveis a sinais dentro do campo interno. As formigas seriam 

insensíveis a sons no campo externo, propagados através de oscilações de pressão do ar 

(Hickling e Brown, 2000). Entretanto, o modelo usado por Hickling e Brown (2000) para 

mostrar como as formigas podem usar o som de campo interno para comunicação requer 

frequências de 1 kHz ou menos, pois quando a frequência é maior que alguns quilohertz o 

campo interno é muito pequeno para incluir um número de formigas suficiente para 

comunicação acústica. Essa condição é atendida por S. richteri, que apresenta frequência 

dominante de cerca de 700 Hz (Hickling e Brown, 2000), mas não por outras espécies como as 

do complexo N. apicalis, que apresentam frequência dominante média entre 10 e 12 kHz 

(Ferreira et al., 2010), representando um sério obstáculo para o uso do campo interno para 

comunicação acústica. 

Em resposta a Hickling e Brown (2000), Roces e Tautz (2001) mostram que a amplitude 

da oscilação de partículas do campo interno ao redor de uma formiga estridulando é pelo menos 

50 vezes menor que o limiar de sensibilidade dos receptores sensoriais da formiga, 

impossibilitando a percepção do sinal através deste meio. Eles corroboram a hipótese de que 

as formigas são altamente responsivas aos componentes dos sinais estridulatórios transmitidos 

pelo substrato detectados por mecanoreceptores extremamente sensíveis, chamados de órgãos 

subgenuais; mas não são capazes de detectar sinais nem através da pressão sonora em campo 

externo nem da oscilação de partículas no campo interno (Roces e Tautz, 2001). Os órgãos 

subgenuais estão localizados na porção proximal da tíbia e estão presentes em todas as pernas. 

As vibrações do substrato recebidas através das pernas são detectadas pelos órgãos subgenuais, 
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onde são traduzidas em impulsos nervosos que são transmitidos para o sistema nervoso central 

(Hunt e Richard, 2013). Quanto à propagação da vibração do emissor para o substrato, esta 

pode se dar através da cabeça, como ocorre durante o corte de folhas em A. cephalotes, ou 

através do contato das pernas do emissor com o substrato (Hölldobler, 1999). 

O primeiro estudo conhecido a respeito da produção de sinais acústicos no gênero 

Neoponera, foi realizado por Pavan et al. (1997) com N. apicalis, demonstrando características 

dos sinais estridulatórios emitidos e do órgão estridulatório. Ferreira et al. (2010), estudando 

as espécies crípticas do complexo N. apicalis, observaram diferenças morfológicas no órgão 

estridulatório e diferenças no sinal produzido por cada uma que ajudam a diferenciar as 

espécies deste complexo. As características da estridulação também diferem entre as castas e 

entre os sexos dentro da mesma espécie em N. apicalis e N. verenae (Ferreira, 2010). Nestas 

espécies, a função de sinal de alarme é atribuída à produção de estridulação devido a sua maior 

ocorrência nos contextos de resposta a uma perturbação, com influência inclusive do tipo de 

perturbação sobre a resposta estridulatória. Atividade estridulatória também ocorre em rainhas 

recém-inseminadas logo após a cópula quando outros machos tentam copular com elas, 

comunicando que a fêmea não está receptiva para os machos que se aproximam (Ferreira et al., 

2014). 

N. villosa, assim com N. apicalis, representa um complexo de espécies crípticas e 

simpátricas, com variações morfológicas sutis difíceis de distinguir. N. villosa possui uma 

ampla distribuição na região Neotropical, desde o Texas até a Argentina passando pelo Brasil 

(Kolmer e Heinze, 2000 e Lucas et al., 2002). Esta espécie da subfamília Ponerinae é 

arborícola, nidifica geralmente em galhos ocos (Dejean, 1990) e é predadora (Dejean e 

Corbara, 1990), podendo ser observada forrageando nas árvores e no solo durante o dia 

(observação pessoal). Os dois tipos de produção de sinais vibroacústicos, estridulação e 

percussão, ocorrem em N. villosa (observação pessoal), mas a caracterização destes sinais, sua 
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especificidade em nível de espécie e de casta e como são utilizados para a comunicação são 

questões que precisam ser investigadas a fim de se buscar o avanço na compreensão da 

comunicação acústica em formigas e de sua importância para a transferência de informação 

nesses animais. 
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Objetivos, hipóteses e predições 

Objetivo geral 

Investigar a utilização de sinais acústicos na espécie de formiga ponerine Neoponera 

villosa (Hymenoptera, Formicidae, Ponerinae). 

Objetivos específicos, hipóteses e predições 

1º) Caracterizar a estridulação de N. villosa. 

Hipótese: O sinal acústico produzido por estridulação transmite informações a respeito 

da casta e do sexo ao qual o indivíduo pertence. 

Predição: Os parâmetros acústicos da estridulação de N. villosa apresentam diferenças 

entre castas. 

2º) Analisar a resposta de colônias de N. villosa diante da estridulação de coespecíficos. 

Hipótese: A estridulação funciona como sinal de alarme, direcionado aos demais 

membros da colônia. 

Predição 1: Diante da estridulação de um indivíduo da mesma espécie, as operárias de N. 

villosa modificam seu padrão comportamental. 

Predição 2: As colônias de N. villosa respondem de forma diferente à estridulação de 

companheiras de ninho e de não companheiras. 

3º) Analisar a resposta acústica de colônias de N. villosa à perturbação do ninho.  

Hipótese: A estridulação é emitida em contextos que representam perigo para a colônia, 

possuindo função de defesa. 

Predição 1: Após sofrerem uma perturbação, as colônias de N. villosa apresentam 

atividade estridulatória. 

Predição 2: A resposta estridulatória das colônias de N. villosa difere de acordo com o 

tipo de perturbação. 

 



 

24 
  

Material e métodos 

Sujeitos 

Nove colônias de N. villosa foram coletadas em ambiente natural entre junho de 2013 

e dezembro de 2016 (Autorização SISBIO nº: 37289-1). As coletas das colônias foram 

realizadas na Floresta Nacional de Nísia Floresta (FLONA) do Instituto Chico Mendes de 

Conservação e Biodiversidade (6°5’S, 35°12’W), localizada a 2 km da sede do município de 

Nísia Floresta, Rio Grande do Norte, Brasil (Figura 1). A FLONA abrange uma área de 180 

ha, dos quais 80 ha são de Mata Atlântica secundária, 50 ha são de vegetação de tabuleiro, 40 

ha de plantações de espécies exóticas e 10 ha de área residencial e administração (Santee e 

Arruda, 1994). 

 

Figura 1. Vista aérea da Floresta Nacional de Nísia Floresta, local de coleta das colônias de 

Neoponera villosa. 
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As colônias de N. villosa foram coletadas nas áreas de Mata Atlântica secundária e de 

plantações de espécies exóticas. O local de coleta apresenta condições naturais de fotoperíodo 

claro-escuro de 12:12 h ± 29 min. Na estação seca, a temperatura varia entre 23 °C e 35 °C, 

com média de 26,6 °C, e a umidade relativa do ar varia entre 44% e 92%, com média de 75,2%. 

Na estação chuvosa, a temperatura atinge o mínimo de 20 °C e máximo de 30 °C, com média 

de 24,4 °C, e a umidade varia entre 70% e 98%, com média de 95,3% (Medeiros, Azevedo, 

Santana, Lopes e Araújo, 2014). Devido ao hábito arborícola da espécie, foram escolhidos 

apenas ninhos localizados em alturas viáveis para a coleta, desde o nível do solo até 

aproximadamente dois metros de altura (Figura 2). O galho ou tronco em que se localizava o 

ninho era quebrando ou cortando aos poucos até que fossem retiradas todas as operárias, 

rainhas, machos e imaturos. 

 

Figura 2. Ninho de Neoponera villosa em ambiente natural, com detalhe da estrutura interna 

do ninho com paredes laminadas. 
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Após a coleta em campo, as colônias foram levadas imediatamente para o Laboratório 

de Biologia Comportamental (LBC) do Departamento de Fisiologia e Comportamento, no 

Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Tabela 1). No 

laboratório, as colônias foram transferidas para ninhos artificiais de plástico (26x17x6 cm) com 

fundo de gesso e cobertura de vidro e de material TNT (tecido não tecido) preto, que mantinha 

o interior do ninho protegido da luz. Os ninhos artificiais tinham acesso a uma arena (41x27x7 

cm) com fundo coberto com vermiculita e cobertura de vidro (Figura 3A). 

 

Tabela 1. Composição das colônias de Neoponera villosa coletadas, no momento da 

transferência para o Laboratório de Biologia Comportamental. 

 ADULTOS IMATUROS 

COLÔNIA Fêmeas Machos Pupas Larvas Ovos 

P1 136 0 134 123 83 

P2 92 1 47 47 50 

P3 16 0 4 0 0 

P4 71 0 17 22 21 

A 268 0 150 34 33 

B 296 7 88 47 40 

C 144 0 88 22 11 

D 177 2 144 164 266 

1 53 0 0 4 26 

 

As colônias eram alimentadas três vezes por semana com insetos, Tenebrio molitor 

(Coleoptera, Tenebrionidae, Tenebrioninae), água e solução de mel e água (adaptado de 

Ferreira et al., 2010), disponibilizados na arena (Figura 3B). As colônias foram mantidas em 

laboratório à temperatura de 24 ± 2 °C e ciclo claro-escuro de 12:12 h, com luminosidade na 

fase clara de aproximadamente 400 lux. A luz artificial era sempre ligada às 06:00 h e desligada 

às 18:00 h. 

Os indivíduos de todas as colônias foram marcados com uma etiqueta alfanumérica 

colada ao tórax para identificação individual. Todas as gravações, observações e experimentos 
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foram realizados no Laboratório de Biologia Comportamental e ocorreram após um período de 

habituação das colônias ao laboratório, período este em que as colônias mantiveram seu 

funcionamento, com morte natural de alguns membros e eclosão de novos indivíduos nas 

colônias. 

 

Figura 3. Arena de forrageio conectada ao ninho de Neoponera villosa em laboratório. A) Visão 

geral da arena de forrageio. B) Detalhe dos alimentos disponibilizados na arena de forrageio. 

 

Procedimentos experimentais 

Caracterização da estridulação e da sua diferença entre castas de N. villosa. 

A estridulação de 33 operárias, 30 gynes e 13 machos (Figura 4), escolhidos 

aleatoriamente de oito colônias de N. villosa (Tabela 2), foi gravada dentro de uma caixa com 

isolamento acústico, com temperatura do ambiente mantida em 24 ± 2 °C e umidade relativa 

em 65 ± 10%. Para a gravação foi utilizado um microfone omnidirecional Sanken CO-100K 

(resposta de frequência: 20 Hz a 100 kHz) (Anexo 1) conectado a um gravador Fostex modelo 

FR-2 com frequência de amostragem de 192 kHz. Os insetos foram imobilizados com pinça e 

mantidos à distância de 1 cm do microfone durante as gravações. Cada formiga foi gravada 

individualmente por 4 minutos. Para a amostragem das estridulações utilizadas para análise, 

em cada gravação foram demarcados 24 pontos ao longo dos 240 segundos de gravação, com 

intervalos de 10 segundos entre eles. Em cada gravação, um ponto foi escolhido aleatoriamente 

através do mecanismo de aleatorização disponível em www.random.org. A partir do ponto 

A B 
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escolhido em cada gravação, uma sequência de 10 chilros consecutivos foi selecionada para 

análise. 

 

 
Figura 4. Operária (A), gyne (B) e macho (C) de Neoponera villosa. 

 

Tabela 2. Número de indivíduos gravados por colônia e por casta de Neoponera villosa. 

COLÔNIA OPERÁRIA GYNE MACHO 

P1 5 4 1 

P2 5 3 5 

P3 5 0 7 

P4 3 15 0 

A 5 4 0 

B 4 3 0 

C 4 1 0 

D 2 0 0 

Total 33 30 13 

 

Os chilros selecionados foram classificados como monossilábico e dissilábico (Figura 

5) de acordo com as seguintes características: os monossilábicos apresentam uma sequência 

única de pulsos, enquanto que os dissilábicos apresentam sequência de pulsos formada por duas 

subunidades (Pavan et al., 1997). Para que a extração dos parâmetros dos chilros no programa 

Raven Pro 1.5 fosse padronizada, apenas a sequência de pulsos principal dos chilros 

dissilábicos (a subunidade cuja amplitude é mais forte) foi considerada. Na espécie estudada, 

a sequência de pulsos de maior amplitude dos chilros dissilábicos mostrou-se equivalente à 

A B C 



 

29 
  

sequência única de pulsos encontrada no padrão monossilábico. Portanto, esta padronização 

permitiu a junção dos parâmetros acústicos dos dois tipos de chilros para a análise estatística 

entre castas. 

Figura 5. Exemplos de chilro monossilábico (Neoponera apicalis) e de chilro dissilábico 

(Ectatomma tuberculatum). Na porção superior da figura, os espectrogramas e, na porção 

inferior, os oscilogramas da estridulação. (Adaptado de Pavan et al., 1997). 
 

Os seguintes parâmetros temporais foram extraídos dos sinais acústicos: duração do 

chilro, intervalo inter-chilro, para cada chilro o número de pulsos e a taxa de emissão de pulsos 

((número de pulsos – 1)/duração do chilro) (Figura 6). Os parâmetros de frequência 

considerados para cada chilro foram: a frequência dominante, as frequências em 25, 50 e 75% 

da energia do sinal para verificar como está distribuída a energia do sinal no espectro (Figura 

7), e as frequências intra-pulso máxima e mínima, que foram calculadas para 10 pulsos 

escolhidos aleatoriamente em cada chilro. O cálculo das frequências intra-pulso foi feito pelo 

método zero-crossing (Mbu Nyamsi, Aubin e Bremond, 1994) que consiste em medir 

diretamente o período subsequente (T) das ondas de cada pulso pela contagem do número de 

vezes que a onda cruza a amplitude zero (Figura 6). A frequência é, então, dada pela relação 

f=1/T. 

A influência da casta (fator categórico de três níveis) e da colônia (fator categórico de 

até oito níveis), para cada casta, sobre a variação no padrão mono e dissilábicos dos chilros 

84 kHz 84 kHz 
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(variável binária, distribuição binomial) foi testada através de Modelo Misto Linear 

Generalizado. A influência da casta e da colônia, para cada casta, sobre cada parâmetro acústico 

foi testada através de Modelo Misto Linear Geral, ajustado pelo método Restricted Estimate 

Maximum Likelihood (REML). Em todos os modelos, o indivíduo foi incorporado como fator 

randômico. Comparações par a par entre as castas foram baseadas nas médias marginais 

estimadas, usando o ajuste de Bonferroni para comparações múltiplas. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas através do programa IBM SPSS Statistics 21. 

 

 
Figura 6. Oscilogramas demostrando os parâmetros acústicos extraídos dos sinais 

estridulatórios de Neopenera villosa. A) Oscilograma com sequência de quatro chilros 

demonstrando a duração do chilro e intervalo inter-chilro. B) Oscilograma com ampliação do 

primeiro chilro em A demonstrando o número de pulsos. C) Oscilograma com ampliação de 

quatro pulsos em B demostrando as ondas que formam os pulsos e medição do período (T) para 

o cálculo das frequências intra-pulso mínima e máxima. 

A 

B 

C 
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Figura 7. Espectrogramas e espectro de frequência demostrando os parâmetros acústicos 

extraídos dos sinais estridulatórios de Neopenera villosa. A) Espectrograma com sequência de 

quatro chilros. B) Espectrograma com ampliação do primeiro chilro em A demonstrando 

frequência dominante (FD) e frequência a 25% (Q25), 50% (Q50) e 75% (Q75) da energia do 

sinal. C) Espectro de frequência correspondente ao chilro em B demostrando a frequência 

dominante (FD) e frequência a 25% (Q25), 50% (Q50) e 75% (Q75) da energia do sinal. 
 

Resposta de colônias de N. villosa à estridulação de coespecíficos. 

 O comportamento de seis colônias de N. villosa foi registrado através de vídeo e 

gravação de som durante 15 minutos, sendo 5 minutos de registro antes (fase pré-teste), 5 

minutos durante (fase teste) e 5 minutos após (fase pós-teste) uma operária ser imobilizada com 

pinça diante da colônia, provocando a emissão de chilros pela operária.  

A 

B 

C 
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O registro foi realizado na arena de teste (18x22 cm), sendo esta confeccionada em 

material plástico com laterais inclinadas, facilitando a observação. A arena foi coberta com 

vidro e seu assoalho e laterais foram revestidos com laminado formica, com a face de madeira 

voltada para cima. A arena era ligada ao ninho em uma das extremidades, permitindo livre 

circulação dos indivíduos da colônia (Figura 8). Na extremidade oposta da arena de teste, o 

piso de formica da arena se estendia externamente, formando uma plataforma de 5x5 cm, onde 

a operária fonte de estridulação era posicionada. Essa plataforma era separada da arena de teste 

através de uma tela metálica, sendo a operária posicionada a 1 cm da tela. A área da arena de 

teste foi dividida posteriormente em cinco campos de observação delimitados a partir de 

diferentes raios de distância da fonte de estridulação: 0 a 4 cm de distância da fonte, 4 a 8 cm 

de distância, 8 a 12 cm de distância, 12 a 16 cm de distância e mais de 16 cm de distância 

(Figura 8). 

 

Figura 8. Arena de teste utilizada para os experimentos de resposta de colônias de Neoponera 

villosa à estridulação de coespecíficos. A seta preta indica o acesso ao ninho. O ponto vermelho 

indica a localização da operária imobilizada em contato com a plataforma abaixo da tela. Os 

círculos pretos indicam os campos de observação delimitados em função da distância em 

relação ao ponto de imobilização da operária. 
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Os equipamentos utilizados para registro foram uma câmera Samsung modelo WB250F 

e um microfone omnidirecional Sanken CO-100K (resposta de frequência: 20 Hz a 100 kHz) 

conectado a um gravador Fostex modelo FR-2 com frequência de amostragem de 192 kHz ou 

a um gravador Marantz modelo PMD660 com frequência de amostragem de 48 kHz. A 

diferença de frequência de amostragem entre os gravadores utilizados não gerou nenhum 

impacto sobre os registros, uma vez que eles foram utilizados apenas para a contagem das 

estridulações emitidas, não sendo analisado nenhum parâmetro espectral dos sinais. 

O teste foi realizado tanto com operárias originárias da própria colônia exposta à 

estridulação como com operárias de uma colônia distinta. Como controle para a presença de 

feromônios de alarme, o mesmo teste também foi realizado com operárias sem capacidade de 

estridular, colando-se previamente os seguimentos do gáster nos quais se encontram o aparelho 

estridulatório com cola à base de éster de cianoacrilato e impossibilitando, assim, os 

movimentos que permitem a produção do som. 

A partir das gravações de som, analisadas através do programa Raven Pro 1.5, o número 

de estridulações emitidas durante a permanência da operária na plataforma foi contabilizado a 

cada intervalo de 20 segundos. Também através das gravações, foi confirmada a ausência de 

estridulação nos testes controle, com operárias sem capacidade de estridular. 

A partir dos vídeos, a reação das colônias diante da estridulação foi analisada. O número 

de formigas na arena de teste e o comportamento exibido pelas formigas na arena foi registrado. 

Dois comportamentos prevalentes foram identificados como comportamentos relacionados à 

resposta da colônia à estridulação: a antenação do substrato, sobretudo na tela metálica próxima 

à plataforma, e a locomoção, isto é, agitação com o deslocamento rápido do indivíduo pela 

arena. O número de formigas total, o número de formigas antenando o substrato e o número de 

formigas em locomoção foram contabilizados a cada 20 segundos durante todas das fases do 

experimento para toda a área da arena e para cada um dos cinco campos de observação. 
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Para a análise dos dados, foram utilizadas as médias por fase do número de formigas na 

arena, número de formigas antenando e em locomoção e calculada a variação percentual entre 

as fases pré-teste e teste (VP1) e entre as fases teste e pós-teste (VP2) para cada variável a partir 

das fórmulas: 

(1) VP1 = 
X̅(teste) − X̅(pré−teste)

X̅(pré−teste)
 . 100          (2) VP2 = 

X̅(pós−teste) − X̅(teste)

X̅(teste)
 . 100 

onde: 

VP1 = variação percentual entre as fases pré-teste e teste; 

VP2 = varação percentual entre as fases teste e pós-teste; 

X̅(pré − teste) = média da fase pré-teste; 

X̅(teste) = média da fase teste; 

X̅(pós − teste) = média da fase pós-teste. 

Modelos Mistos Lineares Gerais ajustados pelo método REML foram utilizados para 

testar a influência da emissão de estridulação (estridulando ou muda) e da origem da operária 

fonte de estridulação (mesma colônia ou colônia diferente) (fatores fixos) sobre a resposta das 

colônias, medida através das variações percentuais do número de formigas na arena, número 

de formigas antenando o substrato e número de formigas em locomoção entre as fases. Todas 

as análises estatísticas foram realizadas através do programa IBM SPSS Statistics 21. 

Resposta de colônias de N. villosa à perturbação do ninho. 

 Um dos contextos de emissão de estridulação já conhecidos no gênero Neoponera é a 

perturbação do ninho, observada em N. apicalis e N. verenae por Ferreira et al. (2014). Diante 

disso, o comportamento de emissão de sinais acústicos de três colônias de N. villosa foi 

avaliado quando expostas a duas formas de perturbação do ninho: agitação repentina do ninho 

e abertura do ninho. Nos testes de agitação do ninho, a perturbação foi gerada pela 

movimentação vertical abrupta do ninho. Nos testes de abertura do ninho, a perturbação foi 

gerada pela remoção da cobertura de vidro e TNT preto. Para permitir a exposição dos ninhos 
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à entrada de luz e circulação de ar, mas evitar a saída das formigas nos testes de abertura do 

ninho, todos os ninhos foram previamente cobertos com uma tela metálica posicionada logo 

abaixo da cobertura de vidro e do TNT preto. 

Durante um minuto antes da perturbação e durante 15 minutos após a perturbação, foi 

registrada a produção de som pelas formigas dentro do ninho. O registro foi realizado através 

de um microfone omnidirecional Sanken CO-100K (resposta de frequência: 20 Hz a 100 kHz) 

conectado a um gravador Marantz modelo PMD660 com frequência de amostragem de 48 kHz. 

O microfone foi posicionado a 1 cm de distância da abertura para ventilação coberta com tela 

metálica existente na lateral de todos os ninhos. Através das gravações de som, analisadas com 

o programa Raven Pro 1.5, o tipo de sinal acústico produzido foi identificado e o número de 

sinais emitidos pelas colônias foi contabilizado a cada intervalo de 20 segundos durante todo 

o teste. Não foi possível contabilizar o número de formigas produzindo os sinais, devido ao 

ninho permanecer coberto nos testes de agitação e à dificuldade de observação clara dos 

indivíduos nos testes de abertura pela presença da tela metálica na parte superior do ninho. 

Através desses dados foi calculado o tempo de emissão dos sinais acústicos (tempo de 

atividade acústica compreendendo do primeiro ao último sinal emitido), o número de sinais 

emitidos e a taxa de emissão por segundo para cada teste. Testes t pareados foram utilizados 

para verificar diferenças entre os dois tipos de perturbação em relação a essas três variáveis 

dependentes. Para testar a influência do tipo de perturbação do ninho e do tempo transcorrido 

após a perturbação (fatores fixos) sobre a emissão de sinais acústicos pelas colônias (variável 

dependente) foi utilizado Modelo Misto Linear Generalizado, com distribuição binomial da 

variável dependente (presença ou ausência de sinal acústico em cada minuto de teste). A 

colônia foi incorporada no modelo como variável randômica. 
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Resultados 

Caracterização da estridulação e da sua diferença entre castas de N. villosa 

 Os sinais estridulatórios de N. villosa foram compostos tanto por sequências 

monossilábicas de chilros, ou seja, composto por uma única sequência de pulsos (Figuras 9, 10 

e 11); quanto por sequências dissilábicas, nas quais havia uma sequência de pulsos de baixa 

amplitude antecedendo a sequência de pulsos mais fortes (Figuras 12, 13 e 14). Esses dois tipos 

de chilros foram encontrados na estridulação de operárias (Figuras 9 e 12), gynes (Figuras 10 

e 13) e machos (Figuras 11 e 14). Entretanto, a proporção de chilros com padrão mono e 

dissilábicos diferiu entre as castas (GLMM, F2,723 = 12,191, p < 0,001), sendo a estridulação 

das operárias composta majoritariamente por chilros monossilábicos (75,4%), enquanto que na 

estridulação de gynes e machos a proporção de monossilábicos representou apenas 34,2% e 

36,0% dos chilros analisados, respectivamente (Figura 15). 

Além das diferenças em relação ao padrão mono e dissilábicos dos chilros, a 

estridulação de N. villosa apresentou diferenças entre as castas em todos os parâmetros 

acústicos temporais analisados, com exceção da duração do chilro (Figura 16). Cada chilro teve 

uma duração média de 71,15 ms (±0,99 EP), não havendo diferença significativa entre as castas 

(GLMM, F2,72 = 0,843, p = 0,435; Figura 16A). 

O intervalo entre dois chilros consecutivos foi maior em machos (média±EP = 

2042,54±617,21 ms) do que nas duas castas de fêmeas (média±EP, operárias = 664,13±55,36 

ms, gynes = 918,74±143,03 ms) (GLMM, F2,53 = 4,476, p = 0,016; Figura 16B). O número de 

pulsos por chilro foi maior na estridulação de gynes (média±EP = 81±1,74) do que em operárias 

e machos (média±EP = 63±1,73 e 62±1,70, respectivamente) (GLMM, F2,72 = 7,481, p = 0,001; 

Figura 16C). 
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Figura 9. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de uma operária de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros 

com padrão monossilábico. B) Detalhe de um chilro monossilábico, mostrando sua sequência única de pulsos. Parâmetros dos espectrogramas: 

window type: Hann, window size: 128, overlap: 50%. 
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Figura 10. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de uma gyne de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros com 

padrão monossilábico. B) Detalhe de um chilro monossilábico, mostrando sua sequência única de pulsos. Parâmetros dos espectrogramas: window 

type: Hann, window size: 128, overlap: 50%. 
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Figura 11. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de um macho de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros com 

padrão monossilábico. B) Detalhe de um chilro monossilábico, mostrando sua sequência única de pulsos. Parâmetros dos espectrogramas: window 

type: Hann, window size: 128, overlap: 50%. 
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Figura 12. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de uma operária de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros 

com padrão dissilábico. B) Detalhe de um chilro dissilábico, mostrando suas duas sub-unidades. Os retângulos em vermelho destacam a sub-

unidade de baixa amplitude que antecede a sequência de pulsos mais fortes. Parâmetros dos espectrogramas: window type: Hann, window size: 

128, overlap: 50%. 
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Figura 13. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de uma gyne de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros com 

padrão dissilábico. B) Detalhe de um chilro dissilábico, mostrando suas duas sub-unidades. Os retângulos em vermelho destacam a sub-unidade 

de baixa amplitude que antecede a sequência de pulsos mais fortes. Parâmetros dos espectrogramas: window type: Hann, window size: 128, 

overlap: 50%. 
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Figura 14. Oscilograma (acima) e espectrograma (abaixo) do sinal estridulatório de um macho de Neoponera villosa. A) Sequência de chilros com 

padrão dissilábico. B) Detalhe de um chilro dissilábico, mostrando suas duas sub-unidades. Os retângulos em vermelho destacam a sub-unidade 

de baixa amplitude que antecede a sequência de pulsos mais fortes. Parâmetros dos espectrogramas: window type: Hann, window size: 128, 

overlap: 50%. 
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Figura 15. Porcentagem de chilros com padrão mono e dissilábico emitidos por cada casta de Neoponera villosa. A linha pontilhada marca a 

porcentagem de 50%. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as castas (teste post hoc de Bonferroni, p < 0,01). 
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Figura 16. Diferenças entre castas nos parâmetros acústicos temporais (média±EP) da estridulação de Neoponera villosa. A) Duração do chilro 

(ms). B) Intervalo entre chilros (ms). C) Número de pulsos por chilro. D) Taxa de emissão de pulsos (Hz). A ausência de letras sobre as barras 

indica que não houve diferença estatística significativa. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as castas (teste post hoc de 

Bonferroni, p < 0,05). 
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A taxa de emissão de pulsos foi significativamente maior em gynes (média±EP = 

1089,51±17,33 Hz) do que em operárias (média±EP = 895,88±16,96 Hz), com os machos 

novamente apresentando um valor intermediário (média±EP = 1038,9±46,88 Hz) (GLMM, 

F2,73 = 3,417, p = 0,038; Figura 16D). 

Quanto aos parâmetros acústicos de frequência, a estridulação de N. villosa apresentou 

frequência dominante de 26,89 kHz (± 0,41 EP) (Figura 17A), frequência a 25% da energia do 

sinal de 19,26 kHz (± 0,20 EP) (Figura 17B), frequência a 50% da energia do sinal de 26,12 

kHz (± 0,28 EP) (Figura 17C), frequência a 75% da energia do sinal de 35,51 kHz (± 0,33 EP) 

(Figura 17D), frequência intra-pulso mínima de 19,1 kHz (± 0,15 EP) (Figura 17E) e frequência 

intra-pulso máxima de 38,22 kHz (± 0,54 EP) (Figura 17F). Não houveram diferenças 

significativas nos parâmetros espectrais do sinal estridulatório entre as castas (GLMM, F2,73 = 

1,055, p = 0,353; F2,74 = 0,585, p = 0,560; F2,73 = 0,280, p = 0,756; F2,73 = 1,727, p = 0,185; F2,72 

= 2,405, p = 0,097; F2,72 = 1,018, p = 0,366, respectivamente). 

Diferenças entre colônias quanto à estridulação produzida não foram encontradas para 

a casta de operárias, nem quanto à proporção de chilro mono e dissilábicos (GLMM, F7,309 = 

0,961, p = 0,460), nem quanto aos parâmetros temporais (GLMM, duração do chilro: F7,24 = 

0,835, p = 0,569; intervalo entre chilros: F7,25 = 1,170, p = 0,354; número de pulsos: F7,25 = 

1,369, p = 0,262; taxa de emissão de pulsos: F7,24 = 1,701, p = 0,156) e espectrais (GLMM, 

frequência dominante: F7,25 = 0,378, p = 0,906; frequência a 25% da energia do sinal: F7,25 = 

0,034, p = 1,000; frequência a 50% da energia do sinal: F7,25 = 0,266, p = 0,962; frequência a 

75% da energia do sinal: F7,25 = 0,847, p = 0,560; frequência intra-pulso mínima: F7,25 = 0,385, 

p = 0,902; frequência intra-pulso máxima: F7,25 = 0,585, p = 0,762).   
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Figura 17. Diferenças entre castas nos parâmetros acústicos espectrais (média±EP) da estridulação de Neoponera villosa. A) Frequência dominante 

(kHz). B) Frequência a 25% da energia do sinal (kHz). C) Frequência a 50% da energia do sinal (kHz). D) Frequência a 75% da energia do sinal 

(kHz). E) Frequência intra-pulso mínima (kHz). F) Frequência intra-pulso máxima (kHz). 
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As castas reprodutivas, por sua vez, apresentaram diferenças significativas entre 

colônias para algumas variáveis analisadas da estridulação. As gynes apresentaram diferenças 

entre colônias quanto à proporção de chilros mono e dissilábicos (GLMM, F4,278 = 649,379, p 

< 0,001), à duração do chilro (GLMM, F5,25 = 2,644, p = 0,047) e ao número de pulsos por 

chilro (GLMM, F5,24 = 2,917, p = 0,034). Os machos apresentaram diferenças entre colônias 

quanto à proporção de chilros mono e dissilábicos (GLMM, F2,122 = 111,645, p < 0,001) e à 

frequência intra-pulso mínima (GLMM, F2,10 = 5,141, p = 0,030). Os demais parâmetros 

acústicos analisados não apresentaram diferenças entre colônias para gynes (GLMM, intervalo 

entre chilros: F5,24 = 0,481, p = 0,787; taxa de emissão de pulsos: F5,24 = 1,257, p = 0,314; 

frequência dominante: F5,24 = 0,558, p = 0,731; frequência a 25% da energia do sinal: F5,24 = 

0,599, p = 0,701; frequência a 50% da energia do sinal: F5,24 = 0,314, p = 0,900; frequência a 

75% da energia do sinal: F5,24 = 0,186, p = 0,965; frequência intra-pulso mínima: F5,25 = 0,625, 

p = 0,682; frequência intra-pulso máxima: F5,24 = 0,580, p = 0,715) e machos (GLMM, duração 

do chilro: F2,10 = 0,426, p = 0,664; intervalo entre chilros: F2,8 = 0,474, p = 0,639; número de 

pulsos: F2,10 = 0,801, p = 0,476; taxa de emissão de pulsos: F2,10 = 0,220, p = 0,807; frequência 

dominante: F2,10 = 1,243, p = 0,329; frequência a 25% da energia do sinal: F2,10 = 0,893, p = 

0,439; frequência a 50% da energia do sinal: F2,10 = 1,624, p = 0,246; frequência a 75% da 

energia do sinal: F2,10 = 2,232, p = 0,158; frequência intra-pulso máxima: F2,10 = 1,192, p = 

0,343). 

Resposta de colônias de N. villosa à estridulação de coespecíficos 

 Variação entre as fases pré-teste e teste. 

A partir da análise da variação percentual das variáveis número de formigas na arena, 

número de formigas antenando o substrato e número de formigas em locomoção entre as fases 

pré-teste e teste, não foi detectada uma influência significativa da emissão de estridulação sobre 

a resposta das colônias de N. villosa à apresentação de uma operária da mesma espécie. O fator 
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condição de teste (estridulando ou muda) não foi significativo para nenhuma das variáveis 

dependentes analisadas (GLMM, VP1(nº de formigas na arena): F1,7 = 4,280, p = 0,076; VP1(nº de formigas 

antenando): F1,3 = 0,001, p = 0,975; VP1(nº de formigas locomoção): F1,3 = 2,505, p = 0,218) (Figura 18A, 

B e C). 

A origem da operária apresentada à colônia (mesma colônia ou colônia diferente), por 

sua vez, foi um fator significativo sobre a variação no número de formigas na arena entre as 

fases pré-teste e teste (GLMM: VP1(nº de formigas na arena): F1,9 = 6,126, p = 0,034). Nos 

experimentos em que a operária imobilizada era oriunda da própria colônia, houve uma 

importante redução no número de formigas na arena na fase teste em relação à fase pré-teste. 

Já nos experimentos com operárias oriundas de colônias diferentes, foi observada uma menor 

redução ou até um aumento no número de formigas na arena na fase teste (Figura 18A). 

Entretanto, as variações nos números de formigas antenando e de formigas em locomoção entre 

as fases pré-teste e teste não diferiram entres os experimentos com operárias da mesma colônia 

ou de colônia diferente (GLMM: VP1(nº de formigas antenando): F1,7 = 0,627, p = 0,455; VP1(nº de formigas 

locomoção): F1,5 = 1,112, p = 0,341) (Figura 18B e C). 

Variação entre as fases teste e pós-teste. 

Quando analisadas as variações entre as fases teste e pós-teste, tanto a condição de teste 

(estridulando ou muda) (GLMM, VP2(nº de formigas na arena): F1,2 = 0,603, p = 0,539; VP2(nº de formigas 

antenando): F1,1 = 0,641, p = 0,532; VP2(nº de formigas locomoção): F1,2 = 2,742, p = 0,214) quanto a 

origem da operária (mesma colônia ou colônia diferente) (GLMM, VP2(nº de formigas na arena): F1,5 

= 3,309, p = 0,133; VP2(nº de formigas antenando): F1,3 = 2,879, p = 0,180; VP2(nº de formigas locomoção): F1,6 

= 1,483, p = 0,269) não apresentaram influência significativa na mudança do número de 

formigas na arena, de formigas antenando o substrato e de formigas em locomoção da fase teste 

para a fase pós-teste (Figura 18D, E e F). 
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Figura 18. Variação percentual entre as fases pré-teste e teste (A-C) e entre as fases teste e pós-

teste (D-F) no número de formigas na arena de teste (A e D), no número de formigas 

apresentando o comportamento de antenação do substrato (B e E) e no número de formigas 

apresentando o comportamento de locomoção (C e F), em colônias de Neoponera villosa 

expostas à operárias estridulando ou mudas, originárias da mesma colônia ou de colônia 

diferente. As barras representam a média dos dados (±EP). 
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Resposta de colônias de N. villosa à perturbação do ninho 

 Nenhuma estridulação foi registrada nas colônias de N. villosa submetidas à 

perturbação por agitação do ninho ou por abertura do ninho, tanto no minuto anterior à 

perturbação como nos 15 minutos de registro após a perturbação do ninho. Entretanto, a 

perturbação do ninho causou uma resposta diferente nas colônias, com emissão de sinais 

acústicos produzidos através de percussão. Nos dois tipos de perturbação, a percussão só foi 

registrada após a perturbação do ninho, não havendo nenhum registro de percussão no minuto 

anterior à perturbação. 

 A percussão em N. villosa foi produzida através do movimento vertical do gáster, com 

batidas da parte ventral do gáster no substrato. Esse comportamento foi observado dentro dos 

ninhos e era realizado por poucos indivíduos da colônia. As três colônias testadas (colônias P4, 

B e 1) apresentavam população aproximada de 150, 200 e 50 indivíduos adultos no momento 

do teste. Na colônia com menor população, a percussão não foi registrada em resposta a 

nenhum dos tipos de perturbação.   

 Não foi observado efeito estatístico significativo do tipo de perturbação no 

comportamento de percussão das colônias de N. villosa, não havendo diferença significativa 

entre os tipos de perturbação quanto ao tempo de atividade de percussão das colônias (t = -

1,546, p = 0,262), ao número de percussões (t = -1,595, p = 0,252) e à taxa de emissão de sinais 

de percussão (t = -1,884, p = 0,200). A pesar disso, foi possível observar uma tendência de 

maior resposta de percussão nos testes de agitação do ninho para as três variáveis analisadas 

(Figura 19). 

Quando analisada a presença ou ausência do comportamento de percussão por minuto, 

ao longo dos 15 minutos de registro após a perturbação, também não houve efeito significativo 

do tipo de perturbação (GLMM, F1,0 = 4,217, p = 0,648) nem do tempo (GLMM, F1,0 = 0,409, 

p = 0,842) sobre a resposta de percussão das colônias (Figura 20). 
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Figura 19. Variação na resposta de percussão de colônias de Neoponera villosa a dois tipos de 

perturbação do ninho. A) Tempo de atividade de percussão (s). B) Número de percussões 

registradas. C) Taxa de emissão de sinais de percussão (Hz). As barras representam a média 

dos dados (±EP). 
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Figura 20. Variação na resposta de percussão de colônias de Neoponera villosa ao longo dos 

15 minutos de registro após dois tipos de perturbação do ninho. 

 

Resumo dos principais resultados encontrados 

 Os sinais estridulatórios de N. villosa foram compostos tanto por sequências 

monossilábicas de chilros quanto por sequências dissilábicas, indicando que pode ocorrer o 

atrito do plectrum com a placa estridulatória em apenas um sentido ou em ambos os sentidos 

do movimento estridulatório do gáster. A estridulação de N. villosa apresentou diferenças entre 

as castas quanto à proporção de chilros com padrão mono e dissilábicos e quanto aos seguintes 

parâmetros temporais: intervalo entre chilros, número de pulsos, intervalo entre pulsos e taxa 

de emissão de pulsos. Não houve diferença significativa entre castas quanto aos parâmetros 

espectrais analisados. Além das diferenças entre castas quanto a caraterísticas da estridulação, 

gynes e machos também apresentaram diferenças entre colônias no sinal estridulatório 
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produzido. A estridulação tanto de gynes quanto de machos diferiu entre colônias em relação à 

proporção de chilros mono e dissilábicos. A estridulação das castas reprodutivas apresentou 

ainda diferenças entre colônias quanto à duração do chilro e ao número de pulsos por chilro 

para as gynes e quanto à frequência intra-pulso mínima para os machos. 

A resposta de colônias de N. villosa à apresentação de uma operária da mesma espécie 

não foi influenciada pela emissão de estridulação. Já a origem da operária apresentada foi um 

fator significativo para a mudança no número de formigas na arena entre as fases pré-teste e 

teste. Nos experimentos com operária da própria colônia, houve uma importante redução no 

número de formigas na arena durante a presença da operária em relação à fase anterior, antes 

da apresentação da operária. Nos experimentos com operárias de colônias diferentes, a resposta 

das colônias de N. villosa foi de uma redução menor ou até aumento no número de operárias 

na arena durante a presença da operária. Entretanto, não foi observada uma influência 

significativa da origem da operária sobre a variação entre as fases no número de formigas 

apresentando os comportamentos de antenação do substrato e locomoção. 

 Nenhuma estridulação foi registrada nas colônias de N. villosa submetidas à 

perturbação por agitação do ninho ou por abertura do ninho. Entretanto, a perturbação do ninho 

causou a emissão de sinais acústicos produzidos através de percussão. Não foi observado efeito 

estatístico significativo do tipo de perturbação no comportamento de percussão das colônias de 

N. villosa. A pesar disso, foi possível observar uma tendência de maior resposta de percussão 

nos testes de agitação do ninho em relação aos testes de abertura do ninho. 
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Discussão 

Caracterização da estridulação e da sua diferença entre castas de N. villosa 

A estridulação de N. villosa foi composta tanto por chilros com padrão monossilábico, 

presentes principalmente nos sinais estridulatórios produzidos por operárias; como por chilros 

com padrão dissilábico, registrados em maior proporção nas castas reprodutivas, gynes e 

machos. Tendo em vista esses resultados encontrados em N. villosa, é possível que o tipo de 

chilro produzido, juntamente com os parâmetros acústicos do sinal, auxilie no reconhecimento 

de castas a partir do sinal estridulatório emitido.  

As características gerais dos sinais estridulatórios monossilábicos emitidos por N. 

villosa se assemelharam ao já descrito em N. apicalis (Ferreira, 2010 e Pavan et al., 1997) e N. 

verenae (Ferreira, 2010), com sequências únicas de pulsos, indicando que o atrito entre 

plectrum e par stridens, nesses casos, ocorre em apenas um sentido durante o movimento para 

cima e para baixo do gáster, não havendo contato entre eles no sentido oposto. Entretanto, 

nenhum dos estudos anteriores sobre estridulação no gênero Neoponera relata a ocorrência de 

chilros dissilábicos, como os encontrados em N. villosa nesse estudo. Pavan et al. (1997) relata 

apenas a ocorrência ocasional de pulsos isolados relacionados ao movimento de retorno do 

plectrum em N. apicalis.  

Chilros com padrão unicamente dissilábico são encontrados na estridulação dos gêneros 

Ectatomma e Messor, sendo produzidos pela alternância do atrito do órgão estridulatório em 

direções contrárias (Grasso, Priano, Pavan, Mori e Le Moli, 2000 e Pavan et al., 1997). Em 

Ectatomma e Messor, as duas subunidades que compõem os chilros são caracterizadas por 

pulsos com fases opostas (Grasso et al., 2000 e Pavan et al., 1997). E. quadridens e E. ruidum 

parecem produzir chilros dissilábicos com subunidades de intensidades semelhantes, enquanto 

que em E. permagnum e E. tuberculatum uma das subunidades do chilro parece apresentar uma 

menor amplitude comparada à subunidade subsequente (Pavan et al., 1997). Em M. capitatus 
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e M. minor, também é notável a diferença de amplitude entre as subunidades do chilro (Grasso 

et al., 2000). Essa característica observada em E. permagnum, E. tuberculatum, M. capitatus e 

M. minor se assemelha ao encontrado nos chilros dissilábicos de N. villosa, caracterizados por 

uma sequência de pulsos de baixa intensidade precedendo a sequência de pulsos principal. 

Apesar dos gêneros Ectatomma e Neoponera estarem agrupados dentro das formigas 

Poneromorfas, suas subfamílias, Ectatomminae e Ponerinae respectivamente, tem pouca 

relação de parentesco. As Poneromorfas são um grupo parafilético e a subfamília 

Ectatomminae seria um membro do clado formicoide, estando distante evolutivamente da 

subfamília Ponerinae e mais proximamente relacionada às subfamílias Heteroponerinae, 

Formicinae e Myrmicinae (Fernández e Lattke, 2015). O gênero Messor, pertencente à 

subfamília Myrmicinae, também está distante filogeneticamente de Neoponera. A semelhança 

encontrada entre os chilros dissilábicos em E. permagnum, E. tuberculatum, M. capitatus, M. 

minor e N. villosa, são provavelmente explicadas por características comportamentais 

convergentes na produção dos sons, mais especificamente na execução do movimento 

estridulatório do gáster, e não por características morfológicas do órgão estridulatório. Outra 

evidência que aponta o fator comportamental como determinante para a produção de chilros 

monissilábicos ou dissilábicos nas formigas, seja em diferentes espécies ou em diferentes castas 

da mesma espécie, é a emissão de chilros mono e dissilábicos em todas as castas de N. villosa, 

com produção dos dois tipos de chilros dentro de uma mesma casta; sendo, portanto, pouco 

provável que o tipo de chilro produzido seja determinado por características morfológicas. 

 Quanto aos parâmetros acústicos, os chilros de N. villosa apresentaram duração média 

menor que a encontrada nas espécies do gênero, já estudadas. A duração média do chilro varia 

entre 82 e 163 ms em N. apicalis e entre 106 e 136 ms em N. verenae, variando de acordo com 

a casta, o sexo e a morfoespécie dos indivíduos e variando também dentro do mesmo indivíduo 

(Ferreira, 2010; Ferreira et al., 2010 e Pavan et al., 1997). Em N. villosa, por sua vez, a duração 
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média foi de apenas 71 (± 0,99 EP) ms. Na estridulação de outra espécie de formiga ponerine, 

Leptogenys kitteli, os chilros são ainda mais curtos, com médias entre 45 e 57 ms (Chiu, Mankin 

e Lin, 2011). Entretanto, na também ponerine Streblognathus aethiopicus, a média de duração 

do chilro é de 100 ms (Ware, 1994), se aproximando das outras espécies de Neoponera. 

Diferente do que ocorre em N. apicalis e N. verenae, não houve diferença entre as castas de N. 

villosa em relação a este parâmetro temporal. 

 Chilros mais curtos podem ser uma adaptação acústica para diminuir os efeitos da 

reverberação dentro dos ninhos, uma vez que os efeitos da reverberação aumentam com a 

duração de chilros ou trinados, sons caracterizados por repetições rápidas de elementos 

similares (Naguib, 2003). Em um ambiente muito reverberante, como dentro de galhos e tronco 

de árvores, onde se localizam os ninhos de N. villosa, chilros mais longos poderiam, portanto, 

ser menos eficientes na transmissão de informações. Entretanto, N. apicalis e N. verenae, que 

apresentam chilros mais longos, também nidificam em galhos e troncos, diferenciando-se de 

N. villosa por apresentarem preferência por nidificar em galhos e troncos dispersos no solo ou 

próximos ao solo, em processo de decomposição (Ferreira, 2010), enquanto que os ninhos de 

N. villosa foram encontrados principalmente em galhos e troncos de árvores vivas, com partes 

ocas ou em decomposição. 

 A hipótese do ambiente reverberante como possível força seletiva moldando 

características dos sinais acústicos em formigas pode ser considerada mesmo com diferentes 

possibilidades de receptores alvo da comunicação e de funções associadas ao sinal. Se a 

estridulação é utilizada apenas para comunicação intraespecífica, é provável que ocorra 

reverberação do componente do sinal transmitido pelo substrato, levando em consideração que 

a detecção do sinal pelas formigas ocorra apenas a partir da propagação pelo substrato. Por 

outro lado, se o sinal é voltado para receptores que detectam o sinal transmitido pelo ar, como 

possíveis predadores por exemplo, o papel da reverberação agindo no componente do sinal 
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transmitido pelo ar pode ser relevante para a adaptação do sinal. Os contextos de maior 

produção de estridulação em N. apicalis e N. verenae, associados a ocorrência de perturbação, 

sustentam a hipótese de que a estridulação, além de sinal de alarme, pode servir também como 

sinal aposemático, alertando potenciais predadores, tais como lagartos, aves e mamíferos, do 

poder de defesa dessas formigas através da sua ferroada (Ferreira et al., 2014). 

Já os intervalos entre chilros foram muito maiores em N. villosa, quando comparados 

aos de N. apicalis e N. verenae. Enquanto que em N. villosa o intervalo médio de cada casta 

variou de 664 (± 55 EP) ms nas operárias chegando até 2043 (± 617 EP) ms nos machos, N. 

apicalis apresenta intervalos médios entre 205 e 437 ms e N. verenae entre 175 e 354 ms, 

dependendo da casta, sexo e morfoespécie do indivíduo (Ferreira, 2010 e Ferreira et al., 2010). 

A formiga ponerine Streblognathus aethiopicus apresenta intervalos entre chilros de 250 ms 

em média (Ware, 1994), dentro do intervalo de variação das outras espécies de Neoponera já 

estudadas. Intervalos mais longos entre chilros também podem ser uma evidência de adaptação 

da emissão do sinal contra os efeitos da reverberação discutida acima.  

Apesar das diferenças entre espécies, N. villosa apresentou o mesmo padrão de variação 

entre castas encontrado em N. apicalis e N. verenae (Ferreira, 2010). Nas três espécies, o 

intervalo entre chilros é maior nos machos e menor nas operárias, apresentando valores 

intermediários nas gynes. O intervalo entre chilros, portanto, pode ser uma das características 

do sinal que transmitem informações a respeito da casta do emissor, tendo sido o padrão de 

diferenciação entre castas mantido entre as espécies de Neoponera. Experimentos de resposta 

à estridulação de diferentes castas poderiam confirmar se essas diferenças são utilizadas pelos 

receptores do sinal para reconhecimento de casta. 

Em L. kitteli, a estridulação produzida pelas colônias apresenta intervalos entre chilros 

que variam de acordo com o contexto, com valores acima de 100 ms na ausência de perturbação 

ou estímulo externo, baixando para menos de 60 ms em situação de oferta de presa e para 
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menos de 10 ms após perturbação com jato de ar, sendo estes os resultados da combinação de 

vários indivíduos estridulando na colônia ao mesmo tempo, estimados entre 2 e 5, entre 2 e 8 

e entre 20 e 100 indivíduos estridulando em cada contexto respectivamente (Chiu et al., 2011). 

Como o número de indivíduos estridulando é semelhante nos contextos de ausência de estímulo 

e de oferta de presa, os dados do estudo com L. kitteli sugerem que o intervalo entre chilros 

individual pode variar de acordo com o contexto (Chiu et al., 2011).  

Em relação ao número de pulsos, a média dos chilros emitidos por N. villosa, que variou 

entre 62 e 81 pulsos, foi menor que a média de pulsos de N. verenae, entre 78 e 142, e de N. 

apicalis, entre 80 e 122 (Ferreira, 2010 e Ferreira et al., 2010). Na formiga L. kitteli, os chilros 

compreendem entre 14 e 86 pulsos (Chiu et al., 2011), apresentando, portanto, número de 

pulsos mais baixo, como em N. villosa. Tanto em N. villosa, quanto em N. apicalis e N. verenae, 

o número de pulsos varia entre as castas, sendo maior nos chilros produzidos por gynes nas três 

espécies (Ferreira, 2010).  

O número de pulsos em cada chilro equivale ao número de cristas com as quais o 

plectrum entra em contato durante o movimento estridulatório. Assim, diferenças no número 

de pulsos podem estar relacionadas a diferenças morfológicas no órgão estridulatório quanto 

ao número de cristas que formam o par stridens. Entretanto, durante o movimento do gáster 

para produção da estridulação, o plectrum não passa por todas as cristas do par stridens. Na 

vespa Mutillidae Myrmilla captata, em média apenas cerca de 50% das cristas são utilizadas 

durante a estridulação (Polidori et al., 2013). N. verenae possui em média 245 cristas no par 

stridens e N. apicalis possui número médio de cristas entre 212 e 258 dependendo da 

morfoespécie; porém, o número médio de pulsos dos chilros de cada espécie não ultrapassa 

142 e 122 pulsos, respectivamente (Ferreira, 2010 e Ferreira et al., 2010). Dessa forma, o 

número de pulsos por chilro pode ser influenciado fortemente por diferenças comportamentais 

na execução do movimento estridulatório. Até onde se tem conhecimento, análises 



 

59 
  

morfométricas do órgão estridulatório do gênero Neoponera já foram realizadas unicamente 

para a casta de operárias e apenas para espécies do complexo N. apicalis (Ferreira et al., 2010 

e Pavan et al., 1997). A análise do órgão estridulatório de cada casta é necessária para 

determinar se a diferença observada entre castas no número de pulsos é gerada por diferenças 

morfológicas, comportamentais ou por ambas. 

A taxa de emissão de pulsos observada em N. villosa, entre 896 Hz e 1090 Hz em média, 

se encontra dentro da faixa de variação já relatada para as espécies de Neoponera estudadas. 

Os estudos anteriores mostram uma variação na taxa de emissão de pulsos de N. apicalis entre 

605 Hz e 1600 Hz e de N. verenae de 696 Hz até 1335 Hz (Ferreira, 2010; Ferreira et al., 2010 

e Pavan et al., 1997). A taxa de emissão de pulsos diferiu entre as castas em N. villosa, assim 

como em N. apicalis, com menor taxa de emissão de pulsos na casta de operárias em ambas as 

espécies. 

A menor taxa de emissão de pulsos encontrada na casta de operárias em N. villosa é 

consequência de um maior intervalo entre pulsos nesta casta. Com pulsos mais esparsos 

temporalmente, um menor número de pulsos é emitido por unidade de tempo. Logo, a taxa de 

emissão de pulsos pode ser explicada pela distância entre cristas do par stridens e pela 

velocidade de contração dos músculos responsáveis pelo movimento do órgão estridulatório. 

Na vespa M. captata, a taxa de emissão de pulsos é afetada por características morfológicas do 

par stridens. Nessa espécie, a velocidade do movimento do par stridens sob o plectrum é de 6 

mm/s em média (Polidori et al., 2013). Em Neoponera e Ectatomma, a relação da velocidade 

do movimento do órgão estridulatório com variações da taxa de emissão de pulsos encontradas 

dentro da mesma espécie e até do mesmo indivíduo foi sugerida por Pavan et al. (1997). 

Tomando como exemplo as espécies do complexo N. apicalis, a morfoespécie 3 de N. apicalis 

possui maior distância entre cristas, maior intervalo médio entre pulsos e, consequentemente, 

menor taxa de emissão de pulsos, do que a morfoespécie 5, sustentando a influência do fator 
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morfológico. No entanto, a morfoespécie 6 também possui intervalo médio entre pulsos menor 

e, consequentemente, maior taxa de emissão de pulsos, quando comparada à morfoespécie 3, 

embora a distância entre cristas seja similar nas duas morfoespécies, sugerindo, portanto, 

influência da velocidade do movimento (Ferreira et al., 2010). Apesar da diferença entre castas 

encontradas no presente estudo com N. villosa, a semelhança entre as espécies de Neoponera 

na faixa de variação da taxa de emissão de pulsos pode estar relacionada a causas próximas 

ligadas a possíveis limites fisiológicos comuns às espécies do gênero quanto à velocidade de 

contração muscular. Estudos sobre os mecanismos neuromotores de produção dos sinais 

estridulatórios em formigas poderiam esclarecer essa hipótese. 

Dentre os parâmetros de frequência da estridulação, a frequência dominante e a 

frequência a 50% da energia do sinal foram mais baixas em N. villosa do que nas duas espécies 

de Neoponera já estudadas. Enquanto que em N. villosa a frequência dominante da estridulação 

foi de 27 kHz e a frequência a 50% da energia foi de 26 kHz, em N. apicalis essas frequências 

são em torno de 32 kHz e 29 kHz, respectivamente, e em N. verenae são ainda mais altas, com 

a frequência dominante variando entre 34 e 38 kHz e a frequência a 50% da energia em torno 

de 32 kHz (Ferreira, 2010). Enquanto as espécies de Neoponera já estudadas, incluindo N. 

villosa, apresentam estridulação com frequências dominantes na faixa do ultrassom; a formiga 

Solenopsis richteri emite sinais estridulatórios com frequência dominante de apenas 700 Hz 

(Hickling e Brown, 2000), demonstrando como as características dos sinais estridulatórios 

podem ser variáveis dentre as espécies de formigas. 

As frequências a 25% e a 75% da energia do sinal de N. villosa foram semelhantes ao 

encontrado em N. apicalis, em torno de 19 kHz e 36 kHz, respectivamente, e mais baixa que 

as de N. verenae, que apresenta frequência a 25% da energia em torno de 22 kHz e a 75% da 

energia entre 37 e 39 kHz (Ferreira, 2010). A frequência intra-pulso mínima também foi mais 

baixa em N. villosa, cerca de 19 kHz, em relação às outras duas espécies de Neoponera, onde 
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foram relatadas frequências em torno de 23 kHz em N. apicalis e em torno de 27 kHz em N. 

verenae (Ferreira, 2010). Apenas a frequência intra-pulso máxima fugiu desse padrão, sendo 

mais alta em N. villosa, cerca de 38 kHz, do que na espécie N. apicalis, que apresenta 

frequência em torno de 32 kHz, e se igualando apenas à casta de operárias de N. verenae, sendo 

as frequências intra-pulso máximas das castas reprodutivas de N. verenae também mais baixas, 

entre 31 e 35 kHz (Ferreira, 2010). Nenhum dos parâmetros de frequência da estridulação de 

N. villosa diferiu entre as castas, assim como ocorre em N. apicalis (Ferreira, 2010). 

Assim como os parâmetros temporais, os parâmetros espectrais também podem ser 

determinados por características morfológicas do órgão estridulatório. Nos besouros 

Dendroctonus approximatus, machos com maior densidade de cristas na placa estridulatória, 

ou seja, maior número de cristas por espaço, produzem chilros com frequências dominantes 

mais altas quando comparados com machos com densidade de cristas mais baixa (Yturralde e 

Hofstetter, 2015). Na vespa M. captata, diferenças entre sexos em relação à frequência do sinal 

estridulatório estão relacionadas à largura da placa estridulatória, distância entre cristas e 

espessura das cristas (Polidori et al., 2013). Entretanto, é possível que os parâmetros espectrais, 

principalmente a frequência dominante, sejam também afetados pela velocidade de contração 

dos músculos responsáveis pelo movimento do órgão estridulatório. Devido ao modo de 

produção da estridulação, com vibrações produzidas pelo atrito de um “dente” contra uma série 

de cristas, é esperado que quanto maior a velocidade do movimento, maior a frequência do 

sinal produzido. Consequentemente, um movimento mais lento do órgão estridulatório deve 

gerar sons mais graves, com frequências mais baixas. 

 A comparação dos resultados encontrados em N. villosa com os de outras espécies do 

gênero Neoponera já estudadas e com outras espécies de formigas ponerine corroboram a 

existência de diferenças espécie-específicas no sinal estridulatório produzido pelas formigas, 

já demonstrada entre espécies crípticas do complexo N. apicalis (Ferreira, 2010 e Ferreira et 
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al., 2010). A estridulação característica de cada espécie pode auxiliar inclusive na identificação 

correta de espécies morfologicamente muito similares como as do complexo N. apicalis 

(Ferreira et al., 2010), o mesmo podendo provavelmente ser aplicado para as espécies do 

complexo N. villosa. As diferenças entre as espécies quanto ao som produzido podem ser 

geradas por diferenças morfológicas do órgão estridulatório de cada espécie (Ferreira et al., 

2010 e Pavan et al., 1997), mas também podem ocorrer mesmo quando as características do 

órgão estridulatório são similares. Foi demostrado, por exemplo, que os chilros da 

morfoespécie 1 de N. verenae possui menor número de pulsos que os da morfoespécie 6 de N. 

apicalis apesar das duas espécies serem similares quanto ao número de cristas do par stridens 

(Ferreira et al., 2010). Portanto, as diferenças espécie-específicas da estridulação em formigas 

são geradas pela combinação de diferenças morfológicas e diferenças comportamentais durante 

o movimento estridulatório. 

 Além de diferenças espécie-específicas, os sinais estridulatórios produzidos pelas 

formigas podem apresentar ainda uma especialização a nível de casta e/ou sexo dentro da 

mesma espécie (Ferreira, 2010; Grasso et al., 2000 e Sala, Casacci, Balletto, Bonelli e Barbero, 

2014). A partir dos resultados obtidos, foi possível observar diferenças significativas entre as 

castas de N. villosa no sinal acústico produzido em relação aos parâmetros temporais, mas não 

quanto à frequência. Os chilros produzidos por rainhas apresentaram maior número de pulsos 

e maior taxa de emissão de pulsos e os produzidos por operárias possuem maior intervalo entre 

os pulsos, já a estridulação de machos apresenta maior intervalo entre os chilros. 

 Sinais estridulatórios com características distintas entre castas são encontrados também 

nas espécies N. apicalis e N. verenae (Ferreira, 2010), nas formigas myrmicines M. capitatus 

e M. minor (Grasso et al., 2000) e M. scabrinodis (Sala et al., 2014). Nossos resultados 

confirmam a especialização da estridulação a nível de casta em mais uma espécie. Se estas 

diferenças são de fato detectadas pelo receptor, o sinal estridulatório pode transmitir 
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informações que indicam a casta e o sexo do emissor do sinal, informações estas que podem 

ser extremamente relevantes nos contextos de comunicação em formigas. Em M. scabrinodis, 

a estridulação de rainhas desencadeia maior resposta nas operárias do que a estridulação de 

outras operárias. As diferenças de estridulação entre castas nessa espécie são exploradas por 

larvas de borboleta que vivem dentro dos ninhos de formigas como parasitas sociais. As larvas 

de Maculinea alcon e M. teleius produzem estridulações semelhantes às das rainhas de M. 

scabrinodis e aumentam ainda mais essa similaridade após serem adotadas pelas colônias. 

Dessa forma, a estridulação de larvas de M. alcon pós-adoção é capaz de desencadear a mesma 

resposta nas operárias de M. scabrinodis que a estridulação de rainhas (Sala et al., 2014). 

 Por fim, diferenças entre colônias foram encontradas em algumas características da 

estridulação de gynes e macho de N. villosa. A detecção de uma especificidade a nível de 

colônia no sinal estridulatório produzido pelas castas reprodutivas, sugere que o sinal 

estridulatório pode indicar para o receptor não só a casta do emissor, mas também auxiliar no 

seu reconhecimento como companheiro de ninho ou não. O fato das diferenças entre colônias 

no sinal estridulatório estarem restritas às castas reprodutivas, sugere que a estridulação pode 

exercer alguma função no contexto reprodutivo desta espécie, o que ainda precisar ser 

investigado. Em N. apicalis e Pogonomyrmex barbatus, P. rugosus e P. maricopa, a 

estridulação não é emitida na fase pré-copulatória, não desempenhando nenhum papel na 

seleção do parceiro, nem durante a cópula. Nessas espécies, a estridulação é emitida pelas 

fêmeas apenas após as cópulas, como sinal de não receptividade da fêmea a machos que se 

aproximam (Ferreira et al., 2014 e Markl et al., 1977).  Em espécies de Cardiocondyla, por 

outro lado, a estridulação é parte essencial do comportamento de corte dos machos (Mercier et 

al., 2007). Estudos que foquem na investigação dos possíveis contextos de emissão da 

estridulação de N. villosa e na resposta dos receptores a sinais com diferentes características 
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podem esclarecer o papel da especificidade do sinal estridulatório a nível de casta e colônia e 

sua importância na comunicação destas formigas.  

Resposta de colônias de N. villosa à estridulação de coespecíficos 

 Os comportamentos de antenação do substrato e de locomoção observados em N. villosa 

nos testes de resposta à estridulação são semelhantes aos comportamentos de “antenar” 

(antennating) e “andar” (walking), repectivamente, descritos para M. scabrinodis e exibidos 

por operárias desta espécie em testes comportamentais em que eram expostas ao playback de 

estridulações (Sala et al., 2014). Durante o “antenar”, as operárias de M. scabrinodis 

antenavam a caixa de som que emitia a estridulação (Sala et al., 2014), de forma similar à 

antenação do substrato exibida por N. villosa, observada quase exclusivamente próximo ao 

local da estridulação. O “andar” de M. scabrinodis era caracterizado por operárias andando em 

direção e sobre a caixa de som sem que parassem sobre ela (Sala et al., 2014), assim como o 

comportamento de locomoção em N. villosa, em que as formigas andavam rapidamente pela 

arena, principalmente nas áreas mais próximas ao estímulo, mas se deslocando também para 

outras áreas da arena durante a movimentação. Das cinco categorias comportamentais 

observadas como comportamentos de resposta em M. scabrinodis (antenar, andar, guarda, 

cavar e alerta), as categorias “andar” e “antenar” foram as mais exibidas, representando juntas 

81% dos registros (Sala et al., 2014). 

 Os resultados observados em colônias de N. villosa quando expostas à estridulação de 

uma operária mostram uma reação sem diferença significativa para à apresentada na ausência 

de estridulação, indicando uma resposta apenas à presença da operária e aos sinais químicos 

provavelmente emitidos por ela. Entretanto, as colônias responderam de forma diferente à 

presença de companheiras de ninho e de não companheiras. Esses resultados indicam que não 

houve resposta ao sinal estridulatório independentemente do contexto no qual ele é recebido, 

contexto este no qual estão presentes não só o sinal estridulatório, mas também a sinalização 
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química que pode indicar a origem do emissor do sinal. A habilidade de discriminação química 

entre companheiras e não companheiras foi demostrada em N. verenae (Ferreira, 2010) e é 

bastante disseminada entre as espécies de formigas. A formicine Myrmecocystus mimicus 

discrimina instantaneamente formigas estranhas de companheiras através do toque de antenas. 

Sinais químicos pouco voláteis específicos da colônia, tais como combinações de 

hidrocarbonetos cuticulares são os prováveis responsáveis pelo reconhecimento de 

companheiras de ninho (Hölldobler, 1999). Rainhas de N. villosa e N. inversa são capazes 

inclusive de memorizar e reconhecer indivíduos não aparentados com os quais já estabeleceram 

relações estáveis, apresentando memória de longo prazo da identidade individual baseada no 

perfil químico de cada indivíduo (Dreier, Van Zweden e D’Ettorre, 2007). 

 As diferenças de responsividade à estridulação de acordo com o reconhecimento de 

companheiras e não companheiras esperadas pela nossa predição, mas não corroborada pelos 

resultados encontrados, teve como base a ideia de que o sinal estridulatório geralmente 

funciona como parte de um sinal multimodal, agindo em sinergia com outras modalidades de 

comunicação, comumente atuando nas formigas em conjunto com a sinalização química 

(Hölldobler, 1999). Entretanto, experimentos de resposta à estridulação realizados com N. 

apicalis testando o efeito da estridulação, apresentada através de playback, isolada de quaisquer 

outros sinais visuais ou químicos, também não encontraram efeito da estridulação 

homoespecífica ou heteroespecífica no comportamento das operárias receptoras (Ferreira et al., 

2014). A apresentação do sinal estridulatório dissociado de contexto, ou a ausência de sinergia 

entre múltiplas modalidades de sinal, poderia ter sido a causa para a ausência de resposta nesse 

caso, mas nossos resultados com N. villosa indicam que, mesmo contextualizado e associado 

ao sinal químico, o sinal estridulatório não desencadeia uma resposta em formigas da mesma 

colônia ou de colônias diferentes. 



 

66 
  

Em formigas, a função de sinal de alarme é uma das mais comumente associadas ao 

sinal estridulatório, tendo sido confirmada em N. apicalis e N. verenae, que apresentam maior 

produção de estridulação em resposta à perturbação do ninho, principalmente à abertura do 

ninho, e à expiração de mamífero (Ferreira et al., 2014). A função defensiva foi sugerida 

também em S. aethiopicus, com produção de estridulação quando expostas à respiração de 

mamífero, fluxo de dióxido de carbono ou quando apertadas, sendo a emissão de estridulação 

acompanhada por uma postura agressiva, com abertura de mandíbula, movimentação das 

antenas e projeção do abdômen entre as pernas (Ware, 1994). A função de alarme é atribuída 

ao sinal estridulatório de S. richteri no contexto de perturbação da colônia, gerada pela 

introdução de uma sonda no ninho (Hickling e Brown, 2000), e de Atta nos contextos de 

emissão em que as formigas são presas por formigas inimigas ou por pinça, ocorrendo liberação 

simultânea de feromônio de alarme (Hölldobler, 1999 e Masters, Tautz, Fletcher e Markl, 

1983). Em N. villosa, a estridulação era produzida sempre em situações em que as formigas se 

encontravam presas. No caso do teste de resposta realizado no presente estudo, a estridulação 

era estimulada prendendo-se a operária com uma pinça.  

O contexto de produção de estridulação em N. villosa sugeria, então, a função de alarme 

como uma das mais prováveis para esse sinal na espécie estudada, sendo esta a nossa hipótese. 

Considerando-se essa função, a associação do sinal estridulatório ao sinal químico de 

reconhecimento de companheiras permitiria uma resposta mais adequada. Formigas de 

colônias diferentes competem por recursos (Hölldobler, 1999) e são geralmente agressivas 

umas com as outras. Em N. verenae, por exemplo, comportamentos agressivos que incluem 

transporte, abertura de mandíbula, mordida e ferroada são exibidos em encontros com 

indivíduos de colônias diferentes localizadas a distâncias superiores a 10 m, sendo tolerantes 

apenas com indivíduos de colônias muito próximas (Ferreira, 2010). Assim, era esperado que 

o sinal estridulatório de alarme fosse direcionado apenas à companheiros de ninho, com os 
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quais há maior nível de cooperação. Na formiga M. scabrinodis, no entanto, é observada 

responsividade das operárias tanto à estridulação de operárias e rainhas da mesma espécie, 

como à estridulação de larvas de borboletas parasitas sociais, que utilizam sinais acústicos 

semelhantes aos das rainhas para se infiltrar e explorar os recursos das colônias (Sala et al., 

2014).  

Os resultados encontrados, porém, indicam que em N. villosa o sinal estridulatório não 

é direcionado aos outros membros da colônia, uma vez que não houve resposta das colônias à 

estridulação. Dessa forma, os resultados não corroboram a hipótese de função de alarme para 

o sinal estridulatório de N. villosa. Uma hipótese alternativa é a de que o sinal estridulatório 

seja direcionado à predadores, possuindo função aposemática. Experimentos com N. apicalis 

e N. verenae de perturbação do ninho e exposição à respiração de mamífero sustentam a 

hipótese de que a estridulação pode servir para alertar potenciais predadores, como lagartos, 

aves e mamíferos, de seus poderosos ferrões (Ferreira et al., 2014). Em Megaponera foetens, 

assim como em N. villosa, também não foram encontradas evidências de que a estridulação 

sirva para comunicação intraespecífica. Tanto a simulação do som transmitido pelo ar quanto 

a simulação das vibrações do substrato não causam nenhum efeito comportamental nas 

formigas. Da mesma forma, a estridulação não causa nenhum efeito sinergético em conjunto 

com feromônios. Tanto em campo quanto em laboratório, a estridulação é emitida em resposta 

a perturbação, com maior atividade estridulatória em resposta ao ar contendo CO2 do que ao ar 

puro, portanto, sustentando fortemente a ideia de que os sinais estridulatórios de M. foetens são 

sinais aposemáticos visando potenciais predadores vertebrados, devido ao seu ferrão. A 

hipótese é ainda reforçada pela mudança comportamental exibida juntamente com a 

estridulação: dispersão e aumento da velocidade de locomoção, prováveis adaptações à 

predação por vertebrados pelo efeito diluição e confusão (Hölldobler, Braun, Gronenberg, 

Kirchner e Peeters, 1994).  
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Na vespa Mutillidae Dasymutilla occidentalis, a estridulação faz parte de um sistema 

de alerta possibilitando ao predador reconhecê-la com implantável e potencialmente perigosa 

(Schmidt e Blum, 1977). O papel da estridulação de vespas (Dasymutilla spp.) e besouros 

(Tropisternus lateralis, T. collaris e Omophron labiatus) na detenção de predadores foi 

comprovado através de experimentos com insetos silenciados e não silenciados oferecidos aos 

predadores. Aranhas predadoras (Lycosa ceratiola e Geolycosa ornatipes) apresentam maior 

persistência ao atacar insetos silenciados em comparação aos insetos que emitem som. Além 

disso, os insetos silenciados têm maior mortalidade nos ataques. Resultados similares foram 

encontrados com predadores mamíferos. Vespas não silenciadas sobrevivem mais 

frequentemente do que as silenciadas quando oferecidas a roedores da espécie Peromyscus 

floridanus. Mesmo com ferrões removidos, os roedores demoram mais para atacar e matar as 

vespas que estridulam (Masters, 1979). Experimentos semelhantes com possíveis predadores 

podem confirmar a hipótese de função aposemática para o sinal estridulatório de N. villosa. 

Resposta de colônias de N. villosa à perturbação do ninho 

 A perturbação das colônias de N. villosa por meio da agitação ou da abertura do ninho 

não provocou a produção de estridulação nas colônias. A emissão de estridulação como 

resposta à perturbação do ninho era esperada de acordo com estudos anteriores em espécies do 

gênero Neoponera. Em colônias de N. apicalis e N. verenae a perturbação do ninho causa 

resposta estridulatória imediata, que pode durar em média até 12 s após a agitação do ninho e 

até 36 s após a abertura do ninho. Nessas espécies, a estridulação também é disparada pela 

exposição a um fluxo de ar e, em um nível significativamente maior, pela exposição à expiração 

de mamífero (Ferreira et al., 2014). Do mesmo modo, a expiração de mamífero e jatos de 

dióxido de carbono estimulam a estridulação nas formigas ponerine S. aethiopicus (Ware, 

1994). Perturbação com jato de ar na entrada do ninho também gera um disparo de chilros em 

colônias da também ponerine L. kitteli, com intensa atividade estridulatória sendo observada 
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por cerca de 10 s e chilros mais esparsados ainda sendo emitidos por até aproximadamente 30 

s após a perturbação (Chiu et al., 2011). Perturbação do ninho desencadeando atividade 

estridulatória acontece ainda na formiga myrmicine S. richteri, durando por cerca de 10 

minutos (Hickling e Brown, 2000). Apesar de outras espécies do gênero Neoponera, espécies 

de outros gêneros dentro da subfamília Ponerinae e até espécies de outras subfamílias 

apresentarem atividade estridulatória após sofrerem perturbação, nenhuma atividade 

estridulatória foi registrada em N. villosa neste contexto, em desacordo, portanto, com nossas 

predições. 

 Em N. villosa, a produção de estridulação só foi observada quando as formigas eram 

presas por alguma parte do corpo, por exemplo, quando as formigas ficavam presas entre o 

vidro e o gesso dentro do ninho durante alguma manipulação da colônia ou quando ficavam 

presas na tampa da arena durante a abertura e fechamento para oferta de alimento ou durante a 

abertura e fechamento para transferência para a arena de teste nos experimentos de resposta à 

estridulação. Situações semelhantes a estas desencadeando a produção de estridulação, em 

formigas presas sob a tampa do ninho ou sob os recipientes de alimentação, foram relatadas 

em L. muscorum (Stuart e Bell, 1980). Em N. villosa, outro exemplo desse tipo de situação 

ocorria quando as formigas eram seguradas pelo tórax com o uso de pinça, forma pela qual foi 

estimulada a produção de estridulação para as gravações utilizadas na identificação de 

diferenças entre castas e para os experimentos de resposta à estridulação. Esse tipo de condição 

de contenção física dos indivíduos, presos a uma superfície ou principalmente presos com uso 

de pinça, é geralmente utilizada para gravação dos sinais acústicos nos estudos de estridulação 

em formigas por ser eficiente em elicitar a produção de estridulação em diversas espécies, como 

nas dos gêneros Leptothorax (Stuart e Bell, 1980), Streblognathus (Ware, 1994), Ectatomma 

(Pavan et al., 1997), Atta (Hölldobler, 1999), Solenopsis (Hickling e Brown, 2000), Messor 

(Grasso et al., 2000) e Neoponera (Ferreira, 2010; Ferreira et al., 2010 e Pavan et al., 1997). 
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 Nas colônias de N. villosa a perturbação do ninho por abertura ou agitação causou a 

emissão de um tipo diferente de sinal acústico, produzido através de percussão. Apesar de não 

ter sido detectada diferença estatística significativa da produção de percussão entre os dois 

tipos de perturbação, a agitação do ninho pareceu desencadear uma resposta percussiva mais 

intensa nas colônias de N. villosa. Este resultado também difere do esperado, pois em N. 

apicalis, a abertura de ninho foi o tipo de perturbação que provocou maior resposta 

estridulatória, sendo observada a mesma tendência em N. verenae (Ferreira et al., 2014). 

 O comportamento de percussão também ocorre nas formigas arborícolas do gênero 

Camponotus, sendo classificado principalmente como uma comunicação direta de alarme, mas 

podendo agir também como sinal modulatório (Fuchs, 1976a; Hölldobler, 1999 e Santos et al., 

2005). Diferente de N. villosa, que utilizam apenas o gáster para produzir a percussão; as 

operárias das espécies de Camponotus batem na superfície das câmaras e galerias dos ninhos 

utilizando mandíbulas e gáster (Hölldobler, 1999). Assim como observado em N. villosa, na 

espécie C. senex a percussão ocorre quando perturbadas, sendo utilizada como estratégia de 

defensa e desencadeando um complexo de comportamentos aposemáticos, com recrutamento 

de formigas para fora do ninho e um efeito vibratório e ressonante nos galhos e no próprio 

ninho. Nessa espécie a percussão é produzida por operárias e ocasionalmente também por 

rainhas. A resposta percussiva dura em média 8 s, podendo variar entre 1 e 20 s. A duração da 

resposta de produção de percussão varia de acordo com a intensidade da perturbação, sendo 

maior nos experimentos em que um objeto de maior peso foi solto em cima do ninho do que 

nos testes com perturbação causada por um objeto mais leve (Santos et al., 2005). Em N. 

villosa, a duração da resposta percussiva foi bem maior, podendo durar alguns minutos. A 

duração da resposta de produção de percussão não diferiu significativamente de acordo com o 

tipo de perturbação, mas houve uma tendência de emissão de percussão por mais tempo nos 

testes com agitação do ninho do que nos testes com abertura do ninho. 
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Apesar de ter uma duração maior em N. villosa, a resposta percussiva de C. senex parece 

ser mais intensa, com muitos indivíduos realizando a percussão logo após à perturbação, 

diminuindo gradativamente e sendo ainda produzida por poucos indivíduos até cessar 

completamente (Santos et al., 2005). Em N. villosa, os registros dos sinais percussivos nos dois 

tipos de perturbação, com baixa taxa de emissão, indicam que poucos indivíduos realizavam a 

percussão, tendo sido confirmado por observações realizadas durante o teste de abertura do 

ninho, em que foi possível visualizar os movimentos do gáster nos indivíduos que estavam 

realizando percussão. 

 No gênero Camponotus, as vibrações do sinal percussivo podem ser percebidas por 

companheiras de ninho a distâncias de 10 a 30 cm, até o máximo de 90 cm da fonte (Fuchs, 

1976b e Hölldobler, 1999). Nas colônias de C. herculeanus, os sinais percussivos são 

percebidos principalmente por operárias ativas, sobretudo pelas que estão apresentando 

comportamento de movimentação das antenas durante a recepção do sinal (Fuchs, 1976a). 

Nessa espécie, os sinais percussivos estão associados a uma resposta de aumento do 

comportamento de imobilidade, sugerido como uma resposta inespecífica a estímulos 

vibratórios, e do comportamento de corrida rápida, interpretado como uma resposta específica 

de alarme (Fuchs, 1976a e Fuchs, 1976b). Em C. senex, após a percussão as formigas também 

modificam o comportamento, se tornando agitadas e andando aleatoriamente nas proximidades 

do ninho, retornando às atividades normais de cinco a dez minutos após a percussão (Santos et 

al., 2005). 

 O uso da percussão como resposta à perturbação do ninho em N. villosa pode evoluído 

devido às características dos seus ninhos, em árvores, podendo ter uma estrutura interna 

lamelada. Considerando as devidas diferenças, as formigas carpinteiras, como C. herculeanus, 

também nidificam em árvores, com lamelas sendo os elementos típicos da estrutura interna dos 

ninhos, pelas quais os sinais percussivos são transmitidos (Fuchs, 1976b).  
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Conclusões 

 A caracterização dos sinais estridulatórios produzidos por operárias, gynes e machos de 

N. villosa mostraram diferenças significativas entre castas na proporção de chilros com padrão 

monossilábico e dissilábico e em quatro parâmetros temporais da estridulação, sendo eles 

intervalo entre chilros, número de pulsos por chilro, intervalo entre pulsos e taxa de emissão 

de pulsos. Esses resultados estão de acordo com a nossa predição, corroborando, portanto, a 

hipótese de que o sinal acústico produzido por estridulação transmite informações a respeito 

da casta e do sexo do emissor. Essas informações podem ser importantes nos contextos de 

comunicação intra-específica, principalmente entre companheiras de ninho, e podem ser 

utilizadas pelos receptores do sinal para adequar sua resposta comportamental à estridulação 

de acordo com o reconhecimento de casta do emissor. Além disso, diferenças entre colônias na 

estridulação de gynes e machos também foram encontradas, demonstrando que o sinal 

estridulatório pode ter um nível de especificidade ainda maior, sobretudo para as castas 

reprodutivas. 

 A partir da análise da resposta de colônias de N. villosa diante da estridulação de 

operárias, foi demonstrado que as colônias não respondem à emissão de sinais estridulatórios. 

As colônias apresentaram diferença de resposta apenas entre companheiras de ninho e não 

companheiras. Essa diferença foi observada para o número de formigas na arena, mas não foi 

significativa para o comportamento de antenação do substrato, concentrado na área mais 

próxima ao local de apresentação da operária, e para o comportamento de locomoção, com 

movimentação rápida das formigas sem direção específica. A resposta das colônias quando a 

estridulação era emitida pela operária apresentada não diferiu significativamente da exibida na 

ausência de sinal estridulatório, indicando uma reação apenas ao reconhecimento químico de 

uma operária de colônia diferente e não ao sinal acústico. Esses resultados diferiram das 

predições propostas de que a estridulação desencadeia mudança no padrão comportamental dos 
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indivíduos que recebem o sinal e que a resposta à estridulação difere de acordo com a origem 

da operária emissora. A pesar do contexto de emissão da estridulação sugerir possível função 

de alarme, a ausência de diferença de resposta comportamental desencadeada com e sem 

emissão dos sinais estridulatórios não sustentam a hipótese de que a estridulação funciona 

como sinal de alarme nesta espécie. Uma hipótese alternativa é a de que a estridulação seja 

direciona não para os outros membros da colônia, mas para potenciais predadores, possuindo 

função aposemática. 

 Embora a estridulação seja emitida em N. villosa por indivíduos de todas as castas 

quando presos por alguma parte do corpo, não foi registrada a emissão de sinais estridulatórios 

no contexto de perturbação do ninho. Diferente do esperado de acordo com nossas predições 

baseadas em outras espécies do gênero Neoponera, a agitação e a abertura do ninho não 

causaram resposta estridulatória em N. villosa. Por outro lado, após sofrerem uma perturbação, 

as colônias responderam com produção de sinais acústicos percussivos. A resposta de 

percussão não diferiu significativamente entre os tipos de perturbação. O contexto de produção 

da percussão em N. villosa sugere que esse sinal possui função de defesa. A utilização da 

percussão em N. villosa pode estar associado ao seu hábito arborícola, já que esse tipo de 

produção de sinal acústico é encontrado comumente em espécies de formigas que nidificam 

em árvores. 

 Este trabalho representa mais um passo para o entendimento da importância da 

comunicação acústica em formigas, trazendo contribuições relevantes a respeito da 

especificidade do sinal estridulatório em cada casta, da ausência de responsividade ao sinal 

estridulatório por companheiras de ninho e por não companheiras, e da produção de percussão 

no contexto de perturbação da colônia. Novos estudos poderão esclarecer ainda mais questões 

relacionadas à utilização de sinais acústicos nessa espécie de formiga, investigando a 

morfologia do seu órgão estridulatório, a fisiologia e diferenças comportamentais do 
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movimento responsável pela produção da estridulação, a influência dos fatores morfológicos e 

comportamentais nas características do sinal estridulatório produzido, a resposta das colônias 

à estridulação produzida pelas castas reprodutivas, a resposta de potenciais predadores à 

estridulação, as respostas geradas pelos sinais percussivos. Como podemos ver, muitas 

questões ainda restam para serem exploradas na comunicação acústica de formigas. Essa 

modalidade de comunicação antes negligenciada nas formigas está presente em diversas 

espécies e sua importância vem sendo cada vez mais estudada e aceita. 
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Anexo 1 – Curva de resposta de frequência do microfone Sanken CO-100k 

 


