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RESUMO

As formigas cortadeiras de folhas pertencentes aos gêneros Atta e Acromyrmex
(Hymenoptera, Formicidae) são cultivadoras de um fungo simbionte (Leucoagaricus
gongylophorus) o qual é o seu alimento. Para cultivar o fungo simbionte essas formigas
cortam partes vegetais frescas (folhas, flores e frutos) as quais são levadas para dentro
dos ninhos com o intuito de usá-las na fungicultura.
Estima-se que a origem do hábito de cultivar fungos ocorreu há cerca de 50
milhões de anos. As formigas de gêneros Atta e Acromyrmex são encontradas apenas no
continente americano, abrangendo grande área geográfica, desde o centro da Argentina
até o sul dos Estados Unidos da América. As formigas cortadeiras de folhas do gênero
Atta são conhecidas popularmente no Brasil como “saúvas”, as do gênero
Acromyrmexsão denominadas “quenquéns”. O sucesso deste grupo de formigas está
relacionado tanto com a sua complexa organização social em vida colonial (vivem em
grandes ninhos subterrâneos com até 7 milhões de indivíduos e podem ter até 8.000
câmaras de cultivo de fungo e profundidade de até 8 metros), quanto com a interação
entre formiga-planta-fungo e grande habilidade para promover estratégias de higiene
dentro da sua complexidade social.
As formigas cortadeiras cortam cerca de 29% a 77% das plantas nos ambientes
naturais e as plantas exóticas cultivadas na agricultura, na silvicultura e na pecuária são
severamente (sofrem danos severos) atacadas. O grande potencial adaptativo do grupo
intriga e motiva pesquisadores do mundo inteiro a buscar conhecimento sobre todos os
aspectos relacionados a essas formigas. Injúrias provocadas pelas formigas cortadeiras
às plantas, historicamente são relatadas, no Brasil, desde 1560. Assim, sempre houve
preocupação para controlar formigas cortadeiras por causa das grandes perdas
provocadas por essas formigas nas regiões tropicais e neotropicais.
Os estudos mais numerosos das perdas causadas pelas formigas cortadeiras
foram feitos para espécies vegetais de importância econômica na silvicultura, tais como
Eucalyptus e Pinus. As perdas estimadas de madeira estão em torno de 14%, em locais
com infestação de 4 colônias/ ha. Plantas desfolhadas totalmente representam perdas de
madeira entre 13 a 50% da produtividade, considerando que plantas jovens podem
morrer depois da desfolha e comataques sucessivos das formigas cortadeiras, as plantas
atacadas também podem apresentar redução do diâmetro e da altura. Pesquisas
demonstraram que as colônias de Atta e Acromyrmex diminuem a produção da madeira
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pela desfolha e destruição das gemas apicais. Densidades de ninhos maiores que 80 por
hectare podem reduzir em mais de 50% a produção de madeira. As formigas cortadeiras
são pragas inespecíficas das plantas cultivadas na agricultura (grãos, oleaginosas,
frutíferas, hortícolas, tuberosas, plantas estimulantes, cana-de-açúcar e ornamentais), na
silvicultura (Eucalyptus, Pinus, Hevea brasiliensis, Gmelina arborea, etc) e na pecuária
(gramíneas em geral). As formigas cortadeiras de gramíneas também provocam perdas
consideráveis nas pastagens e em cana-de-açúcar. Estimou-se que as formigas
cortadeiras de gramíneas competem com o gado e podem consumir até 639 Kg de capim
por colônia por ano, o qual equivale à perda de até 870.000 cabeças de gado por ano no
Estado de São Paulo. Em cana-de-açúcar as perdas chegam a 3,2 toneladas de cana por
colônia, a cada ciclo da cultura e consequentemente com redução de 30% do teor de
sacarose.
As perdas, ocasionadas pelas formigas cortadeiras, têm motivado pesquisas com
diferentes métodos de controle, tais como métodos químicos, biológicos, produtos de
origem botânica e métodos culturais, desde o final do século XIX.
Vários métodos mecânicos, culturais, biológicos e químicos tem sido estudados
desde o início dos anos 50 para o controle de formigas cortadeiras. O controle cultural
com o uso de plantas resistentes, plantas tóxicas, e o controle biológico aplicado, com
manipulação de predadores, parasitóides e microorganismos, produziram resultados não
satisfatórios, inconsistentes e não permitiram qualquer indicação de viabilidade técnica,
econômica e operacional.
Com o desenvolvimento de insecticidas sintéticos, métodos químicos têm sido
efetivamente utilizados de forma eficaz para o controle das formigas Atta e
Acromyrmex.
É desejável que outros métodos e produtos sejam desenvolvidos para serem
utilizados no controle químico de formigas cortadeiras, embora, atualmente, o uso de
isca tóxica com ingrediente ativo com ação retardada numa ampla faixa de
concentrações, é suficiente, viável e eficiente. É extremamente demorado e difícil
encontrar novos ingredientes ativos que sejam viáveis e eficientes, pois as limitações
são grandes devido à necessidade de o ingrediente ativo possuir essas características
imprescindíveis: a ação por ingestão, ser inodoro e não repelente, apresentar ação tóxica
retardada, ser letal em baixa concentração e paralisar as atividades de corte das plantas,
logo nos primeiros dias após a aplicação. Somam-se a essas dificuldades a ineficiência
de ingredientes ativos esterilizantes da rainha, reguladores de crescimento, ou inibidores
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de síntese de quitina. As causas dessa grande dificuldade ainda estão longe de ser bem
elucidadas. Uma isca tóxica eficiente deve possibilitar o controle de 100% das colônias
em condições experimentais e o sucesso de testes preliminares em colônias de
laboratório, muitas vezes não se repete no campo. Somente dois ingredientes ativos, o
dodecacloro e a sulfluramida, apresentaram eficiência plena no controle de formigas
cortadeiras, sendo que o primeiro não é mais utilizado. Atualmente a sulfluramida é o
único ingrediente ativo registrado, para o controle de formigas cortadeiras, eficiente
para todas as espécies.
O controle químico, com iscas tóxicas, ainda é o único que apresenta tecnologia
disponível para controlar formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex com
viabilidade técnica, econômica e operacional. As iscas tóxicas utilizam ingredientes
ativos em muito baixa concentração, na forma de pellets. Além da eficiência, apresenta
grande vantagem em relação a outros métodos, como baixo custo, alto rendimento e
reduzida periculosidade ao homem e ao ambiente. A sulfluramida é, entre os princípios
ativosatualmente registrados no Brasil, o único que apresenta todas as características
necessárias para o bom funcionamento de uma isca tóxica, o que a coloca como única
opção eficiente para o controle das formigas cortadeiras. Assim sendo, sua manutenção
é fundamental, correndo o risco de um retrocesso perigoso no controle de formigas
cortadeiras, como o aumento populacional da praga e consequentemente um grande
prejuízo ao agronegócio brasileiro, caso a produção de sulfluramida seja descontinuada.
Dois outros metodos químicos são utilizados no Brasil, como métodos
complementares ao uso de isca formicida no controle de formigas cortadeiras: o uso de
formicidas pó e termonubulização.
O uso de formulações pó seco são limitadas a algumas regiões do país e longe de
ser amplamente utilizado.
Estes são recomendados apenas para uso complementar em situações muito
específicas, como por exemplo, para controle de algumas espécies de Acromyrmex e
para colônias iniciais de Atta. Os formicidas pó são aplicados com polvilhadeiras
manuais de baixo rendimento e muitas vezes no processo de aplicação ocorre o
entupimento dos túneis dos ninhos e o inseticida não atinge as câmaras de fungo e as
formigas. Outro problema é com relação à umidade do solo, pois, se o solo estiver
úmido o produto fica aderido às paredes dos túneis e não atinge o alvo. Além disso, há a
necessidade de remover a terra solta, antes da aplicação do produto, o que torna a
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técnica operacionalmente impraticável. Outra limitação é o risco de contaminação para
o ambiente e para o operador
A termonebulização também é utilizada em situações muito específicas como
método complementar, ao uso das iscas tóxicas, esta apresenta custo de aplicação maior
que o das iscas, somente pode ser utilizado para ninhos maduros de Atta e, é inviável
para controlar ninhos de Acromyrmex. Esse método tem desvantagens econômicas e
operacionais, mas o problema mais grave é a grande exposição dos trabalhadores ao
inseticida, que é susceptível de ser facilmente inalado durante o manuseio de máquinas.
Entre os vários tipos de potenciais perigos na utilização do inseticida em
termonebulização para controlar formigas cortadeiras, está associado com a
contaminação do solo que permanecia desconhecido até o momento, recentemente foi
demonstrado que o processo termonebulização contamina o solo. Considerando-se que
os insecticidas utilizados são formulados em altas concentrações de ingredientes ativos,
podemos assumir que a utilização deste método tem muito mais impacto para o meio
ambiente do que a utilização de iscas inseticidas.
Outras limitações são: alto custo de aquisição dos equipamentos, problemas
operacionais e de manutenção dos mesmos, risco de incêndio em florestas e pastagens
devido à produção de faíscas do equipamento no início do processo e, ao desligar o
mesmo há a possibilidade de sair labaredas de fogo pelo cano injetor.
Diante

das

limitações

impostas

por

essas

formulações

(pós-seco

e

termonebulização), fica claro que as mesmas não podem ser recomendadas como
principal e nem como único método de controle de formigas cortadeiras e não podem
ser consideradas como substitutos ao uso de iscas tóxicas.
Deltametrina, fenitrotion e permetrina são utilizados no Brasil para o controle de
formigas

cortadeiras

exclusivamente

em

formulações

pó-seco

e

soluções

termonebulizáveis, respectivamente.
No Brasil, estes ingredientes ativos estão registrados e são usados como uma
forma complementar e de um modo muito específico para o controle de formigas
cortadeiras, na forma de termonebulização (fenitrotion e permetrina) e em formulações
de pó-seco (deltametrina) e não podem ser considerados substitutos ou alternativas para
o uso da sulfluramida em iscas formicidas.
As colônias de formigas cortadeiras são constituídas por um sistema
mutualístico composto por formiga-fungo simbionte-bactéria mutualística, microfungos
filamentosos e grande quantidade de espécies de outras bactérias e leveduras. Até o
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momento não existe nenhuma alternativa viável e exeqüível para que se possa utilizar
todo esse conhecimento, produzido pela ciência, na prática. Todas as tentativas de se
usar fungos entomopatogênicos para controlar formigas cortadeiras resultaram em
insucesso. Inimigos naturais, dentre eles, os predadores (aves, mamíferos, anfíbios,
répteis, besouros, outras formigas), os parasitóides (moscas Phoridae) e os nematóides,
também não produziram resultados efetivos de controle, embora ocorram na natureza e
contribuam para reduzir a mortalidade de rainhas e consequentemente a fundação de
novas colônias, porem não se conhece qual é a espécie ou espécies-chave que provocam
a mortalidade.
Embora vários artigos científicos de revisão de literatura apontem o controle
biológico como alternativa de controle para as formigas cortadeiras de folhas, na
prática, não existe nenhuma indicação de processo, método ou produto que possa ser
utilizado, que seja viável, eficiente e disponível no mercado. Em resumo, e diante dos
fatos constatados na literatura, o controle biológico, seja ele aplicado ou natural, é
inviável e inexeqüível nos dias atuais e está longe de ser utilizado dentro do conceito de
Manejo Integrado de Pragas.
Pouco se conhece sobre os princípios ativos extraídos de plantas tóxicas
pesquisadas para formigas cortadeiras. São substâncias complexas, instáveis e de difícil
síntese em laboratório, sem qualquer viabilidade técnica à luz do conhecimento atual.
As experimentações (98%) foram conduzidas em laboratório e os poucos trabalhos
realizados experimentalmente em campo não permitem tirar conclusões sobre a eficácia
dos tratamentos. Foram detectados incontáveis erros metodológicos nos artigos
científicos, além da falta de padronização sobre a pureza e concentração das
substâncias.
Até o presente momento não existe nenhuma substância ou produto comercial
disponível no mercado. Provavelmente levara décadas até que se possa dominar essa
tecnologia com produtos tóxicos de origem botânica para o controle das formigas
cortadeiras.
A idéia de se poder viabilizar o controle de formigas cortadeiras com plantas
preferidas e não-preferidas, denominadas incorretamente de plantas resistentes, tem sido
investigado por vários pesquisadores, desde 1980, e ainda pouco se conhece sobre os
mecanismos de tal seleção. As espécies de Eucalyptus foram as mais investigadas,
porém não é conhecido o mecanismo da chamada “resistência”, se é antixenose ou nãopreferência, antibiose ou tolerância. Inúmeros fatores afetam a seleção de plantas pelas
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formigas cortadeiras, e muitas conclusões têm sido obtidas a partir de ensaios com
metodologias inadequadas. A eficácia do método é duvidosa, e até presente momento
não podemos recomendar nenhuma espécie ou linhagem resistente, pois não estão
disponíveis no mercado como um pacote tecnológico pronto para aquisição.
As práticas culturais tais como, rotação de culturas, aração, gradagem, utilização
de fertilizantes e calcário, a destruição de ninhos jovens com a morte da rainha, uso de
compostagem, consórcio de plantas, e outras, não possuem qualquer viabilidade prática,
não tem eficiência comprovada e não são tecnologias inovadoras, disponíveis e
acessíveis no comércio. Algumas práticas culturais, que reduzem o preparo do solo
(cultivo mínimo) podem aumentar o número de ninhos de formigas cortadeiras. A
manutenção do sub-bosque e faixas de vegetação nativa pode reduzir o número de
ninhos, mas necessitam serem testadas exaustivamente antes de serem recomendadas, e
consideramos que estudos estão ainda em fase de pesquisa.
O controle de formigas cortadeiras, dentro da abordagem, da ideia do Manejo
Integrado de Pragas (MIP), não é possível ser feito nos dias atuais, pois não existe
nenhum método eficaz e disponível no mercado a não ser o controle químico, portanto
não é possível usar duas ou mais táticas (métodos) de controle, como apregoa a MIP.
Revisões dos métodos de controle de formigas cortadeiras apontam que métodos
candidatos alternativos ao controle químico (controle biológico, uso de extrato de
plantas inseticidas/fungicidas, métodos mecânicos e métodos culturais), estão sendo
estudados, portanto conclui-se que não estão disponíveis para uso. Além disso, dados de
eficácia dos métodos candidatos a alternativos ao químico são escassos, variáveis e
inconsistentes. Por outro lado, o controle químico com iscas tóxicas a base de
sulfluramida proporciona altos níveis de eficácia. O ideal é que no futuro se possa
implementar o Manejo Integrado de Pragas, na cultura do Eucalyptus spp e em outras
culturas, porém especialmente para formigas cortadeiras é necessário que outros
métodos de controle além do químico estejam disponíveis no mercado para os
produtores rurais e sejam eficientes. Os programas de Manejo Integrado de Pragas
(MIP) combinam dois ou mais métodos de controle compatíveis, que utilizados junto
produzem excelente manejo. A diretriz 2009/128/Ec do European Parliament determina
que se faça uma análise cuidadosa de todos os métodos de controle, integrando-os, de
tal modo que possam ser economicamente e ecologicamente justificado, reduzindo ou
minimizando os riscos para a saúde humana e para o ambiente.
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À luz do conhecimento atual acredita-se que o futuro do controle de formigas
cortadeiras continuará sendo exclusivamente químico e a formulação comercializada
será a isca tóxica, devido às limitações de outras formulações. A visão atual do Manejo
Integrado de formigas cortadeiras é simplesmente o uso racional do controle com iscas
tóxicas, muito distante da abordagem ideal do MIP, e se aproxima mais das idéias de
controle supervisionado da década de 1940. Essa abordagem não é necessariamente
ruim, pois deve-se encorajar o uso criterioso do controle químico, mas devemos fazer
planos para o futuro para viabilizar a possibilidade de controlar formigas cortadeiras
dentro da visão do MIP e abordar métodos de estudo eficientes e inovadores para
melhor compreender os mecanismos que permitem um método de controle ser eficiente.

8

INTRODUÇÃO

As formigas cortadeiras pertencem à família Formicidae, Subfamília
Myrmicinae, Tribo Attini. Conhecidas por saúvas (gênero Atta) e quenquéns (gênero
Acromyrmex), são apontadas como as principais pragas de plantios florestais,
agricultura e pecuária, em razão dos prejuízos que causam e de sua vasta ocorrência,
nessas áreas.
Preocupações com danos por formigas cortadeiras existem desde o descobrimento
do Brasil, e em alguns Estados foram criados decretos legais para o controle dessas pragas
(MARICONI, 1970). Desde então, foram feitas variadas tentativas de estimar os danos

acarretados por estas pragas, nos diversos agroecossistemas.
Os prejuízos causados pela atividade de Atta sexdens rubropilosa Forel, 1908,
numa densidade de 4 colônias/ha foram calculados em 14% para plantações de eucalipto
e 14,5% para a produção de pinus (AMANTE, 1967d).
Árvores de eucalipto morrem após 3 desfolhas consecutivas causadas por
saúvas e que a perda de cepos de eucalipto pode atingir 30 % em áreas com 200
colônias de quenquéns por hectare em média (MENDES FILHO, 1979).
A desfolha causada por formigas cortadeiras em Pinus taeda mostrou que
mudas dessa espécie com 100% de desfolha aos 30 dias de idade sofreram perdas de
13,3% em altura e 20% em diâmetro em relação a plantas não atacadas, um ano após a
desfolha (REIS FILHO et al., 2011). Além disso, a desfolha completa de plantas de
Eucalyptus grandis e P. taeda com um mês de idade causou mortalidade de 10 e 25%,
para cada espécie, respectivamente. O ataque de formigas do gênero Acromyrmex em
plantas de P. taeda reduziu o incremento em diâmetro e altura durante os dois primeiros
anos do plantio (CANTARELLI et al., 2008).
AMANTE (1967a e b), usando métodos desconhecidos, concluiu que Atta
capiguara consome tremenda quantidade de gramíneas de 255 a 639 kg de matéria
seca/colônia/ano, os quais que podem ser convertidas em perdas de 512 mil a 870 mil
cabeças de gado por ano. Esses dados foram reanalisados por (FOWLER et al., 1990),
cujas perdas podem ser estimados entre 30 e 150 kg de matéria seca/colônia/ano. Para
Atta volenweideri que também é uma cortadeira de grama a mesma consome de 90 a
250 kg/colônia/ano (FOWLER et al., 1986). Em geral A. capiguara não reduz o número
de cabeças de gado mais que 30% (AMANTE, 1967a e b).
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Os prejuízos econômicos causados por formigas cortadeiras de gramíneas vão
além do consumo de grama tais como: perda da superfície do pasto produtivo, acidentes
com animais e máquinas agrícolas, proliferação de plantas daninhas, perdas da
fertilidade do solo e do valor da terra, entre outros (FOWLER et al., 1986).
Um sauveiro adulto ocasiona uma quebra na produtividade de 3,2 t/ha em cana
de açúcar, correspondendo a 5,3% da produtividade (PRECETTI, et al., 1988).
Nas cadeias de commodities agrícolas como grãos, frutas e outras, somam-se
grandes perdas em produtividades agrícolas, uma vez que nessas culturas, a ocorrência
de formigas cortadeiras é bastante expressiva.
Para todas essas culturas, pode-se dizer que quando as plantas são novas, os
prejuízos podem chegar a 100% (FORTI & BOARETTO, 1997).
O controle de formigas cortadeiras é imprescindível para o agronegócio
brasileiro, uma vez que essas podem causar grandes danos às culturas agrícolas e
florestais, trazendo enormes prejuízos ao país.
Os problemas com formigas cortadeiras têm levado ao desenvolvimento de
métodos de controle mecânico, cultural, biológico e químico para o manejo integrado
dessa praga desde os anos 50. O controle prévio previne danos aos plantios, reduz a
quantidade de inseticidas aplicados durante os próximos anos, pode previnir a
ocorrência e reinfestações, reduzindo osdanos e o impacto ambiental de um combate
posterior.
O controle cultural com plantas resistentes e o biológico aplicado,
manipulando predadores, parasitóides e microorganismos têm produzido resultados
pouco satisfatórios e inconsistentes e sem indicação de viabilidade técnica, econômica e
operacional.

Há estudos básicos sendo desenvolvidos em centros de pesquisa e

universidades avaliando produtos biológicos, como fungos entomopatogênicos, e
produtos naturais, como extratos vegetais, para o controle de formigas cortadeiras. Os
resultados obtidos, no entanto, têm se mostrado inconsistentes, demonstrando
inviabilidade técnica, econômica e operacional (BOARETTO & FORTI, 1997;
MOREIRA et al., 2004).
Com o desenvolvimento de inseticidas sintético, método de controle químicos
tem sido efetivamente usados para o controle de Atta e Acromyrmex (MARICONI,
1970; CHERRETT, 1986; CAMARGO et al., 2007; NAGAMOTO et al., 2007).
O controle químico é o único que apresenta tecnologia disponível para
utilização prática no controle de formigas cortadeiras. As iscas formicidas representam
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o único método que apresenta viabilidade técnica, econômica e operacional no controle
de formigas cortadeiras, consistindo de uma mistura de atrativos (geralmente polpa de
laranja e óleo vegetal) e um princípio ativo (inseticida), na forma de pellets. São
altamente eficientes, apresentam enormes vantagens em relação aos outros métodos,
baixo custo, alto rendimento e reduzida periculosidade ao homem e ao ambiente. As
formigas transportam as iscas para seus ninhos (LIMA et al., 2003, TEIXEIRA &
SANTOS, 2008). As iscas podem ser usadas em ninhos de qualquer tamanho
(ZANETTI et al., 2002). Iscas matam as formigas cortadeiras lentamente, porém
paralisam a atividade de corte em alguns dias (ZANETTI et al., 2004).
A sulfluramida, geralmente utilizada como principio ativo das iscas
formicidas, apresenta eficiência plena no controle de todas as espécies de formigas
cortadeiras, apresentando viabilidade técnica, excelente relação custo/efetividade,
disponibilidade e acessibilidade, se enquadrando na Classe Toxicológica IV- pouco
tóxico. O setor florestal foi um dos pioneiros na substituição das iscas a base de
dodecacloro pelas de sulfluramida (ZANUNCIO et al., 1992; ZANUNCIO et al.,1993).
Com o objetivo de atender o convite formulado através da Decisão SC-6/7
item 5, letra C, da UNEP/POPS/COP.6/33, adotada na Conferência das Partes (COP.6),
ocorrida em maio de 2013, idealizamos essa revisão dos pares.
Esse projeto fez busca consubstanciada da literatura disponível sobre todos os
documentos (publicações técnicas científicas) e informações, com o intuito de levantar
as possíveis alternativas ao PFOS seus sais e PFOSF (Perfluoro octane sulfonyl
fluoride) para o controle de formigas cortadeiras e analisou criteriosamente a
viabilidade dessas alternativas apresentadas, comentando e discutindo os aspectos
considerando, principalmente os critérios estabelecidos na Convenção de Estocolmo
definido no documento General Guidance on Considerations Related to Alternatives
and Substitutes for Listed Persistent Organic Pollutants and Candidate ChemicalsUNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1, sob a ótica do manejo integrado de pragas.

OBJETIVO

Promover a discussão por meio de revisão aos pares sobre a viabilidade de
usar alternativas ao PFOS, seus sais e PFOSF, dentro de uma abordagem de Manejo
Integrado de Pragas, para submeter ao Secretariado da Convenção, considerando
aspectos e critérios estabelecidos na Convenção de Estocolmo definido no documento
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General Guidance on Considerations Related to Alternatives and Substitutes for Listed
Persistent

Organic

Pollutants

and

Candidate

Chemicals

UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1e na Legislação Brasileira de Agrotóxicos.

METODOLOGIA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), constituiu um
renomado grupo de especialistas em formigas cortadeiras, denominado “Grupo Ad Hoc
de Formigas Cortadeiras”, para elaborar documento de revisão aos pares, visando
atender a Decisão SC-6/7 item 5, letra C, UNEP/POPS/COP.6/33.
O grupo é composto de especialistas nas áreas de Biologia e Ecologia de
Formigas Cortadeiras, Manejo de Pragas Florestais, Monitoramento e Controle de
Formigas Cortadeiras e profissionais que atuam no Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento e colaboradores.
O membro que coordena esse grupo é Júlio Sérgio de Britto, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), tendo como integrantes os professores
doutores: José Cola Zanuncio – Universidade Federal de Viçosa; Marco Antonio de
Oliveira – Universidade Federal de Viçosa; Luiz Carlos Forti – UNESP – Campus de
Botucatu; Carlos Frederico Wilcken – UNESP – Campus de Botucatu; Ronald Zanetti
Bonetti Filho – Universidade Federal de Lavras; Alci Enimar Loeck – Universidade
Federal de Pelotas. Fazem parte como colaboradores do grupo Pedro Guilherme Lemes
– Doutorando em Entomologia da UFV, Nilson Satoru Nagamoto – Pós Doutorando
UNESP – Campus de Botucatu e Nadia Caldato– Pós Doutoranda UNESP – Campus de
Botucatu.
Foi feito um levantamento da literatura disponível sobre o assunto
(publicações técnicas científicas, incluindo artigos científicos, livros teses, monografias,
patentes, apresentações em Simpósios, Congressos, Reuniões técnicasetc.,). Também
foram tomados como base para a realização desse estudo, documentos e pareceres
técnicos que já foram enviados para o Comitê de Revisão dos Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPRC) da Convenção de Estocolmo e a experiência prática de
especialistas.
Para avaliar a viabilidade do uso das alternativas foi comentado e discutido os
critérios estabelecidos no documento General Guidance on Considerations Related to
Alternatives and Substitutes for Listed Persistent Organic Pollutants and Candidate
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Chemicals-UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1 daConvenção de Estocolmo que são:
viabilidade técnica, efeitos para o homem e o meio ambiente, custo/benefício, eficácia,
disponibilidade e viabilidade.
Foram feitas reuniões periódicas entre o “Grupo Ad hoc de Formigas
Cortadeiras”, para análise e discussão dos dados levantados. As reuniões foram
realizadas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Também
foi criado um espaço web com a participação de todos os integrantes e coordenado pelo
MAPA, para discussão e encaminhamentos dos documentos disponíveis e propostas de
encaminhamento dos trabalhos.
De posse dos resultados extraídos da literatura, o grupo elaborou um
documento sobre a viabilidade do uso das alternativas ao PFOSF no controle das
formigas cortadeiras Atta e Acromyrmex dentro de uma abordagem de manejo integrado
de pragas.
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1. HISTÓRIA NATURAL DAS FORMIGAS CORTADEIRAS

1.1 Introdução

Atualmente, estima-se que existam mais de 24.000 espécies de formigas
agrupadas em 23 subfamílias (BOLTON, 2005), com 13954 já descritas (AGOSTI,
2005, consultado em 20 de novembro 2015). Esses insetos constituem um grupo
monofilético cujas principais sinapomorfias são a (i) presença de pecíolo e pós-pecíolo,
(ii) glândula metapleural e (iii) antenas divididas em camadas (FERNÁNDEZ &
PALACIO, 2003), o que possibilita distingui-las de qualquer outro himenóptero. Elas
surgiram no período Cretáceo entre 115 e 135 milhões de anos atrás (BRADY et al.,
2006) e estão distribuídas por todo planeta, exceto os polos (HÖLLDOBLER &
WILSON, 1990).
Dentre as formigas, encontram-se as cultivadoras de fungos (Formicidae:
Myrmicinae) pertencem à tribo Attini, que reúne formigas com a habilidade de cultivar
fungos e utilizá-los como alimento para suas larvas (SILVA et al., 2003). Estima-se que
a origem do hábito de cultivar fungos ocorreu há cerca de 50 milhões de anos, período
no qual o ancestral da tribo mudou de um comportamento caçador para o de cultivador
de fungos (MUELLER et al., 2001; SCHULTZ & BRADY, 2008). Atualmente, a tribo
Attini compreende 13 gêneros com aproximadamente 230 espécies descritas
(BRANDÃO & MAYHÉ-NUNES, 2001; SCHULTZ & BRADY, 2008). A tribo é
encontrada somente no continente americano, porém abrangendo uma ampla área
geográfica, desde o norte da Argentina até o sul dos Estados Unidos. Dentro dessa faixa,
as formigas Attini ocorrem nos mais diversos biomas, como, por exemplo, a floresta
amazônica (SOLOMON et al., 2008) e em ambientes extremos, como o deserto
(WEBER et al., 1972).
Dentre os gêneros da Tribo Attini, destacam-se Atta e Acromyrmex que são as
formigas cortadeiras de folhas. As formigas cortadeiras utilizam como substrato para o
cultivo do fungo, do qual se alimentam como já mencionado, tecidos vivos,
frequentemente, cortando as mais variadas espécies vegetais (BELT, 1874; SOUZA,
1965; CRERRETT, 1968 & MARICONI, 1970). Ocasionalmente, espécies de attini
dos gêneros Sericomyrmex e Trachyrmymex também podem utilizar tecidos vivos das
plantas (WEBER, 1972).
As cortadeiras de folhas do gênero Atta, são conhecidas popularmente como
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“saúvas” e os Acromyrmex, denominadas de “quenquéns”, no Brasil, são reconhecidas
pragas de agricultura, das florestas plantadas e da pecuária (CHERRETT, 1986 a,b,c). O
sucesso desse grupo de insetos esta relacionado tanto com a organização social e com a
interação formiga - planta - fungo. Cortam cerca de 29 a 77% das plantas nos ambientes
naturais (CHERRETT, 1968; FORTI, 1985, DEJEAN et al. 1992 e GARCIA et al.,
2003). Elas podem cortar partes das plantas ou utilizar porções já desprendidas, como
flores e folhas. São conhecidas pela complexidade das suas preferências, dependentes,
em parte, das características físicas da planta (REIS FILHO et al., 2007). Parâmetros
químicos e físicos da vegetação influenciam a aceitação da planta pelas formigas
(FOWLER; STILES, 1980). De modo geral, as formigas cortadeiras têm preferência
pelas partes tenras das plantas (REIS FILHO et al., 2007)e devido a esse fato, as
formigas cortadeiras se opõem a atividade humana, como a agricultura em grande
escala.
As formigas dos gêneros Atta e Acromyrmex são consideradas pragas em várias
regiões do Brasil e da América (CHERRETT, 1986 a, b, c; ROBINSON & FOWLER,
1982; HERNANDEZ et al., 1999; VARON et al., 2007). Os prejuízos econômicos
causados por essas formigas chegam a milhões de dólares por ano no Texas
(CAMERON & RIGGS, 1985) e cerca de US$130 milhões por ano no estado de São
Paulo (FOWLER et al., 1986). Apesar de serem consideradas pragas, as formigas do
gênero Atta são importantes para os ecossistemas em que ocorrem e desempenham
importante papel na ciclagem de nutrientes por trazerem matéria orgânica para os
ninhos (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990; MOUTINHO et al., 2003; SILVA et al.,
2003; WIRTH et al., 2003; STERNBERG et al., 2007).

1.2 Distribuição geográfica das formigas cortadeiras

As formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex (Figura 1) são de ampla
distribuição geográfica ocorrem em todo o continente Americano, desde o Sul dos
Estados Unidos (GONÇALVES, 1961; WEBER, 1970) seguindo pela América Central
(exceto em algumas ilhas das Antilhas) (MARICONI, 1970; WEBER, 1972; DELLA
LUCIA et al., 1993) e continuando por todos os países da América do Sul (exceto no
Chile) até o centro da Argentina (GONÇALVES, 1961; WEBER, 1970; FARJI–
BRENER& RUGGIERO, 1994).
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Figura 1. Diferenças entre os gêneros Atta e Acromyrmex. A). As operárias maiores de
Atta apresentam 3 pares de espinhos no tórax enquanto as Acromyrmex podem ter 4 a 5
pares. B). Rainha de Atta com cultura de fungo inicial e ovos. C). Rainha de
Acromyrmex possui tamanho bem menor que a rainha de Atta (FORTI & BOARETTO,
1997). Fotos originais de L. C. Forti.
As espécies de formigas cortadeiras, sua distribuição e seu relativo status de
praga, estão contidos na tabela 1 conforme a literatura (FOWLER et al., 1990).

Table1. As espécies de formigas cortadeiras, sua distribuição e seu status praga,
conforme avaliados nas citações. (Modificado de FOWLER et al.,1990.
Espécies de formigas
Vegetação cortada Distribuição
Status praga
cortadeiras:
(amplitude)
(*Brasil)
relativo
monocotiledôneas (m)
dicotiledôneas (d)
Acromyrmex (Acromyrmex)
ambiguous
d
*pandêmica
forte
aspersus
d
*pandêmica
dúbio
coronatus
d
*pandêmica
fraco
crassispinus
d
*pandêmica
forte
diasi
d
endêmica
dúbio
disciger
d
*pandêmica
fraco
gallardoi*
d?
*endêmica
dúbio
hispidus
d
*pandêmica
fraco
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hystrix
laticeps
lobicornis
lundi
niger
nobilis
octospinosus
rugosus
subterraneus

d
d
d/m
d
d
d
d
d
d

*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica?
*endêmica
*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica

fraco
fraco
forte
fraco
fraco
dúbio
forte
forte
forte

Acromyrmex (Moellerius)
balzani
fracticornis
heyery
landolti
mesopotamicus
pulvereus
silvestrii
striatus
versicolor

m
m
m
m
m?
m?
m
m
d/m?

*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica
endêmica
endêmica
pandêmica?
*pandêmica
endêmica

forte
forte
forte
forte
dúbio
dúbio
fraco
forte
dúbio

Atta
bisphaerica
capiguara
cephalotes
colombica
goiana
insularis
laevigata
mexicana
opaciceps
robusta
saltensis
sexdens
texana
vollenweideri

m
m
d
d
m
d
d/m
d/m
d
d
d
d
d
m

*pandêmica
*pandêmica
*pandêmica
pandêmica
*endêmica
endêmica
*pandêmica
pandêmica
*endêmica
*endêmica
pandêmica
*pandêmica
pandêmica
*pandêmica

forte
forte
forte
fraco
dúbio
fraco
forte
fraco
fraco
dúbio
fraco
forte
moderado
fraco

No Brasil, estão distribuídas em todo o território nacional, sendo encontradas
nove espécies de Atta (Tabela 2) (DELABIE, 1998) e 21 espécies do gênero
Acromyrmex e 9 subespécies taxonômicas. Algumas dessas espécies estão citadas na
tabela 3. (GONÇALVES, 1961, 1967; FOWLER et al., 1986; FOWLER, 1988; DELLA
LUCIA et al., 1993).
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Tabela 2: Espécies do gênero Atta no Brasil.
Nome Científico

Nome Vulgar

Unidade da Federação

Atta bisphaerica Forel, 1908

Saúva-mata-pasto

SP, MG, RJ, MT

Atta capiguara Gonçalves, 1944

Saúva-parda

PR, SP, MT, MG, GO,MS

Atta cephalotes (L., 1758)

Saúva-da-mata

AM, RO, RR, PA, AP, MA, PE,
BA, AC, MT

Atta goiana Gonçalves, 1942

Saúva

GO, MT

Atta laevigata (F. Smith, 1858)

Saúva-de-vidro

RO, SP, AM, RR, PA, MA, CE,
AC,PE, AL, BA, MG, RJ, MT,
GO

Atta opaciceps Borgmeier, 1939

Saúva-do-sertão-

PI, CE, RN, PB, PE, SE, BA,

do-nordeste
Atta robusta Borgmeier, 1939

Saúva-preta

Atta sexdens piriventris Santschi, 1919

Saúva-limão-sulina SP, PR, SC, RS

Atta sexdens rubropilosa Forel, 1908

Saúva-limão

SP, MG, ES, RJ, MT, GO, PR

Atta sexdens sexdens (L., 1758)

Formiga-da-

AM, AC, RO, RR, PA, AP, MT,

mandioca

GO, MA, PI, CE, RN, PB, PE,

RJ

AL, SE, BA, MG
Atta silvai Gonçalves, 1982

Saúva

BA

Atta vollenweideri Forel, 1939

Saúva

RS, MT

As cinco espécies de Atta (saúvas) mais importantes no Brasil são: Atta sexdens,
A. laevigata, A. bisphaerica, A.capiguara e A. cephalotes (Figura, 2).
As espécies de saúvas Atta sexdens e A. laevigata possuem uma ampla
distribuição em todo País (FORTI & BOARETTO, 1997). Outras espécies ocorrem em
regiões restritas como Atta cephalotes, com distribuição na região Amazônica e Floresta
Atlântica do Sul da Bahia, A. opaciceps com ocorrência no Nordeste do Brasil, A.
bisphaerica nos estados de São Paulo, Minas gerais o Rio de Janeiro, A. goiana numa
faixa estreita do Mato Grosso e Goiás A. robusta somente no Estado do Rio de Janeiro e
A. vollenweideri em porções pequenas dos estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso
do Sul (FORTI & BOARETTO, 1997).Particularmente Atta capiguara, ampliou sua
distribuição geográfica para o Estado do Paraná e algumas regiões do Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais (FORTI & BOARETTO, 1997).
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As espécies Atta laevigata (saúva-de-cabeça-de-vidro) e Atta capiguara (saúvaparda) são espécies que estão se expandindo. Atta laevigata ocorre nas margens das
estradas recentemente abertas nos Estados de Rondônia, Acre e Amapá. Atividade
agrícola também pode contribuir para a expansão das espécies. Por exemplo,
A.capiguara não ocorria no Noroeste do Paraná antes de 1975 e atualmente ocorre em
áreas próximas do Município de Paranavaí, PR. Até 1975 no Noroeste do Paraná
cultivava-se café e a partir desta data os cafezais foram substituídos por pastagens
(FORTI & BOARETTO, 1997).
Assim, existem espécies que cortam preferencialmente dicotiledôneas com
grande potencial de pragas (pest status), tais como Attasexdens, Atta cephalotes
enquanto outras a exemplo de Atta capiguara e A. bisphaerica, que utilizam gramíneas
(MARICONI, 1970; FORTI, 1985 a; FOWLER et al., 1986; NAGAMOTO et al.,2009),
provocando perdas significativas em pastagens (AMANTE, 1967 a, b, c.) e em cultivos
de cereais e cana-de-açúcar (AMANTE, 1972; PRECETTI et al., 1988).A espécie Atta
laevigata que pode cortar tanto dicotiledôneas como gramíneas é uma espécie bastante
interessante por esse aspecto biológico e se constitui uma espécie de grande importância
econômica devido a essa plasticidade biológica (FORTI & BOARETTO, 1997). Além
de Atta silvai que também era citada como cortadeira de gramíneas e dicotiledônea esta
espécie foi definida por DELABIE (1998) como sendo um sinônimo de Atta laevigata.
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Figura 2. As cinco espécies de Atta (saúvas) mais importantes no Brasil. A). Atta
bisphaerica; B). Atta sexdens. C). Atta cephalotes; D).Atta laevigata e E). Atta
capiguara. Fotos originais de L. C. Forti.
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As espécies do gênero Acromyrmex ocupam, cada vez mais, lugar de
importância em áreas de pastagens e de reflorestamento, pois podem, algumas vezes,
superar as saúvas em abundância (FORTI & BOARETTO, 1997).
A ocorrência dessas formigas (quenquéns) vai desde a Califórnia (EUA) até a
Patagônia. Comumente, encontram-se variações individuais na proporção dos espinhos
do tronco e da cabeça em espécimes pertencentes à mesma colônia. A caracterização
taxonômicaérealizada com base na proporção e forma dos espinhos do tronco, o tipo de
esculturação tegumentar e a disposição dos tubérculos no gáster (GONÇALVES, 1961).
De maneira geral pode-se dizer que os Estados do Sul do Brasil possuem maior
número de espécies de Acromyrmex (quenquéns) (Tabela 3.). Algumas espécies de
quenquéns como as espécies que cortam gramas têm ocorrência em pequenas porções
do território brasileiro, como por exemplo, as espécies Acromyrmexheyri, A. lobicornis
e A. striatus que só ocorrem nos estados do Sul do País. Acromyrmexlandolti, também
cortadeira de grama, ocorre nos Estados do Amapá, Roraima, Pará e Amazonas (Tabela
3). Somente no Estado de São Paulo ocorrem 11 espécies de Acromyrmex, e no Paraná 9
espécies. (FORTI & BOARETTO, 1997). Algumas espécies possuem ampla ocorrência
em grandes áreas territoriais como Acromyrmex balzani, Acromyrmex rugosus,
Acromyrmex subterraneus e Acromyrmex coronatus (Tabela 3) (FORTI &
BOARETTO, 1997).
A distribuição e a sistemática do gênero Acromyrmex ainda possuem inúmeros
pontos a serem esclarecidos, necessitando atualização urgente. Sobre a distribuição
geográfica podemos constatar casos como o de Acromyrmex lobicornis que ocorre no
Rio Grande do Sul e na Bahia, e inexplicavelmente não ocorre em Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Pode-se formular
duas hipóteses para explicar esse “vácuo” na distribuição: ou não houve levantamento
suficiente para constatar essa espécie nos Estados que ela não ocorre ou a espécie foi
identificada erroneamente. A respeito da sistemática pode-se dizer que existem
confusões generalizadas nesse grupo (FORTI & BOARETTO, 1997).
No caso de Acromyrmex subterraneus: essa espécie possui 3 subespécies, que
dificilmente podem ser distinguidas com uso de chaves de identificação, sem levar em
consideração as variações morfológicas dentro da mesma subespécie (FORTI &
BOARETTO, 1997).
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O levantamento para atualização da ocorrência das espécies em diferentes
regiões é de extrema importância. Um levantamento foi feito no estado de São Paulo,
elevando o número de espécies de 8 para 11 (FORTI & BOARETTO, 1997).
Realmente os Estados do Sul do nosso País possuem o maior número de espécies
de quenquéns quando comparados com outros Estados. Em São Paulo ocorrem 11
espécies, no Paraná 9, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul ocorrem 10 (Tabela 3)
(FORTI & BOARETTO, 1997).
Dentre os Acromyrmex também existem espécies preferencialmente cortadoras
de gramíneas e outras de dicotiledoneas, bem como espécies que cortam ambos os
grupos de plantas (Tabela 1). Dependendo da região do país e da planta cultivada,
algumas espécies de Acromyrmex podem provocar danos severos às plantas cultivadas,
e até limitar seu cultivo. Como exemplo, Acromyrmex crassipinus, Ac. subterraneus,
Ac. octopinonis, Ac. rugosus e Ac. lobicornis podem ser encontrados em extensas áreas
plantadas com Eucalyptus e se constituí em pragas severas limitando a produção. Dentre
as cortadeiras de gramíneas, Acromyrmex landolti, Ac. striatus, Ac. labicornis e Ac.
heyeri são as mais importantes pragas. Como já citado, os Acromyrmex podem provocar
danos econômicos tão severos como os de Atta, mas poucos são os estudos a respeito
dos Acromyrmex, daí decorre o fato de serem pouco mencionados na literatura (FORTI
& BOARETTO, 1997).

Tabela 3: Algumas espécies do gênero Acromyrmex no Brasil.
Nome Científico

Nome Vulgar

Acromyrmex ambiguus Emery, Quenquém-preto1887

Unidade da Federação
SP, BA, RS

brilhante

Acromyrmex aspersus (F. Smith, Quenquém-rajada

SC, RS, MG, SP, BA, ES, RJ,

1858)

MT, PR,

Acromyrmex

coronatus Quenquém-de-árvore

SP, PA, CE, BA, ES, MG, RJ,

(Fabricius, 1804)

MT, GO, SC, MS

Acromyrmex crassispinus Forel, Quenquém-de-cisco

SP, RJ, PR, SC, RS, MG, DF

1909
Acromyrmex

diasi

Gonçalves, Quenquém

DF,SP

1983
Acromyrmex disciger Mayr, 1887

Quenquém-mirim
formiga-carregadeira

e SP, RJ, MG, PR, SC
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Acromyrmex heyeri Forel, 1899

Formiga-de-monte-

PR, SC, RS, SP

vermelha
Acromyrmex

hispidus

fallax Formiga-mineira

PR, SC, SP, RS

Santschi, 1925
Acromyrmex

landolti

balzani Formiga-rapa

SP, MG, SC, GO, MS

Emery, 1890
Acromyrmex rugosus rugosus(F. Formiga-mulatinha

MS, RS, SP, PA, MA, PI, CE,

Smith, 1858)

RN, PB, PE, SE, BA, MG,
MT, GO

Acromyrmex

subterraneus Caiapó

subterraneus Forel, 1893

SP, AM, CE, RN, MG, RJ,
MT, PR, SC, RS

1.3 Biologia das formigas cortadeiras

1.3.1 Fundação dos ninhos

As colônias adultas de Atta e Acromyrmex produzem formas aladas, machos e
fêmeas, que na revoada partem de sua colônia de origem para fundar novas colônias,
perpetuando a espécie. A dispersão das formas sexuais ocorre logo após o início do
período de chuvas e calor, em diferentes regiões do País. Durante os meses de setembro
a dezembro no Brasil Central, de setembro a abril no Norte, dezembro a abril no
Nordeste e junho a dezembro no Sul (FORTI & BOARETTO, 1997). As fêmeas aladas
das saúvas são denominadas popularmente por içás ou tanajuras e os machos por bitus
(FORTI & BOARETTO, 1997).
O voo nupcial ocorre quando as fêmeas e os machos alados saem em voo,
copulam em ar, posteriormente, o macho morre, e a fêmea depois de ser fecundada por
3 a 8 machospousa no solo e destaca suas asas, iniciando a escavação do novo ninho,
que perdura de 6 a 10 horas (AUTUORI, 1942), com a construção de um túnel com
profundidade variando de 8 a 25 cm euma câmara inicial hemisférica (CAMARGO et
al., 2011).
Após a escavação, o canal é vedado com o solo escavado pela própria rainha.
Antes do voo nupcial, a rainha retira uma pequena porção do jardim de fungo da colônia
de origem, e alojando-a na cavidade infrabucal. Após a construção do ninho a rainha se
enclausura, após 48 horas, ela regurgita o pellet de fungo e esteé cultivado com
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secreções e fezes, até o surgimento das primeiras operárias, entre 80 a 100 dias (Figura
3). Logo após esse período as operárias cortadeiras/carregadeiras retiram a terra que
estava vedando o pequeno canal e saem para o exterior para cortar as plantas que
começarão a trazer folhas para dentro do ninho para cultivo do fungo simbionte (FORTI
& BOARETTO, 1997). Durante esse tempo a rainha coloca ovos de alimentação
(grandes) que servirão para nutrição das larvas e ovos pequenos que dão origem a
operárias, tanto jardineiras como carregadeiras. Essas operárias cuidam do fungo, das
larvas e promovem a limpeza mútua e da rainha, bem como, alojam as larvas, a rainha,
além de transportar a prole dentro da pequena câmara (FORTI & BOARETTO, 1997).
Após 5 dias da fundação do ninho inicial pela rainha, surgem os primeiros ovos, 25 dias
as primeiras larvas, posteriormente, após 22 dias as primeiras pupas (Figura 4), e em
seguida, os primeiros adultos (10 dias), totalizando 62 a 75 dias (AUTUORI, 1942,
CAMARGO et al., 2011). Em Atta capiguara, nos períodos amostrados, os ovos foram
mais prevalentes entre 1 a 18 dias, larvas em 21-38 dias, pupas 39-55 e adultos em 5867 dias (PEREIRA-DA-SILVA, 1979).
À medida que a colônia cresce, a rainha coloca os ovos que originarão todos os
tamanhos de operárias. O segundo orifício (olheiro) é aberto depois de
aproximadamente 421 dias. Observa-se que após a abertura do segundo olheiro, o
sauveiro expande-se rapidamente (FORTI & BOARETTO, 1997).
Algumas vezes a mortalidade de colônias chega a atingir 100%, mas na maioria
das vezes isso não acontece. Em A. sexdens rubropilosa, a mortalidade alcança 99,5%.
Assim 0,05% das içás produzidas por uma colônia de A. sexdens rubropilosa
permanecem vivas, dando origem a colônias adultas (AUTUORI, 1942).

1.3.2 Organização social

Em ninhos de Atta spp., as colônias chegam a maturidade próximo aos 3 anos de
idade (AUTUORI, 1942). Nessa fase ocorre o crescimento do tamanho do ninho, de sua
população e biomassa fungica. Esse crescimento é resultado do aumento do número de
operáriascom uma maior diversificação de suas classes de tamanho, bem como,
especialização e distribuição de suas tarefas dentro do ninho.
O polietismo pode ser etário, quando os indivíduos exibem diferentes
comportamentos durante a vida, e por casta, quando apresentam diferenças
morfológicas e fisiológicas (HÖLLDOBLER & WILSON 1990). O polietismo
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possibilitou a diferenciação dos papéis na sociedade, através da especialização dos
indivíduos, promovendo uma mistura otimizada de especialistas que desempenham
mais eficientemente o trabalho, do que grupos iguais constituídos de generalistas
(WILSON, 1968).
As formigas cortadeirassão polimórficas Atta Fabricius, 1804 e Acromyrmex
Mayr, 1865, nas quais as maiores operárias são especializadas para a defesa da colônia,
operárias médias forrageiam as espécies vegetais e as operárias menores são
especializadas para trabalharem dentro do jardim de fungo (WILSON, 1980). O
aloetismo se intensifica quando as operárias estão envolvidas no forrageamento e
processamento vegetal para a obtenção e geração de recursos alimentares. Tal processo
envolve uma série de tarefas específicas realizadas em função do tamanho do corpo das
operárias (WILSON 1980, 1983).
Uma colônia de saúva apresenta as castas de reprodutores e de operárias.
Algumas formas são permanentes na colônia, como a rainha que fundou a colônia e as
operárias que são fêmeas estéreis. Os indivíduos temporários da colônia são as formas
sexuadas aladas como as fêmeas (içás, tanajuras) e machos (bitús) (FORTI &
BOARETTO, 1997).
A rainha (içá ou tanajura) é a fêmea que produz ovos na colônia. Durante todo o
período de sua vida e durante o ano todo a içá colocará ovos para a produção de
operárias estéreis (jardineiras, cortadeiras, escoteiras e/ou carregadeiras e soldados) e,
apenas durante um período do ano, colocará ovos para produzir novas rainhas e novos
machos, os quais no início da época quente chuvosa de cada ano sairão para fundar
novas colônias. As içás são em número menor que os machos (FORTI & BOARETTO,
1997).
As operárias constituem a grande população dos sauveiros e são responsáveis
pela alimentação da colônia; são ápteras e estéreis. De acordo com seu tamanho
podemos dividir as operárias em 4 categorias: soldados, generalistas, cortadeiras,
escoteiras.
As operárias grandes são denominadas de “soldados” e estão relacionadas com a
defesa da colônia. As operárias médias, denominadas “cortadeiras/carregadas”, como o
próprio nome sugere, cortam e transportam os fragmentos de folhas para o interior da
colônia. As menores operárias denominadas de “jardineiras”, juntamente com as
generalistas, cortam os fragmentos de folhas em pedacinhos e colocam-se nos na cultura

25

de fungo (“esponja de fungo”), bem como, inoculam micélios do fungo que cultivam
nesses pequenos pedaços de folhas (FORTI & BOARETTO,1997).
Em Atta sexdens rubropilosa, após o forrageamento, as operárias generalistas
(cápsula cefálica entre 1,3 a 1,6 mm) lambem e repicam as folhas em pedaços de 1 a 2
mm de diâmetro. Em seguida, operárias menores (cápsula cefálica entre 0,8 a 1,2 mm)
mastigam ao longo das bordas até a redução das folhas em uma polpa úmida, e inserem
tais fragmentos no jardim de fungo (ANDRADE et al., 2002). Finalmente, tufos de hifas
são transplantados na superfície dos fragmentos (WEBER, 1956).
O gênero Acromyrmex apresenta um polimorfismo moderado, com uma distinta
divisão de tarefas entre as castas físicas e etárias (CAMARGO, 2007). O cultivo do
fungo simbionte ocorre de forma similar ao de Atta sexdensrubropilosa, conforme a
sequência etológica das figuras 3, 4,5 e 6.

Figura 3. Cuidado da rainha de Atta laevigata com a prole e o jardim de fungo (A).
Detalhe do fungo simbionte com a primeira postura da rainha (B).
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Figura 4. Imaturos de Atta sexdens rubropilosa:: ovo, larva e pupa, contabilizados
durante a fase inicial de desenvolvimento da colônia.

Figura 5. Atos comportamentais de operárias de Acromyrmex subterraneus brunneus,
nas colônias de laboratório. Atos no exterior do ninho: Corte da folha (A e B),
Carregar fragmentos foliares (C e D) e Tarefas na câmara de lixo (E).
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Figura 6. Atos comportamentais de operárias de Acromyrmex subterraneus brunneus,
nas colônias de laboratório. Cultivo do Jardim de Fungo: Lamber fragmento foliar (A,
B e D), Segurar fragmento foliar na superfície do fungo (A), Repicar o fragmento foliar
(C).
1.4 Nidificação de Atta e Acromyrmex

A caracterização dos ninhos dessas formigas também constitui uma dificuldade
na utilização de novas técnicas de controle. Esses ninhos subterrâneos apresentam
muitas câmaras ligadas entre si e com a superfície por meio de longas galerias, as quais
podem prejudicar a completa disseminação de produtos tóxicos dentro das colônias,
bem como a determinação de corretas dosagens destes (MARINHO et al., 2006).
A maioria dos ninhos de formigas está localizada sob o solo, mas algumas
espécies os constroem em troncos podres, partes de plantas e embaixo de folhas
(WEBER, 1945, 1972; PEREIRA-DA-SILVA et al., 1981; MAYHÉ-NUNES, 1995;
HÖLLDOBLER & WILSON, 2008).
A arquitetura externa dos ninhos das formigas da tribo Attini possui semelhanças
e diferenças entre os gêneros (WEBER, 1972) (Figura 7 e 8). A aparência externa é
formada pelo solo retirado das escavações das câmaras e canais, realizadas pelas
operárias na construção do ninho, por restos vegetais como palha, folhas e/ou gravetos e
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em alguns gêneros mais primitivos encontra-se apenas o orifício de entrada do ninho. O
ninho então tem função importante não apenas para as formigas, mas também outros
insetos sociais, para proteger seus descendentes e a rainha dos inimigos naturais e de
outros perigos, bem como para controle da distribuição da fonte de alimento entre os
descendentes e para o controle microclimático (AMANTE, 1960; SUDD, 1970, 1982;
BRIAN, 1983). As variáveis microclimáticas reguladas pelas colônias são temperatura,
umidade e concentração de gases (SEELEY & HEINRICH, 1981; HÖLLDOBLER e
WILSON, 1990; BOLLAZZI & ROCES 2002).
FORTI et al. (2011) relataram que um ninho do gênero Atta é constituido da
parte externamente visível, murundu ou monte de terra solta, que se caracteriza por
possuir grande quantidade de orifícios que levam à parte interna, sendo esta formada por
túneis de diversos diâmetros e formas, que permitem o trânsito das formigas e
interligam os orifícios com as câmaras.
O monte de terra solta dos ninhos de Atta constitui-se em um dos aspectos mais
relevantes, para o controle, pois é usado como base para o cálculo da dosagem de
produtos químicos (FORTI & BOARETTO, 1997; FORTI et al., 2011).
A forma do murundu é uma das características observadas inicialmente no
campo para identificação de espécies, porém podem ocorrer pequenas ou grandes
variações, dependendo da espécie. Apesar das peculiaridades de cada espécie com
relação à forma do monte de terra solta e localização dos ninhos, tem-se observado, na
prática, que ocorre grande variação nessa deposição do solo pelas formigas e na escolha
do local para nidificação nas diferentes regiões do País, podendo incorrer em erros
graves, quando observado apenas este fator para identificar espécies no campo (FORTI
& BOARETTO, 1997; FORTI et al., 2011).
Os ninhos de A. laevigata são construídos tanto em locais ensolarados como
sombreados (MARICONI, 1970; PEREIRA-DA-SILVA, 1975; MOREIRA et al.,
2004a). Já os ninhos de Atta sexdens são construídos somente em locais sombreados
(JACOBY, 1935; STAHEL e GEIJSKES, 1939; MARICONI, 1970; PRETTO, 1996).
Atta bisphaerica e A. capiguara constroem os ninhos em locais com grande insolação
(MARICONI, 1970; MOREIRA et al., 2004b; ANDRADE et al., 2005). Atta
opacicepspode construir seus ninhos tanto em áreas abertas quanto sombreadas; é a
espécie mais tolerante a baixa umidade e altas temperaturas, tanto que constrói seus
ninhos até em regiões de caatinga. A deposição de terra sobre os ninhos é bastante
irregular, semelhante à A. sexdens, mas às vezes pode ser regular, semelhante à A.
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laevigata (SILVA, 1981). Já A. cephalotes geralmente constrói seus ninhos em locais
úmidos e sombreados de matas e florestas e esses são pouco profundos (STAHEL &
GEIJSKES, 1939; WEBER, 1966). A espécie Atta robusta constrói seus ninhos em
áreas sombreadas em região de restinga e por nidificarem nesse tipo de habitat seus
ninhos são pouco profundos (Tabela 1). O aspecto externo do ninho é semelhante ao de
A. sexdens, ou seja, deposição de terra solta de forma bastante irregular (GONÇALVES,
1945).
Os ninhos de várias espécies de saúva, como, A. cephalotes, A. vollenweideri, A.
sexdens, A. laevigata e A. bisphaerica (STAHEL & GEIJSKES, 1939; JONKMAN,
1980; PRETTO, 1996; MOREIRA et al., 2004a, b), caracterizam-se por apresentarem
as câmaras com fungo e lixo no subsolo, na projeção de um único monte de terra solta,
sendo este (murundu) considerado a sede do formigueiro. Por outro lado, os ninhos de
A. capiguara além de terem um grande monte de terra solta possuem outros pequenos
montes de terra adjacentes, sendo que as câmaras com fungo localizam-se fora da
projeção do maior monte de terra solta, mas num raio de até 10 m ao redor dos
pequenos montes, sendo esparsas e de difícil localização (AMANTE, 1967;
MARICONI, 1970; FORTI, 1985; FORTI & BOARETTO, 1997; ANDRADE et al.,
2005; FORTI et al., 2011). Sob o maior monte são encontradas as câmaras com lixo.
Além disso, a forma peculiar de deposição do solo retirado das escavações, nas várias
espécies do gênero Atta, possui também importante função na regulação da temperatura
no interior dos ninhos, principalmente nas espécies que constroem as câmaras de fungo
próximas à superfície do solo (FORTI et al., 2011).
Uma característica da área que rodeia os ninhos de formigas cortadeiras é a
existência de caminhos bem definidos, conhecidos como trilhas de forrageamento, livres
de vegetação e obstáculos, que saem dos orifícios de abastecimento até as plantas
exploradas (CEDEÑO-LEÓN, 1984). De acordo com WEBER (1972), as trilhas físicas
e químicas são utilizadas para recrutamento de operárias do mesmo ninho e para
exploração das espécies vegetais.
As trilhas de forrageamento também podem servir como marcadores de
território, promovendo um meio de recrutamento massivo de operárias para proteger a
integridade dos recursos da colônia dos competidores (FOWLER & STILES, 1980). No
entanto, deve-se considerar que são provisórias e realocadas em função do tempo, como
constatado para A. capiguara (FORTI, 1985). Nesses territórios, as colônias exploram
os recursos disponíveis sem invadir o território de outras, forrageando em locais não
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explorados por outras colônias. FORTI (1985) constatou que a distância máxima de
forrageamento de uma colônia de A capiguara foi intimamente correlacionada com a
distância da colônia mais próxima, na direção onde está orientada a trilha de forragem.

Figura 7. Arquitetura externa do ninho de Atta laevigata. Forti. L. C. 2010 não
publicado.
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Figura 8. Arquitetura externa do ninho de Acromyrmex balzani. Caldato, N. 2010.

Na arquitetura interna, as formigas cortadeiras apresentam uma grande
especialização na construção dos ninhos, sendo estes de maior complexidade estrutural
nas espécies do gênero Atta, dentre os Attini (Figuras 9 e 10). Um ninho de formiga
cortadeira se constitui por câmaras (panelas), com diferentes funções e túneis (canais)
escavados no solo pelas operárias. No interior das câmaras ou panelas, as formigas
cultivam o fungo simbionte que além de servir de alimento, também alojam os ovos,
larvas, pupas, operárias e rainha, e se a colônia for adulta pode alojar também as formas
aladas em uma determinada época (MARICONI, 1970). Existem ainda as câmaras com
a função de armazenar o lixo (material vegetal em decomposição, formigas mortas e
fungo exaurido) e as câmaras com o solo ou vazias, resultantes da escavação para
crescimento do ninho (FORTI et al., 2011).
Ninhos de várias espécies de saúvas caracterizam-se por apresentar câmaras de
fungo no subsolo, debaixo da terra solta, sendo esta (murundu) considerada a sede do
formigueiro (AMANTE, 1967). A arquitetura diferenciada dos ninhos de Atta é um
aspecto importante a ser considerado na adoção de técnicas de controle (FORTI et al.,
2011).
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Com relação à profundidade, os ninhos de A. laevigata são os mais profundos
chegando a 7 m (MOREIRA et al., 2004b), enquanto em ninhos de A. bisphaerica a
profundidade não ultrapassa 2,5 m, havendo apenas um crescimento lateral nos ninhos
(MOREIRA et al., 2004a). Em Atta vollenweideri, BONETTO (1959) e JONKMAN
(1980) encontraram câmaras até 3 m da superfície do solo. Em A. capiguara foram
encontradas câmaras até 4,5 m de profundidade (ANDRADE et al., 2005) e em A.
sexdens rubropilosa PRETTO (1996) encontrou câmaras até 5 m. As variações na
profundidade do ninho das diferentes espécies podem estar relacionadas ao
requerimento microclimático, uma vez que câmaras mais profundas sofrem menos
variação de temperatura e umidade do que as mais superficiais. Por outro lado, o nível
do lençol freático também pode afetar a profundidade (STAHEL & GEIJSKES, 1939).
Estudos com A. vollenweideri realizados por BONETTO (1959), CARVALHO
(1976) e JONKMAN (1980) indicaram que as câmaras vivas possuíam forma oval com
fundo plano e as de lixo apresentaram forma cônica. Para A. sexdens rubropilosa,
JACOBY (1950) concluiu que a estrutura da câmara é simples, variando de esférica a
elipsóide, enquanto para GONÇALVES (1964) são esféricas e planas na base e segundo
PRETTO (1996), as câmaras vivas apresentaram forma semi-elipsóide e as de lixo
também, porém com dimensões maiores, exibindo ainda prolongamentos cilíndricos,
semelhantes à braços. Nos ninhos de A. laevigata PEREIRA-DA-SILVA (1975)
observou câmaras ovais, elipsoides e esféricas, fato também observado por MOREIRA
et al., (2004b), sendo, no entanto, o modelo esférico mais próximo da forma da câmara.
As câmaras encontradas nos ninhos de A. bisphaerica também tinham formato esférico
(MOREIRA et al., 2004a). No entanto, nos ninhos escavados de A. laevigata e A.
bisphaerica não foram encontradas câmaras especializadas contendo lixo (FORTI et al.,
2011).
Em A. capiguara o formato das câmaras com fungo foi elipsoide e das câmaras
com lixo cônico (FORTI, 1985; ANDRADE et al., (2005). Essa espécie constrói
câmaras de lixo extremamente grandes, sendo que ANDRADE et al., (2005) estimaram
que o volume médio das câmaras com fungo foi de 173 L, porém, o volume total
estimado para 11 câmaras foi de 166,5 L, segundo FORTI (1985).
Em A. cephalotes STAHEL & GEIJSKES (1939) encontraram um total de 373
câmaras. Em A. laevigata PEREIRA-DA-SILVA (1975) encontrou um total de 7164
câmaras e MOREIRA et al., (2004b) 7864 câmaras distribuídas nas diferentes
profundidades, localizando-se na maioria entre 1 e 3 m, com volume médio de 124 L.
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Em A. bisphaerica foram encontradas 285 câmaras com volume médio de 7 L
(MOREIRA et al., 2004a). O número de câmaras encontradas em ninhos de A.
capiguara é bem menor. ANDRADE et al., (2005) encontraram 72 câmaras contendo
fungo, distribuídas de 0,6 a4,5 m de profundidade e 10 câmaras com lixo de 0,43 a1,6 m
de profundidade em relação ao nível do solo. O volume médio das câmaras com fungo
foi de 5,5 L. Pode-se supor que nas espécies que escavam um número menor de câmaras
o volume das mesmas é maior.

Figura 9. Arquitetura interna do ninho de Atta bisphaerica. Forti. L.C. 2010 não
publicado.
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Figura 10. Arquitetura interna do ninho de Atta laevigata. Forti, L. C. 2010 não
publicado.

Os túneis que vão até a superfície da terra solta do ninho, se abrem por meio de
orifícios que são as saídas dos túneis de aterro, por onde as formigas levam a terra
retirada de suas escavações (Figura 9). Esses túneis de diversos diâmetros e formas além
de permitirem o fluxo de operárias do exterior para o interior do ninho e vice-versa,
também se interligam com as câmaras. Os túneis de forrageamento, por onde as saúvas
transportam as folhas cortadas, se abrem para o exterior do formigueiro em orifícios
(GONÇALVES, 1964) localizados, geralmente, fora do limite da área de terra solta a
distâncias variáveis desta.
Em estudos sobre túneis de forrageamento em ninhos de A. sexdens rubropilosa,
PRETTO (1996) concluiu que estes se dispõem de forma complexa, estando
interligados, semelhante a uma malha, unindo-se em um túnel principal que conduz ao
ninho. Esses túneis possuem seção elíptica, apresentando largura média de 4 cm e altura
de 3 cm, semelhantes aos observados por MOREIRA et al. (2004b) para A. laevigata,
que possuíam largura média de 16 cm e altura de 4 cm. Já em A. bisphaerica, os túneis
possuíam largura média de 7 cm e altura de 1,8 cm e chegavam a área de maior
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concentração de câmaras geralmente de forma radial (MOREIRA et al., 2004a),
semelhante aos túneis de A. capiguara (FORTI, 1985).
ANDRADE & FORTI (não publicado) utilizaram a técnica de moldagem com
cimento em ninhos de A. capiguara e constataram a existência de um túnel principal,
que se ligava diretamente ao exterior do ninho (rosetas), de seção retangular, largura
média de 21 cm e 3,6 cm de altura que se ligava às câmaras por meio de pedúnculos.
Este túnel denominado de principal era contínuo formando um anel externo, que se
comunicava praticamente com todo o ninho. Ramificados lateralmente ao túnel
principal foram encontrados vários túneis denominados de ramificados, onde foram
encontradas mais câmaras com fungo, ligadas a este por meio de pedúnculos. As
câmaras interligadas ao túnel principal eram pouco profundas (54 cm em relação ao
nível do solo) e as ligadas aos ramificados por sua vez estavam nas maiores
profundidades (até 4,5 m). Os túneis ramificados não eram tão largos (11 cm) quanto o
principal e também era de forma achatada e apresentaram seção quase que retangular
(FORTI et al., 2011).
A comunicação entre a região onde se concentravam as câmaras com fungo e
aquelas com deposição de lixo se deu por meio de um único túnel, de forma semelhante
aos previamente descritos (11 cm de largura). O pouco contato entre as duas regiões do
ninho (zonas viva e morta) é interessante e vantajoso para a espécie, porque este fato
diminui ou impossibilita o contato com os microrganismos nocivos ao fungo simbionte,
que estão na área de deposição do lixo (FORTI et al., 2011).
Os túneis de forrageamento tiveram disposição quase que setorial, ou seja, na
região do ninho onde eles se concentravam não havia nenhuma câmara com fungo.
Esses túneis eram de seção elíptica com largura média de 8 cm e 1,3 cm de espessura,
semelhante ao padrão encontrado nas demais espécies (FORTI et al., 2011).
Os ninhos das espécies e subespécies de Acromyrmex variam tanto na estrutura
quanto na forma; são menores do que os ninhos de Atta ealgumas espécies fazem seus
ninhos superficiais cobertos por palha ou resíduos vegetais, enquanto outras o
constroem subterrâneo, podendo ser cobertos com terra solta ou, às vezes, nem se
percebe a terra escavada (GONÇALVES, 1961, 1964; WEBER, 1972; LEWIS, 1975;
PEREIRA-DA-SILVA et al., 1978, 1981; DIEHL-FLEIG & DROSTE, 1992; DELLA
LUCIA & MOREIRA, 1993; WETTERER, 1993; WETTERER et al., 1998;
ANDRADE, 2002; VERZA et al., 2007). Muitas vezes, os ninhos são inconspícuos,
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dificultando sua localização e controle e este fato contribui para uma maior densidade
dos mesmos.
Apesar das quenquéns apresentarem variações na construção do ninho, a forma
externa dos mesmos pode algumas vezes contribuir para a identificação das espécies,
mas essa característica não é segura, pois há aquelas que constroem ninhos semelhantes
(GONÇALVES, 1967; PACHECO & BERTI-FILHO, 1987).
As formigas do gênero Acromyrmex apresentam diferenças interespecíficas em
relação à profundidade dos seus ninhos (FOWLER & CLAVER, 1991). Algumas
espécies constroem ninhos superficiais, com o jardim de fungo localizado acima do
nível do solo cobertos por um monte composto de palha ou fragmentos vegetais. Em
contrapartida, outras espécies constroem ninhos compostos por múltiplas câmaras
escavadas em uma profundidade de até 3 m (BONETTO, 1959; FOWLER, 1985;
GONÇALVES, 1961; LAPOINTE et al., 1998; ANDRADE, 2002; VERZA et al.,
2007). Mesmo assim, os ninhos construídos por este gênero são menores e menos
complexos quando comparados com os de Atta (FORTI et al., 2011).
As espécies de Acromyrmex que habitam ninhos superficiais estão distribuídas
nas regiões mais frias da América do Sul, sugerindo que os ninhos compostos por palha
ou fragmentos vegetais têm as mesmas propriedades dos ninhos de montículo
construídos por Formica spp., no Hemisfério Norte (SEELEY & HEINRICH, 1981), ou
seja, a palha ou fragmentos vegetais ajudam a colônia a atingir temperaturas mais
elevadas e estáveis do que as do ambiente circundante (FARJI-BRENER, 2000). Existe
predominância de ocorrência de ninhos superficiais com o aumento da latitude em
Acromyrmex e outras formigas (SEELEY & HEINRICH, 1981), correlacionado
concomitante com a diminuição da temperatura média do solo (HILLEL, 1998;
ROSENBERG et al., 1983).
BOLLAZZI et al., (2008) fizeram um levantamento dos hábitos de nidificação
das espécies de Acromyrmex que ocorrem na América do Sul e verificaram que existe
correlação entre a temperatura e a forma de construção dos ninhos. O maior número de
espécies que habitam ninhos subterrâneos está nas regiões de solo mais quente do
continente e as que habitam ninhos superficiais em solos mais frios. Experimentos
comprovaram que as operárias de Acromyrmex lundii preferem escavar solos com
temperatura entre 20o até 30,6o C (BOLLAZZI et al., 2008). Esta espécie apresenta
grande plasticidade de construção de seus ninhos por ter ampla distribuição no
continente, podendo habitar tanto ninhos subterrâneos em regiões de solo mais quente
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(FOWLER, 1985), quanto ninhos de montículo superficiais compostos por palha,
muitas vezes sobre árvores em solos inundáveis (BONETTO, 1959).
Acromyrmex balzani constrói seus ninhos sempre subterrâneos com até 2 m de
profundidade e segundo FORTI et al. (2006) com no máximo 5 câmaras. No entanto,
em trabalho desenvolvido na Bahia por SILVA et al. (2003), foram encontradas até 14
câmaras. Algumas vezes encontra-se um pequeno tubo de palha entrelaçada na entrada
do ninho. Acromyrmex landolti também nidifica em áreas abertas chegando seus ninhos
a ultrapassar 4 m de profundidade com até 10 câmaras superpostas e ligadas por uma
galeria vertical (WEBER, 1972) e também constrói pequeno tubo de palha entrelaçada
que, segundo ESPINA & TIMAURE (1977) e NAVARRO & JAFFÉ (1985), protege
contra as chuvas e inundações.
Geralmente, Acromyrmex aspersus, A. rugosus rochai constroem ninhos
subterrâneos (GONÇALVES, 1961, 1967; FORTI et al., 2006), embora SILVA (1964)
ter constatado que A. aspersus pode nidificar sobre árvores ou no oco de árvores
derrubadas e coberto por uma camada de palha (GONÇALVES, 1967). Os ninhos de A.
ambiguus geralmente são descritos, na literatura, como subterrâneos ou parcialmente
subterrâneos (LUEDERWALDT, 1926; SILVA, 1964; FOWLER, 1979). No entanto,
FORTI et al. (2006) encontraram somente ninhos subterrâneos dessa espécie em
levantamento feito sobre as espécies de Acromyrmex presentes no Estado de São Paulo.
Provavelmente, A. aspersus e A. ambiguus apresentam plasticidade em relação ao local
de construção de seus ninhos, como o verificado por BOLLAZZI et al. (2008) em A.
lundii.
Os ninhos de A. coronatus podem ser encontrados nos mais diferentes locais,
tais como, sobre as árvores, na superfície do solo, dentro de ocos na madeira, sobre
construções rurais e urbanas. Os ninhos dessa espécie são compostos por um montículo
de palha ou fragmentos de vegetais secos que protegem uma única câmara com fungo
(FORTI et al., 2011). Essa espécie já foi encontrada na superfície do solo
(GONÇALVES, 1967; FORTI et al., 2006), mas é muito frequente encontrá-la sobre
árvores (SILVA, 1964; GONÇALVES, 1967; PEREIRA-DA-SILVA et al., 1981;
FORTI et al, 2006). Entretanto, FOWLER (1985) encontrou ninhos subterrâneos e em
poucos havia porção subterrânea coberta por vegetação seca.
As espécies A. disciger, A. laticeps nigrosetosus e A. crassispinus constroem
ninhos subterrâneos ou parcialmente subterrâneos cobertos por um montículo de palha
ou fragmentos vegetais que abrigam uma única câmara com fungo (GONÇALVES,
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1961; FORTI et al., 2006). GONÇALVES & NUNES (1984) e FOWLER (1985)
observaram ninhos de A. disciger quase superficiais cobertos externamente por palha e
terra escavada. GONÇALVES (1967) observou ninhos subterrâneos de A. laticeps
nigrosetosus, pouco profundos e cobertos por um montículo de terra saliente. No
entanto, FORTI et al. (2006) também observaram ninhos compostos externamente por
palha e terra solta. GONÇALVES (1961) e FOWLER (1985) além de observarem
ninhos de montículo superficial em A. crassispinus observaram ninhos totalmente
subterrâneos.
As três subespécies de Acromyrmex subterraneus constroem ninhos
subterrâneos, na maioria das vezes, ou parcialmente subterrâneos, próximos ao sistema
radicular das plantas (BONDAR, 1923; GONÇALVES, 1961; ANDRADE, 1991;
MOREIRA e DELLA LUCIA, 1993; ANDRADE, 2002). Os ninhos de A. subterraneus
brunneus podem ter até 5 m2de terra solta (ANDRADE e FORTI, 1999). Constroem
túneis de forrageamento de até 10 m de comprimento, como observou IHERING
(1928). Esses ninhos podem ter uma única câmara de até 40 cm de diâmetro, localizada
logo abaixo da superfície do solo coberta por gravetos, palha, pedaços de folhas secas e
outros detritos (SILVA, 1964; GONÇALVES, 1961; 1967; DELABIE, 1989). Já
ANDRADE e FORTI (1999) encontraram um número variável de câmaras, podendo
conter quatro câmaras com fungo a até 24 cm de profundidade.
Os ninhos de A. subterraneus subterraneus estudados por ANDRADE (2002)
possuíam até 3,96 m2 de área de terra solta, embora exista na literatura citação de ninhos
com até 20 m2 (MOREIRA e DELLA LUCIA, 1993), porém nunca observados por
GONÇALVES (1961), ANDRADE (1991; 2002). Essa subespécie pode construir
ninhos com até três câmaras com fungo de formato irregular chegando a uma
profundidade de até 90 cm em relação ao nível do solo (ANDRADE, 2002).
Os ninhos de A. subterraneus molestans são predominantemente cobertos
externamente por palha ou fragmentos vegetais e terra solta e parcialmente
subterrâneos, quase superficiais, compostos internamente por uma única câmara com
fungo (DELLA LUCIA e MOREIRA, 1993; ANDRADE, 2002).
A espécie A. diasi constrói ninhos superficiais cobertos por fragmentos de
gramíneas, protegendo a cultura de fungo com até 0,50 m de altura (GONÇALVES,
1982).
VERZA et al. (2007) foram os primeiros a utilizarem moldagem com cimento
para estudar a arquitetura interna em Acromyrmex. Os autores escolheram A. rugosus
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rugosus, que é a subespécie que apresenta a maior distribuição no Brasil (RANDO &
FORTI, 2005).
O ninho de A. rugosus rugosus é composto externamente por um ou mais
montículos de terra escavada (GONÇALVES, 1961; FORTI et al., 2006; VERZA et al.,
2007). Os montículos têm formato irregular com o solo disposto geralmente em forma
de meia-lua, com o orifício no centro (VERZA et al., 2007). A área de abrangência do
ninho é de 0,01 a 9,89 m2. Os ninhos podem ser compostos de 1 a 26 câmaras que
podem conter tanto fungo, quanto solo escavado, deposição de lixo ou estarem vazias.
As câmaras têm distribuição e formato irregular e, na maioria das vezes, são dispostas
verticalmente ao longo de um único túnel. As câmaras foram encontradas desde
superficialmente (6 cm) até 3,75 m em relação ao nível do solo, geralmente abaixo no
monte de terra solta. Quanto maior a profundidade menor o número de câmaras
encontradas. As câmaras com fungo localizavam-se nas menores profundidades e as
com lixo nas maiores (VERZA et al., 2007).
LAPOINTE et al. (1998) encontraram substrato exaurido do interior de ninhos
de A. landolti, mas na maioria das vezes esse material foi depositado no exterior dos
ninhos. Até então, sabia-se que a maioria das espécies de Acromyrmex depositava
substratos rejeitados e material vegetal esgotado (lixo) externamente sobre o montículo
ou ao lado do mesmo, como nas espécies; A. balzani, A. coronatus, A. fracticornis, A.
hispidus, A. landolti, A. lobicornis, A. lundii pubences, A. striatus e A. subterraneus
(BONETTO, 1959; GONÇALVES, 1961; ZOLLESSI & ABENANTE, 1973; ZOLESSI
& GONZÁLEZ, 1974; FOWLER, 1979, 1985; PEREIRA-DA-SILVA et al., 1981;
NAVARRO & JAFFE, 1985; MAYHÉ-NUNES, 1991; DELLA-LUCIA & MOREIRA,
1993; FARJI-BRENER, 2000; ANDRADE, 2002; FORTI et al., 2006). VERZA et al.
(2007) demonstraram pela primeira vez que em Acromyrmex podem ocorrer câmaras
diferenciadas para a deposição de lixo. A construção de câmaras internas de lixo pode
ser uma estratégia para reduzir a exposição das operárias a predadores e parasitas
(WETTERER, 1995).
A escavação de um ninho tem considerável custo energético para a colônia e a
formiga tem que coordenar seu trabalho na construção do ninho. Mesmo assim, a
energia investida tem significantes benefícios revertidos à própria colônia (FORTI et al.,
2011).
Dentre os fatores comportamentais que podem constituir obstáculos ao controle,
destacam-se a comunicação química, a sensibilidade olfativa, capacidade de
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aprendizagem, seletividade e produção de substâncias antibióticas (MARINHO et al.,
2006). Feromônios são amplamente utilizados por elas na sua comunicação, podendo
ser de alarme, de reconhecimento individual, de trilha e recrutamento, de território, e
demarcação de folhas. Os feromônios de alarme desencadeiam defesa e são produzidos
nas glândulas mandibulares. Quando uma formiga é alarmada, ela libera uma pequena
quantidade desse feromônio, que se difunde rapidamente e alarma outras formigas,
deixando-as prontas para atacarem o inimigo (VILELA & DELLA LUCIA, 1993).
A capacidade das cortadeiras de reconhecerem suas companheiras de ninho
também é uma característica importante, pois a presença de um intruso na colônia seria
rapidamente transmitida para outras companheiras, o que eleva o potencial de defesa da
colônia (DELLA LUCIA et al., 2001).
Essas formigas utilizam uma grande variedade de plantas como substrato para o
seu fungo, porém têm certas preferências que as fazem selecionar dentre essa variedade
algumas plantas ou parte delas em detrimento de outras. Essa capacidade seletiva com
relação ao material vegetal a ser cortado também é uma prova adicional da
complexidade comportamental desse inseto, o que também seria um contribuinte para o
seu sucesso. Essa seleção de plantas pode ocorrer devido à defesa química, tais como
substâncias tóxicas ao fungo simbionte, às operárias ou a ambos (HUBELL &
WIEMER, 1983). Um interessante tipo de interação entre os organismos, segundo
DIEHL-FLEIG (1995), é aquele onde, de um lado estão as formigas, cujo sucesso
evolutivo baseia-se na sua elevada organização social, e de outro lado, os seus inimigos,
que podem ser predadores, parasitos ou patógenos. Assim supõe-se que, no processo
evolutivo as formigas tenham desenvolvido sistemas de defesa, não apenas
morfológicos estruturais e fisiológicos, mas também comportamentais.

1.5. Conclusões da história natural das formigas cortadeiras
As formigas cortadeiras têm uma ampla distribuição geográfica, desde o norte da
Argentina até o sul dos Estados Unidos, nos mais diversos biomas, como, por exemplo,
a floresta amazônica e em ambientes extremos, como o deserto. Esse grande potencial
adaptativo desse grupo resultou em uma intrigante historia natural, que motiva
pesquisadores do mundo inteiro a buscar conhecimento básico sobre o mutualismo com
o fungo simbionte formiga, reprodução e divisão de trabalho entre as operárias,
mecanismos de regulação de temperatura e umidade da colônia aliados ao conhecimento
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da arquitetura do ninho, sistema de forrageamento e espécies vegetais preferidas, dentre
inúmeras pesquisas realizadas ate o presente momento.
Porém, como se trata de um grupo diverso, as formigas cortadeiras são
consideradas pragas em várias regiões do Brasil e da América, em diversos sistemas
agrícolas, florestais e urbanos. Apesar de serem consideradas pragas, as formigas do
gênero Atta são importantes para os ecossistemas em que ocorrem e desempenham
importante papel na ciclagem de nutrientes por trazerem matéria orgânica para os
ninhos, assim, enriquecendo o solo onde residem.
Todo o conhecimento básico gerado sobre a história natural das formigas
cortadeiras nos auxilia a entender melhor como as táticas de controle podem ser ou não
eficazes. Podemos listar vários exemplos: 1) o conhecimento sobre comportamento das
operarias no cultivo do fungo simbionte fomenta subsídios para interpretar como as
iscas formicidas são processadas dentro do ninho, e como a contaminação das operarias
ocorre; 2) A arquitetura externa e interna do ninho subsidia a compreensão sobre a
quantidade de principio ativo inseticida a ser utilizado para o controle, bem como,
compreender a sua distribuição dentro do ninho, que poderá estar veiculado a uma isca
formicida; 3) Compreender o sistema de forrageamento das operarias, permite encontrar
um forma de deixar as iscas mais atrativas, com um rápido carregamento ao interior da
colônia, bem como, entender porque algumas espécies vegetais são rechaçadas pelas
forrageiras;
Concluindo, a compreensão mais ampla sobre o papel das formigas cortadeiras
nos ecossistemas, também fornece subsídios para um manejo mais eficiente desses
organismos, visando uma segurança ao meio ambiente e ao homem.

2. INJÚRIAS E DANOS PROVOCADOS PELAS FORMIGAS CORTADEIRAS

As injúrias provocadas pelas formigas cortadeiras às plantas, historicamente são
reconhecidas de 1560 e essas injúrias se estendem além da agricultura, silvicultura e
pecuária, sendo também provocadas em construções, represas, estradas de rodagem e de
ferro (MARICONI, 1970). No Brasil, a preocupação para controlar formigas cortadeiras
chegou a envolver 1.100km2, somente na cidade do Rio de janeiro (Antigo Distrito
Federal), em 1929, cerca de 12 equipes com 10 homens cadaforam neessárias para matar
côlonias de formigas cortadeiras, utilizando arsênico e enxofre (OLIVEIRAFILHO,1934).
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Assim a preocupação para controlar formigas cortadeiras é muito antiga por
causa da importância econômica das espécies dos gêneros Atta e Acromyrmex e das
perdas provocadas por serem insetos de importância na agricultura Neotropical
(CRAMER, 1967). Apesar da grande importância econômica desses insetos, pouco se
sabe como os dados sobre perdas foram obtidos (FOWLER et al.,1990).
Várias metodologias foram propostas para se estimar as perdas provocadas por
formigas cortadeiras (FOWLER et al.,1990) e a primeira vez que foi realizada foi por
AMANTE (1967a) para Atta sexdens rubropilosa e Atta laevigata em plantações de
Eucalyptus Alba e Pinus sp. Esse autor concluiu que as perdas de madeira estão entre 14
e 14,5%, considerando uma infestação de 4 colônias por hectare. Apesar das críticas
sobre o método de obtenção deses dados (FOWLER et al., 1990) não se pode afirmar
ainda se foram sub ou superestimadas.
Os estudos mais numerosos foram feitospara árvores de importância
econômicautilizadas em florestas plantadas, principalmente no Brasil e com menor
expressão nos demais países Latino-Americanos, sendo estudos de desfolha artificial das
plantas (ODA & BERTI FILHO, 1978; ANJOS et al., 1987; FREITAS & BERTI
FILHO, 1994; OLIVEIRA, 1996) e plantas naturalmente desfolhadas por formigas
cortadeiras (HERNÁNDEZ & JAFFÉ, 1995; CANTARELLI et al., 2008; NICKELE et
al., 2012).
As plantas desfolhadas totalmente apresentaram perdas de madeira entre 13 a
50% (HERNÁNDEZ & JAFFÉ, 1995; OLIVEIRA, 1996). As plantas quando jovens
podem morrer depois da desfolha (MENDES FILHO, 1979). Quando as plantas de Pinus
sp não morrem devido aos ataques sucessivos de formigas cortadeiras, essas apresentam
redução no crescimento do diâmetro (CANTARELLI et al., 2008) e em outros casos as
perdas podem ocorrer também na diminuição da altura das plantas (NICKELE et al.,
2012).
Dados mais reais sobre as perdas de produção de madeira de Eucalyptus causados
por Atta spp em diferentes locais foram feitos por ZANETTI et al. (2000); ZANETTI et
al. (2003) e SOUZA et al. (2011).
Esses trabalhos demonstraram que as colônias de Atta diminuem a produção da
madeira, por meio das desfolhas das áreas de Eucalyptus. Densidades maiores que 80
ninhos (área de terra solta de 2,76 m2) por hectare pode reduzir em mais de 50% a
produção de madeira de Eucalyptus (ZANETTI et al., 2003; OLIVEIRA et al., 2011).
As formigas cortadeiras são pragas inespecíficas das plantas cultivadas, de
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maneira que causam perda de produtividade em várias culturas e o desfolhamento é a
principal causa, diminuindo a área da planta responsável pela fotossíntese. Culturas
importantes para o país são atacadas por formigas cortadeiras, além das já mencionadas,
as culturas de grãos (arroz, milho, sorgo, trigo), as oleoginosas (soja, feijão, café,
mandioca), as frutíferas (citrus), as hortaliças, as ornamentais, etc.
As plantas de mandioca, cultura bastante importante, são severente atacadas por
formigas cortadeiras e as perdas podem chegar a 55% (BERTORELLI et al., 2006). As
plantas de café (Coffe arabica) tambémpodem sofrer desfolhas por formigas cortadeiras,
incluindo injúrias em ramos e frutos (BARRETO et al., 1998).
Diversas espécies de formigas cortadeiras também atacam as plantas de cacau no
Brasil e em Trinidad and Tobago. Desfolhas e destruição de brotações, limitam o
crescimento da planta e ocasionam perdas na produção (DELABIE, 1990; MONTOYALERMA et al., 2012).
As espécies de Atta causam perdas significativas na produção silvicultural,
agrícola e pastoril, mas espécies do gênero Acromyrmex também são importantes
economicamente (MONTOYA-LERMA et al., 2012; BOULOGNE et al., 2015). No
Brasil, Acromyrmex crassispinus, espécie comum (RANDO & FORTI, 2005) causam
consideráveis perdas florestais de Pinus taeda (LOPES et al., 2004, NICKELE et al.,
2009; NICKELE et al., 2012).

Perdas severas de 20 a 30 % da produção foram

documentadas em Trinidad e em Guadalupe, na América Central, em plantios de
frutíferas, cacau e outras plantas (BOULOGNE et al., 2015). Na argentina,
CANTARELLI (2005), registrou que 20,8% de Pinus taeda seedlings foram atacadas
por espécies de Acromyrmex. Esse ataque pode causar a desfolha total das pequenas
plantas e perdas mais significantes (15% de mortalidade) ocorrem quando as formigas
cortam também o meristemaapical (NICKELE et al., 2012).
As formigas cortadeiras de grama também provocam perdas consideráveis nas
pastagens e em cana-de-açúcar (FOWLER et al., 1986). AMANTE (1967a, 1967b)
estimou que Atta capiguara pode consumir 255 a 639 kg de matéria seca por colônia por
ano, o qual equivale a perdas de 512.000 a 870.000 cabeças de gado por ano no estado de
São Paulo. Mesmo que esses dados estejam superestimados (FOWLER et al., 1990), eles
ainda indicam perdas significativas para a pecuária. ROBINSON & FOWLER (1982)
demonstraram que realmente, Atta capiguara compete diretamente com o gado por
gramíneas. Estas estimativassão tidas como perdas potenciais, dessa forma Atta
vollenweideri e Acromyrmex landolti também podem causar perdas significativas
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(FOWLER et al., 1986).
As formigas cortadeiras Atta capiguara, Atta bisphaerica e Atta laevigata são
bastante importantes para a cultura da cana-de-açúcar. As espécies Atta capiguara e Atta
bisphaerica são responsáveis por perdas médias na produtividade da cana-de-açúcar que
variam de 1,7 a 3,2 toneladas de cana por colônia, a cada ciclo da cultura e
consequentemente há redução de 30% no teor de sacarose da cana (PRECETTI et al.,
1988; STINGEL, 2007). A redução da quantidade de folhas em cana-de-açúcar
provocado pelo ataque de formigas cortadeiras de grama pode ocasionar perdas de 3,26
kg de cana por m2 (ALBUQUERQUE, 1997).

3. CONTROLE QUÍMICO DE FORMIGAS CORTADEIRAS: HISTÓRICO E
ATUALIDADES

3.1 Formicidas na formulação pó-seco

Os formicidas em formulação pó começaram a ser usados no final da década de
50 para controlar formigas cortadeiras. Constitui-se basicamente de um princípio ativo
que age por contato, adicionado ao talco moído como inerte e veículo de aplicação. É
aplicado por uma bomba manual, acoplado a um recipiente cônico onde é colocado o
produto (MARICONI, 1970; BOARETTO & FORTI, 1997).
As primeiras formulações apresentaram como princípio ativo os inseticidas
pertencentes ao grupo dos clorados, com longo poder residual no solo, aproximadamente
12 anos. O uso destes produtos, que era realizado em larga escala, foi diminuindo com a
introdução de novos métodos de controle químico, tais como a termonebulização e a isca
tóxica. Com a descoberta de que os inseticidas desse grupo são carcinogênicos e
acumulam-se no tecido adiposo, passou-se a utilizar os inseticidas do grupo dos
piretróides e outros com ação de contato (MARICONI, 1970; BOARETTO & FORTI,
1997).
Os clorados utilizados com maior frequência nos estudos iniciais voltados à
determinação da dose letal foram o Aldrin e Heptacloro, sendo que o Aldrin era indicado
como eficiente na dosagem de 30g/m2 de terra solta. A eficiência que este produto
comercial apresentava é questionável, pois apresentava contradições quando se confronta
os resultados obtidos em diferentes condições experimentais, não atingindo 12,5% de
controle sobre Atta sexdens rubropilosa, sendo considerado pouco satisfatório
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(MARICONI & CASTRO, 1960), ou mediamente satisfatório com 40% de controle em
A. laevigata (ZANUNCIO et al., 1980) e 44,7% em Atta (MARICONI & CASTRO,
1960; RIBEIRO & WOESSNER, 1979), ou ainda altamente satisfatório com controle de
65% a 91,6% (AMANTE, 1963; AMANTE, 1962; AMANTE, 1967; GONÇALVES,
1956).
Esta contradição quanto à eficiência é de difícil análise, uma vez que, em geral,
os autores não detalharam a metodologia utilizada no estudo. Outro aspecto não
considerado pelos pesquisadores é o resultado individual nos experimentos de eficiência
como, por exemplo, o estudo realizado por AMANTE (1962), onde ninhos com 73 m2 e
60 m2 de terra solta permaneceram vivos após aplicação do Aldrin, enquanto outros com
72 m2 e 64 m2 foram mortos ou ainda ninhos com 37m2 permaneceram vivos e com 210
m2 morreram na mesma dosagem do Aldrin. Além disso, existem resultados conflitantes,
onde uma dosagem maior proporcionou uma eficiência menor quando comparado a uma
dosagem menor, como apresentado nos trabalhos de GONÇALVES (1956) e a
MARICONI & CASTRO (1960). Dessa forma, ficou evidenciado que existem
problemas metodológicos nestes estudos.
Além do Aldrin, foi testado misturas desse princípio ativo com o Ester - 2 clorofenol do ácido sultovidila, cujo nome técnico é F214, o qual apresentou controle
mais eficaz que o Aldrin (5%) (AMANTE,1963).
Outro produto testado foi o Heptacloro (5%), que na dosagem de 30g/m2
apresentou controle ao redor de 90% em Atta sexdens rubropilosa (MARICONI, 1963;
AMANTE, 1967), 88% para A. laevigata (AMANTE, 1967) e 70% para A. sexdens
(AMANTE, 1968), entretanto outros estudos indicarameficiência de 50% com
dosagem de 10g/m2 para A. laevigata (ZANUNCIO et al., 1980). Além destes, foi
estudado a eficiência da fosfina formulada em pó no controle de Atta
capiguaraapresentando resposta formicida nula (MARICONI, 1974). O malatol (5%) e a
deltametrina também foram testados no controle de Atta sp utilizando uma dosagem de 15
g/m2 de terra solta, proporcionando uma eficiência de 77,78% e 50% respectivamente
(MENDONÇA et al., 1987).
A preocupação no controle das formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex
direcionou alguns trabalhos também com os inseticidas formulados em pó, dentre eles o
malation (4%), paration (1,5%), fention (5%); triclorfon (2,5%) e bendiocarbe (1,0%).
Segundo JURUENA (1984), estes produtos foram eficientes no controle, mas não ficou
claro a metodologia utilizada pelo autor e o percentual de controle atingido pelos
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mesmos.
Recentemente, alguns produtos nesta formulação foram pesquisados para
controlar de Atta e Acromyrmex entre eles encontra-se o K-Othrine 2P com eficiência de
100% (BENDECK et al., 1995 a e b) e o Birlane, com eficiência de 25% para
Attasexdens rubropilosa e 50% para Acromyrmex crassipinus (BENDECK et al.,
1995 a e b). Vale ressaltar que em outros trabalhos de campo, utilizando o produto
Birlane no controle de Atta sexdens rubropilosa e Acromyrmex crassispinus, a eficiência foi
insatisfatória, abaixo de 34% (BENDECK & NAKANO, 1998).
De um modo geral os estudos levantados demonstram erros metodológicos, os
quais são facilmente perceptíveis quando comparamos os resultados obtidos por
diferentes pesquisadores, em diferentes regiões do país, além de não haver uma
interpretação detalhada dos resultados, como por exemplo, o fato de ninhos com
tamanhos semelhantes comportarem-se diferentemente quando expostos ao mesmo
produto.
Atualmente, os produtos Landrin Pó (Clorpirifós 50 g kg-1) e K-Othrine 2P
(deltametrina 2g kg-1) estão registrados no MAPA (AGROFIT, 2015) para o controle de
formigas cortadeiras. Porém desses apenas o K-Othrine 2P (deltametrina) está sendo
hoje comercializado.
A deltametrina é um ingrediente ativo usado exclusivamente na formulação de
pó e há várias razões que limitam a sua aplicação, por exemplo, esse inseticida é usado
apenas para pequenas colônias de Atta e Acromyrmex. Colônias com mais de um ano de
idade têm um número grande de câmaras, entre 58 a 7864, atingindo uma profundidade
de 7 metros de profundidade (MOREIRA et al., 2004 a e b). O volume da câmara varia
entre 0,03 a 51 litros. Os túneis de forrageamento se estende até 70m da região de terra
solta (MOREIRA et al., 2004 b). Como podemos observar a formulação em pó (por
exemplo, com o ingrediente ativo deltametrina) tem grande dificuldade em conseguir
alcançar as formigas em seus jardins de fungos. As dificuldades de aplicação aumentam
durante a estação chuvosa, pois o solo se torna úmido e o pó gruda nas paredes dos
túneis e não atingem o alvo. Os inseticidas formulados a pó são aplicados com veículos
sólidos (por exemplo, pó de talco) e são aplicados com equipamentos manuais chamado
polvilhadeira. Portanto, é recomendado usá-lo somente quando o solo está seco. Além
disso, há necessidade de remover a terra solta dos olheiros, antes da aplicação do
produto, o que torna a técnica impraticável operacionalmente. Outra limitação é o risco
de contaminação para o ambiente e para o operador (BOARETTO & FORTI, 1997).
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Os formicidas na formulação pó seco são recomendados para uso complemetar
em situações muito específicas, como por exemplo, para controle de algumas espécies de
Acromyrmex e em ninhos iniciais de Atta spp. Porém, fica claro que as formulações pó
não podem ser recomendadas como principal e nem como único método de controle,
especialmente em grandes áreas, pois a sua eficiência é baixa. Dessa forma os
formicidas pó não podem ser considerados como alternativa ao uso de iscas tóxicas.

3.2 Fumigantes

3.2.1 Os produtos pioneiros

Os produtos químicos fumigantes foram pioneiros no controle de formigas
cortadeiras, sendo amplamente usados. Alguns dos primeiros fumigantes, tais como o
ácido cianídrico, anidrido sulforoso, dióxido de enxofre e óxido-sulfo-arsenioso eram
aplicados com o auxílio de equipamentos especiais. O primeiro, por ser muito perigoso
e por não ter equipamento apropriado para aplicá-lo foi abandonado. O anidrido
sulforoso, apesar de não ser inflamável e mais pesado que o ar tinha o incoveniente de
obstruir os canos do termonebulizador por onde passava, devido ao congelamento
(MARICONI,1970).
Pela combustão do enxofre obtém-se o dióxido de enxofre, porém para aplicálos havia necessidade de se cavar trincheiras com aproximadamente 1m de diâmetro por
2m de profundidade, enchê-lo com lenha fazendo uma fogueira e lançar sobre esta uma
grande quantidade de enxofre em pó; posteriormente cobria-se o buraco com uma chapa
de ferro em cujo centro tinha um orifício. Em seguida, inseria-se o bico do fole no
orifício da chapa e insuflava o gás nos canais do formigueiro existente na trincheira. Já
o óxido-sulfo-arsenioso era produzido pela queima do arsênico e do enxofre em pó,
dessa forma produziam-se dois gases, o dióxido de enxofre e o óxido arsenioso, que
apresentou melhor eficiência quando comparado aos químicos isolados. Para aplicação
desses gases utilizava-se um equipamento simples, denominado fole (TOWNSEND,
1921). O bissulfureto de carbono foi muito utilizado no controle de formigas cortadeiras
e quando empregado na forma gasosa havia a necessidade do uso emprego de aparelhos
especiais, gaseificadores (MARICONI, 1970). Este equipamento consistia de um
recipiente, onde se colocava carvão em brasa para aquecimento e volatilização do
produto químico (enxofre e arsenicais), o qual era insuflado para dentro do ninho,
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através dos túneis naturais, por uma soprada, manual. O fole também auxiliava a
aplicação de inseticidas que exalavam gases em contato com o ar, como o bissulfureto
de carbono (MARICONI, 1970). Inicialmente, o fumigante era aplicado nos orifícios
naturais sobre o ninho, entretanto, para aperfeiçoar o sistema de controle foram
desenvolvidas sondas ou perfuradoras, denominados de sonda "JP" (AUTUORI, 1940) e
perfuradora “Favorita” (BORGMEIER et al., 1948), os quais eram usados para abrir
canais artificiais, permitindo a aplicação do produto. Para viabilizar este sistema de
controle, retirava-se toda terra solta do murundum (monte de terra solta), e
posteriormente iniciava-se a perfuração com a sonda, processos os quais se requeria
bastante água e muito esforço físico. Finalizando as perfurações, aplicava-se o produto,
fechando os orifícios para que os mesmos permanecessem dentro do ninho.
Os produtos fumigantes aplicados com o fole e que necessitavam de
aquecimento, eram o enxofre (que através da queima liberava SO2) e os arseniacais. O
brometo de metila e o bissulfureto de carbono eram outros fumigantes utilizados como
formicida, diferindo dos demais por não necessitar de aquecimento para volatilização,
bastando entrar em contato com o ar, não sendo necessário o uso do fole com carvão
para aquecimento, mas requeriam o uso de um aplicador adequado. A aplicação de
enxofre como anidrido sulfuroso, foi um dos primeiros a ser usado no controle de
formigas cortadeiras, sendo testado já em 1921 (TOWNSEND, 1921) e posteriormente
por WALTER et al. (1938), entretanto, sua eficiência não foi comprovada (AUTUORI,
1942). Na verdade, parece que o formicida mais antigo empregado no controle de
saúvas foi o bissulfureto de carbono, utilizado com privilégios pelo Dr. Guilherme S. de
Capanema, durante 18 anos (1873 a 1891) (DAFERT & RININIUS, 1896 e
MARICONI, 1970).
O bissulfureto de carbono foi muito utilizado, no controle de formigas
cortadeiras (AUTUORI, 1940; DUVAL, 1949; MORAES & PINHEIRO, 1951;
AMANTE, 1962; AMANTE, 1963), no entanto, era de alta periculosidade ao homem. É
interessante notar a recomendação aos usuários do bissulfureto de carbono, que tão logo
o gás começasse a se difundir nos canais e câmaras era necessário colocar fogo para
provocar grandes explosões. Porém, na época já se duvidava desta necessidade, pois o
próprio inseticida já era altamente tóxico. Outros produtos como o gás cianídrico,
exalado do cianeto de sódio ou do cianeto de potássio, eram aplicados tanto em solução
como na forma seca, sem necessidade de equipamento, apresentando grande poder
mortífero. O gás cloro era produzido com a mistura de bicloreto de cal e ácido sulfúrico

49

para o tratamento dos sauveiros, aplicado sem auxílio de máquina (TONWSEND,
1921). Não se chegou à comercialização de nenhum composto tendo como princípio
ativo o cloro, mas aqueles contendo fósforo branco e mercúrio foram comercializados
(MARICONI, 1970). Os primeiros equipamentos e métodos de controle empregados
contra formigas cortadeiras foram muito bem descritos com inúmeros detalhes por
vários autores (TOWNSEND, 1921, OLIVEIRA-FILHO, 1934, CARVALHO, 1935,
TORRES et al., 1936, REGO & BRANDÃO-FILHO 1944, BORGMEIER et al., 1948 e
MARICONI,1970).
Em 1936, o então Ministro da Agricultura, Sr. Odilson Braga, com o intuito de
propiciar um novo estímulo à Campanha Contra as saúvas, deliberou examinar e
organizar pessoalmente o assunto, através do Ministério da Agricultura, e instituiu uma
Comissão para julgar e elaborar um relatório sobre os melhores métodos de controle. A
referida Comissão concluiu que os melhores formicidas foram o bissulfureto de carbono
e o arsênico-branco, sendo que os aparelhos insufladores e gaseificados deviam ser
manejados por operários habilitados (TORRES et al., 1936; BORGMEIER et al., 1948;
MARICONI, 1970).

3.2.2 A segunda geração

Um fumigante bastante empregado até pouco tempo, era o brometo de metila,
que ao longo do tempo sofreu algumas modificações, adquirindo novas marcas, mas
sempre apresentando uma ótima eficiência de controle, entre 88% a 100%; porém, é
altamente tóxico ao aplicador (AMANTE, 1962; MORAES & PINHEIRO, 1951;
MARICONI & CASTRO, 1960; COSTA, 1949; DUVAL, 1949; AUTUORI, 1950;
AUTUORI & PINHEIRO, 1950; VILELA, 1986; AMANTE, 1963). Segundo o
Protocolo de Montreal, atualmente não é mais aceitável ambientalmente por ser um gás
destruidor da camada de ozônio, e, assim, seu uso deve ser gradativamente
descontinuado (SILVA, 2009). No Brasil, não é mais permitido o seu uso na agricultura.
Já o "IVI.M.33", foi usado em pequena escala, tendo apresentado um resultado
bastante variável, com eficiência entre 65% a 100% no controle de Atta spp e Atta
capiguara. Esse produto deixou de ser usado devido à alta periculosidade ao aplicador
(MORAES e PINHEIRO, 1951; AMANTE, 1963; AUTUORI, 1950; AMANTE, 1963).
Mais recentemente, apenas um produto foi desenvolvido: o Bunema 330 CS
(Sodium N metilditiocarbamato) por apresentar características fumigantes, também foi
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testado quanto à eficiência no controle de Atta e Acromyrmex por NAKANO et al.,
(1993),apresentando 100% de controle, na dosagem de 60 ml/m2. No entanto, por esse
estudo ser apenas um resumo de simpósio, é difícil avaliar se a metodologia empregada
foi adequada. Deve-se ainda considerar que este produto é altamente tóxico ao homem,
podendo causar irritação no tecido pulmonar devido suas características corrosivas,
além de atacar principalmente a pele, o fígado e a bexiga.
Atualmente, entre os produtos fumigantes, somente o produto Bunema 330 CS
(Metam-sódico [isotiocianato de metila]) a 383 g L-1 está registrado no MAPA
(AGROFIT, 2015), o qual nunca foi comercializado.
Dessa forma, os fumigantes não podem ser recomendados para controle de
formigas cortadeiras, pois, são extremamente tóxicos, não estão disponíveis e
apresentam dificuldades na viabilidade técnica e operacional. Não podem ser
considerados como alternativas.

3.3 Formicidas na formulação líquida

Para o uso de formicidas líquidos, o procedimento recomendado era: no dia
anterior à aplicação do formicida, medir e retirar o monte de terra solta para localizar os
orifícios ativos. No dia seguinte, nos orifícios ativos ou em perfurações feitas com a
sonda "JP", era colocado o produto, através de um funil acoplado à uma mangueira com
30 cm de comprimento (AUTUORI, 1940 e 1947).
O Aldrin líquido foi o produto mais estudado, apresentando resultados variáveis
de eficiência no controle de Atta sp, com uma amplitude de 30% à 60% (MARICONI &
CASTRO, 1960, 1961 e 1963; RIBEIRO & WOESSNER, 1979) e 80%
(GONÇALVES, 1959). Outro formicida testado foi o Heptacloro, que apresentou
resultado satisfatório, alcançando 80% de eficiência no controle de Atta capiguara
(MARICONI, 1967), entretanto, em outro experimento, controlou apenas 20% das
colônias da mesma espécie (AMANTE, 1968). Dessa forma, conclui-se que este
produto foi pouco estudado, não permitindo uma análise mais criteriosa sobre tal
eficiência. Similarmente, o clordane também foi pouco estudado, apresentando
resultado pouco satisfatório, com apenas 50% de controle (MARICONI & CASTRO,
1960).
O método de controle com formicidas líquidos é de eficiência muito
questionável, devido às grandes variações que ocorrem nos resultados obtidos por
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diferentes pesquisadores, considerando o mesmo produto e dosagem; além dos
acontecimentos inexplicados pelos referidos autores, como o fato de um produto como o
Aldrin, por exemplo, ser mais eficiente em dosagens menores em relação às maiores.
Certamente há explicações para estes acontecimentos e elas residem no procedimento
metodológico das avaliações e interpretações dos pesquisadores.
Atualmente, registrado no MAPA, só existe o fipronil, na formulação WG,
especificamente para Atta capiguara nas culturas de cana de açúcar e milho, para
aplicação de 50 mL de calda/olheiro, usando um pulverizador costal, procurando-se
atingir o centro do “olheiro” e também a trilha fisica onde caminham as formigas (0,5
metro), procurando atingir os indivíduos ali presentes e também o solo por onde as
mesmas estão circulando (AGROFIT, 2015). Não há dados disponíveis na literatura
acerca da eficiência desse produto.
O volume de água necessário para usar em áreas extensas ou em locais distantes
é um problema sério para se usar esse tipo de produto (DELLA LUCIA & VILELA
1993; BOARETTO & FORTI 1997). Adicionalmente, usando esse tipo de produto, o
risco de contaminar o lencol freático é maior do que nas outras formulações. Os
produtos

apresentam resultados

extremamente

persistentes

no

experimentais
meio

inconsistentes

ambiente,

pois

e

também

contaminam

o

são
solo

(GUNASEKARA et al., 2007).
O fipronil é extremamente tóxico às abelhas, aos organismos aquáticos, peixes, a
pássaros e mamíferos (GUNASEKARA et al., 2007; KITULAGODAGE et al., 2011;
BEGGEL et al., 2012). O fipronil é altamente tóxico a Melipona scutellaris
(Hymenoptera: Apidae), confirmando a toxicidade de fipronil às abelhas nativas do
Brasil (LOURENÇO et al., 2012). Na China, também foi comprovada a alta toxicidade
de fipronil a organismos não alvo, principalmente em Apis mellifera (Hymenoptera:
Apidae) (LI et al., 2010). Portanto a aplicação em cobertura total pode provocar um
grande desastre ambiental.
Os impactos ecológicos do fipronil são extremamente preocupantes, porque à
medida que novos estudos estão sendo concluídos e publicados percebemos mais
problemas do que benefícios com o aumento da sua utilização, tanto nas comunidades
terrestres, como comunidades aquáticas (GUNASEKARA et al, 2007; HAYASAKA et
al, 2012). São muito fortes as evidências de que o fipronil, mesmo utilizado em baixas
concentrações pode causar graves problemas em organismos não-alvo, uma vez que já
foi detectado na água em zonas agrícolas e urbanas (STRATMAN et al., 2013). Dessa
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forma, não há perspectiva alguma de que esse tipo de produto possa, futuramente, ser
recomendado como alternativa para o controle de formigas cortadeiras, sendo que é
duvidoso até mesmo o desenvolvimento de produtos eficientes no controle de colônias
de Acromyrmex spp ou pequenas colônias de Atta spp. Então o uso desse tipo de
produto não serve nem mesmo como um método complementar.

3.4 Nebulização

3.4.1 Termonebulização

A termonebulização consiste na produção de uma fumaça mortífera através do
aquecimento e volatilização do inseticida líquido que age por contato, veiculado
juntamente com o produto da combustão realizado por um motor. Esta aplicação é feita
diretamente nos orifícios sobre o monte de terra solta, colocando a mangueira de escape
e aguardando o refluxo da fumaça. Quando esta ocorrer, muda-se o orifício de
aplicação. O formicida deve ter uma formulação apropriada para suportar altas
temperaturas, sem a degradação do IA (NAKANO et al., 1978; FORTI et al., 1999;
ZANETTI et al., 2002).
Os primeiros inseticidas líquidos para uso em termonebulizadores foram o
Heptacloro e o Aldrin apresentando alta eficiência, com controle entre 80 e 100% dos
ninhos de saúva (NOGUEIRA et al., 1981). Todavia, com a proibição deste grupo de
inseticida, outros foram testados, dentre eles o carbamato isoprocarbe (10%) que não
apresentou efeito satisfatório no controle de Atta laevigata (MARICONI, 1989),
contradizendo os resultados apresentados por (MENDONÇA et al., 1987), que afirmava
uma eficiência de 80% para este produto. Os mesmos pesquisadores mencionaram a
eficiência de 50% para Deltametrina, 78,95% para Malafog (15%) e 48% a 90% para
Deltametrina quando se alterou a concentração de 2,5 g/l para 6,0 g/l. Entretanto
devemos ressaltar que as informações obtidas por estes pesquisadores são
contraditórias, pois dos inseticidas utilizados, constatou-se que em doses maiores a
eficiência dos produtos eram menores. Já o clorpirifos apresentou alta eficiência, com
ação de controle de 100% em Atta spp (MENDONÇA & GOMES, 1989; GOMES et
al., 1989).
Os formicidas apropriados para este método restringem-se aos comentados
anteriormente, no entanto, com relação ao equipamento pode-se utilizar um motor dois
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tempos com adaptações, ou ainda um sistema de aplicação acoplado em motocicletas
(VILELA, 1986), ou mesmo em tratores ou motosserras, facilitando a aplicação e
tornando a distribuição do inseticida no ninho mais eficiente.
Como vantagens, para algumas culturas, como a cana-de-açúcar, submetidas
normalmente a tratos culturais intensivos durante o ciclo da cultura a termonebulização
pode, às vezes, ser empregada como alternativa ao uso das iscas granuladas,
principalmente em períodos chuvosos (CRUZ et al., 1984). A termonebulização pode
apresentar eficiência para formigueiros grandes, especialmente nas operações de
combate inicial, durante a implantação de florestas cultivadas (ZANETTI et al., 2002).
Além disso, esse método de controle pode ser utilizado em qualquer época do ano, em
terrenos encharcados ou secos e não requer o preparo e medição dos formigueiros
(ANJOS et al., 1998).
No entanto, este método de aplicação apresenta desvantagens operacionais e
econômicas e traz riscos para a saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente
(CHERRETT, 1986; DELLA LUCIA & ARAUJO, 2000; MOREIRA et al., 2004b). O
equipamento é caro e requer manutenção constante, sendo esses alguns das principais
desvantagens contra a sua viabilidade. Em casos de grandes propriedades, pode ser
viável o seu uso, mas, para a grande maioria dos pequenos produtores brasileiros esta
seria uma metodologia totalmente inviável, devido principalmente ao alto custo do
equipamento. Mesmo em grandes propriedades, essas questões são muito importantes
em culturas com menor densidade de tratos culturais, como nos reflorestamentos de
Eucalyptus e Pinus, aonde a termonebulização não é uma alternativa economicamente
vantajosa, só sendo usado apenas esporadicamente como método complementar. Nessas
culturas, o custo do controle usando-se iscas granuladas já é, proporcionalmente à renda
bruta, bem alto. Além disso, há o risco de se causar incêndio florestal, devido à emissão
de faíscas durante o uso e língua de fogo no momento do desligamento do
termonebulizador.
Um problema grave e que independe da cultura, é a grande exposição dos
trabalhadores ao inseticida, pois pode ser facilmente inalado durante a aplicação.
Outro ponto que deve ser considerado, que só recentemente foi levantado, é a
contaminação do solo por estes produtos, conforme o estudo de BOLLAZZI et al.
(2014). Por serem formulados em altas concentrações de ingrediente ativo, que após a
aplicação ficam aderidos ao solo, fica evidenciado que estes produtos podem trazer
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grande impacto sobre a macrofauna e a microfauna do solo, e possivelmente contaminar
o lençol freático.
Os produtos Lakree Fogging (clorpirifós [organofosforado] 720 g kg-1) Sumifog
70 (fenitrotiona [organofosforado] 70 g kg-1) e Gemini (permetrina [piretróide] 100 g
kg-1) estão registrados no MAPA (AGROFIT, 2015), sendo que somente esse últimoestá
disponível no mercado.
Em plantios comerciais de Eucalyptus e Pinus no Brasil, bem como, em outras
culturas agrícolas (cana-de-açúcar, citrus, pastagens) este método de controle tem sido
colocado em segundo plano sendo utilizados em situações específicas quando existe um
alto índice de infestação e em preparos iniciais de terrenos para o cultivo. Sendo que
apenas os formigueiros maiores acabam sendo controlados por este método. No caso de
formigueiros iniciais de Atta e os formigueiros de Acromyrmex torna-se inviável o
esforço de controle com estes produtos. Levando em consideração que em uma área de
cultivo temos formigueiros de vários tamanhos, na maioria dos casos, é mais adequado
utilizar iscas tóxicas para atingir o sucesso no controle. O uso da termonebulização não
exclui o uso de iscas tóxicas, uma vez que formigueiros pequenos e quando não
localizados devem ser controlados com as iscas tóxicas.
Alguns fatores podem explicar o baixo interesse pelo uso da termonebulização
quando comparado com o uso das iscas como, por exemplo: 1) alto custo de aquisição
dos equipamentos; 2) problemas operacionais e de manutenção dos mesmos; 3) maior
exposição dos operadores dos equipamentos e de seus auxiliares aos inseticidas; 4)
contaminação do solo e água; 5) alguns equipamentos produzem faíscas no início do
processo e, ao desligar há apossibilidade de sair labaredas de fogo pelo cano injetor do
equipamento, os quaispodem causar incêndios nas florestas ou pastagens; 6) acidentes
com queimaduras dos operadores; 7) aumento da mão de obra de aplicação, uma vez
que é necessário um operador e pelo menos mais dois ajudantes, para a limpeza dos
olheiros para aplicação e o entupimento dos canais por onde a “fumaça” está se
difundindo. Por estas razões as grandes empresas no Brasil têm descartado em 100% o
uso da termonebulização e mantendo o controle em suas áreas com iscas tóxicas.
Esse método de controle não pode ser considerado um substitute ou alternativo
ao uso de iscas tóxicas, mas sim como uso complementar as iscas e em situações
específicas.

3.4.2 Nebulizacão a frio
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O desenvolvimento do equipamento denominado de Aero System foi uma
tentativa de viabilizar tecnicamente o método de nebulização a frio, usando o produto
Bistar (bifentrina), uma formulação específica. O equipamento consistia de um tanque
cilíndrico de aço acoplado a uma mangueira, haste e bico apropriados para colocação do
produto no interior do formigueiro através dos olheiros. A formulação consistiado
ingrediente ativo bifentrina diluído em solvente e misturado com gases butano e
propano. A maior densidade da mistura de gases em relação ao ar, em média 1,77 vezes,
permite o deslocamento descendente do produto no interior dos ninhos (BOARETTO &
FORTI, 1997; RAETANO & WILCKEN, 1998).
Alguns autores obtiveram altos níveis de eficiência (80-90%) em seus estudos,
quando do uso deste sistema de aplicação, em colônias de Atta capiguara, Atta
laevigata e Atta sexdens rubropilosa (NAKANO & NOGUEIRA, 1993). Outros estudos
já demonstraram menores taxas de eficiência (em torno de 60%) para Atta sexdens
rubropilosa e taxas máximas de controle (100%) para Acromyrmex (ALVES et al.,
1995).
Contudo, segundo RAETANO & WILCKEN (1998), o referido equipamento,
aplicando o produto Bistar, mostrou bom desempenho para formigueiros novos (<1m2)
de Atta e Acromyrmex, enquanto que formigueiros maiores apresentaram distúrbios,
redução populacional e inatividade por longo período.
Tudo indica que os resultados de controle estão intimamente ligados ao tamanho
e, por conseguinte à idade das colônias, considerando que coma idade há um grande
aumento na complexidade arquitetural dessas. Ninhos grandes de Atta laevigata, por
exemplo, apresentam entre 6 a 7 mil câmaras e atingem profundidades de até 6m
(PEREIRA-DA-SILVA, 1975; MOREIRA & FORTI, 1995; MOREIRA et al., 2004 a e
b). Além disso, o conhecimento acerca da difusão e circulação de gases na grande
maioria das colônias de Atta e Acromyrmex é ainda incipiente, o que dificulta o
desenvolvimento de produtos os quais dependem desse parâmetro. Assim sendo, é
duvidosa a eficiência de se recomendar esse método como único em função da
arquitetura das colônias de Atta spp., aliado a distribuição aleatória dos ninhos de
diferentes tamanhos no campo. Fatos bastante discutidos são a praticidade e o custo de
aplicação, a economia de tempo e a segurança do aplicador.
Quanto ao rendimento operacional, estudos desenvolvidos por BRANCO et al.
(1995) revelaram rendimento da bifentrina (Aero system) 21,1% inferior em relação a
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utilização de PI (porta-isca) sistemático, e 17,7% inferior em relação à aplicação de
iscas a granel. Segundo os autores, o sistema apresentou potencial para controle de
formigas cortadeiras, podendo-se reduzir essas diferenças em rendimento operacional
com treinamento mais intensivo. Como vantagens do sistema, RAETANO &
WILCKEN (1998), citaram o seu uso em condições desfavoráveis ao controle com isca
e o uso de embalagens retornáveis. As limitações citadas pelos autores descrevem o
congelamento na lança de aplicação que causa a obstrução do fluxo, bem como a
possibilidade de vazamentos em válvulas. Questões estas operacionais que iriam exigir
um profissional treinado para o uso do equipamento em campo. Esse método nunca foi
utilizado comercialmente, na verdade foi uma tentativa de desenvolvimento que não deu
certo por problemas técnicos do equipamento, por causa da baixa eficiência, e aos
custos agregados ao uso.
Atualmente, os produtos Bistar (bifentrina [piretróide] 5,28 g kg-1) e Bistar UBV
(bifentrina [piretróide] 5,28 g kg-1) estão registrados no MAPA (AGROFIT, 2015), mas
os produtos não estão sendo comercializados. Esse tipo de produto, não está disponível,
não possui viabiblidade técnica e operacional, e assim, claramente, não possui as
características necessárias para ser recomendado como método de controle alternativo.

3.5 Iscas tóxicas

3.5.1 O produto

As iscas tóxicas são constituídas por atrativo e inseticida. No caso das formigas
cortadeiras, deve ser constituído por um material que pode ser forrageado e usado no
cultivo do fungo mutualístico das formigas e um inseticida como ingrediente ativo.
Por volta de 1957 apareceram às primeiras iscas tóxicas para formigas
cortadeiras feitas com Aldrin e utilizando como substrato a mandioca, milho e farelo de
trigo (GONÇALVES, 1960 e MARICONI & CASTRO, 1962). As pesquisas com os
novos produtos continuavam, pois o Aldrin era um inseticida de ação de contato. Assim
sendo, AMANTE (1968b) iniciou os primeiros trabalhos no Brasil com o dodecacloro
(C10Cl12) em 1964 no Estado de São Paulo, obtendo resultados bem promissores. Na
mesma época, em outros países, muitos pesquisadores chegaram à mesma conclusão de
AMANTE, tais como ZARATE (1964) no Peru, LOPES (1965) no México e ECHOLS
(1965, 1966) nos Estados Unidos da América do Norte.
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No Brasil, as pesquisas com dodecacloro continuaram com FREIRE &
VANETTI (1968) em Minas Gerais e KOBER & JURUENA (1968) no Rio Grande do
Sul, sempre com eficiência de controle alta. Em 1968, a Secretaria da Agricultura do
Estado de São Paulo autorizou a Campanhia Agrícola Imobiliaria e Colonizadora
(CAIC) importar isca formulada com dodecacloro dos Estados Unidos da América do
Norte. A partir dessa data muitas empresas de Capital Nacional começaram a formular
iscas com dodecacloro e continuaram produzindo até o final de 1993, com o fim da
permissão. A proibição oficial de fabricação da isca foi decretada em janeiro de 1992 e
as vendas em 30 de abril do mesmo ano, mas houve prorrogação. A fabricação das iscas
com dodecacloro só foi proibida porque já existia uma substância substituta,
denominada sulfluramida que foi registrada no Ministério da Agricultura com o nome
comercial de Mirex-S, a partir da proibição do dodecacloro. Atualmente a isca tóxica é
um formicida peletizado, formulado com substrato atrativo (polpa cítrica e óleo de soja),
com diversas marcas comerciais. É um IA (ingrediente ativo) com características
adequadas para uso em iscas tóxicas, entre as quais, especialmente a ação retardada em
uma boa faixa de concentrações (NAGAMOTO & FORTI 1997; NAGAMOTO et al.,
2004, 2007).
Apesar de tudo, somente alguns anos mais tarde começaram a ser realizados
estudos mais detalhados sobre a ação das iscas tóxicas para formigas cortadeiras como,
por exemplo, os estudos de dispersão de inseticidas de PRETTO et al. (1995) e o de
ação formicida em operárias de NAGAMOTO & FORTI (1997). Dessa forma, para
melhor compreensão dos mecanismos de eficiência, discutiremos nos tópicos seguintes,
alguns aspectos sobre o modo de ação, dispersão e características do inseticida, bem
como a aceitação e distribuição do substrato pelas colônias.

3.5.2 Vantagens do uso de iscas

O emprego de iscas granuladas é bastante vantajoso em relação aos outros
métodos de controle de formigas cortadeiras, pois não requer mão-de-obra ou
equipamentos especializados, é prático e econômico. É um método seguro ao operador
(BOARETTO & FORTI, 1997; ZANETTI et al., 2014). Aeficiência desse método é
bem alta, desde que se atendam corretamente os requisitos básicos (detalhados nos itens
3.5.3 a 3.5.5, a seguir):(i) utilizar um IA adequado e um substrato atrativo na sua
formulação, e (ii) aplicar corretamente (FORTI et al., 1998; NAGAMOTO et al., 2004,
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2007). Considerando-se a arquitetura das colônias (MOREIRA et al., 2004 a e b,) a
estratégia da isca tóxica é o que faz mais sentido, pois as próprias formigas-praga levam
o produto para o interior dos ninhos e o distribuem uniformemente na colônia, mesmo
que eventualmenteela seja constituída de milhares de câmaras, promovendo intoxicação
generalizada na colônia (BOARETTO & FORTI, 1997; MOREIRA et al., 2004 a e b).
Isso é o inverso das outras formulações, cuja aplicação é forçada para o interior dos
ninhos e adistribuição resultante muitas vezes não é ampla, acarretando ineficiência
(BOARETTO & FORTI, 1997).

3.5.3 Características e requisitos do substrato

Na colônia, as operárias preparam os fragmentos de folha lambendo-os
intensamente, para

posteriormente incorporá-los ao fungo

(PEREGRINE

&

CHERRETT, 1974). Durante esse processo de lamber as folhas, elas retiram a camada
de cera e inibem a ação de microorganismos competidores ao fungo cultivado. O tempo
despendido para lamber a folha é influenciado pela espessura da camada de cera, pela
atratividade química e contaminação da espécie de planta utilizada (QUINLAN e
CHERRETT, 1977; FOWLER et al., 1991).
Desta forma, fica fácil entender como ocorre o envenenamento das operárias de
saúva. Inicialmente, as operárias levam os pellets de isca para as câmaras de fungo,
lambendo-os intensamente, como fazem normalmente com qualquer substrato
aproveitável para o cultivo do mesmo, ingerindo o inseticida à medida que os pellets são
hidratados, posteriormente incorporam o substrato à cultura do fungo em pequenos
pedaços. Isso ocorre relativamente rápido, iniciando-se aproximadamente 6 horas após a
oferta da isca e finalizando aproximadamente 18 horas após.
Outro aspecto importante a ser abordado, é com relação à distribuição do
substrato na colônia, que se comporta de forma grandemente vantajosa neste método de
controle, pois ocorre de maneira uniforme, atingindo praticamente todas as câmaras de
fungo, independente de sua profundidade e do orifício de abastecimento por onde entra
o substrato (MARICONI et al., 1981; FORTI & SILVEIRA NETO, 1989; FORTI et al.,
1995, MOREIRA et al., 1995; PRETTO, 1996).
O veículo mais utilizado na confecção de iscas formicidas para controle de
saúvas e quenquéns é a polpa cítrica, embora possa ser utilizado sozinho ou em mistura
com outros ingredientes como o milho moído, farelo de trigo, folha de Eucalyptus e
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outros ingredientes como farinha de mandioca, farelo de soja, farinha de trigo, folhas de
gramíneas, polpa do fruto de jatobá e bagaço de cana (GONÇALVES, 1960;
CHERRETT, 1969; ROBINSON et al., 1980; LIMA et al., 2003; TEIXEIRA &
SANTOS, 2008). Parece que a descoberta de utilização da polpa cítrica e de outros
ingredientes utilizados como veículos das iscas tóxicas são provenientes da observação
de que na natureza as formigas saúvas transportam os mais diferentes materiais para
dentro das suas colônias tais como fezes de vaca e de pássaros, pedaços de papel,
alimentos (MARICONI, 1970), plásticos (GARCIA & FORTI, 1993; FOWLER et al.,
1993).
Para melhorar a atratividade das iscas granuladas pensou-se em adicionar óleos
vegetais (ECHOLS, 1966; CHERRETT, et al., 1973), folhas de Eucalyptus, folhas de
gramíneas, feromônio de trilha (ROBINSON et al., 1982) e em alguns casos melaço de
cana. Sabe-se que as operárias de formigas cortadeiras de folhas são atraídas por
inúmeras substâncias odoríferas, porém essa atratividade é sempre a curta distância,
pois as operárias escoteiras é que encontram o material ideal para ser levado à colônia, e
só o encontram porque caminham no território de forragem a procura de alguma fonte
de

celulose.

Esse

comportamento

explica

porque

determinadas

substâncias

reconhecidamente atrativas, não mostraram ser significativamente importantes para
melhorar a atratividade da isca tóxica, como os citados anteriormente.

3.5.4 Aplicação das iscas

A aplicação localizada de isca a granel, com cálculo de dosagem para cada
colônia, é a forma mais recomendável para a aplicação das iscas, pois assim é possível
dosar melhor a quantidade de produto por colônia, garantindo eficiência e minimizando
o desperdício de produto, embora haja necessidade de bastante mão de obra treinada e
nem sempre seja fácil localizar colônias pequenas (BOARETTO & FORTI 1997;
ZANETTI et al., 2003, 2014). Essa forma é usada inclusive para experimentos bem
controlados, visando confecção de laudos com a finalidade de registro de isca no
MAPA (BRASIL, 2011).
No método tradicional de aplicação de iscas, que consiste na distribuição de
iscas a granel nos formigueiros, apresentam alguns inconvenientes, como: a
impossibilidade de trabalhar todos os dias do ano devido às chuvas e umidade
acumulada, dificultando o planejamento das operações e de outras atividades
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interdependentes e gerando gastos extras com mão de obra e perda de produto pela
exposição à umidade; o substancial custo da aplicação das iscas devido ao grande uso de
mão de obra. Porém, todos esses inconvenientes podem ser superados com o uso de
porta-iscas e micro-porta-iscas. Um porta-isca é um aparato, confeccionado dos mais
diferentes materiais como metal, papel impermeável, plásticos, filmes de polietileno, os
quais encerram uma determinada quantidade de iscas, devidamente acondicionada, com
o intuito de protegê-las da umidade, do calor e de animais não alvo de
controle(BOARETTO & FORTI 1997; ZANETTI et al., 2003).

3.5.5 Características e requisitos do i.a.

No controle de formigas cortadeiras, o inseticida formulado em isca tóxica deve
agir por ingestão e apresentar basicamente as mesmas características dos inseticidas que
atuam primariamente em operárias de Solenopsis spp., conforme estudos iniciais de
LOFGREN et al. (1962), seguida pela proposta de STRINGER et al. (1964), e
complementados por LOFGREN et al. (1967) e VANDER MEER et al. (1985), que são:
1) Ação tóxica com mortalidade menor que 15% após o primeiro dia e maior que 89%
no fim do experimento (décimo quarto ou vigésimo primeiro dia); 2) Letal em baixas
concentrações; 3) ser prontamente difundido na colônia e matar os indivíduos
recipientes; 4) Não causar danos ambientais. Dessa forma, os inseticidas foram
agrupados em classes distintas para servir como "screening" de formicidas (STRINGER
et al., 1964; LOFGREN et al., 1967; VANDER MEER et al., 1985), sendo:
a) Classe I: os compostos causam mortalidade menor que 90% no final do
período teste. b) Classe II: os compostos matam rapidamente em altas concentrações
(mortalidade acima de 15% após 24 horas e maior que 90% no final do período testado),
e causa mortalidade total abaixo de 90% em baixas concentrações. c) Classe III: os
compostos apresentam ação retardada mortalidade menor que 15% após 24 horas, mas
acima de 90% no final do período teste, sobre uma amplitude de concentrações (range
of concentrarions) de 1 a 9 vezes. d) Classe IV: são similares à classe III, diferindo
destes por ter ação retardada sobre uma amplitude de concentrações de 10 a 99 vezes. e)
Classe V: são compostos raros, apresentando ação retardada sobre uma amplitude de
concentrações acima de 100 vezes.
Baseado nesses estudos feitos para Solenopsis spp., desenvolveu-se uma
metodologia para se testar IAs diretamente em formigas cortadeiras, pois, diferenças
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substanciais podem existir entre formigas diferentes (NAGAMOTO et al., 2004, 2007).
Para tanto, a espécie escolhida foi Atta sexdens rubropilosa. Essa classificação é muito
semelhante à utilizada para Solenopsis spp. em termos de mortalidade e nas classes;
porém difere bastante na alimentação das formigas isoladas da colônia e na formulação
dos IAs utilizada nos ensaios.
Os resultados de NAGAMOTO et al. (2004, 2007), de modo geral, foram
consonantes aos obtidos para Solenopsis spp., embora com algumas diferenças;
particularmente, o resultado para fipronil foi menos positivo: foi um pouco menos
retardado em Atta sexdens rubropilosa (NAGAMOTO et al., 2004) do que para
Solenopsis (COLLINS & CALLCOTT, 1998). Em NAGAMOTO et al. (2004), o
fipronil se enquadrou claramente na classe III, com aparente indicação de pequena
amplitude de concentrações; enquanto que a sulfluramida apresentou classe III com
aparente indicação de maior amplitude de concentrações, se aproximando da classe IV
(NAGAMOTO et al., 2004).
Vale ressaltar que a dispersão do IA em Solenopsis e muitas outras formigas,
ocorre por trofalaxia, troca de líquidos entre as operárias, pois é inerente à anatomia e
ao comportamento delas realizar trofalaxia com seus alimentos. No entanto, estudos
morfológicos e comportamentais mostraram que o mesmo não acontece em grandes
proporções com as formigas cortadeiras. Assim, conclui-se que a dispersão do IA nas
colônias ocorre principalmente por outras vias, tais como o contato direto das operárias
com as iscas (NAGAMOTO et al., 2004, e referências inclusas).
Desta forma, a sulfluramida enquadra-se na classe III de VANDER MEER et al.
(1985) e NAGAMOTO et al., (2004). Descobrir um inseticida com estas características
é muito difícil, só para exemplificar, no período de 1958 a 1981, o Departamento
USDA, estudou 5.730 produtos, sendo que apenas um apresentou as características
mencionadas anteriormente (WILLIAMS, 1983). Segundo VANDER MEER et al.
(1985), durante um período de 10 anos menos de 1% de um total de 7000 compostos
inseticidas foram de ação retardada em grande amplitude de concentrações. A
importância destas características do IA foi salientada pelos estudos sobre sua dispersão
na colônia (ECHOLS, 1966; PEREGRINE et al., 1972; PEREGRINE & CHERRETT,
1976; PRETTO, 1996; FORTI et al., 2007). A dispersão do inseticida no estudo de
ECHOLS (1966), em Atta texana, indicou que 120 horas após oferecido a isca, com
marcador do inseticida, mais de 90% dos indivíduos amostrados apresentaram o trato
digestivo corado. Em PEREGRINE & CHERRETT (1976), feito utilizando-se Atta
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cephalotes, este comportamento foi semelhante, demonstrando ainda que as operárias de
tamanho médio são as que trabalham com o substrato. Um estudo semelhante foi
realizado em laboratório para Atta sexdens rubropilosa, utilizando corante como
marcador de inseticida, onde se constatou que 24 horas após oferecida a isca com
corante, cerca de 70% das operárias estavam marcadas, demonstrando uma boa
contaminação da colônia (FORTI et al., 2007; PRETTO, 1996).
Em colônias de Atta sexdens rubropilosa, em condições de campo, esta
dispersão é diferente, contaminando 40,86% e 49,15% da população, num período de 24
horas e 48 horas após ter-se oferecido a isca, respectivamente (PRETTO, 1996).
Além da sugestão da dispersão através da trofalaxia (ECHOLS, 1966), ocorreria
também a ingestão de fungo contaminado com o inseticida (PEREGRINE &
CHERRETT, 1976). No entanto, acredita-se que geralmente as operárias não tenham
tempo suficiente de ingerirem o fungo contaminado pelo inseticida (MOREIRA et al.,
1999) porque a maioria das formigas se contaminam 24 horas depois que entraram em
contato com a isca inseticida (FORTI et al., 2007; PRETTO, 1996) e mesmo porque o
período de tempo para o fungo crescer sobre o substrato com inseticida é bastante longo
e nesse intervalo, as formigas já estão mortas. Dessa forma, as operárias se contaminam
basicamente pelo contato com a isca durante o preparo e a incorporação da isca na
cultura fúngica. Há evidências da existência de limitada trofalaxia em formigas
cortadeiras (QUINLAN & CHERRETT 1979, PEREGRINE & CHERRETT 1976,
FORTI et al., 1993; MOREIRA et al., 2006; DA SILVA et al., 2009). Mesmo se existir
trofalaxia, não significa necessariamente que esse mecanismo tem papel significativo na
dispersão de inseticidas de iscas tóxicas nas colônias (NAGAMOTO et al., 2004).
Ressalta-se que esse comportamento é pouco freqüente a ponto de às vezes nem ser
detectado (ANDRADE et al., 2002), e que o volume transferido parece ser bem pequeno
(MOREIRA et al., 2006), o que condiz com a relativamente baixa capacidade das
formigas cortadeiras em ingerir etransportar líquidos, se comparados com outras
espécies de formigas (PAUL & ROCES, 2003).
Outra característica importante que devemos ressaltar é a do inseticida eficiente
não ser perceptível às operárias da colônia, pois caso contrário não apresentará efeito
letal esperado (FORTI et al., 1998).
Além disso, quando for exposto ao calor e luz do meio ambiente, deve ser
estável por tempo suficiente para que seja carregado para a o interior das colônias. Por
exemplo, se o IA for facilmente fotodegradado, a eficiência pode ser comprometida
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(CAMERON, 1990), e também não pode ser volatilizado, nem inativado, quando
exposto por mais de 8 horas de luz solar direta, já que a aplicação das iscas muitas vezes
é feita de manhã, em dias ensolarados em épocas quentes, situação na qual o
forrageamento das formigas cortadeiras é noturno.
Pode-se afirmar que, em síntese, um IA adequado para uso em iscas tóxicas de
formigas cortadeiras deve, necessariamente, possuir todas essas características: (i)
possuir ação retardada em operárias adultas (NAGAMOTO, 1998, 2003; NAGAMOTO
et al., 2004; 2007); (ii) não ser repelente (FORTI et al., 1998; NAGAMOTO, 2003);
(iii) ser bem dispersado nas colônias (PRETTO & FORTI 1993, 1995; FORTI et al.,
2007); (iv) possuir suficiente estabilidade quando exposto ao ambiente (CAMERON,
1990); e (v) não ser excessivamente tóxico ao ser humano nem a outros organismos.

3.5.6 I.as. atualmente usados

3.5.6.1 Sulfluramida

3.5.6.1.a Histórico

As sulfonas sluoroalifáticas, grupo químico o qual pertecem os compostos
“PFOS, seus sais, e PFOSF” (STARKOV & WALLACE, 2002), é um grupo aonde
vários compostos apresentam atividade formicida (VANDER MEER et al., 1985).
Estudando alguns componentes do grupo das sulfonas fluoroalifáticas para Solenopsis
sp, VANDER MEER et al., (1985) relataram que estes apresentam uma estrutura geral
RfS02A, onde Rf é um radical fluroalifático e A é teoricamente só uma estrutura química
compatível. Entretanto, a fórmula da maioria dos componentes estudados foi a da
sulfonamida fluoroalifática, RfS02NR1R2, onde R1 e R2 são estruturas químicas
compatíveis. Dentre os componentes estudados por estes pesquisadores os análogos
mais abundantes apresentaram o radical Rf igual a C8F2-, que é de fundamental
importância para enquadrá-lo na qualidade de formicida, sendo a sulfluramida mais
adequada ao controle de Solenopsis invicta. Este produto obteve registro nos EUA para
controle de pragas domiciliares como formigas e baratas, sendo que certos compostos
dessa nova classe de inseticida têm excelente ação contra mosca doméstica e larvas de
pernilongos.
O efeito deste inseticida sobre formigas cortadeiras tem sido largamente
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estudado, tanto no Brasil, quanto em outros países; demonstrando sua ação letal
retardada, como observado em Camponotus pennsylvanicus (REID & KLOTZ, 1992).
A isca com sulfluramida tem sido bem aceita pela formigas cortadeiras Atta
spp., que cortam dicotiledôneas e gramíneas, por exemplo, Atta sexdens rubropilosa, A.
laevigata e A. cephalotes, A. capiguara e A. bisphaerica para as quais tem-se relatos do
controle de 90 a 100% das colônias avaliadas (ALVES et al., 1995; FORTI et al., 1993,
2003; LANGER JR et al., 1993a,b; LARANJEIRO & ZANUNCIO, 1995; NAKANO et
al., 1993; PINHÃO et al. 1993; ZANUNCIO et al., 1992; 1993a,b,c; 1996). No caso das
formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex, os resultados publicados mostraram alta
eficiência de controle na dosagem de 10g do produto comercial (Mirex-S) por colônia
(CAETANO et al., 1993; PACHECO et al., 1993; ZANUNCIO et al., 1993a e b).

3.5.6.1.b Caracterização e modo de ação molecular da sufluramida

A sulfluramida, quando presente no organismo é quebrada, transformando-se
num componente principal denominado DESFA (perfluorooctano sulfonamida), que
atua no processo de fosforilação oxidativa (respiração aeróbica), interrompendo a
produção de ATP nas mitocôndrias (SCHNELLMAN & MANNING, 1990), diferindo
do dodecacloro que atua no sistema nervoso. Tanto o sulfluramida quanto o DESFA
atuam na mitocôndria aumentando o estágio de respiração 4 sobre o piruvatol/malato ou
succinato. O DESFA não permite o acoplamento dos prótons no processo de
fosforilação oxidativa, bloqueando sua passagem, não ocorrendo o mesmo com o
sulfluramida (SCHNELLMANN & MANNING, 1990). Desta forma, ocorre uma
interrupção na produção de ATP, tornando-se letal ao inseto. O sintoma característico
de intoxicação por sulfluramida em operárias de Atta sp e manifestado por movimentos
lentos e grande diminuição da agressividade em função da redução energética do
organismo. A energia tende a diminuir até que o metabolismo seja interrompido,
acarretando a morte da operária.

3.5.6.1.c Modo de ação de isca contendo sufluramida, na colônia

O modo de ação da sulfluramida em colônias é quase idêntico ao do
dodecacloro, sendo que as únicas diferenças residem no fato do dodecacloro matar as
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operárias jardineiras mais lentamente e nos sintomas de intoxicação que são
predominantemente de letargia (sulfluramida). A ação de iscas com sulfluramida sobre
uma colônia de formiga cortadeira em laboratório pode ser assim descrita:
1º Passo: As operárias forrageiras transportam as iscas para o interior da colônia
e em seguida os pellets são distribuídos sobre o jardim de fungo;
2º Passo: Uma ou várias operárias seguram os pellets de isca pendurando-os no
jardim de fungo, sendo lambidos por muitas outras operárias até tornarem-se hidratados,
como fazem com os fragmentos de folhas (FOWLER et al., 1991);
3º Passo: Depois que os pellets começam a ficar hidratados, são depositados
sobre o jardim de fungo e então as operárias começam a retirar pequenos pedaços e
incorporá-los no jardim de fungo. Esse processo de incorporação pode-se iniciar 6 horas
após serem ofertadas as iscas e prolonga-se até 18 horas depois (FORTI et al., 1993).
Durante esse processo 70% das operárias ficam contaminadas com o inseticida
conforme dados de PRETTO & FORTI (1993; 1995);
4º Passo: Depois de 3 ou 4 dias da aplicação das iscas, as operárias deixam de
cortar folhas, pois a desorganização na colônia é muito intensa (FORTI et al., 1993) e
pode-se observar a grande mortalidade de operárias jardineiras (2 mm de comprimento
de corpo). As demais operárias que não foram contaminadas começam a morrer por
inanição. As formigas apresentam como sintoma de intoxicação a pouca mobilidade ou
até a imobilidade total.
5º Passo: Do 4º dia em diante ocorre desorganização na cultura do fungo, com
grande crescimento micelial de microfungos, sem qualquer possibilidade de recuperação
da cultura do fungo mutualístico;
6º Passo: A partir do 13º dia somente a rainha permanece viva e esta poderá
viver até 40 dias, porém na maioria das colônias a morte de todos os indivíduos se dá
entre 16 a 22 dias (FORTI et al., 1993). Em condições de campo já se observou
formigas vivas nas colônias até 60 dias da aplicação (FORTI, observação pessoal).

3.5.6.1.d Uso da sulfluramida para o controle de formigas cortadeiras

O controle de formigas cortadeiras, no Brasil, até 1993, era feito com a
utilização

de

inseticidas

organoclorados,

especialmente

o

dodecacloro.

Os

organoclorados foram proibidos no Brasil em 1985, sendo que o dodecacloro foi
mantido como exceção para o controle de formigas cortadeiras até 1993, por não se ter
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um substituto eficiente. Em 1993 o dodecacloro foi proibido no País, sendo então
substituído pela sulfluramida, após comprovação de sua eficiência (FORTI et al., 2007;
NAGAMOTO et al., 2007).
O princípio ativo sulfluramida é utilizado no Brasil, como ingrediente ativo na
fabricação de iscas formicidas, para o controle de formigas cortadeiras do gênero Atta
(saúvas) e Acromyrmex (quenquéns), que são os insetos que mais danos causam à
agricultura nacional. O uso de iscas tóxicas á base de sulfluramida, é hoje o principal
método de controle dessas pragas.
Além de apresentar excelente controle, as iscas formicidas representam o único
método que apresenta viabilidade técnica, econômica e operacional no controle de
formigas cortadeiras. Apresenta-se grande vantagem em relação aos outros produtos e
métodos atuais. Apresenta baixo custo, alto rendimento e reduzida periculosidade aguda
aos trabalhadores, pois sua formulação é desenvolvida com baixíssima concentração de
princípio ativo e a sua aplicação localizada, dispensa equipamentos de aplicação
(CHERRETT, 1986; CAMERON, 1990; MOREIRA et al., 2004b).
A sulfluramida apresenta eficiência plena no controle das formigas cortadeiras,
com eficiência entre 90 e 100% na dosagem de 8 a 10g/m2 (ZANUNCIO et al., 1992;
ZANUNCIO et al., 1993 a,b,c; FORTI et al., 1993; LANGER JR et al., 1993 a, b;
NAKANO et al., 1993; PINHÃO et al., 1993; ALVES et al., 1995. A sulfluramida é
entre os princípios ativos registrados no Brasil na forma de isca formicida, o único que
apresenta todas as características necessárias para um bom funcionamento, e por não ter
um substituto com as mesmas características a coloca como única opção eficiente para o
controle de formigas cortadeiras (CAMERON, 1990; FORTI et al., 2007;
NAGAMOTO et al., 2004, 2007).
As iscas formicidas com sulfluramida são produzidas no Brasil por empresas
nacionaise que atuam nesse mercado a varias décadas representando mais de 95% do
mercado de iscas formicidas. Além disso, essas iscas são exportadas para diversos
países da América Latina. Toda essa problemática de se encontrar um produto eficiente
é recorrente na América Latina, e em alguns desses países, as iscas de sulfluramida
importadas do Brasil são importantes para viabilizar o combate a essas pragas
(CASSANELLO, 1998; COLL, 1997; FORTI et al., 1998; RIVERA-HEREDIA, 2015).

3.5.6.2 Fipronil (fenil pirazóis)
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Dos novos grupos químicos utilizados no controle de formigas cortadeiras, o
inseticida fipronil, do grupo químico dos fenil pirazóis, atua no sistema nervoso central,
especificamente no sistema GABA (ácido gama-aminobutírico) (TOMLIN, 2000). Esse
composto age por contato e ingestão (TOMLIN, 2000), o que não é o ideal para o uso
em iscas tóxicas.
Esse composto apresentou alta eficiência na maioria dos primeiros estudos feitos
em colônias de laboratório e de campo para formigas cortadeiras (FORTI et al., 1997;
WHITE, 1998). Possui ação retardada em operárias da formiga lava-pés S. invicta
(COLLINS & CALLCOTT 1998). Entretanto, mesmo com esses resultados iniciais
favoráveis, posteriormente verificou-se que em A. sexdens, existe ação retardada apenas
numa estreita amplitude de concentrações (NAGAMOTO et al., 2004; NAGAMOTO
2003), e que pode ocorrer grande rejeição de iscas com esse IA (FORTI et al., 2003).
Muitos insetos (benéficos e pragas) são altamente sensíveis ao fipronil em doses
baixas, tanto formas jovens quanto adultas (GUNASEKARA et al., 2007). Esse IA
posui mobilidade nos solos (EPA, 1998), eo próprio fipronil como os seus produtos de
degradação são persistentes e tóxicos (GUNASEKARA et al., 2007). Fipronil e seus
metabolitos também foram detectados em corpos d'água, com profunda alteração da
estrutura das comunidades de invertebrados (MIZE et al., 2008; STEVENS et al., 2011).
Tem sido demonstrada a alta toxicidade do fipronil para todos os organismos
inclusive para o homem. Existe relato de pessoas que ingeriram iscas formicidas
contendo fipronil a 0,01% e apresentaram diversos sintomas como, vômito, agitação e
convulsões (GUNASEKARA et al., 2007).
A isca à base de fipronil apresenta baixa eficiência para formigas cortadeiras de
gramíneas (NAGAMOTO et al., 1999b; ZANUNCIO et al., 1999; FORTI et al., 2003).
No estudo de BUCZKOWSKI et al. (2001), em baratas, apresentou ação rápida,
portanto não é o ideal para se controlar esse inseto semi-social. Além disso, RÍOS DE
SALUSO (2010) verificou que para Acromyrmex lundii, a eficiência de fipronil foi de
apenas 71%. Dessa forma, já que mesmo em condições experimentais bem controladas
há inconsistências, fica evidenciada que nem sempre a eficiência desse IA é boa em
condições operacionais de uso.
No Brasil, o fipronil está registrado somente para formigas cortadeiras de
dicotiledôneas (Atta sexdens e A. laevigata) e não está registrado para as cortadeiras de
gramíneas. Dessa forma, quer pelas questões de toxicidade a organismos não alvo, quer
por inconsistências na eficiência em algumas condições, e pela ocorrência de, no Brasil,
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de colônias de diversos tamanhos e espécies numa mesma área, esse IA não é uma
alternativa que possa substituir a sulfluramida. Portanto, fipronil não é um inseticida
alternativo para o controle de formigas cortadeiras, porque seu uso pode afetar a saúde e
o ambiente (UNEP/POPS/POPRC.8/10, item bSC/6-5), e tem baixa eficiência neste
controle.

3.5.7 Pesquisas com outros ingredientes ativos em iscas formicidas

3.5.7.1 Grupo químico dos organoclorados

Os IAs pertencentes a este grupo foram os primeiros formulados em isca tóxica,
pois estavam disponíveis no mercado e eram os mais eficientes. Dentre os produtos
usados, encontrava-se o heptacloro, hexacloro, monacloro, pentacloro, aldrin e
dodecacloro (GONÇALVES, 1960; MARICONI & CASTRO, 1962; ECHOLS &
BIESTERFELDT, 1966; ECHOLS, 1966; AMANTE, 1968b; FREIRE & VANETTI
1968; JURUENA, 1973; KOBER et al., 1979; LOFGREN et al., 1964; RIBEIRO &
WOESSNER, 1979). Todavia, a maioria deles provocava baixa mortalidade às colônias
de saúvas, tanto por sua ação letal rápida, quanto pela percepção do odor. Destes
produtos, destacaram-se o aldrin e dodecacloro, pela alta taxa de mortalidade causada
em sauveiro, com controle ao redor de 95% (GONÇALVES, 1960; MARICONI &
CASTRO,

1960;

LOFGREN

et

al.,

1964; ECHOLS,

1966;

ECHOLS &

BIESTERFELDT, 1966; AMANTE, 1968; AMANTE, 1968b; FREIRE & VANETTI,
1968; KOBER et al., 1970; JURUENA, 1973; RIBEIRO & WOESSNER,1979;
COSTA et al., 1993a, b). O aldrin foi consagrado no controle de formigas cortadeiras na
concentração de 2%, entretanto apresentava características diferentes em relação ao
dodecacloro (0,45%) quanto à dispersão e incorporação na cultura de fungo, sendo que
o primeiro contaminava mais as jardineiras, enquanto o segundo atuava numa grande
quantidade de operárias de todas as castas, além de ser melhor incorporado no fungo. As
iscas peletizadas são quebradas em partículas menores pelas operárias quando se usa o
dodecacloro no lugar do aldrin (PEREGRINE & CHERRETT, 1974).
Assim, o dodecacloro apresentou várias características inseticidas adequadas
para um bom controle de formigas; entretanto, não é aceitável o seu uso em produtos
comerciais, pois por ser carcinogênico ao homem e acumular-se em seu tecido adiposo,
além do alto período residual no ambiente, o que levou ao seu registro ser cancelado em
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1977 nos Estados Unidos da América (VANDER MEER et al., 1985) e em 1992 no
Brasil (FORTI et al., 1998). Dessa forma os inseticidas clorados foram proibidos e não
são mais comercializados.

3.5.7.2 Clorpirifós e Fenitrothion (organofosforados)
Clorpirifós

O clorpirifós para uso domésticoestá proibido no Brasil desde 2004 pela
ANVISA e outros países como EUA e na Argentina (resolução MSN456/09), pois as
intoxicações podem provocar distúrbios cerebrais e no desenvolvimento de crianças. O
clorpirifós é um inseticida que era largamente utilizado em ambientes domésticos e seu
princípio ativo integra o grupo químico dos organofosforados, de alto risco à saúde,
levando a problemas no sistema nervoso e a déficits de função cognitiva (ANVISA,
2004). Além disso, ele não apresenta boas características para ser utilizado como isca
formicida enão é mais usado no Brasil para o controle de formigas cortadeiras. Foi
demonstrado que esse ingrediente ativo mata rapidamente as formigas, não apresenta
ação retardada em concentração alguma (NAGAMOTO, 2003). Dessa forma, o
clorpirifós é um inseticida de ação tipicamente rápida em formigas cortadeiras, ou seja,
é pertencente à classe II, na classificação de ação inseticida de NAGAMOTO et al.
(2004). Devido a essa característica, a eficiência de controle em condições de campo é
geralmente baixa ou nenhuma (FORTI et al.,1998, 2003; NAGAMOTO et al., 1999b),
com apenas um relato de eficiência substancial (ZANUNCIO et al.,1999a).
Ressalta-se que iscas com esse princípio ativo não foram eficientes para as
formigas cortadeiras de gramíneas como Atta capiguara e Atta bisphaerica (FORTI et
al., 1998, 2003; NAGAMOTO et al., 1999b). Para as outras cortadeiras, a eficiência foi
muito variável: (i) eficiência baixa, de 0 a 40% (FORTI et al., 1998, 2003; CRUZ et al.,
1996; LINK et al., 1995, 1999a,b), (ii) alta, >80% (LINK et al., 1997; ZANUNCIO et
al., 1999b), ou (iii) intermediária (ZANUNCIO et al., 1999a). Assim ficou indicada,
quando muito, uma inconsistência e variabilidade na eficiência, fato esse que não seria
aceitável para que um produto seja recomendado para o controle. Na verdade, em face
aos muitos estudos de controle de campo já feitos, pode ser afirmar que iscas contendo
esse IA é ineficiente no controle de formigas cortadeiras.
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Fenitrothion

Por ser um organofosforado e por possuir alta pressão de vapor (1,57mPa)
(TOMLIN, 2000), esse inseticida também não é adequado para serutilizado na
formulação isca tóxica. Além disso, esse inseticida apresenta ação de contato e
estomacal. Sua aplicação é exclusivamente em soluções termonebulígenas (ISENRING
& NEUMEISTER 2010).
3.5.7.3 Cipermetrina, Deltametrina e Silafluofen (piretróides)
Cipermetrinae Deltametrina

Esses inseticidas não são adequados para serem utilizados na formulação de isca
tóxica. Ambos possuem forte ação de contato e alto “knockdown” (TOMLIN, 2000;
WARE & WHITACRE, 2004).
A cipermetrina é altamente repelente para muitos insetos e foi sugerida sua
utilização como tratamento por barreira para formiga “faraó” (BUCZKOWSKI et al.,
2005). Portanto, esse ingrediente ativo não possui a menor chance de ser utilizado para
formigas cortadeiras na formulação isca tóxica.
A deltametrina 0,2% é utilizada exclusivamente na formulação pó (ISENRING
& NEUMEISTER, 2010).

Silafluofen (Silaneophan, Silaneofane)

O silafluofen não é um piretróide típico, pois age principalmente por ingestão,
embora tenha também ação por contato (KATSUDA et al., 2011; MACBEAN., 2012);
por outro lado, piretróides são de ação muito rápida. Esse IA é usado em barreira
química para cupins (KATSUDA et al., 2011; MACBEAN, 2012) e inseticidas desse
tipo não são tipicamente bons IAs de iscas tóxicas.
Em teste de screening em colônias de Atta sexdens rubropilosa, esse IA não
apresentou bom resultado, pois a mortalidade foi insignificante e ocorreu rápida
recuperação da colônia (FORTI et al., 1998). Se a ação for muito rápida, as formigas
simplesmente não carregam uma quantidade letal de isca, levando à total ineficiência
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(FORTI et al., 1998). Portanto esse IA não é nem um pouco promissor para uso em
iscas tóxicas de formigas cortadeiras.

3.5.7.4 Hidrametilona (amidinohidrazonas)

A amidinohidrazona ANIDRO, contendo 0,8% do ingrediente ativo AC 217.300
cujo nome químico é Tetrahidro - 5, 5-dimetil-2 (1H)-pirimidinone, 3-4-tritluorometil)
feni1-1-2-4(trifluoro-metil) fenil etenil -2-propenilidena hidrazona), foi registrada nos
EUA em 1980 para controle das formigas lava-pés (Solenopsis spp) com o nome
Amdro®

(LOFGREN,

1986).

Esse

IA.

pertence

ao

grupo

químico

das

amidinohidrazonas, é um ingrediente ativo inibidor do transporte de elétrons
mitocondrial,

com

modo

de

ação

retardada

(HOLLINGSHAUS,

1987).As

amidinohidrazonas foram investigadas por WILLIAMS et al., (1980) em estudos de
laboratório para controle das formigas lava-pés nos USA e apenas a substância química
AC 217.300 se mostrou promissora embora tenha-se descoberto uma nova classe de
substâncias tóxicas. Esse ingrediente ativo é bastante tóxico para as operárias e rainhas
de Solenopsis invicta, mesmo em baixas concentrações, mas tem ação retardada,
importante caraterística para controle de formigas.
Esse IA foi utilizado para controlar Pheidole megacephala em plantações de
abacaxi no Havaí (SU et al., 1980; REIMER et al., 1990) e coco em Zanzibar
(ZERHUSEN & RASHID, 1992) bem como, em formigas de citros na África do Sul
(SAMWAYS, 1985), com relativo sucesso.
A maior desvantagem da amidinohidrazona AC 217.300 é a sua rápida
degradação no ambiente pela luz, provavelmente pela ação de raios ultravioleta
(VANDER MEER et al., 1982; CAMERON, 1990; CYANAMID, 1999) obrigando os
usuários aplicarem as iscas para várias espécies de formigas em horários com pouca
luminosidade (CAMERON, 1990; ZERHUSEN & RASHID, 1992). Resíduos de
hidrametilona em pastagens onde foram aplicadas iscas para Solenopsis spp, foram
indetectáveis no período de 24 horas da aplicação, indicando a sua instabilidade
(APPERSON et al., 1984). Esta é uma característica considerada indesejável para a
fabricação de iscas formicidas em condições tropicais e subtropicais (FORTI et al.,
1998).
Seu uso para formigas cortadeiras (Atta texana) foi investigado por CAMERON
(1990). Esse autor concluiu que hidrametilona controlou de 80 a 100% das colônias
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embora tenha encontrado muita variabilidade de controle entre colônias. A sua rápida
degradação com a luz solar é a provável explicação para os resultados variados obtidos
por CAMERON (1990), embora MENDONÇA et al., (1987) e NOGUEIRA apud
VILELA (1986) tenham encontrado resultados promissores para o uso desse IA.
Foram realizados outros estudos para avaliar o potencial deste ingrediente ativo
no controle de formigas cortadeiras, do gênero Atta. Os resultados foram ainda mais
inconsistentes, apesar do uso de altas concentrações do IA na formulação e altas
dosagens (MENDONÇA et al., 1987; PAPA et al., 1997; WILCKEN et al., 1998).
Nos E.U.A., existe o produto Amdro®Ant Block (i.a. hidrametilona), registrado
para a formiga saúva, Atta texana, para o qual tem se mostrado ineficaz (GROSMAN,
2009). De acordo com o Texas Forest Service Amdro®Ant Block , i.a. hidrametilona,
apresenta eficiência de somente 30% e há necessidade de mais de uma aplicação,
principalmente para grandes colônias (GROSMAN, 2009). Outra desvantagem é que
esta isca, não deve ser armazenada por longos períodos de tempo, devido a sua vida útil
ser relativamente curta (GROSMAN, 2009).
Apesar de comprovadamente possuir ação retardada para operárias da formiga
lava-pés Solenopsis invicta (WILLIAMS et al., 1980) e para a formiga cortadeira Atta
sexdens rubropilosa (NAGAMOTO, 1998), a hidrametilona também não se mostrou
eficiente para controlar outras formigas: este IA foi usado para Wasmannia
auropunctata, e os resultados não foram satisfatórios (ROQUE-ALBELO et al., 2000;
WETTERER & PORTER, 2003). Mesmo sendo um inseticida de ação retardada, isso
não é suficiente para muitas situações e atribui-se sua ineficiência novamente à sua
rápida

degradação

por

ultravioleta

e

rápida

mortalidade

de

operárias

(KRUSHELNYCKY & REIMER, 1998; HARRIS, 2002).
Apesar de ser um inseticida conhecido a mais de 30 anos, não foi registrado ou
utilizado no Brasil para formigas cortadeiras, certamente pelo fato de não ter se
mostrado eficiente para essas formigas, em função dos inúmeros inconvenientes
relacionados ao IA relatados neste documento. Entre esses inconvenientes a rápida
degradação pela luz solar talvez seja o fator limitante para o uso dessas substâncias
como ingrediente ativo de iscas para formigas cortadeiras.

3.5.7.5 Etiprole e Acetoprole (fenil pirazóis)
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Etiprole (C13H9Cl2F3N4OS – development code: RPA 107382) e acetoprole
(C13H10Cl2F3N3O2S – development code: RPA 115782), são os outros fenil pirazóis que
vem sendo avaliados para uso em formigas cortadeiras (LINK et al., 1999;
NAGAMOTO, 2003; MACBEAN, 2012a e b; BERNARDINI et al., 2014 a e b).
Assim como o fipronil, etiprole e acetoprole possuem ação de contato e são
potentes inseticidas, com baixíssimas DL50 e CL50 para insetos (NAGAMOTO, 2003;
MACBEAN, 2012a e b). No entanto não são de amplo espectro de ação como o fipronil
(MACBEAN, 2012a). O amplo especto do fipronil se correlaciona com a sua limitada
efetividade, com grandes restrições importantes, para insetos sociais e semi-sociais. De
forma inversa, etiprole e acetoprole tem espectro de ação inseticida mais restrita, ou
seja, são efetivos para menos espécies e grupos de insetos praga.
BERNARDINI et al. (2014 a e b), pesquisadores da indústria Bayer
CropScience, consideraram que isca com esse IA (3g/kg; 10 g p.c./m²) é promissor
baseados nos resultados por eles obtidos em Atta laevigata e Atta sexdens rubropilosa,
com eficiência de 90 a 100%. No entanto, LINK et al. (1999) encontraram resultados
não promissores, pois ao contrário do fipronil, padrão do experimento realizado,o
etiprole não atingiu 80% de controle Acromyrmex striatus e teve ação de choque.Mais
estudos, com mais detalhes, e independentes, devem ser feitos com o etiprole, antes que
possa ser recomendado ou descartado.
De qualquer forma, ao que tudo indica etiprole e acetoprole não tem potencial
para no futuro servirem como alternativas efetivas para o controle de formigas
cortadeiras. No momento não estão disponíveis e a eficiência é duvidosa. Não são
promissores.

3.5.7.6 Imidacloprid e Thiamethoxam (neonicotinóides)

O imidacloprid e o thiamethoxam são inseticidas neonicotinóides, os quais
embora tenham também ação de ingestão e sistêmico, possuem grande ação de contato
(FORTI et al., 1998; TOMLIN, 2000), e, portanto, fica indicado que não tem as
características desejáveis para serem utilizados na formulação de isca tóxica (FORTI et
al., 1998; NAGAMOTO, 1998, 2003).

Imidacloprid com fungo entomopatogênico
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Especificamente o imidacloprid, quando em concentrações muito baixas e
associadas com o fungo entomopatogênico Beauveria bassiana ou o Metarhizium
anisopliae, pode alterar o comportamento das formigas aumentando levemente a sua
susceptibilidade a este fungo em operárias isoladas das colônias (SANTOS et al., 2007;
GALVANHO et al., 2013). Porém essa combinação está longe de ser viável para
controle de formigas cortadeiras, pois só aumenta sutilmente a eficiência de produtos
com quase nenhuma efetividade para matar colônias.
Além disso, essas tentativas de se utilizar o imidacloprid em iscas tóxicas,
praticamente todas ficaram limitadas a condições muito diferentes ao uso operacional
em campo, e falharam em ir adiante devido à forte ação de contato que esse inseticida
possui. Essas pesquisas recentes de associação com fungos entomopatogênicos, limitase a estudos comportamentais e que estão muito longe de qualquer viabilidade de
aplicação prática (SANTOS et al., 2007; GALVANHO et al., 2013; FORTI et al.,
1998).
Em estudos desse tipo, no geral, busca se a potencialização dos componentes
ativos, ou seja, um efeito sinérgico: efeito maior do que a soma isolada dos dois ativos
(TAMMES, 1964). Nesse caso em particular, busca-se tornar esses dois produtos
ineficientes isoladamente, em eficientes em conjunto; mas isso não ocorreu, pois o
efeito é apenas aditivo (menor do que a soma da ação de cada ativo, isoladamente).
Além disso, não foi avaliado em colônias. Se for, pura e simplesmente, o ato de matar
operárias isoladas das colônias, como nesses estudos de SANTOS et al. (2007) e
GALVANHO et al. (2013), pouco se acrescenta, pois é infinitamente mais fácil matar
operárias isoladas do que matar pequenas colônias de laboratório, e matar pequenas
colônias de laboratório é muito mais fácil do que matar colônias adultas no campo
(FORTI et al., 1998; NAGAMOTO, 2003). Portanto, pelo menos até o presente
momento, essas tentativas de conjugar entomopatogênico com imidacloprid são: (i)
muito incipientes, e, adicionalmente (ii) os resultados não foram promissores.

Atividade formicida em função do tempo

Conforme já salientado nos itens anteriores, no que se refere ao uso em iscas
tóxicas, é útil avaliar a atividade formicida em função do tempo em operárias isoladas
das colônias, e isso foi feito para o imidacloprid e o thiamethoxam. O primeiro
apresentou substancial, rápida, porém, pouca atividade formicida. Já o thiamethoxam é
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um potente IA, porém com ação muito rápida (NAGAMOTO, 1998, 2003).
Adicionalmente, imidacloprid e thiamethoxam, possuem forte ação de contato (FORTI
et al., 1998; TOMLIN, 2000), portanto, não atendem as características necessárias para
uso em iscas tóxicas. Não são promissores.

3.5.7.7 Avermectinas (lactonas macrocíclicas)

As averrnectinas são lactonas macrocíclicas com propriedades nematicida,
acaricida e inseticida, obtidas da bactéria filamentosa de solo Streptomyces avermitilis
(actinomiceto). As avermectinas foram identificadas em ensaios com produtos naturais
de atividade anti-helmínticas para saúde animal em 1979 (LASOTA e DYBAS, 1991).
O modo de ação das avermectinas nos vertebrados é no canal de cloreto do ácido
gama-aminobutírico (GABA) e nos invertebrados, o mecanismo exato pelo qual os
canais de cloretosão ativados são desconhecidos (LASOTA & DYBAS, 1991). Em
artrópodes (FRITZ et al., 1979; ALBRECHT & SHERMAN, 1987 e MELLIN et al.,
1983) as avermectinas aumentaram a permeabilidade do músculo aos íons cloreto,
conseqüentemente reduzindo o potencial excitatório e a resistência a entrada de
impulsos, acreditando que isso seja causado pela redução da permeabilidade da
membrana celular. LOFGREN & WILLIAMS (1982) constataram que a avermectina
B1a mostrou-se um potente inibidor de reprodução das rainhas de formiga lava-pé
Solenopsis invicta Buren em baixa concentração (0,0025%) em óleo de soja. Esse
inseticida também causou baixa mortalidade de operárias em concentrações acima de
0,025% e apresentou bons resultados em testes de campo.
Posteriormente GLANCEY et al. (1982) descreveram os efeitos histológicos da
avermectina sobre o sistema reprodutor de rainhas de Solenopsis invicta. Eles
observaram células irreversíveis e danos nos tecidos dos ovários das rainhas. Os danos
incluíram hipertrofilia do epilético escamoso e porose do núcleo das células nutrizes.
Nenhuma redução no tamanho dos ovários ou eliminação das células nutrizes foi
constatada.
As avermectinas têm mostrado alta atividade contra formigas lava-pé e segundo
LASOTA & DYBAS (1991) possuem potencial de uso como tóxico de ingestão,
resultando na esterilização de rainhas e na gradual destruição de população de operárias.
Embora esses autores acreditem nesses fatos, nós preferimos dizer que a
avermectina pode reduzir a população de operárias nas colônias de lava-pé, devido a
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resposta de ação retardada do inseticida, muito embora ensaios de campo com
avermectina 0,07% em óleo de soja, reduziu a população em 87% (LOFGREN &
WILLIAMS, 1982 e WILLIAMS, 1985). Mesmo em estudos de laboratório a
mortalidade de operárias e a redução do número delas foi muito variável, com 71 a
100% de mortalidade depois de 112 dias do tratamento (WILLIAMS, 1983 e 1985).
Apesar de inúmeros autores atribuírem às avermectinas um modo de ação
retardada, existem evidências que avermectinas atuam bem mais rápido que
dodecacloro e sulfluramida em Camponotus pennsylvanicus, bem como, a avermectina
não atua numa ampla faixa de concentração (REID & KLOTZ, 1992) e tem ação de
contato para Atta (NOGUEIRA et al., 1995).
Avermectinas são ambientalmente aceitas porque são usadas em baixas
concentrações e rapidamente perdem-se no ambiente, não acumulando-se nas cadeias
tróficas (LASOTA & DYBAS 1991). Sabe-se que as avermectinas B1a e B2a degradam
rapidamente quando aplicado em camada muito fina sobre superfícies, independente da
presença da luz. No entanto, a presença da luz acelera a degradação, resultando numa
meia vida de 4 a 6 horas (MAcCONNELL et al., 1989). Avermectinas degradam-se na
presença de luz ultra-violeta, na água exposta a luz solar e quando dissolvidas em
solventes orgânicos (LASOTA & DYBAS, 1991; WISLOCKI et al., 1989 e MROZIK
et al., 1988). No solo, o produto degrada-se no mínimo em 13 outros produtos, com
meia vida que variam de 20 a 47 dias (BULL et al., 1984).
Levando-se em conta as características físico-químicas das avermectinas,
provavelmente o produto comercial não teria estabilidade suficiente para ser
comercializado, pois a sua rápida fotodegradação no ambiente poderia comprometer a
eficiência da isca.
Talvez, por causa das características anteriormente descritas, CAMERON (1990,
1995), não tenha tido sucesso quando experimentou iscas com avermectina para Atta
texana e nem VILELA (1986) para colônias de Atta e Acromyrmex no Brasil. Em
operárias de A. sexdens rubropilosa, esse inseticida provocou mortalidade maior que a
testemunha em três concentrações testadas, apresentando mortalidade concentrada nos
primeiros dias, mas sem atingir 90% (NAGAMOTO, 2003), sendo, portanto incluído na
classe I de ação formicida (NAGAMOTO et al., 2004, 2007). Resultados semelhantes
foram obtidos para Solenopsis invicta (LOFGREN & WILLIAMS, 1982). Esse IA não
matou colônias de laboratório. Também pode-se observar o processo de detoxificação,
ou seja, as formigas cortadeiras podem metabolizar esse inseticida que gradativamente
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deixa de matar as operárias, o que vem reforçar sua baixa eficiência (NAGAMOTO,
2003).
O abamectin tem, também, ação sobre a fertilidade das rainhas se for feita
aplicação direta nas rainhas (ANTUNES et al., 2000), porém o contato direto de iscas
com as rainhas não pareceu ser substancial em colônias, provavelmente pela ausência de
trofalaxia entre operárias e rainhas e pelas rainhas se alimentarem basicamente só de
fungo cultivado. Ao contrário de outras espécies de formigas-praga, um IA só é
eficiente para formigas cortadeiras se possuir ação retardada em operárias adultas
(CHERRETT et al., 1986; FORTI et al., 1998; NAGAMOTO, 1998, 2003;
NAGAMOTO et al., 2004, 2007).
Os trabalhos feitos com avermectinas para controle de formigas cortadeiras não
esclarecem quais componentes principais ou homólogos os autores experimentaram (por
exemplo; B1a, A1a ou A2a etc.). Essa observação é extremamente importante pais cada
uma tem características inseticidas diferentes e a avermectina B1a foi desenvolvida para
proteção de plantas, muito embora sabemos que para determinados insetos a
averrnectina B2a tem maior atividade (LASOTA & DYBAS, 1991). Além disso,
conforme as informações já expostas anteriormente, as avermectinas não têm
apresentado bons resultados para o controle de formigas cortadeiras, de forma que muita
pesquisa básica precisa ser efetuada antes do produto ser testado no campo.
Daí a necessidade premente de se pesquisar com mais critérios, para formigas
cortadeiras, as avermectinas. Com os resultados de pesquisa que dispomos hoje para
formigas cortadeiras, podemos dizer que o futuro das avermectinas não parece nada
promissor para controle.

3.5.7.8 Spinosad (lactonas macrocíclicas)

A utilização do spinosad, uma nova classe de inseticida considerada de baixo
risco, ativa a enzima acetilcolinesterase e prolonga as respostas da acetilcolina,
estimulando o sistema nervoso do inseto (California Department of Pesticide Regulation
2002). Colônias de Solenopsis invicta não foram mortas quando tratadas com iscas a
base de Spinosad em laboratório e em campo apresentou eficiência de 17% (OI & OI
2006). Como a distribuição do Spinosad pelas formigas é feito por trofalaxia (BARR,
1997), o tamanho da colônia e a taxa de forrageamento pode influenciar na eficácia
desse produto (OI & OI 2006). Ninhos de formigas cortadeiras, principalmente do
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gênero Atta, são de grandes dimensões, e controle não é eficiente ao se matar soldados e
operárias da colônia, e mesmo colônias pequenas podem sobreviver (FORTI &
NAGAMOTO, observações pessoais). Enquanto a rainha continuar viva e, após a
colônia passar por um período de declínio, retornará à atividade normal, num processo
semelhante ao que acontece na aplicação de formulação pó-químico (MARICONI et al.,
1981). Além disso, a aplicação de Spinosad pode reduzir a densidade de freqüência de
outros grupos de formigas (não cortadeiras) em plantios de milho (PEREIRA et al.,
2010).

3.5.7.9 Oxicloreto e Cloreto de cobre (inorgânicos)

A idéia de que o oxicloreto de cobre poderia ser utilizado no controle de
formigas cortadeiras foi divulgada por LOECK & NAKANO (1984), NAKANO et al.
(1984) e NAKANO et al. (1987). Já no final de 1987 e início de 1988, estas substâncias
foram experimentadas em condições de campo, na formulação de isca granulada, para
controle de Atta sexdens rubropilosa e Atta laevigata, verificando-se que a isca com
esse princípio ativo não apresentou nenhuma eficiência no controle (GUASSU &
CROCOMO, 1989). Paralelamente, desenvolviam-se bioensaios em laboratório com
inúmeros outros possíveis ingredientes ativos, tais como o ácido bórico, bórax, cloreto
de potássio, sulfato de potássio e oxicloreto de cobre, sendo o resultado altamente
preocupante, pois as colônias que haviam sido utilizadas como controle e tinham
recebido isca sem ingrediente ativo, também morreram (FORTI et al., 1993).
Começou-se a investigar porque as colônias que receberam isca sem ingrediente
ativo morreram. Amostras de iscas foram submetidas às análises de resíduos e
verificou-se que existiam quantidades muito pequenas de dodecacloro, tanto nas iscas
sem ingrediente ativo, como naquelas com ácido bórico, bórax, cloreto e sulfato de
potássio e oxicloreto de cobre (FORTI et al., 1993). Estava claro que as formigas
morreram devido à contaminação pelo dodecacloro, pois as iscas haviam sido
confeccionadas em equipamento industrial que formulava a isca comercial.
Outra evidência de contaminação com dodecacloro eram os sintomas de
intoxicação e morte das operárias. Além disso, analisando os relatos de NAKANO et al.
(1987) sobre a paralisação da atividade de corte em colônias tratadas com oxicloreto de
cobre temos a nítida impressão da contaminação com dodecacloro. Esses autores
mencionam que as colônias tratadas com oxicloreto de cobre param de cortar e
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transportar as folhas entre 18 e 38 dias, enquanto aquelas com dodecacloro em torno de
8 dias. A partir desse momento, começou-se a desenvolver um projeto com oxicloreto
de cobre para investigar sua ação inseticida, defendida por LOECK & NAKANO
(1984).
Inicialmente, tentou-se elaborar uma curva de DL50 com o cloreto de cobre
aplicado na cavidade oral das formigas, sem nenhum sucesso, pois a mortalidade foi
muito baixa (FORTI et al., 1993). Concomitantemente foram feitos bioensaios em
laboratório com iscas formuladas em equipamento piloto, utilizando oxicloreto de cobre
nas concentrações de 0,2 a 0,8 e nenhuma colônia morreu. A propósito, as iscas de
oxicloreto de cobre formuladas em equipamento industrial apresentaram quantidades
variadas de dodecacloro, mas em concentração muito baixa. Portanto, acreditamos que
os resultados bastante variados de mortalidade de colônias, tratadas com o cobre,
obteve-se devido ao fato das iscas conterem diferentes concentrações de dodecacloro.
Ficou comprovado a ineficiência do cobre nas formas de oxicloreto e cloreto
para matar formigas cortadeiras (FORTI et al., 1993, 1998).
3.5.7.10 Ácido bórico (inorgânicos)

O ácido bórico causa mortalidade de operárias de A. sexdens rubropilosa, mas
não controla a colônia (TAKAHASHI-DEL-BIANCO 2002; FORTI & NAGAMOTO,
dados não publicados). SUMIDA et al. (2010) também verificaram menor
sobrevivência de operárias dessa espécie, mas tratou-se de apenas em ensaios in vitro de
operárias isoladas das colônias, submetidos a tratamentos com ácido bórico com
diferentes concentrações. A eficiência no controle de colônias é zero (FORTI &
NAGAMOTO, dados não publicados), portanto não há indício algum de que esse IA
possa ser eficiente para o controle de formigas cortadeiras.

3.5.7.11. RCIs (incluindo inibidores da síntese de quitina)

Vários outros produtos químicos visando o controle de formigas cortadeiras
foram ou estão sendo pesquisados. Neste contexto, encontramos os testes de laboratório
e campo com os reguladores de crescimento de insetos (RCIs) em diferentes gêneros de
formigas. O uso de reguladores de crescimento como eficiente controlador de insetos
reside no fato de pesquisadores considerarem que estes produtos atuam competindo em
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enzimas finais, as quais estão sintetizando a quitina (KER, 1978), desta forma o efeito
atuaria na redução desta, proporcionando má formação de operárias e até mesmo
esterilizando as rainhas.
Os RCIs testados para formigas cortadeiras como fenoxycarb, pyriproxyfen,
diflubenzuron, teflubenzuron, tidiazuron, tefluron, prodrone, methoprene não causaram
mortalidade em colônias de formigas cortadeiras e os resultados não diferiram das
testemunhas (FORTI et al., 1998; NAGAMOTO et al., 2004; NAGAMOTO et al.,
2007).

3.5.7.11.a Diflubenzuron (inibidor da síntese de quitina)

Quanto ao modo de ação, a interferência bioquímica mais comumente difundida
é que a ação do diflubenzuron é diretamente na cadeia biossintética da quitina (POST &
MULDER, 1974; MARKS & SOWA, 1976; VERLOOP & FERREL, 1977; HAJJAR &
CASIDA, 1978, 1979; VAN ECK, 1979; VAN ECK & OPPENOORTH, 1980;
MITSUI et al., 1981). Parece que o efeito do diflubenzuron é particularmente sobre a
enzima quitinassintetase, fato este só explicado pelo acúmulo de uridína difosfato-Nacetilglucosamina (UDPAGA) (DEUL et al., 1978).
Outra modificação no corpo dos insetos atribuída ao diflubenzuron é a alteração
da permeabilidade da membrana celular que pode explicar uma deposição deficiente da
cutícula. Este fato auxiliou na compreensão do modo de ação do produto PH6040
(diflubenzuron) o qual impede a incorporação da timidina no DNA (DELOACH et al.,
1981). Por outro lado, a enzima quitinasintetase do micélio do fungo Saccharomyces
cerevisiae é indiferente à ação do diflubenzuron.
Pesquisas mostraram que o diflubenzuron tem interferência sobre a composição
da hemolinfa (BARONIO e PASQUALINI, 1984). Não podemos, com as pesquisas
feitas até hoje, tirar uma conclusão definitiva sobre a ação do diflubenzuron nos insetos
e até podemos acreditar que o seu efeito não pode ser atribuído somente sobre a
biossíntese de quítina, como muitos pesquisadores sustentam até hoje. Assim sendo, não
podemos classificar o diflubenzuron como um regulador de crescimento dos insetos. O
efeito de substâncias como os reguladores de crescimento e o diflubenzuron foi sobre o
desenvolvimento larval e sobre as castas da formiga lava-pé, não sendo tóxico aos
adultos (VINSON & ROBEAU, 1974; BANKS, 1990). Por outro lado, KRUGER &
SCHUMANN (1993) registraram altas mortalidades de operárias em colônias de
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Leptothorax acervorum tratadas com diflubenzuron. Porém, não foram feitas avaliações
suficientes para testar o efeito do diflubenzuron sobre as formigas lava-pé (LOFGREN,
1986), talvez pelo fato de ser uma substância extremamente insolúvel.
NAGAMOTO (informação pessoal) experimentou o diflubenzurom em diversas
concentrações sobre operárias adultas de Atta sexdens rubropilosa e não conseguiu
mortalidade diferente da testemunha. Em outras observações, o efeito de altas
concentrações do diflubenzurom sobre colônias de Atta não alterou a população de
larvas e pupas. O diflubenzuron também foi testado em colônias de formigas cortadeiras
do gênero Atta, em condições de laboratório (FRANK & HADEN, 1989 e 1991;
CRISPOLIN et al., 1989; LINK & COSTA, 1993) tendo apresentado boa eficiência.
Outros autores (PACHECO et al., 1989; LOECK et al., 1993) também testaram
diflubenzuron e relataram que que este IA apresentou boa eficiência. Por outro lado,
esta eficiência, foi contestada (COSTA et al., 1993 a e b). Esta contradição com relação
à eficiência formicida do diflubenzuron, acentua-se mais sabendo que este IA oferecido
diretamente para as operárias de A. sexdens piriventris, aumenta sua longevidade
(BRANCHER et al., 1991). Como foi comentado inicialmente, os reguladores de
crescimento de insetos, são considerados atuantes no processo de formação da quitina,
entretanto alguns pesquisadores consideram-no como letal ao crescimento do fungo
cultivado pelas formigas (FRANK & HADEN, 1991; LOECK et al., 1993).
Posteriormente, nos testes de eficiência, realizado com vários reguladores de
crescimento em diferentes concentrações, sobre Atta sexdens rubropilosa em
laboratório, também não se detectou efeito positivo no controle (FORTI et al., 1998;
FORTI et al., dados não publicados). Assim sendo, apesar dessa substância ter sido
considerada como formicida e fungicida para o controle de formigas cortadeiras,
acredita-se que essas afirmações não possuem base científica suficiente para sustentar a
condição do diflubenzuron ser um bom formicida para controle de Atta e Acromyrmex.
Em colônias de Atta sexdens rubropilosa, sob condições de laboratório, foram
oferecidas iscas contendo diflubenzuron a 40 ppm, 200 ppm e 1200 ppm. Todas as
colônias receberam 0,5g de isca, sobrevivendo até 120 dias e nenhuma alteração foi
observada na população. Em outro experimento, ofereceu-se diflubenzuron a 400 ppm
para outras colônias de A. sexdens rubropilosa e também estas sobreviveram sem
qualquer alteração na estrutura da população (FORTI & NAGAMOTO, não publicado).
Esses fatos também foram constatados para colônias de Solenopsis sp que receberam
substâncias reguladoras de crescimento, as quais podem sobreviver um ano ou mais,
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apesar da população estar diminuindo, enquanto no campo existem relatos de colônias
que sobreviveram quatro a seis meses (BANKS, 1990). Adicionalmente, NAGAMOTO
et al. (2007) não verificaram nenhuma atividade inseticida sobre operárias adultas.
Apesar do modo de ação ainda não ser muito bem conhecido, podemos
considerar que seu suposto efeito sobre a quitina deveria alterar a população jovem da
colônia de formigas cortadeiras, no entanto, esta alteração não foi constatada. Da
mesma maneira, se sua ação dá-se na permeabilidade da membrana celular, dificultando
a deposição da cutícula, a qual deveria alterar a população jovem da colônia, o que não
foi observado. Por outro lado, se este produto age na composição da hemolinfa,
acredita-se que ele possa ter ação sobre jovens e adultos, no entanto, não existem
evidências experimentais comprovando tal modo de ação.
Os efeitos do diflubenzuron nas colônias das formigas cortadeiras não são muito
animadores. Inicialmente, devemos considerar que os melhores tóxicos descobertos para
matar formigas cortadeiras, como a sulfluramida, possuem ação letal sobre os adultos
em poucos dias, não ocorrendo o mesmo com o diflubenzuron. Além disso, podemos
observar que o diflubenzuron aparentemente não tem efeito letal sobre a população de
formigas, nem jovens e nem adultas e muito menos sobre o fungo que cultivam.

3.5.7.11.b Fenoxycarb (análogo do hormônio juvenil)

Fenoxycarb é uma substância do grupo químico dos carbamatos, mas que tem
propriedade de ser um regulador de crescimento, diferente dos outros carbamatos que
inibem a ação da colinesterase. O modo de ação do fenoxycarb nas formigas lava-pés é
desconhecido (GLACEY & BANKS, 1988). Esse carbamato, em Solenopsis spp e
Pheidolemegacephala intoxica larvas e pupas, reduz ou cessa a produção de ovos pela
rainha e pode ainda alterar a diferenciação de castas (BANKS et al., 1988; BANKS,
1990 e REIMER et al.,1991).
Esse inseticida foi registrado em 1985 nos Estados Unidos da América do Norte
com o nome comercial de Logic para o controle de Solenopsis invicta e S. richteri
(GLANCEY & BANKS, 1988). Por ser um produto ambientalmente seguro, foi
utilizado nos USA em aplicações em grande escala para Solenopsis invicta (BANKS,
1986), bastando apenas uma aplicação (PHILLIPS JUNIOR & THORVILSON, 1989).
Colônias de Solenopsis tratadas com fenoxycarb podem ter formigas ativas até 5
semanas ou mais depois do tratamento.
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Fenoxycarb (0,1; 0,5 e 1,0%) testado em colônias de Atta sexdens rubropilosa,
em três experimentos consecutivos, mostrou-se ineficiente no controle, sendo que
nenhuma colônia morreu até 120 dias de experimentação em condições de laboratório
(FORTI & NAGAMOTO, não publicado). CAMERON (1990) também experimentou o
fenoxycarb (1%) para Atta texana e não foi promissor no controle apresentando baixa
mortalidade de colônias. É interessante notar que o fenoxycarb formulado em iscas para
formigas cortadeiras não causou nenhuma rejeição pelas operárias, sendo muito bem
aceitas, embora GLANCEY et al. (1990) tenham notado repelência para Pheidole
megacephala.
Mais recentemente (FORTI & NAGAMOTO, não publicado) testaram
fenoxycarb 2% em formulação pó para Atta sexdens rubropilosa em laboratório, e nem
dessa forma as colônias apresentaram qualquer alteração de crescimento, sobrevivendo
por mais de 12 meses. Fenoxycarb aplicado em iscas para formigas lava-pé alterou o
tecido dos ovários das rainhas, causando retroregressão (GLANCEY et al., 1990),
entretanto, esse fato não foi estudado em rainhas de Atta sp e Acromymex ssp.
Segundo BANKS (1990) muitos reguladores de crescimento de insetos foram
testados para controlar Solenopsis spp, mas poucos apresentaram ação eficaz, e nos
últimos tempos apenas fenoxycarb e pyriproxyfen tem se mostrado eficazpara
Solenopsis.
Não sabemos exatamente o que acontece com os reguladores de crescimento e
nem porque de sua ineficiência no controle de formigas cortadeiras. No entanto,
podemos levantar a hipótese de que possivelmente o fungo das formigas cortadeiras
degrada esses compostos ativos, além de não serem tóxicos aos adultos e muito menos
ocorrer a contaminação das larvas por trofalaxia, pois este não foi encontrado em larvas
(FORTI et al., 1993).

3.5.7.11.c Pyriproxyfen (análogo do hormônio juvenil)

Estudos recentes utilizando pyriproxyfen têm mostrado que esta substância não
causa mortalidade de formigas cortadeiras, e não afeta a reprodução da rainha na
medida em que a mudança da posição e viabilidade dos ovos tem sido considerada
(FORTI, 2001).
Há evidências de que as substâncias que atuam como inibidores de reprodução,
por exemplo, as avermectinas e reguladores de crescimento, tais como methoprene,
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hydroprene, fenoxycarb, pyriproxyfen, diflubenzuron e outros não são eficientes para as
formigas cortadeiras, porque sugere-se que o jardim de fungo age como um "filtro"
realizando a detoxificação dessas substâncias. Essa evidência foi observada por LITTLE
et al. (1977), quando o análogo do hormônio juvenil (altozar) foi testado em Atta
sexdens em placas de Petri, sem o jardim de fungo, ocorrendo mortalidade de adultos e
larvas, além de um desenvolvimento pupal bastante afetado (LITTLE et al., 1977). No
entanto, quando o tóxico foi introduzido em colônias intactas foi ineficiente. A presença
do jardim de fungo “protege” as formas jovens possivelmente pela detoxificação, já que
tanto as larvas como os adultos ingerem o fungo cultivado: Leucoagaricus
gongylophorus

3.5.7.11.d Demais RCIs

Os produtos com propriedades reguladoras de crescimento de inseto têm
apresentado resultados contraditórios quanto sua eficiência no controle de formigas
cortadeiras e outras. Grande parte dos estudos tem se realizado em Solenopsis sp,
demonstrando interferência quantitativa na população da prole levando a colônia à
morte (BANKS et al., 1978; BANKS et al., 1983; PHILIPS et al. ,1985; BANKS, 1986;
KRUGER & SCHUMANN, 1993). Podem ainda causar alterações morfológicas nas
asas dos machos e fêmeas destinados à reprodução, bem como modificar sua proporção
na colônia (BANKS et al., 1978). Essas substâncias podem provocar alterações
morfológicas em machos e fêmeas, porém, não esterilizam a rainha (BANKS, 1983;
GLANCEY et al., 1990).
Na pesquisa de BANKS et al. (1978), dos 26 reguladores de crescimento de
insetos (RCI) administrados na via isca para colônias de Solenopsis invicta, 14 afetaram
negativamente as formas jovems, 8 mataram uma ou mais colônias, dos quais os 4
melhores IAs mataram cerca de 75%: AI3-36206, AI3-36206, AI3-36093, e AI3-35477.
O AI3-36206 foi adquirido pela empresa Stauffer, codificado como MV-678 e a isca
com esse IA foi registrado na EPA (United States Environmental Protection Agency)
em 1983 com o nome comercial de Prodone®; porém, esse produto deixou de ser
comercializado alguns anos depois (WOMACK, 2006).
Apesar dos resultados promissores para Solenopsis sp, o efeito deste produto no
controle de Atta sexdens não é satisfatório, especialmente sobre a prole, tanto que seu
uso no campo tem eficiência duvidosa (LITTLE et al., 1977). O mesmo foi observado
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para Atta capiguara, tendo resultado pouco satisfatório no seu controle (NAKANO et
al., 1987).
A eficiência de alguns reguladores de crescimento de insetos (RCI) e substâncias
inibidoras de síntese de quitina é contraditória na literatura, especialmente para formigas
cortadeiras (FORTI et al., 1998), mas também para outras formigas (e.g. Solenopsis
spp.) (BANKS, 1986).
Os RCIs testados para formigas cortadeiras como fenoxycarb, pyriproxyphen,
diflubenzuron,

teflubenzurom,

tidiazurom,

teflurom

(teflubenzuron),

prodrone,

methoprene não causaram mortalidade nas colônias de formigas cortadeiras (FORTI et
al., 1998; NAGAMOTO et al., 2004; NAGAMOTO et al., 2007). Estudos com
pyriproxyphen demonstraram que essa substância não provoca mortalidade das
formigas cortadeiras, e não afeta a reprodução da rainha, alterando a postura e a
viabilidade dos ovos (FORTI, 2005). Para as formigas cortadeiras, o diflubenzuron não
tem atividade formicida alguma nem provocou efeito algum em colônias de laboratório
(FORTI et al. 1998; NAGAMOTO et al. 2007). Assim, no caso específico das formigas
cortadeiras, pode-se concluir então que, na verdade não há contradição, e que esses
produtos são de fato, ineficientes.
Existem evidências que essas substâncias que atuam como inibidores de
reprodução, não são eficazes para as formigas cortadeiras, já que o jardim de fungo age
como “filtro” fazendo a detoxificação dessas substâncias. Essa evidência foi observada
quando o análogo do hormônio juvenil (altozar) foi testado em Atta sexdens em placas
de Petri, sem o jardim de fungo, ocorrendo mortalidade de adultos e larvas, além de um
desenvolvimento pupal bastante afetado (LITTLE et al., 1977). No entanto, quando o
tóxico foi introduzido em colônias intactas foi ineficiente. A presença do jardim de
fungo “protege” as formas jovens possivelmente pela detoxificação, já que tanto as
larvas como os adultos ingerem o fungo cultivado.

3.5.7.12 Outros ingredientes ativos (Ias)
Vários outros IAs estão sendo, ou foram avaliados, em operárias de A. sexdens
rubropilosa in the Laboratory of Social-Pest Insects (LISP), FCA, UNESP, Botucatu:
closantel, cloreto de potássio, sulfato de potássio, diafenthiuron, endossulfam, criolita,
thiodicarb, propoxur, indoxacarb, emamectin benzoato, cyhexatín, hexythiazox,
acetamiprid, lufenuron, cartap, pyridabem, fenpyroximate, metan, nitnipyram-branco,
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nitnipyram-amarelo, bifenazate, tetradifon, pymetrozine, azocyclotin, fenbutatin,
diafentiuron, phyraphentition, tetraclorvinphos, dinotefuran, amitraz, chlorfenapyr,
cyantraniliprole, flufenoxuron, rynaxypyr, metan+hexythiazox, pyridaben+dinotefuran,
phyrphention+imidacloprid,

sesamin,

buprofezin,

etoxazole,

fenpyroximate,

flufenoxuron, metan, pyridaben (L.C. FORTI, comunicação pessoal). De forma geral,
esses IAs não apresentaram potencial para uso em iscas tóxicas para formigas
cortadeiras.

3.6 Conclusões sobre controle químico

Embora seja desejável que outros métodos e produtos sejam desenvolvidos e
utilizados no controle químico de formigas cortadeiras, atualmente, o uso da isca tóxica
com IA com ação retardada numa ampla range of concentrations, é suficiente, viável e
efetiva. É desejável que novos IAs sejam desenvolvidos e disponibilizados para a
substituição da sulfluramida, o IA mais utilizado. Porém, é extremamente difícil e
demorado se desenvolver novos IAs ou produtos que sejam altamente viáveis e
eficientes no de controle de formigas cortadeiras, a ponto de ser possível substituir a
sulfluramida.
Essa situação é semelhante ao que ocorreu no passado para outras formigas.
Mas, ressalta-se que é muito mais difícil desenvolver IAs ou produtos para controlar
formigas cortadeiras do que qualquer outra espécie de formiga praga, pois esterilizantes
de rainhas não funcionam, nem reguladores de crescimento ou inibidores de síntese de
quitina. As causas dessa grande dificuldade ainda estão longe de ser bem elucidadas,
mas provavelmente estão relacionadas com a associação simbiótica das fomigas com
seu fungo mutualístico e outros microorganismos. Muitos e mais aprofundados estudos
básicos que suportem pesquisas aplicadas, devem ser realizados a fim de que essas
questões sejam melhor compreendidas e, quem sabe, possibilitar o uso de RCIs no
controle de formigas cortadeiras.
Ressalta que, atualmente: (i) uma boa eficiência é de pelo menos 80% de
controle de colônias em condições de campo, aonde ocorrem colônias adultas; (ii) o
sucesso de testes preliminares em pequenas colônias de laboratório, muitas vezes não se
repete em campo, especialmente se a experimentação não for feito em única aplicação; e
(iii) o parâmetro mortalidade de operárias isoladas da colônia é um resultado
extremamente incipiente, pois muito raramente um produto que provoque 100% de
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mortalidade em operárias isoladas das colônias chega a matar colônias em condições de
campo. Desde o sucesso na substituição do dodecacloro por sulfluramida no início dos
anos 1990, a busca por novos IAs não produziu efeitosaté agora, apesar dos muitos
esforços.Desenvolver produtos que sejam altamente eficientes e viáveis é realmente um
desafio técnico e científico extremo.
O controle químico com iscas tóxicas ainda é o único que apresenta tecnologia
disponível para controlar as formigas cortadeiras dos gêneros Atta e Acromyrmex com
viabilidade técnica, econômica e operacional. As iscas tóxicas utilizam ingredientes
ativos em muito baixa concentração (por exemplo, sulfluramida a 0,3%), na forma de
pellets. Além da alta eficiência, apresenta grande vantagem em relação aos outros
métodos, como baixo custo, alto rendimento e reduzida periculosidade ao homem e ao
meio ambiente. A sulfluramida é entre os principios ativos, o único que apresenta todas
as características necessárias para o bom funcionamento como isca tóxica, o que a
coloca como única opção eficiente para o controle de formigas cortadeiras
(CAMERON, 1990; FORTI et al., 2007; NAGAMOTO et al., 2007; DELLA LUCIA et
al., 2014), assim sendo, sua manutenção é muito importante, e se a produção da
sulfluramida for descontinuada poderá levar a um retrocesso perigoso no controle de
formigas cortadeiras, como o aumento da população da praga e consequentemente um
grande prejuízo ao agronegócio brasileiro.

4. ISCAS ORGÂNICAS

4.1 Iscas orgânicas baseadas em arroz

Em algumas pequenas propriedades rurais na Argentina, é uma prática comum o
uso de grãos de arroz visando o controle de Acromyrmex lundii (SALUSO &
ANGLADA, 2010). Estudos preliminares no campo indicaram que iscas a base de
grãos de arroz são altamente atrativos para as formigas dessa espécie, no entanto, não
demonstrarameficácia no controle (ANGLADA et al., 2010). Posteriormente, optou-se
continuar os estudos utilizando-se arroz quebrado, arroz quebrado + suco de laranja e
arroz quebrado aplicado em doses crescentes. Nesses estudos os tratamentos baseados
em arroz quebrado, a eficiência foi nenhuma, muito diferente das iscas com inseticida
químico padrão (SALUSO & ANGLADA, 2010; ANGLADA et al., 2013).
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CARRERE (2006) também concluiu que o arroz apenas evitou que as formigas
continuassem cortando as plantas, e não teve efeito nenhum para matar o jardim de
fungo.
Dessa forma, o uso de grãos de arroz em iscas para o controle de formigas
cortadeiras não apresentou nehum resultado prático, pois aspesquisas apontaram que
estes não têm eficiência para controle das mesmas.

4.2 Iscas orgânicas baseadas em levedura de cerveja

As iscas a base de levedura de cerveja não foram o melhor tratamento para
Acromyrmex lundii, como podemos constatar no texto de BORGETTO (2009; 2010). O
qual conclui que as iscas a base de sulfluramida foi o tratamento mais eficaz. Esses
resultados também foram confirmados por COLL (2003) e ANGLADA et al. (2010).
SALUSO & ANGLADA (2010) relataram que o tratamento com isca inseticidapadrão
apresentou melhor resultado e menor atividade de formigas. Essas pesquisas com iscas
orgânicas baseadas em leveduras de cerveja são pesquisas incipientes e não detalham
como foram realizados os experimentos, a falta de detalhes das pesquisas aliado a falta
de referências na literatura a respeito de iscas orgânicaspara formigas cortadeiras
baesadas em levedura de cerveja, dificultauma análise mais completa a respeito dessas
iscas.

4.3 Isca registrada para agricultura orgânica com compostos secundários de
plantas

Esse produto é uma isca granulada formulada a partir da parte aérea da planta
Tephrosia candida (AGROFIT, 2015). Esta isca comercial está registrada no MAPA
para o controle de Atta laevigata e Atta sexdens rubropilosa para uso na agricultura
orgânica (AGROFIT, 2015). Produtos para a agricultura orgânica não necessitam de
comprovaçãode eficiência agronômica para serem registrados no MAPA. Cabe salientar
que o mesmo produto registrado no MAPA para uso na Agricultura convencional, teve
seu registro suspenso por não apresentação de laudos de que comprovassem a eficiência
agronômica desta isca formicida. Além disso, na recomendação de aplicação do produto
cita que caso se verifique o transporte de massa verde pelas formigas após 3 dias, devese repetir a aplicação, em numero que pode variar de 3 a 5 aplicações. Assim sendo, o
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produto é aplicado varias vezes até saturar o formigueiro. Essa prática é inviável em
escala operacional.
O controle total do formigueiro pode demorar até 60 dias (AGROFIT, 2015).
Essa recomendação de reaplicação a partir do 3º dia inexiste para os outros métodos de
controle (AGROFIT, 2015). Normalmente, uma única aplicação de um bom produto é o
suficiente para controlar a grande maioria das colônias e só se sugere no máximo um
eventual repasse. Portanto, mesmo que esse produto seja realmente eficiente para
agricultura orgânica o mesmo não pode ser recomendado para grandes áreas. Dessa
forma, as iscas orgânicas a base de Tephrosia candida, pode, no máximo, ser
recomendada para casos muito específicos e restritos, por exemplo, na agricultura
orgânica; e ainda assim, tendo que assumir que é mesmo eficiente, aspecto o qual ainda
deve ser melhor investigado uma vez que são escassos na literatura estudos científicos,
que comprovem a eficiência desse produto para estas formigas.
Ensaio realizado em colônias de formigas cortadeiras, em laboratório (FORTI,
2009, comunicação pessoal), resultou em nenhuma mortalidade das colônias tratadas
com essa isca formicida.
Experimento em campo com colônias de Atta laevigata realizado em ViçosaMG (ZANUNCIO, 2009- Comunicação Pessoal), resultou em eficiência de apenas 10%.
Dessa forma é necessário analisar com cuidado o uso de novos produtos, tendo
em vista os muitos erros ocorridos no passado (NAGAMOTO et al., 2004, 2007;
SCHOEREDER et al., 2012).

5. OUTROS PRODUTOS

5.1 Terra diatomácea

A terra diatomácea (TD) é formada por depósitos de algas unicelulares
fossilizadas, rica em dióxido de sílica. Apresenta-se na forma de um pó, de fina
granulação, cujas partículas, possuem capacidade de absorção de lipídios epicuticulares
de insetos possui também ação abrasiva na cutícula, agindo assim na permeabilidade da
cutícula ocasionando assim a perda de água e a conseqüente morte por dessecação. TD é
um inseticida de baixa toxicidade, geralmente utilizado para o controle de pragas em
produtos armazenados e em casas e jardins (QUARLES, 1992).
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A associação de terra diatomácea pode aumentar a ação de entomopatógenos ou
inseticidas químicos sintéticos (QUARLES, 1992; BRINKMAN & GARDNER 2001;
DREES et al., 2006), porém não o suficiente para um controle em campo de qualquer
inseto social. A mortalidade de Solenopsis invicta, expostas a terra de diatomáceas, foi
de apenas 29% após 10 dias (BRINKMAN & GARDNER 2001).
TD é tipicamente de ação de contato e não eliminou colônias tratadas de
Solenopsis (DREES et al., 2006), o que não é surpreendente, pois nenhum inseticida
sólido ou líquido (não nebulizado) de ação de contato apresentou boa eficiência no
controle de formigas cortadeiras. No caso de formigas cortadeiras, RÍOS DE SALUSO
(2010) e FERREIRA-FILHO et al., (2015) verificaram que a TD em doses entre 1,0 a
50.0 g/m2, em experimentos de campo,a eficiência foi muito baixa, similar ao
tratamento controle, sendo que no tratamento padrão (isca formicida), a eficiência foi de
94,54%.
Terra diatomáceamostrou-se ineficiente no controle de colônias Attasexdens
rubropilosa, em condições operacionais (FERREIRA-FILHO et al., 2015). RÍOS DE
SALUSO (2010) também destaca que os tratamentos com inseticidas químicos foram
mais eficientes do que o tratamento com terra de diatomáceasem pulverização para
ninhos de Acromyrmex lundi.
Apesar dos esforços investidos em pesquisas para desenvolver novos produtos
para controle de formigas cortadeiras, os estudos com terra diatomácea não produziram
resultados que possam ser utilizados na prática, em regime operacional para o controle
de formigas cortadeiras.

5.2 Calcário

RAVNBORG et al., (2001) e RAVNBORG & WESTERMANN (2002)
sugeriram controlar Atta cephalotes, nos Andes colombianos, através de bombeamento
de cal no interior dos ninhos, em substituição ao uso de inseticidas. No entanto, essa
proposta foi feita sem qualquer embasamento consistente.
Como ressalta SCHOEREDER et al., (2012), embora RAVNBORG et al.,
(2001) e RAVNBORG & WESTERMANN (2002) tenham relatado o uso de calcário
como método eficiente para controlar formigas cortadeiras, eles não estudaram ou não
apresentaram o modo de ação do calcário no interior dos ninhos e que é pouco provável
que o calcário seja, em si, um bom inseticida. Assim, um possível mecanismo de
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mortalidade seria o aumento do pH do jardim de fungo, o que causaria alterações que
acabariam matando o fungo e, em seguida, as formigas por inanição. O pH é um fator
importante para a atividade de proteinase nos fungos cultivados por formigas de corte
de folhas (SEMENOVA et al., 2011), além de limitar o crescimento de
microorganismos parasitas que infectam os jardins de fungos (HAEDER et al., 2009).
Além disso, VAN GILS et al. (2010) relataram que Atta sexdens vivem
preferencialmente em solos ácidos, com pH 4,3, aproximadamente.
Partindo dessas informações, SCHOEREDER et al. (2012) estudaram
detalhadamente o efeito da cal no controle da formiga cortadeira Atta sexdens
rubropilosa, avaliando o efeito sobre o fungo cultivado pelas formigas e no seu
comportamento. No campo, a cal foi aplicada através de uma bomba em nove colônias,
que foram comparados com nove ninhos não tratados. Nove colônias de laboratório
foram utilizadas para avaliar o efeito da cal sobre o fungo cultivado pelas formigas,
tanto com como sem as formigas. Não houve diferença significativa na sobrevida entre
ninhos tratadas e não tratadas com cal, tanto no campo e em laboratório, embora o
comportamento de formigas cortadeiras, aparentemente, mudou em colônias de
laboratório. A aplicação de calcário não controla as formigas cortadeiras, o que foi um
resultado contrário aos resultados relatados por outros autores. O comportamento das
formigas pode ter contribuído para a ineficiência do método de controle, porque as
formigas

removeram ativamente

a cal

depositada

sobre

o fungo.

Assim,

SCHOEREDER et al. (2012) conclui afirmando que a cal é ineficiente e que os métodos
alternativos de controle devem ser rigorosamente testados antes de ser recomendados.

5.3 Barreira química

No caso das plantas, as árvores recém-plantadas são, pelo porte pequeno,
particularmente suscetíveis aos danos comprometedores pelas pragas em geral, e,
particularmente, pelas formigas cortadeiras do gênero Acromyrmex, pois os
formigueiros desse gênero, dependendo da espécie, são relativamente difíceis de serem
localizados e assim controlados com mais eficiência. A barreira química é uma camada
de um substrato (no caso, o solo), o qual é impregnado com inseticida de ação rápida
e/ou repelente.
Considerando essa situação, VITORINO et al. (2015) avaliaram a eficiência do
IA imidacloprid em diferentes dosagens por meio degel condicionador de solo,em
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mudas dePinustaedaL.(Pinaceae) recém-plantadas. No entanto, esse procedimento só
tem duração de algumas semanas ou meses, não protegendo as plantas pelos anos
seguintes e mesmo assim as formigas cortaram as plantas tratadas. Dessa forma, a
barreira química para plantas não pode ser recomendada como uma técnica de controle
de formigas cortadeiras na silvicultura.
Com relação às barreiras químicas para o tratamento de sementes, em pastagem
há produtos registrados a base de fipronil para Atta sexdens rubropilosa, Atta capiguara
e Acromyrmex landolti. Estes produtos provavelmente protegem as plantas no período
inicial do desenvolvimento da cultura (AGROFIT, 2015). No entanto, não
existemestudos científicos a respeito desse tipo de barreira química e as mesmas não
foram testadas na prática. Além disso, não controlam as colônias de formigas
cortadeiras, não podendo ser recomendada como uma técnica de controle.

5.4 Alumínio nanoestruturado

GOROSITO et al. (2013) avaliou a atividade formicida de alumínio
nanoestruturado (ANE) por contato, bem como o carregamento de um alimento (não
especificado) impregnado com essa substância, para verificar a possibilidade de usar
como veículo de fungicidas ou inseticidas. Esses autores verificaram um bom
carregamento, e que há atividade formicida, matando, em 24 horas, 100% das operárias,
na maior concentração de ANE (1000 ppm). Mas ressalta-se que é um estudo em fase
muito inicial e que foi avaliada a mortalidade apenas de operárias de Acromyrmexem
laboratório(não se verificou a mortalidade de colônias).
Nesta publicação onde os autores avaliaram a atividade formicida dessa
substâncianão dá para avaliar muita coisa, pois o estudo é inicial, onde nem sequer
foram relatados os dados da substância como composição, formulação, etc. O que
percebe-se que é uma substância em formulação pó e também foi testada
paraavaliarcarregamento para possível utilização como veículo de inseticidas ou
fungicidas. Sendo assim, não se tem dados na literatura para uma análise mais detalhada
do alumínio nanoestruturado para formigas cortadeiras, uma vez que as pesquisas são
incipientes.

5.5 Preparações caseiras utilizadas para o controle de formigas cortadeiras
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A respeito das preparações caseiras para formigas cortadeiras, são muitas as
recomendações descritas no manual de alternativas ecológicas para a prevenção e
controle de pragas e doenças de BURG & MAYER (1999).
Para a prevenção de danos causados pelas formigas os autores relatam: a)
tratamento de semente de hortaliça com sabonete diluído; b) barreiras físicas com cones
invertidos; c) plantas repelentes ou tóxicas como, Sesamum indicum, Ricinus communis,
rotenone, Ipomoea batatas, Manihot esculenta entre outras.
Para o controle das colônias após trabalhar com os métodos que previnem a
infestação em um nível mais elevado BURG & MAYER (1999) recomendam os
seguintes métodos: métodos físicos, métodos químicos caseiros, métodos biológicos,
restos de formigueiros e plantas tóxicas.
Nos métodos físicos, os autores citam a ação direta sobre o formigueiro (retirar o
fungo e as crias, ovos e matar a rainha), fogo, águacorrente, fumaça de escapamento
(gás carbônico) e de motores de combustão. Como químicos caseiros os autores
recomendam, usar água com sal, vinagre, creolina, óleo queimado, querosene, gasolina,
entre outros. Nos métodos biológicos os autores sugerem esterco fresco com melado e
após fermentação colocar no formigueiro. Outra sugestão é a de utilizar partes de
colônias de formigas moídas com milho para ser utilizados em outros formigueiros.
No caso das preparações caseirascitadas por BURG & MAYER (1999) para
formigas cortadeiras, não existe nenhum estudo científico que comprove que essas
preparações sejam eficientes para controlar as colônias de formigas cortadeiras.
Deve-se tomar cuidados com essas informações contidas nessa publicação, para
controle de formigas cortadeiras, primeiro porque se buscarmos na literatura
informações sobre a biologia das formigas cortadeiras vamos perceber que são insetos
sociais muito bem organizados e no caso do gênero Atta estas possuem grandes ninhos,
onde os ninhos adultos podem ter milhares de câmaras de fungo e estar ate 8m de
profundidade do solo com milhões de indivíduos (MOREIRA et al., 2004 a e b). Nesse
caso, os produtos recomendados para controle de formigas cortadeiras deve-se levar em
conta essas questões. Além disso, essas recomendações são totalmente inviáveis quando
se pensa em um plantio comercial, e mesmo em hortas e jardim não tem um controle
efetivo.
Essas recomendações de BURG & MAYER (1999) não são recomendações
científicas e não foram testadas exaustivamente na prática, além disso, são inviáveis,
inexiquíveis, ineficientes, sem possibilidade de uso operacional.
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5.6 Pesquisas com preparados homeopáticos

A homeopatia também tem sido investigada por meio de pesquisas como um
possível método de controle para formigas cortadeiras. As pesquisas são incipientes e os
resultados existentes demonstram ineficiência e sem possibilidade de utilização na
prática.
O efeito de preparados homeopáticos obtidos da tintura-mãe dos triturados e
macerados de adultos de Acromyrmex spp. e do fungo simbionte L. gongylophorus
foram aplicados em colônias dessas formigas, reduzindo a atividade de forrageamento e
os movimentos das formigas nessas colônias (GIESEL et al., 2012). No entanto não
controlou a colônia e após um período de 20 dias as atividades foram normalizadas.
Iscas homeopáticas também foram utilizadas em colônias de A. bisphaerica em campo,
porém o carregamento dessas iscas foi 30% menor do que as convencionais, e a
devolução de iscas foi maior no tratamento homeopático, com mortalidade até 60%
inferior as iscas tradicionais (RAMOS et al., 2013). Não há, por enquanto, nenhuma
indicação de que a homeopatia possa ser utilizada no controle de formigas cortadeiras.
Todos os novos métodos de controle alternativos devem ser exaustivamente
testados antes de ser recomendado para o controle de formigas cortadeiras
(SCHOEREDER et al., 2012). Os esforços para o desenvolvimento de produtos
alternativos aos inseticidas convencionais parecem mal direcionados, por procurar
substâncias que matam as operárias e soldados e não os formigueiros. Para desenvolver
formicidas eficientes, as pesquisas devem se voltar para substâncias que matem as
formigas que cuidam do jardim de fungo, provocando a morte da colônia.
As pesquisas com preparados homeopáticos são incipientes e, além disso, esses
preparados homeopáticos testados até o momento nãoapresentaram eficiência, não estão
disponíveis no mercado, não tem viabilidades técnica e não podem ser utilizados na
prática.

6. PESQUISAS COM CONTROLE BIOLÓGICO
6.1 Definições de controle biológico
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O controle biológico foi definido por vários autores, entre eles, DeBACH
(1968), para o qual o controle biológico é a ação de parasitóides, predadores e
patógenos na manutenção de densidade da população de outros organismos, em nível
mais baixo do que aquele que normalmente ocorreria na sua ausência. Ou seja, o
controle biológico é o uso ou a manipulação de inimigos naturais no controle de
organismos indesejáveis (DeBACH, 1987). O controle biológico de pragas baseia-se na
utilização de princípios ecológicos da ecologia aplicada, onde não somente o método
biológico aplicado origina o controle mediante a utilização de agentes bióticos para criar
um ambiente menos adequado para a espécie de praga, sendo que sua maior vantagem
está na característica de prolongar esta situação, ou seja, o controle biológico é
essencialmente permanente e isto é um dos seus aspectos mais importantes (DeBACH,
1987).
Segundo VAN DEN BOSCH et al. (1982), o controlebiológico consiste na
regulação do número de plantas e animais por inimigos naturais. Já SAMWAYS (1990),
descreve que um organismo indesejável pode ser eliminado localmente, ou, mais
freqüentemente, ter sua presença reduzida a um nível que já não cause prejuízo
econômico significativo. A erradicação completa é um objetivo ambicioso e que
raramente se alcança. Um inimigo natural que elimina por completo seu recurso, ao
ficar sem alimento ou hospedeiro, condena-se a seu próprio desaparecimento. No
controle biológico, deve-se reduzir a população de uma praga a um nível aceitável, que
não cause prejuízos à saúde do homem, economia e meio ambiente, porém suficiente
para assegurar a sobrevivência do organismo controlador, criando um equilíbrio entre as
duas populações.
FLINT & DREISTADT (1998) descrevem que controle biológico é qualquer
atividade de uma espécie que reduz os efeitos adversos de outras espécies. Os inimigos
naturais que ocorrem no ecossistema são os agentes de controle biológico. O impacto de
um agente de controlo biológico resulta de interações entre as populações de espécies de
pragas e inimigos naturais. A população é o grupo local de indivíduos da mesma espécie
que nascem se alimentam, se reproduzem e morrem.
GULLAN & CRANSTON (2007) postulam que a regulação da abundância e a
distribuição das espécies são fortemente influenciadas pelas atividades de inimigos que
ocorrem naturalmente, em especial predadores, parasitas/parasitóides/patógenos ou
competidores.
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Diante de todas essas definições podemos resumir o controle biológico como
sendo um fenômeno natural que consiste na regulação de animais por seus inimigos
naturais ou agentes bióticos de mortalidade (PARRA etal., 2002).
O controle biológico pode ser natural ou aplicado.

O controle biológico

aplicado pode ser subdividido em controle biológico clássico, conservativo e
aumentativo (PARRA etal., 2002).
O controle biológico natural envolve as ações combinadas (fatores bióticos e
abióticos) de todo o meio ambiente na manutenção das densidades características da
população, ou seja, o equilíbrio natural. Muitos organismos praga potenciais podem ser
mantidos em densidades muito abaixo dos níveis de danos por inimigos naturais que
ocorrem naturalmente no campo. (HUFFAKER, 1971; PARRA et al., 2002) estimaram
que 90% de todas as pragas agrícolas são mantidas sob controle natural.
O controle biológico aplicado envolve a interferência do homem e funciona no
sentido de incrementar as interações antagônicas que ocorrem entre os seres vivos na
natureza. Esse tipo de controle pode ser clássico, conservativo e aumentativo. O
Controle biológico clássico envolve a importação dos agentes de controle de um país
para outro ou de uma região para outra, de modo a estabelecer um equilíbrio biológico a
uma dada praga. Em muitos casos, o complexo de inimigos naturais associados com um
inseto-praga pode ser inadequado. Isto é especialmente evidente quando um insetopraga é acidentalmente introduzido em uma nova área geográfica sem seus inimigos
naturais, o que envolveria então, a procura e a introdução do inimigo natural apropriado
para a praga ou espécies proximamente relacionadas. Uma série de estudos, no entanto,
devem ser realizados previamente com esses agentes de controle para que haja certeza
no que diz respeito à segurança e efetividade, antes da implantação do programa
(HUFFAKER, 1971; PARRA et al., 2002).
No caso do controle biológico conservativo envolve medidas que preservem os
inimigos naturais em um agroecossistema, ou seja, manipular o seu ambiente de forma
favorável, como evitar práticas culturais inadequadas, preservar fontes de alimentação
ou habitat, uso de produtos fitossanitários seletivos. A conservação pode resultar tanto
em maior diversidade de espécies benéficas quanto em uma grande população de cada
espécie, conduzindo a um melhor controle de pragas (HUFFAKER, 1971; PARRA et
al., 2002).
No controle biológico aumentativo, os inimigos naturais são periodicamente
introduzidos e liberados, após a criação massal em laboratório; é comercialmente
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aplicado em grandes áreas em vários sistemas de cultivo ao redor do mundo. Existem
três formas de liberações aumentativas de inimigos naturais e estas podem ser
distinguidas: Liberação inundativa – os inimigos naturais são criados massalmente em
laboratório, sendo periodicamente liberados em grandes números para obter um efeito
de controle imediato de pragas por uma ou duas gerações, isto é, esses organismos são
usados como “inseticidas biológicos”. É utilizado em culturas anuais, ou em cultivos
onde o nível 7 de dano é muito baixo exigindo um rápido controle da praga nos estágios
iniciais da infestação, ou em cultivos onde ocorre somente uma geração da praga.
Liberação inoculativa – os inimigos naturais são liberados em número limitado, ou seja,
somente um pequeno número é liberado, com objetivo de supressão em longo prazo da
população da praga. É aplicado em culturas perenes ou semiperenes e florestas. É típica
do controle biológico clássico. Liberação inoculativa sazonal, onde os inimigos naturais
são liberados em casas de vegetação, com cultivos de curta duração, no período de
ocorrência da praga. Um grande número de inimigos naturais é liberado tanto para obter
um controle imediato como para permitir o crescimento da população do agente de
controle durante o ciclo do cultivo (PARRA et al., 2002).

6.2 Controle biológico natural de formigas cortadeiras

O controle biológico natural de formigas cortadeiras ocorre por diversos
organismos que podem ser encontrados nos ninhos das formigas ou próximo aos
mesmos. DELLA LUCIA et al. (1993; 2011) apresentam uma lista de organismos
associados, e ou encontrados nos ninhos de formigas, cujas ocorrências foram
registradas em literatura. Dentre estes se destaca os predadores, os parasitóides e os
microorganimos patogênicos entre outros (DELLA LUCIA, 2011).
O controle biológico natural das formigas cortadeiras ocorre desde quando as
iças e bitus (formas aladas), saem da colônia mãe para o vôo nupcial, durante o período
de escavação do ninho inicial e se prolonga até depois do ninho adulto. Segundo
AUTUORI (1949, 1950) em um estudo com A. sexdens rubropilosa verificou que a taxa
de mortalidade dos ninhos iniciais até 15 meses de idade é de 99,95%. As possíveis
causas da mortalidade nesta fase são as doenças, baixa fertilidade da rainha, a
decadência do fungo simbionte e inimigos naturais como predadores, parasitóides
microorganismos, entre outros.
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AUTUORI (1941) relata que são quatro os “períodos críticos” por que passam as
iças para que uma colônia se torne adulta, capaz de produzir novos alados.
O primeiro período crítico ocorre quando as formas aladas (fêmeas e machos
virgens) saem para o vôo nupcial. Nesta fase as aves em geral são os predadores mais
eficazes das iças, pois podem atacar as iças em pleno vôo e na maioria das vezes
ingerem apenas parte do abdome das iças.
O segundo período dura de 6 a 8 horas, ocorre durante o trabalho de escavação
do ninho inicial após o vôo nupcial. Esse período de fundação do ninho representa um
dos momentos mais críticos para a sobrevivência e estabelecimento da colônia
(WILSON, 1971), exigindo grande esforço da fundadora. Esta, além da construção da
câmara, utiliza reserva corporal para manter suas atividades até as primeiras operárias
emergirem e iniciarem o forrageamento (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990), mantém
o cuidado com a prole, cultivo do fungo simbionte e limpeza própria e da colônia
(AUTUORI, 1942). O sucesso na fundação e estabelecimento do novo sauveiro,
portanto, depende da sobrevivência da rainha (AUTUORI, 1941; ARAÚJO et al.,
2003), o que na maioria das vezes é comprometido, pois a chance de mortalidade da
mesma é grande durante a revoada e na fase inicial de fundação (AUTUORI, 1950). Na
fundação dos ninhos, as aves ainda continuam sendo predadores importantes, seguidas
das aranhas, sapos, lagartos, lagartixas e outros artrópodes predadores, como é o caso do
besouro Canthon spp.
O terceiro período crítico dura de 80 a 100 dias é a fase em que a rainha está
enclausurada no interior do ninho inicial e nesta fase os principais fatores de redução no
número de formigueiros iniciais são as condições climáticas (ex: chuvas torrenciais,
baixa umidade para o desenvolvimento fungo, etc.), os tatus e os microorganismos
associados aos ninhos iniciais de formigas cortadeiras. Assim como, teor de nutrientes
no solo podem interferir nos ninhos iniciais (AUTUORI, 1941).
Oquarto período crítico vai desde o aparecimento das primeiras operárias adultas
(1º olheiro) até a construção da segunda câmara. Este período pode durar até 15 meses,
nesta fase além dos tatus e condições climáticas, outras formigas predadoras também
atacam os ninhos assim com tamanduás (AUTUORI, 1941).

6.2.1 Inimigos naturais de formigas cortadeiras

6.2.1.1 Predadores
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Dentre os predadores das formigas cortadeiras destacam-se, os pássaros (bem-tevis, gaviões, pardais, sabiás, anus, siriris, etc.), aves domésticas, aranhas, lagartos,
lagartixas, rãs e sapos, tamanduás e tatus, formigas predadoras (Nonamyrmex,
Paratrechina, Solenopsis, etc), besouros do gênero Canthon spp e ácaros (Pyemotes
tritici) (AUTUORI, 1949, 1950; ALMEIDA, 1979; 1982; ALMEIDA et al., 1983;
MARICONI, 1970; DELLA LUCIA et al., 1993; WILCKEN & BERTI FILHO, 1994;
ARAUJO et al., 2011). Nesta revisão foi abordado cada grupo de predadores, conforme
a seguir.

Aves

No caso das aves, tanto pássaros silvestresquanto as aves domésticas estão entre
os predadores mais eficazes das içás durante a revoada (BORGMEIER, 1948;
ALMEIDA, 1982; ALMEIDA et al., 1983). Entre os pássaros silvestres que predam as
iças na revoada estão o bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), o nei-nei (Megarynchus
pitanga), o siriri (Tyranus albogularis), a tesoura (Muscivora Tyranus), os sábias
(Turdus spp), os gaviões como o pinhé (Milvago chimachima), o anu preto
(Crotopahaga anu), o anu branco (Guira guira) e até o pardal (Passer domesticus). No
chão as iças são atacadas pela codorna (Nothura maculosa), pela perdiz (Rhynchotus
rufescens) e pelos inambus (Crypturellus spp) (ALMEIDA, 1979). Em outro
levantamento da avifauna em Eucalyptus spp, ALMEIDA et al. (1983) identificaram 60
espécies de aves e correlacionaram com o número de formigueiros de Atta na área. Os
autores concluíram que a presença do sub-bosque em florestas de Eucalyptus e as
conseqüentes populações de aves no local são fatores que contribuem na redução do
número de formigueiros iniciais. No entanto, vale lembrar que as aves, predam as
rainhas na época da revoada, que ocorre uma vez ao ano, diminuindo assim o número de
formigueiros iniciais que seriam fundados. Porém, as aves não são eficientes para
controlar ninhos já fundados uma vez que esses são subterrâneos. Várias aves de rapina
diurnas também foram encontradas predando indivíduos alados de formigas cortadeiras
(CAMACHO et al., 2012). Eles fazem parte do controle biológico natural dessas pragas,
quando elas estão estabelecendo novas colônias (ARAUJO et al., 2003, COSTA et al.,
2008). FIERRO-CALDERÓN (2010) registrou Theristicus caudatus (Boddaert) ave
originária do sudoeste da Colômbia se alimentando das rainhas de formigas cortadeiras.
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Essa espécie juntamente com Bubulcus ibis (Linnaeus), Crotophaga ani (Linnaeus), e
Vanellus chilensis (Molina) foram identificadas como as principais espécies de aves
predadoras das formigas aladas durante os vôos nupciais das formigas cortadeiras
(MOLINA et al., 2010). No entanto, as aves de maneira geral são simplesmente
predadores naturais das formigas cortadeiras e são eficazes somente durante a revoada
quando predam as iças durante o vôo e durante a fundação dos ninhos iniciais. Após o
ninho ser fundado as aves não são mais eficientes. Além disso, o único estudo feito no
Brasil com avifauna, presente no sub-bosque de florestas plantadas de Eucalyptus spp.
tiveram duração de apenas 13 dias em dois levantamentes no ano (ALMEIDA et al.,
1983).Portanto, não podem ser consideradas como agentes de controle biológico, pois
não são utilizadas em programas de controle biológico aplicado. Além disso, não é um
método de controle e não pode ser considerado como alternativo.

Formigas

Outras espécies de formigas são predadoras de Atta spp, por exemplo, temos as
espécies Nomamyrmex esenbecki, Nomanyrmex hartigi, Paratrechina fulva e Solenopsis
spp (WILCKEN & BERTI FILHO, 1994). As formigas lava-pés (Solenopsis spp.),
atacam tanto operárias quanto ovos, larvas e pupas, não raramente chegando a extinguir
formigueiros iniciais (LISBOA, 1948).
De acordo com MARICONI (1970), as formigas Nomamyrmex esenbecki e as
Nomamyrmex hartigi, ambas Ecitoninae, atacam as formigas cortadeiras, porém seu
potencial como agente de controle parece ser pequeno. No caso de Paratrechina fulva, a
“formiga cuiabana”, que apesar de atacar as saúvas ocasionalmente, a literatura popular
relatam a associação negativa dessas formigas com o gênero Atta. Essa formigatambém
foi introduzida na Colômbia para o controle de Atta, porém, além de não ter efeito nas
populações de Atta, tornou-se uma importante praga do café, protegendo mealy-bugs
(ZENER DE POLANIA & RUIZ BOLAÑOS, 1983; FOWLER et al., 1990).
Além de existir várias dúvidas a respeito desses estudos com formigas
predadoras, outro ponto a ser destacado é que não existe qualquer possibilidade dessas
formigas serem utilizadas para controlar formigas cortadeiras uma vez que são
predadores generalistas e não específicos.

Besouros

101

No caso dos besouros, destacam-se o gênero Canthon (Scarabaeidae) que são
importantes predadores das içás durante as revoadas (MARICONI, 1970; ARAUJO et
al., 2011). As espécies de besouros Canthon virens e Canthon dives, por se tratarem de
predadores específicos de rainhas de saúvas, mereceram atenção. A espécie C. virens
ataca as rainhas logo após a revoada, antes do início da fundação (FORTI et al., 1992;
RINALDI et al., 1993; FORTI et al., 2012). Logo após a captura das rainhas, esse
predador se enterra no solo deixando formações características na superfície,
indicadoras da sua presença. As rainhas são utilizadas para alimentação própria ou da
prole. Porém, o potencial reprodutivo da fêmea é relativamente baixo, com postura de
no máximo 3 ovos, sendo a duração máxima do período larval de 26 dias e o pupal de
23 dias, ocorrendo emergência dos adultos entre o 34º e o 53º dia (RINALDI et al.,
1993). Provavelmente as criações de Canthon no Paraguai não alcançaram sucesso
devido ao potencial reprodutivo da fêmea de Canthon ser relativamente baixo. Outro
fator associado a esse baixo número de descendentes por fêmea os autores constataram
que em condições de campo, na maioria das vezes, o número de rainhas predadas
aumenta não-linearmente com a densidade do predador, devendo existir fatores isolados
ou combinados que atuem como limitantes do número de presas exploradas (FOWLER
et al., 1986; BOARETTO & FORTI, 1997).
Esses insetos também predam somente as formas aladas das formigas
cortadeiras as quais ocorrem uma vez ao ano quando as iças saem em revoada, desse
modo não são eficazes para controlar os ninhos das formigas cortadeiras, que são ninhos
subterrâneos profundos.

Ácaros

No caso dos ácaros esses podem ser foréticos nas operárias e formas aladas,
proliferando em diversas colônias (WALLER & MOSER, 1990). Alguns podem viver
nas panelas de lixo e nos detritos das colônias em altas populações. A espécie Pyemotes
tritici obtida em laboratório foi introduzida nos olheiros de um sauveiro de Atta sexdens
rubropilosa e após 3 dias a atividade do formigueiro cessou, porém após um período de
16 dias o sauveiro voltou a suaatividade normal, recuperando-se plenamente
(FLETCHMANN, 1981). De modo geral os ácaros, apesar de predarem ovos de
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formigas, por si só não podem controlar as colônias mesmo proliferando-se nas câmaras
de seus ninhos.

6.2.1.2 Parasitóides

Forídeos

Entre os inimigos naturais das formigas cortadeiras também estão os forídeos,
dípteros da família Phoridae, a qual é formada por pequenas moscas parasitóides. São
conhecidas mais de 20 espécies de Phoridae que são parasitas de operárias de Atta e
Acromyrmex (BORGMEIER, 1928; 1931; FEENER & MOSS, 1990; BRAGANÇA,
2007). Estes forídeos foram estudados por diversos autores, entre eles, WALLER &
MOSER (1990). O primeiro registro do parasitismo em formigas cortadeiras no Brasil
foi feito por BORGEMEIER em 1922. Depois disso o autor publicou vários trabalhos
com forídeos entre as décadas de 1920 e 1970. Porém nesses trabalhos constam
informações a respeito da descrição das espécies, havendo poucos dados biológicos e
comportamentais (BRAGANÇA, 2011).
Os

forídeos

de

formigas

cortadeiras

possuem

várias

características

comportamentais e biológicas que variam de espécie para espécie. Dentre elas citam-se
a preferência pelo local de oviposição e de desenvolvimento das formas imaturas e
emergência das moscas adultas. Alguns forídeos podem ovipositar em uma ou em várias
espécies de formigas. O local de oviposição no corpo da formiga varia entre as espécies
de forídeos e pode ocorrer no gáster, na parte posterior ou direita da cabeça ou entre as
mandíbulas (BRAGANÇA, 2011). Suas larvas se desenvolvem na cabeça ou no tórax
das formigas parasitadas. Nestes locais, estas formas imaturas alimentam se do
conteúdo interno do hospedeiro, resultando em morte da formiga (ERTHAL &
TONHASCA, 2000; BRAGANÇA & MEDEIROS 2006). A pupa pode ser formada no
interior da cápsula cefálica, no tórax, entre as mandíbulas ou até mesmo o solo. São
destes locais que os adultos parasitóides poderão emergir (BRAGANÇA &
MEDEIROS, 2006; BRAGANÇA, 2007). No caso de forídeos parasitóides do gênero
Pseudacteon Coquillett, as larvas migram para a cabeça e, devido a isso, as espécies são
conhecidas como moscas decaptadoras (PORTER et al., 1995; PORTER, 1998).
Atualmente são conhecidos quatro gêneros de forídeos que parasitam outras
formigas cortadeiras do gênero Atta (L.): Neodohrniphora Malloch, Myrmosicarius
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Borgmeier, Apocephalus Coquillett e Allochaeta Borgmeier. Segundo trabalho de
revisão realizado por BRAGANÇA (2007), sete espécies de Atta e cinco de
Acromyrmex Mayr são parasitadas por aproximadamente 35 espécies de forídeos. No
entanto, as moscas não são parasitóides exclusivos de cortadeiras, podendo utilizar
diversas espécies de outros grupos de formigas como hospedeiros. Tem-se como
exemplo, forídeos do gênero Pseudacteon Coquillett, que parasitam Azteca instabilis (F.
Smith) (PHILPOTT et al., 2004), Linepithema humile (Mayr) (ORR & SEIKE, 1998) e
Solenopsis invicta (ALMEIDA & QUEIROZ, 2009).
As moscas utilizam diferentes guias de localização e reconhecimento do
hospedeiro, que podem ser, entre outras, estímulos químicos e visuais, como por
exemplo, movimento, cor, tamanho ou até mesmo diferentes substâncias químicas
liberadas (ORR, 1992; MOOREHEAD & FEENER, 2000; WUELLNER et al., 2002).
GAZAL et al. (2009) verificaram que Neodohrniphora elongata Brown
responde aos movimentos de seu hospedeiro, Atta sexdens rubropilosa Forel. Porém,
quando o estímulo era apenas químico, o parasitóide não o atacava. Além disso,
estímulo visual associado à feromônios da cortadeira resultou em um tempo maior de
inspeção pelo forídeo.
Variáveis ambientais como temperatura, umidade e luminosidade, além de
fatores bióticos, como tamanho da cápsula cefálica e tráfego de formigas, parecem ser
fatores limitantes da atuação esses parasitóides. Estudos demonstram que espécies de
forídeos preferem ovipositar em condições ambientais mais favoráveis. Tais condições,
bióticas ou abióticas, são responsáveis pelo sucesso da atuação do parasitóide e
posterior desenvolvimento das formas imaturas. (PESQUERO et al., 1996;
CALCATERRA et al., 2005; BRAGANÇA et al., 2008; ALMEIDA & QUEIROZ,
2009). A luminosidade parece ser fundamental para algumas espécies de forídeos
reconhecerem seus hospedeiros. Em estudo laboratório BRAGANÇA et al. (2008)
verificaram a influência da luminosidade na atividade de forídeos parasitóides das
espécies Neodohrniphora elongata Brown e Neodohrniphora tonhascai Brown sobre
Atta sexdens rubropilosa. As formigas foram submetidas a três diferentes níveis de
luminosidade: alta (simulando luminosidade diurna), média (simulando entardecer e
amanhecer) e ausência de luz (simulando a noite). Somente houve ataque de forídeos
parasitóides no nível de luminosidade alto, sugerindo que essas espécies de forídeos
parasitóides somente são ativas durante o dia e não ativos durante o amanhecer,
entardecer ou durante a noite. Os autores concluíram que o estímulo visual pode ser um
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fator essencial na localização e reconhecimento do hospedeiro para Neodohrniphora
spp. Em estudos de campo realizados por ORR (1992), verificou-se que forídeos da
espécie Neodohrniphora curvinervis Malloch também atacam seu hospedeiro, a formiga
Atta cephalotes (Linnaeus), durante o período diurno. Porém, segundo os autores, estes
forídeos continuaram ativos sob luminosidade artificial durante a noite.
Também são conhecidos padrões temporais e sazonais de parasitismo (inativas a
noite e no inverno, no Texas, segundo WALLER & MOSER (1990); há seletividade de
tamanho (forídeos maiores perseguem soldados de Attacephalotes em Trinidad
(WEBER, 1972), taxas de parasitismo e defesa das formigas. Diferentes espécies de
forídeos podem ter preferências diferenciadas quanto ao local de ataque em colônias,
que podem ocorrer em olheiros, trilhas ou áreas de forrageamento. TONHASCA et al.
(2001) encontraram Myrmosicarius grandicornis BORGMEIER, na maioria das vezes,
dentro ou nas proximidades dos olheiros, enquanto que a espécie Neodohrniphora sp.
foi encontrada ao longo da trilha de forrageamento de colônias de Atta sexdens (L.).
Também, Apocephalus attophilus ataca seu hospedeiro somente em áreas de
forrageamento, enquanto estão cortando material vegetal. Eles se aproveitam deste fato
para inserir os ovos entre suas mandíbulas. BRAGANÇA et al. (2003) verificou que
Atta bisphaerica Forel é atacada pelos forídeos das espécies A. attophilus, M.
grandicornis e Neodohrniphora bragancai Brown. Porém estas espécies, apesar de
coexistirem no mesmo local, atacam o mesmo hospedeiro em locais diferentes (área de
forrageamento e ao longo das trilhas).
No México, foram identificadas Megaselia scalaris (Loew) e Puliciphora sp.
atacando rainhas de A. mexicana (QUIROZ, 1996). Do mesmo modo, no Panamá,
FEENER & MOSS (1990) encontraram parasitismo de Apocephalus attophilus
(Borgmeier) em forrageiras de A. colombica. Mais recentemente, na Argentina,
ELIZALDE & FOLGARAIT (2010) relataram 15 espécies de forídeos associadas com
Atta e Acromyrmex. Essas moscas forídeas podem ser comumente encontrados
parasitando as formigas forrageiras (ELIZALDE & FOLGARAIT, 2012). A riqueza de
parasitóides pode se correlacionar positivamente com a riqueza e abundância de
espécies de formigas cortadeiras (ELIZALDE & FOLGARAIT, 2010).
Alguns estudos demonstram que, além dos fatores abióticos supracitados, fatores
bióticos, como o tamanho das operárias de formigas cortadeiras, também podem ser
responsáveis podem modificar o comportamento de ataque dos forídeos, conforme
verificado por SILVA et al. (2007). Neste estudo, as operárias maiores, cujas cápsulas
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cefálicas são também maiores, foram mais atacadas por forídeos parasitóides do que as
operárias menores. Essa seleção garantirá aos parasitóides um maior sucesso
reprodutivo. TONHASCA (1996) encontrou relação positiva entre o tamanho dos
forídeos e cápsula cefálica que os deu origem, concluindo que fêmeas de determinada
espécie irão buscar operárias maiores no entorno dos ninhos para ovipositar. Em
laboratório, BRAGANÇA & MEDEIROS (2006) estudaram o parasitoidismo por
forídeos das espécies Apocephalus vicosae, Apocephalus attophilus e Neodorniphora
erthali Brown em A. laevigata. Neste estudo, os autores verificaram que tanto
parasitóides maiores, como no caso de N. erthali, quanto espécies que produzem um
maior número de larvas, no caso, A. attophilus, parasitam operárias de maior tamanho.
GUILLADE & FOLGARAIT (2010; 2011) forneceram informações sobre duração dos
ciclos de vida de Apocephalus setitarsus (Brown), Myrmosicarius brandaoi (Disney),
Myrmosicaus gonzalezae (Disney),e Eibesfeldtphora trilobata (Disney), parasitóides de
A.vollenweideri. A porcentagem natural de parasitismo variou ao longo das estações e
parecia ser influenciada pela seca extrema que afeta o local de estudo.
Desde as primeiras descrições efetuadas por Borgmeier no início do século 20,
vários foram os avanços no conhecimento das interações destes insetos e três espécies
de saúvas (Atta sexdens, Atta laevigata e Atta bisphaerica), esses estudos sugerem que
estes forídeos possam contribuir no manejo integrado dessas formigas. No entanto, não
há nenhum resultado de uso prático no controle de formigas cortadeiras.
Com relação ao uso desses parasitóides no controle biológico há necessidade de
mais pesquisas tanto de biologia, ecologia e comportamento desses parasitóides assim
como mais pesquisas voltadas para a obtenção da criação de forídeos em laboratório no
Brasil (BRAGANÇA, 2011).
Os esforços dos estudos do uso de Phoridae visando o controle biológico de
Solenopsis invicta e Solenopsis richteri, que foram introduzidas acidentalmente nos
Estados Unidos há mais de 80 anos, fez com que esta linha de pesquisa no Brasil fosse
intensificada. Atualmente parasitoides importados do Brasil e Argentina do gênero
Pseudacteon, foram introduzidos nos Estados Unidos com sucesso sendo que
populações destes parasitoides estão estabelecidas na região da Florida, inclusive com o
sucesso da criação artificial em laboratório (PORTER et al., 2004; VAZQUEZ et al.,
2006).
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Apesar de todos os estudos com esses parasitóides para o controle de
formigascortadeiras até o momento os phorideos não podem ser comnsiderados como
uma alternativa de controle.

6.2.1.3 Fungos

Fungos competidores e parasitas do fungo mutualista das formigas cortadeiras

Muitas espécies de fungos filamentosos coexistem com o fungo mutualista
(WEBER, 1972; FISHER et al., 1996) das formigas cortadeiras. As colônias das
formigas cortadeiras é composta por um sistema mutualístico composto por formigafungo cultivado-bactéria mutualística e fungos filamentosos (CURRIE, 2001a;
MUELLER et al., 2008; CALDERA et al., 2009; BARKE et al., 2011). Mas no jardim
de fungo das formigas cortadeiras pode se encontrar grande quantidade de espécies de
outras bactérias e leveduras (CRAVEN et al., 1970; PAGNOCCA et al., 1996).
Invariavelmente, as formigas cortadeiras cultivam o fungo mutualista numa
estrutura de coloração esbranquiçada chamada de “jardim de fungo”, que é constituída
pelo substrato coletado e finamente dividido pelas operárias, e do micélio do fungo
mutualista (RODRIGUES, 2009). É sabido que além desse fungo, outros
microrganismos podem ser encontrados nos ninhos desses insetos, incluindo bactérias,
leveduras e outros microfungos (fungos filamentosos com estruturas microscópicas) e
que assim podem potencialmente participar nessa simbiose (CRAVEN et al., 1970;
RODRIGUES, 2009).
Demonstrou-se que as formigas importam uma comunidade diversa de
microfungos para seus ninhos, provavelmente provenientes do solo e do substrato
vegetal que as formigas utilizam para cultivar seu fungo (RODRIGUES et al., 2008).
Considerado parasita especializado do fungo simbionte, fungos do gênero
Escovopsis (Ascomycota: Hypocreales) são anamorfos (i.e. fungos que apresentam
somente a faseassexuada de reprodução) encontrados nos jardins de quase todas as
formigas Attini (CURRIE et al., 1999a). Quando presentes, esses fungos podem
ocasionar um decréscimo noacúmulo de biomassa do jardim, diminuição na produção
de pupas, larvas e operárias; assimlevando a um retardo no crescimento da colônia
(CURRIE, 2001b). Existem evidências de que Escovopsis é um fungo micoparasita, que
se alimenta indiretamente das hifas do fungosimbionte (REYNOLDS & CURRIE,
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2004). Além desse parasita, outros fungos filamentosos também são freqüentes, como
Syncephalastrum racemosum, Trichoderma, e Fusarium (RODRIGUES et al., 2005a,b,
2008).
Estudos de CURRIE (2001) e CURRIE et al., (1999), realizadas na América
Central, indicam que Escovopsis é o microfungo mais prevalente nos jardins das
formigas cortadeiras. Porém, estudos feitos na América do Sul (NAGAMOTO et al.,
2003; RODRIGUES et al., 2005a, b; 2008; 2014) indicam que alguns outros fungos
podem ser tão ou mais prevalentes do que Escovopsis. Uma hipótese para tentar explicar
essa diferença seria que há variação geográfica na prevalência de microfungos nos
jardins (A. Rodrigues, comunicação pessoal).
As formigas contam com defesas como o grooming (limpeza através de
lambedura) tanto delas mesmas como também da esponja fúngica, livrando-os de boa
parte dos esporos e demais estruturas microbianas, além disso,a esponja é também
protegida por “weeding” que é a remoção de fragmentos de esponja com crescimento
micelial de outros fungos (CURRIE & STUART, 2001). Secreções da glândula
metapleural, secreções salivares, substâncias antimicrobianas produzidas por parte da
microbiota associada também ajudam a manter os organismos indesejados sob controle
na esponja fúngica (FERNANDEZ-MARIN et al., 2013; POULSEN & CURRIE, 2006,
(RODRIGUES et al., 2008; AYLWARD et al., 2012; JUNIOR et al., 2001).
No caso desses microorganismos associados à esponja fúngica das formigas
cortadeiras, para que possamos compreender melhor essas relações é necessário
conhecermos a ecologia microbiana das colônias das formigas cortadeiras. Certamente
esses fungos filamentosos, são importantes para as formigas cortadeiras, no entanto, são
necessários mais estudos nessa área para melhor entendimento das estratégias de defesa
das formigas cortadeiras e assim desenvolver métodos para diblar esse sistema de
defesa. Porém até o momento não há nenhum resultado de uso prático produzido pela
ciência para o controle das formigas com microorganismos associados à esponja
fúngica.

Fungos entomopatogênicos

Os fungos entomopatogênicos são microorganismos que causam patologia aos
insetos,

várias

pesquisas

têm sido

feitas com

intuito

de

utilizar fungos

entomopatogênicos para o controle das formigas cortadeiras. No entanto, até o presente
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momento, essas pesquisas não produziram qualquer resultado prático, que tenha
viabilidade técnica, eficácia, custo benefício, que seja acessível e que tenha
disponibilidade, mesmo para as espécies de Acromyrmex que possuem ninhos menores.
As dificuldades na obtenção do sucesso da utilização de fungos entomopatogênicos, em
condições de campo, possivelmente está relacionada ás estratégias de defesa
morfológicas, mecânicas e bioquímicas das colônias de formigas cortadeiras,
juntamente com o seu fungo mutualista e a microbiota associada, contra parasitos e
patógenos (BOARETTO & FORTI, 1997). A extraordinária resistência dos fungos
mutualistas das formigas cortadeiras às doenças epizoóticas e epífitas é devido a muitos
fatores ligados à higiene interna do ninho (KERMARREC et al.,1986).
Várias pesquisas foram realizadas no laboratório e no campo com os fungos
Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae para Atta sexdens rubropilosa (ALVES
& SOZA-GOMEZ, 1983), Atta cephalotes (LÓPEZ et al., 1999), Atta sexdens
piriventris e Acromyrmex sp DIEHL-FLEIG & SILVA, 1986; DIEHL-FLEIG, 1987,
DIEHL-FLEIG et al., 1988; SPECHT et al., 1994), mas sem resultados conclusivos.
SILVA & DIEHL-FLEIG (1988) testaram diferentes isolados de B. bassiana e
M. anisopliae para o controle de A. sexdens piriventris, espécie de grande ocorrência no
Rio Grande do Sul. Através de bioensaios em laboratório e testes em campo,
comprovaram a patogenicidade dos fungos ao inseto. Os autores obtiveram TL50 de
2,72 e 3,33 dias para os dois isolados de B. bassiana. No entanto, neste estudo não foi
observada diferença significativa na mortalidade de soldados e operárias. Em campo,
colônias inoculadas com os fungos apresentaram redução total da atividade externa 60
dias após a aplicação.
A patogenicidade dos fungos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae e
Paecilomyces farinosus também foi testada em soldados de A. sexdens sexdens em
laboratório com eficiência de 80% após quatro dias da inoculação (LOUREIRO &
MONTEIRO, 2005). Os isolados ENA 04 de M. anisopliae foram os mais patogênicos
para os soldados de A. bisphaerica, com um TL50 de 1,15 dias, com mais de 80% de
mortalidade durante os primeiros três dias de aplicação, e de maior produção de esporos
em formiga cadáveres (CASTILHO et al., 2010). Essas pesquisas com isolados de
fungos entomopatogênicos são incipientes e os esforços parecem mal direcionados, uma
vez que essas pesquisas com testes de virulência são conduzidos em laboratório com
formigas isoladas das colônias. Não se tem qualquer resultado prático em colônias de
campo.
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JACCOUD et al. (1999) testaram esporos secos isolados de Metarhizium
anisopliae sobre mini-ninhos (sub-colônias), de Atta sexdens rubropilosa em
laboratório. Houve um declínio gradual nos mini-ninhos até cerca de 26 dias após a
aplicação, quando estes começaram a se deteriorar. Os autores concluíram, que o
declínio destes mini-ninhos após o dia 26 não era devido diretamente à ação patogênica
do Metarhizium, nem para a mortalidade diária inicial que havia causado. Os resultados
sugerem que o estresse social causado nesses mini-ninhos foi suficiente para causar a
morte e declínio final dos mesmos. Dessa forma os sintomas que os fungos
entomopatogênicos causam as colônias de formigas cortadeiras acabam levando
indiretamente as mesmas a morte. Desse modo não se pode atribuir a morte dos minininhos a ação do fungo entomopatogênico. Já RIBEIRO et al. (2012) testaram isolados
de

Beauveria

bassiana

e

Aspergillus

ochraceus

em

operárias

de

Atta

bisphaericaisoladas da colônia. Os resultados mostram que a mortalidade das formigas
foi de apenas 50%, mesmo sendo aplicado sobre operárias isoladas das colônias o que
não é recomendado, porque o “controle social” é inexistente. O correto seria realizar a
aplicação de esporos dos fungos em colônias de pelo menos dois anos de idade. Nas
condições em que o experimento foi conduzido o que se espera é que a mortalidade
chegue a 100% das formigas.
Em floresta de Eucalyptus grandis, resultados promissores foram obtidos com a
utilização de B. bassiana, em iscas, para controle de Acromyrmex spp (DIEHL-FLEIG
et al., 1992), no entanto, os resultados não são conclusivos. Já DIEHL-FLEIG et al.,
(1993) testaram isolados de Beauveria bassiana e obtiveram 87,2% de mortalidade de
Acromyrmex crassipinus e A. heyeri decorridos 35 dias da aplicação, em colônias no
campo, de 1,0 x 109 con./0,1g de arroz esporulado de B. bassiana, isolado Bsa.
Posteriormente SILVA & DIEHL-FLEIG (1995) compararam duas formas de aplicação

(direta e iscas) de três linhagens de B. bassiana (BSA, LV e AC) e uma de M. anisopliae
(ESA) no controle de Acromyrmex spp. Na aplicação direta, arroz contendo conídios dos
fungos, foi inoculado no interior dos ninhos, enquanto que na aplicação sob forma de
iscas, foram distribuídos cinco MIPIS, contendo 10 g de iscas, em duas aplicações num
intervalo de 15 dias. Os resultados indicaram taxas de mortalidade de 50%, 60% e 70%,
para a aplicação direta com as linhagens AC e LV, BSA e ESA, respectivamente. As taxas
de mortalidade foram inferiores quando da utilização de iscas, exceto para BSA que nas
duas formas de aplicação apresentou 60% de mortalidade. Resultados semelhantes
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foram encontrados para A. sexdens quanto a aplicação em iscas (WARUMBY et al.,
1995).
ORTIZ & ORDUZ (2000) verificaram in vitro que algumas cepas de
Trichoderma lignorum, encontrado comumente no solo, inibem satisfatoriamente o
crescimento micelial do simbionte de Atta cephalotes. Em Cuba, PÉREZ (2002) relata
que em ninhos de A. insularis, houve uma diminuição de 90%, utilizando a cepa MB-1
de B. bassiana em iscas. No entanto, o autor não revela os detalhes da pesquisa e em
que condições as iscas foram aplicadas, somente que a maior eficácia ocorre quando a
biopreparação e colocada diretamente nas cavidades dos formigueiros, onde o
forrageamento chega a cessar, no entanto, esse processo demora de 15 e 30 dias. Nesse
caso a metodologia da pesquisa na revela em que condições a pesquisa foi conduzida.
Necessita-se de mais detalhes para entender o efeito de B. bassiana em A. insularis.
ESCOBAR et al. (2002), em um estudo semelhante na região de Chocó,
descobriram que a aplicação do fungo B. bassiana, M. anisopliae e T. lignorum, em
iscas preparadas com farinha de aveia e suco de laranja, diminuiu a atividade de
forrageamento de A. cephalotes e A. colombica da primeira para a sétima semana após a
aplicação, porém, mais tarde a atividade do formigeiros foi retomada com intensidade, o
que sugere um efeito transitório das preparações aplicadas como iscas a base de fungos
não tendo efeito nas colônias dessas formigas.
LOPEZ & ORDUZ (2003) testaram iscas contendo isolados de Metarhizium
anisopliae e Trichoderma viride em campo para Atta cephalotes. Os resultados foram
resultados de 100% para iscas contendo isolados de Metarhizium anisopliae e de 80%
com iscas contendo Trichoderma viride. Porém, o tempo necessário para a inatividade
total da colônia foi de 60 dias após. Também nesses experimentos de campo não foram
utilizadas iscas formicidas padrão para comparar com as iscas a base de isolados de
fungos entomopatogênicos e sim formicida em pó, o qual não é um bom método de
controle, além de que o Pirimifos Metil é um inseticida organofosforado com ação de
contato e não é recomendado para controle de formigas cortadeiras. Além disso, foram
feitas mais de uma aplicação de iscas com os fungos entomopatogênicos e o correto
seria aplicar uma dose única. Outro ponto a ser destacado é a forma de avaliação dos
experimentos, uma vez que foi avaliado, o fluxo de forrageiras nas trilhas. O fluxo de
formigas nas trilhas varia muito em função das condições climáticas, da hora do dia e
das estações do ano (NICKELE, 2013; CALDATO, 2014), nesse caso não seria o
melhor parâmetro para a avaliação, pois dependendo das condições ambientais o
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número de formigas poderia ser subestimado. O tempo de avaliação dos experimentos
também foi curto, uma vez que os mesmos foram avaliados por apenas 4 semanas. Em
experimentos de campo com ingredientes ativos o que se recomenda é que a avaliação
seja feita aos 150 dias após a aplicação dos inseticidas, após esse período os ninhos são
escavados (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 42 MAPA, 2011). Além de todos esses
pontos levantados no presente estudo, salientamos que são produtos experimentais não
disponíveis comercialmente para formigas cortadeiras.

Fungos entomopatogênicos combinados com subdoses letais de inseticidas

Outra estratégia investigada tem sido o uso combinado dos fungos patogênicos
com subdoses letais de inseticidas. A idéia é causar um stress inicial com a aplicação de
pequena dose de inseticida nas colônias, de modo a torná-las mais suscetíveis à ação dos
fungos, e dessa maneira obter o sucesso do controle. SANTOS et al. (2007) testaram
isolados de Beauveria bassiana, e Metarhizium anisopliae em discos de papel filtro em
placas de Petri, os resultados mostram que a mortalidade das formigas foi abaixo de
10%.
Os mesmos autores repetiram o teste utilizando um isolado de Beauveria
bassiana combinado com doses sub-letais do inseticida imidacloprid oferecidos sobre
discos de papel filtro em placas de Petri. Os resultados mostram que a mortalidade das
forrageiras nestas condições foi de 64,3. No entanto, é bom lembrar que apesar do
inseticida ter aumentado a suscetibilidade das formigas para o este isolado de Beauveria
bassiana essa porcentagem é baixa, pois os inseticidas candidatos para o controle de
formigas cortadeiras tem que apresentar mortalidade menor que 15% com 24 horas e
maior que 90% aos 21 dias após a aplicação para ser considerado um bom inseticida
(NAGAMOTO et al., 2004). Vale lembrar ainda que são testes preliminares de
laboratório, e ainda não foram testados em campo. Mesmo acrescentando doses subletais de inseticidas para causar um stresse inicial na colônia de formigas cortadeiras, a
eficiência dos fungos entomopatogênicos foi baixo. Provavelmente, grande parte dessa
porcentagem de formigas mortas (64,3) se deve a ação do inseticida. Assim sendo, o uso
de fungos entomopatogênicos em iscas para formigas cortadeiras ainda está em fase de
pesquisa e há muito que se pesquisar ainda nessa área para que se possa ter melhores
resultados. Mesmo iscas com Beauveria bassiana e Metarhizium anisopliae, em
condições de campo, com ninhos de Acromyrmex, não foram promissoras porque, as
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operárias desinfetam, podam e isolam a cultura de fungo e, em casos mais severos, as
formigas abandonam o ninho, o que não acontece quando a colônia recebe uma isca
tóxica com um ingrediente ativo adequado. Outro fator que influencia a ação dos fungos
sobre as formigas cortadeiras é o biofilme de bactérias sobre a cutícula desses insetos
que produz substâncias antibióticas que evitam a presença de fungos antagonistas ao
fungo cultivado e garantem proteção contra fungos patogênicos, como M. anisopliae,
aos próprios indivíduos (MATTOSO et al., 2012). Ao contrário de outros organismos,
as formigas cortadeiras levam vantagem por viver socialmente, no que se diz respeito da
dinâmica de doenças (HUGHES et al., 2002).
Apesar de alguns resultados promissores em relação ao controle microbiano de
formigas cortadeiras, em vários casos constata-se eficiente patogenicidade em
laboratório, a qual não se repete em condições de campo, com resultados de eficiência
de controle muito variáveis.

6.2.1.4 Bactérias

A utilização de Bacillus thuringiensis (Bt) tem sido pouco explorada para
formigas cortadeiras. PINTO et al. (2003) isolaram Bt de Ac. crassispinus e Ac. lundi e
aplicaram sobre indivíduos da segunda espécie em laboratório. Os melhores resultados
foram com os isolados HA48 e HA58, com 100 e 80% de mortalidade de formigas após
sete dias, respectivamente, mas sem testes para formigueiros. Os entomopatógenos
parecem ter seu foco mal direcionado, visando o controle de indivíduos ao invés da
colônia. Além disso, o biofilme de bactérias que secreta substâncias antibióticas
protegem as formigas cortadeiras e o fungo simbionte da ação de outros
microorganismos, além de glândulas da metapleura, que excretam substâncias
antifúngicas de amplo espectro, protegendo as formigas e toda colônia.
Com relação à bactéria Photorhabdus temperata K122, esta foi altamente
virulenta para Acromyrmex subterraneus com mortalidade de 90% em 24 horas,
chegando a 100% dentro de 48 horas (DE PAULA et al., 2006).
É bom lembrar que esses estudos com bactérias foram conduzidos em condições
de laboratório com operárias isoladas das colônias. Em razão disso são necessários
estudos com colônias em campo.Possívelmente quando essas bactérias forem testadas
em colônias de campo os resultados serão diferentes em função dos mecanismos
específicos de defesa utilizados pelas formigas cortadeiras para defender suas colônias.
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Essas formigas desenvolveram comportamentos especiais, como a disposição do fungo
simbionte e formigas infectadas nas câmaras de lixo, e as características morfológicas,
tais como esclerotização da cutícula, formando uma barreira protetora e presença de
pêlos para se protegerem contra os patógenos invasores (KERMARREC et al., 1986,
SCHULTZ, 1999, DELLA LUCIA et al., 2008).

6.2.1.5 Nematóides

O uso de nematóides não demonstra possibilidade de uso para o controle de
formigas cortadeiras. Existem poucas possibilidades de nematóides penetrarem nas
formigas, pois tem a cutícula, importante barreira protetiva, aliada as pequenas
dimensões dos orifícios, como abertura oral, orifício da glândula labial, o ânus e os
espiráculos, pontos potenciais de entrada nas larvas. Nas formigas adultas, certos
aspectos morfológicos, como filtro infra-bucal e pilosidade do ânus, são aspectos
morfológicos que fornecem proteção contra invasão (KERMARREC et al., 1986).
No Brasil, PASSOS et al. (1995) testaram em laboratório a patogenicidade de
Steinernema carpocapsae, na formulação Exhibit, em diferentes castas de saúva limão,
em bioensaios com dosagens de 100 e 1000 larvas infectivas (L3)/cm2. Os autores
constataram que as formigas fazem o descarte de fungo (alimento) e de formigas
doentes, na tentativa de isolar os nematóides no lixo, embora tenha ocorrido
mortalidade de indivíduos das castas e redução no volume do jardim de fungo. Porém
com todas as dificuldades desses nematóides infectarem as formigas cortadeiras e o fato
de existirem poucos estudos com os mesmos não há possibilidade de utilização de
nematóides no controle de formigas cortadeiras.

6.3 Conclusões sobre pesquisas com controle biológico

Primeiramente para compreendermos melhor o controle biológico é necessário
conhecermos a ecologia microbiana das colônias das formigas cortadeiras.
Certamente que os fungos filamentosos, bactéria mutualista, outras bactérias e as
leveduras são extremamente importantes para as formigas cortadeiras, porém até o
momento não existe nenhuma alternativa viável e exeqüível na prática para que
possamos utilizar todo esse conhecimento produzido pela ciência.
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Muitas espécies de fungos filamentosos coexistem com o fungo mutualista
(WEBER, 1972; FISHER et al., 1996) das formigas cortadeiras. Com o trabalho de
(CURRIE et al., 1999 a), pudemos conhecer melhor uma espécie de fungo e seu
possível papel dentro da colônia, bem como uma bactéria mutualista. Portanto, as
colônias das formigas cortadeiras sãoconstituídaspor um sistema mutualístico composto
por formiga-fungo cultivado-bactéria mutualística emicrofungos filamentosos. Mas na
verdade, no jardim de fungo das formigas cortadeiras encontramos grande quantidade
de espécies de outras bactérias e leveduras (PAGNOCCA et al., 1996; RODRIGUES,
2009).
No caso dos inimigos naturais, dentre eles os predadores (aves, besouros
formigas),

os

parasitóides

(moscas

Phoridae),

os

nematóides

e

fungos

entomopatogênico estes de maneira geral em alguns casos reduzem as populações de
formigas cortadeiras, principalmente durante a fundação de novos ninhos como é o caso
dos predadores. No entanto, a ocorrência desses inimigos naturais não é considerada
como método de controle, pois não se tem pesquisas com uso dos mesmos em controle
biológico aplicado. A grande maioria das pesquisas relata a ocorrência natural desses
organismos predando, parasitando e infectando as formigas cortadeiras. Em outros
casos a pesquisa normalmente é feita apenas em condições de laboratório, e a mesma
não tem continuidade em condições de campo. No caso do besouro Canthon, houve
tentativas de criaçõesem laboratóriopara o uso em controle biológico aplicado de
formigas cortadeiras no Paraguai, no entanto, essas criações não alcançaram
sucesso,provavelmente devido ao potencial reprodutivo da fêmea de Canthon ser
relativamente baixo. Outro fator associado a esse baixo número de descendentes por
fêmea os autores constataram que em condições de campo, na maioria das vezes, o
número de rainhas predadas aumenta não-linearmente com a densidade do predador,
devendo existir fatores isolados ou combinados que atuem como limitantes do número
de presas exploradas (FOWLER et al., 1986; RINALDI et al., 1993).
No caso dos fungos entomopatogênicos, estes são microorganismos que
causam patologia aos insetos, várias pesquisas têm sido feitas com intuito de utilizar
fungos entomopatogênicos para o controle das formigas cortadeiras. Algumas dessas
pesquisas chegaram a serem conduzidas em campo com iscas a base de fungos
entomopatogênicos (Beauveria bassiana e Metharrizium anisopliae), com ninhos de
Acromyrmex. No entanto, os resultadosnão foram promissores, porque, nesse caso sim,
as operárias desinfectam, podam e isolam a cultura de fungo e, em casos mais severos
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as formigas abandonam o ninho. Portanto, até o momento os resultados não são
conclusivos e essas pesquisas não produziram qualquer resultado prático, que tenha
viabilidade técnica, eficácia desejada, custo benefício, que seja acessível e que tenha
disponibilidade, mesmo para as espécies de Acromyrmex que possuem ninhos menores.
As

dificuldades

na

obtenção

do

sucesso

da

utilização

de

fungos

entomopatogênicos, em condições de campo, possivelmente estão relacionadas ás
estratégias de defesa morfológicas, mecânicas e bioquímicas das colônias de formigas
cortadeiras, juntamente com o seu fungo mutualista e a microbiota associada, contra
parasitos e patógenos (BOARETTO & FORTI, 1997). Segundo KERMARREC et al.
(1996), a extraordinária resistência dos fungos mutualistas das formigas cortadeiras às
doenças epizóticas e epífitas é devido a muitos fatores ligados à higiene interna do
ninho.
As moscas forídeas (Diptera, Phoridae) apesar de parasitarem as operárias de
Atta spp e Acromyrmex spp, estas apresentam baixo índice de parasitismo (5%)
(BRAGANÇA, 2011),fato que inviabiliza até o momento o seu uso.
O uso de nematóides também não possui qualquer chance de uso para o controle
de formigas cortadeiras. Segundo KERMARREC et al. (1986), existem poucas
possibilidades de nematóides penetrarem nas formigas. A cutícula, importante barreira
protetiva, e pequenas dimensões dos orifícios, como abertura oral, orifício da glândula
labial, o ânus e os espiráculos, pontos potenciais de entrada nas larvas. Nas formigas
adultas, certos aspectos morfológicos, como filtro infra-bucal e pilosidade do ânus, são
aspectos morfológicos que fornecem proteção contra invasão. Outro ponto a ser
destacado é que existem poucas pesquisas com nematóides para formigas cortadeiras.
Diante disso, apesar de todos esses conhecimentos, dos últimos anos produzidos
pela pesquisa com controle biológico de formigas cortadeiras ainda não temos a menor
chance de utilizá-los na prática. Certamente que é uma área de pesquisa promissora,
mas atualmente está clara a necessidade de conhecimentos biológicos básicos para que
estratégias de controle para formigas cortadeiras possam ser de fato aplicadas.
Apesar das formigas cortadeiras possuírem “defesas que os ajudam a
contrabalançar o efeito das medidas de controle e permitir-lhes que habitem o solo, num
ambiente que é heterogêneo e abundante em microorganismos” a mortalidade de ninhos
é bastante grande, na natureza e as pesquisas de (AUTUORI, 1942), verificaram que a
mortalidade, desde a fundação até 3 anos de idade chega a ser 99,95%. Talvez as
doenças possam contribuir para esse número de mortalidade, porém não existem
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estudos que demonstrem cientificamente a importância dos microorganismos. Não se
sabe qual éa espécie ou espécies-chave que provocam a mortalidade.
É mais crítico ainda quando trata-se de bactérias simbióticas, pois essas
pesquisas são muito recentes para a ciência (CURRIE et al., 1999).
Embora várias revisões da literatura abordem e discutam o controle biológico de
formigas cortadeiras (DELLA LUCIA et al., 2014; MONTOYA-LERMA, et al., 2012;
ZANETTI et al., 2014), na prática estamos longe de usar esses conhecimentos da
ciência, embora tenhamos que pensar como cientistas, sempre no desenvolvimento da
pesquisa nas aplicações futuras desses conhecimentos para o controle.Em resumo, e
diante dos fatos constatados na literatura, o controle biológico aplicado de formigas
cortadeiras é inviável e inexeqüível nos dias atuais.Existe um grande caminho ainda a
percorrer para se obter técnicas adequadas de controle biológico de formigas cortadeiras
que possam ser utilizadas na prática em regime operacional.
Até o momento não existe qualquer programa de controle biológico aplicado
para a redução das populações de formigas cortadeiras.
Certamente o controle biológico, inclusive com fungos entomopatogênicos é
uma área de pesquisa promissora, mas atualmente está clara a necessidade de
conhecimentos biológicos básicos para que estratégias de controle possam ser de fato
aplicadas. Com os resultados científicos apresentados nesta revisão, o controle
biológico aplicadoainda está longe de ser utilizado no manejo integrado de formigas
cortadeiras. Infelizmente o controle biológico com microorganismos, predadores, e
parasitóides, não é uma ferramenta que pode ser utilizada no Manejo Integrado de
Pragas.

7. PESQUISAS COM PRODUTOS DE ORIGEM BOTÂNICA

7.1 Estudos de plantas com propriedades inseticidas e fungicidas

Algumas espécies vegetais da família Asteraceae (HOWARD et al., 1988;
GIRALDO-ECHEVERRI, 2005; CASTAÑO-QUINTANA et al., 2013), Apocynaceae
(BOULOGNE et al., 2012), Euphorbiaceae (BIGI et al., 2004; ALONSO & SANTOS,
2013), Myrtaceae (MARINHO et al., 2005), Fabaceae (AUDAB-LOPEZ, 2011,
VALDERRAMA-ESLAVA et al., 2009; RODRIGUES et al., 2008;

CASTANO,

2009), Calophyllaceae (BOULOGNE et al., 2002), Caesalpiniaceae (HOWARD et al.,
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1988), Convolvulaceae (HEBLING et al., 2000), Clusiaceae (HOWARD et al., 1988),
Curcubitaceae (PALACIOS & GLADSTONE, 2003), Meliaceae (LEITE et al., 2005;
BUENO et al., 2005), Myristicaceae (PAGNOCCA et al., 1996), Rutaceae (ALMEIDA
et al., 2007; BIAVATTI et al., 2002; MIYASHIRA et al., de 2012), Pedaliaceae
(BUENO et al., 1995), Pedaliaceae (BUENO et al., 2004; RIBEIRO et al., 1998;
BUENO et al., 1995), Piperceae (PAGNOCCA et al., 2006), Phyllanthaceae
(ESCOBAR et al., 2002), Simaroubaceae (PEÑAFLOR et al., 2009), Solanaceae
(BOULOGNE et al., 2002) podem apresentar aparente toxicidade as formigas
cortadeiras.
Dessas famílias, encontram-se as principais espécies vegetais utilizadas em
pesquisas com formigas cortadeiras, com atividade inseticida e/ou fungicida. Para
compreensão sobre as plantas tóxicas, listamos as espécies utilizadas nas pesquisas,
sendo elas: Ricinus communis (HEBLING et al., 1996; BIGI et al., 1998; KITAMURA
et al., 1999; BIGI et al., 2004; CAFFARINI et al., 2008; ALONSO et al., 2013),
Sesamum (BARBIELLINI, 1926; GONÇALVES, 1944; PAGNOCCA et al., 1990;
BETELLA, 1990; HEBLING et al., 1991; BUENO et al., 1995; RIBEIRO et al., 1998;
PERES FILHO & DORVAL 2003; MORINI et al., 2005; BUENO et al., 2004),
Ipomoea batatas (HEBLING et al., 2000), Canavalia ensiformis (MULLENAX, 1979;
HEBLING et al., 2000; RODRIGUEZ et al., 2008; VALDERRAMA-ESLAVA et al.,
2009; AUBAD-LOPEZ, 2011; VARON 2006), Raulinoa echinata (BIAVATTI et al.,
2005), Simarouba versicolor (PENAFLOR et al., 2009), Manihot esculenta (SANTOS
et al., 2013), Melia (CAFFARINI et al., 2008), Trichilia (CAFFARINI et al., 2008),
Hymenaea courbaril (HOWARD et al., 1988), Melampodium divaricatum (HOWARD
et al., 1988), Vismia baccifera (HOWARD et al.,

1988), Tithonia diversifolia

(GIRALDO-ECHEVERRI, 2005; CASTANO, 2009), Cedrela fissilis (BUENO et al.,
2005), Cipadessa fruticosa (LEITE et al., 2005), Virola sebifera (PAGNOCCA et al.,
1996), Otaba parvifolia (PAGNOCCA et al., 1996), Hellietta puberula (ALMEIDA et
al., 2006), Cucurbita máxima (PALACIOS & GLADSTONE, 2003), Azidarachta
indica (BIGI et al., 2004, GRUBER & VALDIX, 2003, HERRERA, 2009), Phyllanthus
acuminatus (ESCOBAR et al., 2002), Clibadium asperum (ESCOBAR et al., 2002),
Mammea americana (BOULOGNE et al., 2012), Nerium oleander BOULOGNE et al.,
2012), Nicotina tabacum (BOULOGNE et al., 2012), Gliricidia sepium (GRUBER &
VALDIX, 2003), Havenia dulcis (SPECHT et al.,1994), Aleuritis fordii (SPECHT et
al., 1994), Hura crepitans (VARON, 2006).
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As substâncias ativas dos extratos vegetais são responsáveis por efeitos
deletérios, porem pouco se conhece sobre o seu modo de ação nesses organismos. A
seguir, descrevemos as substâncias mais conhecidas com efeito adverso nas operárias e
fungo simbionte das formigas cortadeiras, sendo elas: terpenoides (caryophyllene,
caryophylleneepoxide, kolavenolandnerolidol) para Atta cephalotes e L. gongylophorus
(HOWARD et al., 1988); terpenoides e alcaloides para Atta cephalotes e L.
gongylophorus (AUDAB-LOPEZ, 2011, VALDERRAMA-ESLAVA et al., 2009,
RODRIGUES et al., 2008 e CASTANO 2009); demethylhomopterocarpin com
atividade fungicida para Atta spp. (MULLENAX, 1979); mexicanolidelimonoids para
Atta sexdens rubropilosa e L. gongylophorus (LEITE et al., 2005); ricinine com
atividade sinérgica de ácidos graxos (fattyacids) para Atta sexdens rubropilosa e L.
gongylophorus (BIGI et al., 2004); sesamine, mistura de fattyacids e lignan para Atta
sexdensrubropilosa e L. gongylophorus (BUENO et al., 2004; RIBEIRO et al., 1998;
BUENO et al., 1995); epigalgravin, lignansandsesamine para Atta sexdens rubropilosa e
L. gongylophorus (PAGNOCCA et al., 1996); alcaloides como dictamnine,
anthranilicacidandkokusaginine para Atta sexdens rubropilosa e L. gongylophorus
(ALMEIDA et al., 2007); sesquiterpenfarnesol como repelente temporário para Atta
mexicana (PALACIOS & GLADSTONE, 2003) e cardenolides tais como kaneroside,
neridiginoside, neritaloside, neriumoside, nerizoside, odoroside, e finalmente a nicotine
(BOULOGNE et al., 2012). Essas substâncias ativas estão presentes nos extratos
vegetais das diversas partes da planta (folhas, flores e sementes), entretanto, não se
conhece a concentração exata desses ativos, apenas a dosagem dos extratos. Cabe
ressaltar que em sua maioria os testes dos extratos foram realizados em laboratório, com
pequenas colônias ou grupos de operárias e fungo simbionte, sendo o cultivo in-vitro do
fungo simbionte e extrato (PAGNOCCA et al., 1996).
O modo de ação da maioria desses compostos ainda não é conhecido,
provavelmente devido à dificuldade de estudos fisiológicos, comum a acurácia
científica adequada. Porém, poucos pesquisadores vêm estudando o modo de ação dos
compostos das plantas tóxicas. Por exemplo, Bullatacin é um composto isolado de
plantas da família Annonaceae, com um grande potencial como inseticida. Tal
composto provoca uma forte inibição da respiração celular, com efeito antagônico no
transporte de elétrons nas mitocôndrias, com ação específica no complexo I
(AHAMMADSAHIB et al., 1993), porém ate hoje não sabemos a continuidade da
referida pesquisa. Outros compostos são estudados com um enfoque neurofisiológico, o
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caso do silphinenes composto extraído da parte aérea da planta Senecio palmensis. Esse
sesquiterpeno tricíclico atua como antagonista do sistema ɤ-aminobutyricacid (GABA),
mais especificamente nos canais receptores de cloro chloride (BLOOMQUIST et al.,
2008). Outro princípio ativo, com atividade neurotxica, é monoterpenoide pulegone-1,2epoxide isolado da planta Lippia steochadifolia (GRUNDY & STILL, 1985). Os autores
verificaram que tal composto atua como os carbamatos, com uma inibição irreversível
da enzima acetylcholinesterase.
Contudo, modo de ação bioquimicamente específico, como a inibição de
acetylcholinesterase, esta relacionado à coevolução inseto-planta, ou seja, as plantas
produzem compostos químicos como uma forma de defesa a herbivoria dos insetos,
geralmentecom a produção de compostos da classe terpenóides (RYAN & BYRNE,
1988), porém nenhum desses princípios ativos são comercializados. Esses autores
identificaram 6 terpenóides (pulegone, gossypol, citral, linalool, bornylacetate e cineole)
que inibem a enzima acetylcholinesterase, com efeitos de paralisia e mortalidade de
insetos.
As substâncias de origem botânica também atuam de forma antagônica nas
aminas biogênicas, como neurotransmissores, neuromoduladores e neurohormônios
(ROEDER, 1994).
Os mais estudados são a octopamine (OA) e tyramine (TA), considerados
receptores e acopladores da G-Protein (GPCRs) (VERNIER et al., 1995; BLENAU &
BAUMANN, 2001). A ativação de GPCRs conduz a mudança das concentrações
intracelulares de mensageiros secundários adenosina 3',5'-monofosfato cíclico [cAMP]
e [Ca2+], cuja função é modulando informações no sistema nervoso e cardiovascular,
diferenciação e crescimento celular e metabolismo geral. Em insetos, AO é sintetizado
do TA pela hidroxilação do β-carbon, dessa forma, o TA é considerado um precursor
direto do OA (BISCHOF & ENAN, 2004). Os óleos essenciais de plantas (eugenol, αterpineol, cinnamicalcohol, thymol, carvacrol, L-carvone) estão relacionados a
mudanças celulares, indicando que a toxidade desses compostos químicos é mediada
pelo receptor TA (ENAN, 2001, ENAN, 2005). Porém essas substâncias não são
comercializadas ate o momento.
Entretanto, as pesquisas permanecem somente em condições de laboratório, e
não avançam, na maioria dos casos sem continuidade científica das descobertas ou de
uma linha de pesquisa em específico, como o caso do Bullatacin, silphinenes, pulegone1,2-epoxide, pulegone, gossypol, citral, linalool, bornylacetate, cineole bem como os
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antagônicos das aminas biogênicas. Geralmente, as pesquisas compreendem no
oferecimento de folhas, extratos vegetais e sementes as colônias das formigas
cortadeiras em laboratório, ou na utilização de extratos vegetais no fungo simbionte in
vitro. A seguir, descrevemos as principais pesquisas com folhas, extratos vegetais e
sementes, bem como as descobertas científicas.
Em relação às folhas ofertadas diretamente as colônias de formigas
cortadeiras, BARRETO (1930), foi o primeiro a observar o efeito deletério do gergelim
Sesamum indicum a colônias de formigas cortadeiras, entretanto, foi apenas uma
constatação, sem seguir nenhum método científico. Dessa forma, a ação do gergelim,
Sesamum indicum, como controlador de sauveiros tem sido pesquisada e relatada já há
várias décadas (BARBIELINI, 1926; BORGES, 1926), apesar de ter sua ação sauvicida
contestada em experimento de laboratório por GONÇALVES (1944). Décadas depois,
utilizando de método científico, BUENO et al. (1995; 2004) observaram que ninhos
iniciais cuidados em laboratório e tratados exclusivamente com folhas de Sesamum
indicum (gergelim) foram drasticamente afetados e que os compostos tóxicos para
formigas estariam concentrados no extrato metabólico desta planta. O fornecimento de
folhas, exclusivamente e continuamente, de Sesamum indicum (gergelim) promove uma
alteração nas taxas respiratórias das formigas, induzindo uma resposta fisiológica nas
operárias de Atta sexdens rubropilosa (HEBLLING et al., 1991). Segundo HEBLING
et al. (1996), ninhos de laboratório de Atta sexdens rubropilosa alimentados diariamente
com folhas de Ricinus communis (mamona) mostraram gradual decréscimo no volume
do jardim de fungo e aumento da velocidade de morte de formigas, com extinção total
dos ninhos após seis semanas de tratamento. RIBEIRO et al. (1998) relataram que
extratos de gergelim, adicionados em meio de cultura, podem causar até 60% de
inibição no desenvolvimento in vitro do fungo simbionte. HEBLING et al. (2000)
alimentaram, exclusivamente e continuamente, colônias de formigas cortadeiras (Atta
sexdens) com folhas de Ipomoea batatas por 5 semanas. Os autores verificaram uma
redução do jardim de fungo, bem como, um maior consumo de oxigênio das formigas,
atribuindo às folhas de Ipomoea batatas, sugerindo uma reação fisiológica aos efeitos
tóxicos. Conforme o experimento anteriormente descrito, HEBLING et al. (2000)
ofereceram folhas de Canavalia ensiformis por 11 semanas, obtendo uma alta
mortalidade de operárias e decréscimo no volume do jardim de fungo. Fato similar foi
observado por VALDERRAMA- ESLAVA et al. (2009), que ofereceram por 2 meses
folhas de Canavalia ensiformis e Tithonia diversifolia para colônias de Atta cephalotes
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sob condições laboratoriais. Os autores observaram um forte efeito deletério ao jardim
de fungo, que consequentemente, afetou a sobrevivência das operárias.
Iscas granuladas contendo farelo de folhas e sementes moídas de gergelim
(Sesamum indicum) apresentaram resultados inferiores á iscas tóxicas comerciais em
condições de campo (PERES FILHO & DORVAL, 2003). Esse é o único estudo
encontrado na literatura que foi conduzido nessas condições, e infelizmente não é
possível tirar conclusões, pois os resultados não foram submetidos á analise estatística,
além disso, os autores sugerem que novos estudos devem ser realizados com o objetivo
de melhorar as iscas contendo folhas e sementes moídas de Sesamum indicum. Esses
resultados demonstram a ineficiência dessas preparações quando comparados as iscas
formicidas à base de sulfluramida.
Pode-se concluir que a oferta contínua e exclusiva de folhas a colônias iniciais
de formigas cortadeiras pode levar a erro de interpretação do real potencial toxicológico
das plantas. Podemos enumerar algumas falhas metodológicas: 1) os estudos utilizam
apenas ninhos iniciais com centenas de indivíduos, porém, um ninho adulto das espécies
estudadas contém milhões de indivíduos (HOLLDOBLER & WILSON 1990), portanto
inviabiliza uma aplicação direta das folhas no campo. 2) os efeitos são observados na
colônia como um todo, o que pode gerar erro de interpretação; a formiga ou o fungo
simbionte esta sob a ação do inseticida natural? 3) a oferta contínua e exclusiva de
folhas a colônias gerou um déficit nutricional ao fungo simbionte, por consequência, as
operárias, larvas e rainha também ficaram em inanição, simulando um possível efeito
tóxico. O último item, pode ser comprovado pelo estudo de CAMARGO et al. (2008)
que ofereceram continuamente apenas espécies vegetais de alta aceitabilidade a colônias
inicias de Atta sexdens rubropilosa, demonstrando que algumas espécies vegetais
conduzem a redução do jardim de fungo, menor quantidade de estáfilas (conjunto de
gongilídeos, alimento), redução da prole, peso da rainha e taxa de oviposição.
Algumas outras pesquisas foram comduzidas em condições de campo, mas estas
visaram proteger as plantas contra herbivoria (GIRALDO-ECHEVERRI, 2005),
redução da atividade temporária das formigas (ESCOBAR et al., 2002; GRUBER &
VALDIX, 2003; MULLENAX, 1979). Nenhuma dessas pesquisas teve o objetivo de
controlar colônias e necessitam de outros métodos para serem aplicados, pois por si só
não resolvem o problema das perdas provcadas pelas formigas cortadeiras, além o que
não estão disponíveis no mercado, não são econômicos (GRUBER & VALDIX, 2003)
e, portanto, inviável tecnicamente.
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Em relação aos extratos vegetais retirados de folhas, caules, frutos e sementes,
muito têm sido estudados, porém todo o esforço se concentrou em experimentação
laboratorial, e na maioria dos casos, sem uma continuidade aprofundada sobre a
natureza dos compostos, bem como, sintetização artificial da molécula. HOWARD et al.
(1988) estudaram as plantas Hymenaea courbaril, Melampodium divaricatum e Vismea
bacífera, extraindo os terpenóides: carophyllene,caryophylleneepoxide, nerolidol e
kolaenol. Em laboratório, em dieta artificial líquida para os bioensaios de formigas e
meio de cultivo com agar para o fungo simbionte, verificaram uma ação inseticida e
inibição do crescimento do fungo, com exceção caryophyllene sem atividade na
mortalidade das formigas.
Na mesma linha de pesquisa, com o cultivo do fungo in vitro, PAGNOCCA et
al. (1990) verificaram que o extrato de Sesamum indicum promoveu um decréscimo do
crescimento do Leucocoprinus gongylophorus, porém sem a identificação do composto
desse extrato. Posteriormente, os autores encontraram o mesmo resultado com lignans
de Virola sebifera e Otoba parvifolia (PAGNOCCA et al., 1996). Lignans ocorre
comumente nas plantas, com mais de 500 compostos, com atividade antitumoral,
antimitótico e antiviral (MACRAE & TOWERS, 1984). PAGNOCCA et al. (1996)
concluíram que lignans foi o composto mais potente para o fungo simbionte, e devido a
essa razão, as formigas não cortam as folhas de Virola sebifera. Com uma
chromatographicanalysis dos extratos de Sesamum indicum¸ RIBEIRO et al. (1998)
purificaram substâncias com ação fungicida, sendo elas tetradecadonoic, hexadecanoic,
9-12-15 octadecatrienoic, octadecanoic, icosanoic e docosanoic, mas a tentativa de
isolar as substâncias foi sem êxito. Resultado similar foi encontrado para fattyacids e
extrato bruto de Canavalis ensiformis (MONTEIRO et al., 1998). Com esse
conhecimento, CASTRO FARIA & SOUSA (2000) utilizaram sementes de Sesamum
indicum ao meio de cultura do fungo simbionte, e concluíram que as sementes podem
afetar o seu crescimento.
As sementes de citros também foram estudadas visando sua ação no fungo
simbionte (FERNANDES et al., 2002). Os autores extraíram óleos das sementes de
Citrus sinensis, Citrus limone Citrus reticulata, adicionando-os ao meio de cultura do
Leucocoprinus gongylophorus. Surpreendentemente, os resultados mostraram um baixo
efeito tóxico, apenas a sesamina em uma alta concentração (70 µ/Ml) com efeito
fungicida. Esses resultados divergem dos estudos anteriores, RIBEIRO et al. (1998)
mostrou uma total inibição do fungo a uma baixa concentração (2,5 µ/Ml).
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Posteriormente, BIGI et al. (2004) afirmaram que os ácidos graxos são importantes
compostos contra o fungo das formigas cortadeiras, quando estudaram a atividade dos
extratos de Ricinus communis, entretanto, não se sabe qual foi o ácido graxo
responsável pela inibição do fungo.
Cipadessa fruticosa e Cedrela fissilis apresentam extratos nas frações
diclorometado e hexano com efeito inibitório do fungo simbionte (BUENO et al., 2005,
LEITE et al., 2005). ALMEIDA et al. (2006) isolaram 6 substâncias de Helietta
puberula, dentre elas anthranilicacid, kokusaginine, maculineedictamnine mostram um
forte efeito na inibição do fungo simbionte, sendo esses alcalóides uma fonte
promissora de novas substâncias para o controle de formigas cortadeiras. Outro
alcalóide também apresentou resultados similares, o 4,5-dimetoxicantin-6-ona extraído
do extrato de Simarouba versicolor (PENAFLOR et al., 2009).

A cafeína (1,3,7

trimethylxanthine) também foi utilizada para avaliar o crescimento in vitro do fungo
simbionte de Atta sexdens rubropilosa, sendo que uma concentração de 0,1 e 0,50 %
causou uma severa morte no fungo (MIYASHIRA et al., 2011) em laboratório.
A planta Senna alata também apresenta uma atividade fungicida, devido às
folhas conterem compostos de alcalóides, fenólicos e terpenóides para formigas
cortadeiras, porem quando realizado em laboratório (BOULOGNE et al., 2012). Os
autores também verificaram que extratos de Allium cepa, Allium sativum, Lycopersicon
esculentum e Manihot esculenta apresentaram um fraco efeito fungistático ou fungicida
dependendo da concentração utilizada. Todos esses experimentos apresentaram um
baixo potencial de aplicação ao controle de formigas cortadeiras. SOUZA et al. (2012),
estudaram a influencia do extrato de 24 espécies vegetais acrescido ao meio de cultura
do fungo simbionte, concluindo que algumas espécies apresentam efeito deletério e
outras promovem melhor desenvolvimento do fungo. As espécies deletérias são
Physocalymmascaberrimum, Amburana acreana, Cedrelafissilis, Magoniapubescens,
Leucaenaleucocephala, Swieteniamacrophylla, já as espécies benéficas ao fungo
simbionte são Genipa americana, Hevea brasiliensis, Ingaedulis, Vochysiadivergens.
FRANCO et al. (2013), seguindo a mesma metodologia anterior, verificaram que
Zizyphus joazeiro, Allium sativum e Croton urucurana inibiram o crescimento do fungo
Leucoagaricus gongylophorus, porem Parapiptadenia rígida foi ineficiente.
Com relação a atividade inseticida das plantas tóxicas, sabe-se que os
terpenóides,caryophylleneepoxide, nerolidol e kolaenol isolados de Hymenaea
courbaril, Melampodium divaricatum e Vismea bacífera, apresentaram atividade
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inseticida, quando alimentas as operárias em dieta artificial (HOWARD et al., 1988).
Extratos foliares de Ricinus communis, nas frações hexano e diclorometado
apresentaram uma atividade inseticida, em aplicação tópica e por ingestão (BIGI et al.,
1998). Os ácidos graxos e a ricina foram tóxicos as operárias de Atta sexdens
rubropilosa, nas concentrações de 0,2 e 0,4 mgml-1, em nos tratamentos de ingestão
(BIGI et al., 2004). Entretanto, a ingestão continua da dieta com os extratos,
intencionalmente, podem causar uma toxidade às mesmas, ou seja, um erro
metodológico. A aplicação continua da dieta causa uma toxidade acumulada às
operárias, que leva ao erro de interpretação, ou seja, uma alta mortalidade.
Os óleos extraídos das sementes de Citrus apresentaram uma forte atividade
inseticida para operárias de Atta sexdens, quando diluídos em acetato de etila em
aplicação tópica, porem estudos adicionais deverão ser realizados, visto a alta
atratividade de formigas cortadeiras a polpa cítrica (FERNANDES et al., 2002).
BUENO et al. (2005) demonstraram uma alta mortalidade de operárias de Atta sexdens
quando foram alimentadas continuamente com uma dieta a base de extrato de raízes e
folhas de Cedrela fissilis, porem os autores não identificaram os compostos
responsáveis pela mortalidade. Resultados similares foram encontrados por LEITE et al.
(2005), em que frações hexano e diclorometano do extrato Cipadessa fritucosa afetaram
a sobrevivência das operárias em laboratório, sem identificação dos compostos. Por
outro lado, BIAVATTI et al. (2005), realizou uma análise de X raysdiffractionanalysis
de compostos extraídos do caule de Raulinoa echinata, em que o limonóide acido
limonexico apresentou uma alta toxidade contra as formigas de Atta sexdens, na
concentração de 200 µg em cada dieta artificial. MORINI et al. (2005) verificaram que
a toxidade das sementes de gergelim se deve principalmente a mistura de triglycerides,
sesamoline e sesamine, as quais atuam sinergicamente. Os autores realizaram aplicação
tópica nas formigas e em dieta, na concentração de 1µL de extrato de gergelim. A
aplicação continua da dieta causa uma toxidade acumulada às operárias, que leva ao
erro de interpretação, ou seja,uma alta mortalidade.
O extrato bruto da semente de Azadirachta indica, produziram uma significante
toxidade às operárias de Atta sexdens por ingestão e contato (SANTOS OLIVEIRA et
al., 2006). Em Atta cephatoles, extratos de Tithonia diversifolia na concentração de 1,5
ml/L foi eficiente em aplicação tópica e ingestão (CASTANO, 2009). As substâncias
purificadas de Helietta puberula foram tóxicas as operárias de Atta sexdens, sendo ela
anthranilicacid, kokusaginine e dictamnine, oferecidos em dietas artificiais (ALMEIDA
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et al., 2006). O alcalóide 5-metoxicantin-6-ona isolado da planta Simarouba versicolor
foi tóxico as operárias de Atta sexdens (PENAFLOR et al., 2009).
Um estudo com plantas amazônicas demonstrou que 6 plantas apresentam
atividade inseticida a Atta sexdens, Atta laevigata e Acromymrmex subterraneus
molestans, sendo elas Banara guianensis, Clavija weberbaueri, Mayna parvifolia,
Ryania speciosa, Spilanthes oleraceae e Siparuna amazônica, com aplicação tópica dos
extratos na concentração de 5mgmL-1 (GOUVEA et al., 2010). BOULOGNE et al.
(2011) observaram que extrato de Mammea americana e Nicotiana tabacum foi tóxico
as operárias por aplicação tópica, e extratos de Nerium oleander apresentaram uma ação
retardada, apesar que muitas frações foram repelentes as formigas.
Extratos de ruta (Ruta graveolens L.), datura (Datura estramonium L.), erva
balieira (Cordia verbenaceae L.), menta (Mentha piperita L.) e mentrasto (Ageratum
conyzoides L) foram testados em operárias de A. laevigata e Ac. subterraneus
subterraneus, e o que mais levou a mortalidade foi o de mentrasto, que após fracionado
obteve-se a cumarina, potencial inseticida para essas espécies (ARAUJO et al., 2008),
no entanto esses extratos foram testados apenas em operárias dessas espécies e não em
ninhos. O óleo essencial de Eugenia uniflora L. e extrato de Meliaazedarach L. podem
apresentar atividade inseticida a A. laevigata em condições laboratoriais (JUNG et al.,
2013), nesse caso necessita de mais estudos em campo para verificar a atividade
inseticida de tais substâncias. Porém em campo não foram realizados os testes. Extratos
de Virola sebifera foram tóxicos tanto para operárias de A. sexdens rubropilosa quanto
para seu fungo simbionte em laboratório (BICALHO et al., 2012) nesse caso necessitase de mais estudos de campo para verificar a toxicidade dos extratos em colônias
grandes. Extratos provindos de galhos de Spiranthera adoratissima (Rutaceae) levaram
ao isolamento de substâncias inseticidas e/ou fungicidas em colônias de A. sexdens
rubropilosa (TEREZAN et al., 2010).
A utilização de extratos de mandioca (Manihot esculenta), recomendada pelo
FSC, também se mostra ineficiente em situação de campo. SANTOS et al. (2013),
concluíram que o extrato metanolico do pó das folhas de Manihot esculenta, contendo
acido gálico e catequina, apresenta-se como uma alternativa promissora para o controle
de Atta sexdens, entretanto, foi apenas uma experimentação laboratorial. A mandioca é
desfolhada por várias espécies de formigas cortadeiras no Brasil como A. sexdens, A.
cephalotes, A. laevigata, Ac. rugosus e Ac. octospinosus (BELLOTTI &
SCHOOHOVEN, 1978; BLANTON & EWEL, 1985; RANDO & FORTI 2010).
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O óleo da semente de Ricinuscommunis e Jatrophacurcasapresentaram uma
ação tóxica por ingestão na concentração de 10 e 30 mg/ml e aplicação tópica na
concentração de 0,1 e 0,2 mg/ml por formiga (ALONSO & SANTOS, 2013). Os autores
não identificaram as substâncias responsáveis, apenas sugeriram os ácidos ricinoleico,
acido oleico e acido linoleico como agentes da toxidade as formigas, no caso de óleo de
Ricinus. Interessantemente, a cafeína (1,3,7 trimethylxanthine) não provocou
mortalidade em operárias de Atta sexdens quando receberam a dieta contendo a
substância, embora os autores relatem que possa ter ocorrido uma falha metodológica,
visto a adição de glicose a dieta, conduzindo a uma maior sobrevivência das operárias
(MIYASHIRA et al., 2011).
Ao testar extratos vegetais de Carapa guianensis, Elaeis guineenses, Sesamum
indicum, Ricinus communis, Anacardium ocidentale e Azadirachta indica, foi
observado toxicidade em operárias de A. sexdens rubropilosa, mas esses extratos com
nebulização não foram suficientes para controlar formigueiros no campo (OLIVEIRA,
2006).
Conforme mencionamos acima, os estudos com extratos vegetais foram
realizados in vitro em laboratório, estando distante de uma efetiva aplicação em campo.
As dificuldades dos possíveis ingredientes ativos de plantas são: 1) instabilidade das
substâncias, essas são complexas e degradadas pela luz, UV e calor; 2)
desconhecimento da concentração a ser utilizada, pois cada método de extração
apresenta diferentes formas de isolar os grupos químicos, além da variabilidade natural
das plantas; 3) falta do conhecimento do modo de ação desses compostos; 4) dificuldade
da síntese de moléculas ativas; 5) na prática, como veicular essas substâncias em
diferentes formulações, isca, pó, termo nebulização, pois a maioria dos estudos foram
realizados em laboratório.
O β-eudesmol é um sesquiterpeno derivado de óleos essenciais de Eucalyptus
maculata e que gera comportamento agressivo entreas formigas do ninho do gênero
Atta (MARSARO JUNIOR et al., 2004). O motivo disso é que o contato com esta
substância muda a composição cuticular das formigas desencadeando a agressividade
dentro da colônia (MARINHO et al., 2007). Nas concentrações ideais, o β-eudesmol
quebra a coesão da colônia, o que pode ser mais uma ferramenta no controle dessas
pragas (MARINHO et al., 2005). No entanto, esse composto apresenta dificuldades de
utilização no combate às formigas cortadeiras, pois sua formulação é sólida e facilmente
volátil ao se diluir em hexano (MARINHO et al., 2007), e ainda não se desenvolveu
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aplicação prática desse produto em campo. A aplicação ao β-eudesmol pode ser
explorada na resistência das plantas ao ataque das formigas cortadeiras, devido à forma
que ele atua em seu comportamento.
Até o momento nenhuma publicação comprovou os efeitos dos extratos de
plantas no controle dos ninhos de formigas cortadeiras em condições operacionais. A
maioria das publicações, entre elas (PELICANO et al., 2002; CAFFARINI et al., 2003;
CAFFARINI et al., 2008; SILVEIRA et al., 2003; ACÁCIO-BIGI, 1997) e muitas
outras, foram realizadas somente em laboratório. CAFFARINI et al. (2003) e
CAFARRINI et al. (2008) e concluem que as pesquisas devem continuar para
comprovar a eficiência dos extratos das plantas. CAFFARINI et al. (2008) descrevem
que as etapas de campo de seu estudo ainda não foram realizadas.

7.2 Conclusões sobre produtos de origem botânica
De um modo geral, sabemos que muitas plantas podem apresentar substâncias
que podem causar mudanças no comportamento dos insetos e também a sua morte.
Entretanto, foram milhares de anos de evolução atuando sobre a interação formiga
versusplanta. Muitas vezes observações de campo demonstram haver uma modificação
no comportamento das formigas, mas quando isolados alguns destes compostos não
apresentam o mesmo comportamento sobre os insetos.
Na maioria expressiva dos estudos, as pesquisas ficaram estagnadas e restritas as
condições de laboratório. Aquelas pesquisas que tiveram alguns avanços também
ficaram restritas ao laboratório em condições completamente diferentes da realidade de
campo. Estudos de laboratório compreendem aqueles de “screening” os quais são
utilizados reduzidos número de operárias isoladas da colônia. Sabe-se claramente que
isso faz parte de estudos iniciais, porém os mesmos “screening” também deveriam ser
realizados em colônias de laboratório, pois os resultados das substâncias avaliadas
podem ser diferentes quando na presença da interação formiga-fungo simbiontemicrobiota associada. Na etapa seginte devem ser realizados experimentos em
condições de campo e, finalmente ainda em campo em situações operacionais. É
evidente que concordamos com os experimentos em condições de laboratório, e é
desaconselhável e precipitado experimentar as substâncias de origem botânica sem ter
tido comprovada a eficácia em laboratório.
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As pesquisas laboratoriais com plantas potencialmente tóxicas as formigas, ou
ao fungo cultivado, convergem, mesmo não estando claro o objetivo, no sentido de
identificar, isolar ou sintetizar novos ingredientes ativos de origem botânica, a exemplo
do que ocorreu com os piretróides e outros (RATTAN, 2010). Normalmente, os
compostos de origem botânica ativos experimentados e com modo de ação bioquímico
desconhecidos ou não mencionados nas publicações, dificultam o progresso de
pesquisa.
O problema metodológico mais crítico e recorrente é a oferta diária dos
potenciais compostos e subtâncias tóxicas extraídas das plantas, incorporados em dietas
artificiais, líquidas e mais frequentemente sólida, durante o período de experimentação
que pode durar até 25 dias. Esse procedimento metodológico de “screening” contraria
os estudos desenvolvidos por (STRINGER et al., 1964; NAGAMOTO, et al., 2004). O
procedimento correto seria oferta dos compostos ou substâncias de uma única vez
conforme suportado pelas pesquisas de NAGAMOTO et al. (2004).
Os resultados apresentados nas publicações científicas referentes a esse assunto
normalmente, quando são claros, permitem concluir que as substâncias ou compostos de
origem botânica ou são tóxicos ás operárias de formigas cortadeiras ou inibem o
crescimento do fungo simbionte. São resultados de pesquisas iniciais e que não podem
ser recomendados para uso no campo. Quaisquer substâncias, compostos ou moléculas
que venham ser utilizadas para o controle de formigas cortadeiras devem ser
exaustivamente testadas antes de serem recomendadas para o controle (SCHOEREDER
et al., 2012).
Pouco se conhece sobre os princípios ativos extraídos de plantas tóxicas
pesquisadas para formigas cortadeiras. São substâncias complexas, instáveis e de difícil
síntese em laboratório, sem qualquer viabilidade técnica a luz do conhecimento atual.
As experimentações (98%) foram conduzidas em laboratório e os poucos
trabalhos em condições de campo não permitem tirar conclusões sobre a eficiência
destas para controle de formigas cortadeiras. Mesmo nos estudos de laboratório, a
eficácia é duvidosa, pois incontáveis erros metodológicos foram encontrados nos artigos
científicos, comprometendo a real eficácia de algum princípio ativo potencial.
Apesar dos autores insistentemente afirmarem que essas substâncias extraídas de
plantas consideradas tóxicas, são inócuas ao homem, aos animais e ao ambiente,
nenhum estudo foi conduzido para investigar tal questão. A falta de padronização sobre
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a pureza e concentração das substâncias pode levar a erros intencionais sobre a
verdadeira toxicidade das mesmas.
Até o presente momento não existe nehuma substância comercial disponível e
nenhum produto comercial no mercado. Provavelmente, levará décadas até que se possa
isolar e sintetizar molécula de alguma planta tóxica para ser comercializada para
formigas cortadeiras. Normalmente o desenvolvimento de uma molécula é muito
dispendioso.
Todas as moléculas de origem vegetal que foram testadasaté hoje em laboratório
e em campo com o objetivo de controlar formigas cortadeiras não mostraram eficiência.
Isto não desmerece os esforços para o desenvolvimento de produtos alternativos aos
inseticidas convencionais, mas muita pesquisa básica ainda será necessária até que se
consiga um substituto para os produtos hoje presentes no mercado.

8. PESQUISAS COM FEROMÔNIOS PARA FORMIGAS CORTADEIRAS

Segundo HODOBLER & WILSON (1990) a comunicação em formigas ocorre
na maioria das vezes por meio de comunicação química, podendo também ocorrer
através de sinais táteis e sonoros.

A comunicação química é feita por meio de

substâncias químicas que são denominadas de semioquímicos (NORDLUND &
LEWIS, 1976). Os semioquímicos podem ser classificados como feromônios ou
aleloquímicos, segundo o tipo de interação no qual participam. Os feromônios são
definidos como uma substancia química de ação intraespecífica (fornece informações
em uma interação entre dois indivíduos da mesma espécie) e são produzidos e
armazenados em locais específicos, geralmente glândulas exócrinas (NASCIMENTO &
SANT’ANA, 2001). Os aleloquímicos atuam nas relações interespecíficas e são de
origem e composição variadas, podendo ser alomônios, cairomônios ou sinomônios
(VILELA & DELLA LUCIA, 2001). Os feromônios podem provocar mudanças
imediatas de comportamento, neste caso, são denominados desencadeadores (SHOREY,
1973).
Em formigas cortadeiras, os principais feromônios de efeito desencadeador são
os feromônios de alarme, territorialidade, marcação de trilha e reconhecimento de
outros indivíduos (VILELA & DELLA LUCIA, 2001; VIANA- BAILEZ et al., 2011).
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Pela ação dessas substâncias, indivíduos da colônia são capazes de realizar
diversas funções, como formar trilhas de forrageamento, recrutamento de operárias,
reconhecimento de indivíduos da mesma colônia (HODOBLER & WILSON, 1990).
Segundo VILELA (1994) em formigas cortadeiras os feromônios poderiam ser
utilizados de duas formas: promovendo a desorganização do sistema social da colônia
com eventual enfraquecimento e morte da mesma ou aumentando a atratividade em
iscas granuladas mediante a incorporação dos mesmos na formulação das iscas, com
conseqüente aumento do transporte para o interior do ninho.
ROBINSON & CHERRETT (1978) em laboratório incrementaram a
atratividade de iscas granuladas formuladas com polpa cítrica mediante a adição de
feromônio de trilha sintético, M4MP2C (metil-4-metilpirrol-2-carboxilato), para A.
cephalotes, A. sexdens e A. octospinosus. A adição desse feromônio facilitou o encontro
de iscas, mas apresentou ação repelente em altas concentrações. O mesmo efeito
atrativo foi observado ao adicionar esse feromônio às iscas formuladas com grãos de
soja, por ROBINSON et al. (1982), porém sem nenhum sucesso. CROSS et al. (1979)
verificaram que iscas impregnadas com a mistura de pirazinas 3E25DMP (3-etil-2-5dimetilpirazina) e 2E25DMP (2-etil-2-5- dimetilpirazina) não incrementaram a
atratividade de iscas no campo para A. sexdens rubropilosa. VILELA & HOWSE
(1988), concluíram que o 3E25DMP do feromônio de trilha pode ser utilizado como
atraente de iscas granuladas para A. sexdens rubropilosa. LIMA (1973) trabalhou com
atratividade de iscas comerciais impregnadas com feromônio no campo, onde
aproximadamente 50 % das iscas eram transportadas, porém iscas comerciais sem o
feromônio atingiram transporte superior a 80 %. GLANCEY et al. (1970) apud
VILELA & HOWSE (1988), impregnaram grãos de milho com extrato de larvas de
Solenopsis saevissima, a formiga fogo, e observaram que os grãos foram carregados
para o ninho e tratados como larvas pelas formigas por várias horas. Da mesma forma,
VIANA (1996) impregnou imitações de larvas fabricadas em papel de filtro com extrato
cuticular de larvas de A. subterraneus subterraneus (formiga-caiapó) e verificou que as
imitações foram carregadas e tratadas como larvas pela colônia. Entretanto,
ROBINSON & CHERRETT (1974) não obtiveram respostas positivas ao avaliar o
feromônio de larva como atrativo em iscas contra A. cephalotes. Já TATAGIBAARAUJO et al. (2012) verificaram que iscas granuladas impregnadas com extrato de
glândula de veneno (feromônio de trilha) foram transportados com maior frequência do
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que iscas formuladas com extrato de cutícula larval e em testes de campo, o extrato da
glândula de veneno reduziu os tempos de descoberta e de transporte das iscas.
Para A.capiguara e A. bisphaerica o composto do feromônio de alarme 4-metil3-heptanona aumentou significativamente a atratividade das iscas, no entanto, quanto ao
carregamento das iscas não teve diferença, mesmo aumentando o número de sachês e
mudando a posição dos mesmos (HUGHES et al., 2002).
Estudos visando empregar feromônios com esta finalidade vêm sendo
pesquisados além da busca de conhecimentos sobre os diferentes tipos de feromonios
responsáveis em manter a complexa organização social destes insetos, permitindo uma
grande capacidade de adaptação as mudanças ambientais. VIANA-BAILEZ et al.
(2011) aborda informações sobre os diferentes tipos de feromonios utilizados na
comunicação química em formigas cortadeiras como os feromônios de trilha e
recrutamento, feromônio de território, feromônio de reconhecimento de companheira do
ninho e da prole, feromônio de alarme, feromônio da rainha e feromônio de marcação
de folhas.
O problema para o emprego de feromônios para formigas cortadeirasseria
encontrar uma única mistura de componentes feromonais capazes de atuar contra todas
as principais espécies de formigas cortadeiras que ocorrem, evitando-se ter que
empregar um tipo de isca tratada com feromônio para cada espécie de formiga, o que
certamente acarretaria dificuldades de mercado (VILELA, 1994).
Pesquisas vêm sendo feitas com feromônios, para aumentar a atratividade das
iscas, porém, até o momento não se obteve uso prático e operacional desses compostos
feromonais.

9. ESTUDOS DE PREFERÊNCIA E NÃO-PREFERÊNCIA DE CORTE DE
PLANTAS POR FORMIGAS CORTADEIRAS

9.1 Preferências alimentares e especialização
O comportamento forrageiro das formigas cortadeiras tem despertado interesse
entre muitos pesquisadores, pois a compreensão deste comportamento e a seleção de
plantas implicariam em uma série de aplicações dos conhecimentos gerados, no avanço
da tecnologia de manejo das populações e controle destes insetos.
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Muitos fatores atuam na escolha do substrato vegetal pelas formigas cortadeiras,
tais como, as características anatômicas, bioquímicas e fisiologia das espécies vegetais
estão relacionadas ao aceite ou rejeição, sendo que as formigas cortadeiras exibem
preferências por determinadas espécies (CHERRETT, 1968; ROCKWOOD, 1975;
LITTLEDYKE & CHERRETT, 1978; POLLARD et al., 1983; FORTI, 1985;
VITÓRIO, 1996; GARCIA, 1997). Apesar de vários trabalhos encontrados na literatura,
ainda não existe uma teoria geral de exploração das plantas por essas formigas.
Várias evidências sustentam hipóteses sobre seleção de plantas, podendo ser
atribuídas às defesas químicas (CHERRETT, 1968; ROCKWOOD, 1975), físicas
(STRADLING, 1978; WALLER, 1982; CHERRETT, 1972); conteúdo de água
(ROCKWOOD, 1976; BOWERS & PORTER, 1981), valor nutricional (ROCKWOOD,
1976), substâncias químicas secundárias (CHERRETT, 1972; HOWARD, 1987, 1988),
distribuição dos recursos palatáveis (FOWLER & STILES, 1980; FORTI, 1985) entre
outras.
Dessa forma, para uma melhor compreensão da interação planta-formiga, muitos
estudos já foram realizados com a finalidade de constatar efeitos arrestantes
(CHERRETT & SEAFORTH, 1970; LITTLEDYKE & CHERRETT, 1978), repelentes
(HUBERT et al., 1987), ou deterrentes (SALADINO et al., 1998). Mas verifica-se uma
grande variabilidade na preferência apresentada por formigas cortadeiras com materiais
naturais e suas frações químicas, contrariando muitas pesquisas realizadas com seleção
de plantas. De acordo com CHERRETT (1972), esta variabilidade pode ser explicada
em parte pela tendência da colônia ficar saturada com o material oferecido dia a dia, e
assimas formigas tenderiam a selecionar novas fontes alternativas disponíveis de
substratos.
Outro aspecto seria relacionado ao papel do fungo na seleção de plantas no
momento do forrageamento, pois o vegetal é utilizado como um substrato para o
crescimento do fungo simbionte (WEBER, 1972). O fungo simbionte é o Leucoagaricus
gongylophorus (FISHER et al., 1994), cuja reserva energética básica são o glicogênio,
nos primeiros estágios de formação dos gongilídeos, e os polissacarídeos que se
encontram numa forma prontamente assimilável pelas formigas (QUINLAN &
CHERRETT, 1979). WEBER (1972) definegongilídeos como dilatações na parte
central ou final das hifas e “staphyla”, como conjunto de gongilídeos.
Por exemplo, a polpa cítrica é o substrato mais atrativo para várias espécies de
formigas cortadeiras (MUDD et al., 1978). Entretanto, QUINLAN & CHERRETT
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(1978) estudaram a seleção de substratos para o cultivo do fungo simbionte em
Acromyrmex octospinosuse Atta cephalotes, e verificaram que operárias de Acromyrmex
octospinosus carregaram os substratos, cevada, polpa cítrica, lentilha e flocos de milho,
nesta ordem de preferência, enquanto que Atta cephalotes preferiu a polpa cítrica. Mas
quando observaram as taxas de crescimento do fungo, em meio artificial contendo os
mesmos substratos, verificaram que o crescimento foi superior naqueles contendo
cevada e inferior naquele com a polpa cítrica, para ambas as espécies de formigas
estudadas. Deste modo, conclui-se que as formigas não necessariamente selecionam
materiais que proporcionam o melhor crescimento do fungo. CHERRETT (1980)
argumentaque o papel do fungo ésuplementar os nutrientes essenciaisque são requeridos
pelos insetos, mas não sintetizados por eles, como por exemplo, os esteróis. MARTIN et
al. (1969), mostraram que o fungo produz ergosterol, o mesmo detectado por
PEREGRINE et al. (1973), na glândula pós-faringeal de Acromyrmex octospinosus.
No Brasil, muitos trabalhos têm demonstrado que as formigas selecionam
plantas com compostos atrativos ou estimulantes. Porém a presença de substâncias
repelentes e tóxicas as formigas e/ou fungo, pode estar mascarado. Dentro desta linha de
pesquisa de plantas tóxicas para controle encontram-se trabalhos de gergelim (Sesamum
indicum) (HEBLING-BERALDO et al., 1986; PAGNOCCA et al., 1996; BUENO et al.,
1995; SINHORI et al., 1997; COSTA et al., 1997), de mamona (Ricinus communis)
(FERNANDES et al., 1997), de Canavalia ensiformis (TAKAHASAHI-DEL-BIANCO
et al., 1997), e de Virola (PAGNOCCA et al., 1996), porém nenhum estudo foi
conclusivo em compreender a relação toxidade formiga versus fungo simbionte.
Com esta perspectiva, existem indícios que o fator de seleção pode estar mais
relacionado com à preferência da formiga à planta, e não com o substrato que promove
uma maior taxa de crescimento do fungo simbionte.
Os fatores físicos das plantas, tais como dureza, produção de resina ou látex,
também afetam na seleção de plantas. De acordo com CHERRETT (1972), Atta
cephalotes seleciona vegetais menos duros, densos e vigorosos, que possivelmente
contêm uma maior quantidade de liquido, quando são oferecidas folhas novas e velhas
de toranja (Citrus paradisi). Esta preferência por folhas novas em relação às velhas, de
um mesmo vegetal, também foi constatada por CHERRETT & SEAFORTH (1970),
LITTLEDYKE & CHERRETT (1978), WALLER (1982), ROCKWOOD (1976),
NICHOLS-ORIANS & SCHULTZ (1989) e BARRER & CHERRETT (1972).
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Portanto é indiscutível que fatores físicos influenciam diretamente a seleção de
plantas, mas como se dá a atuação destes individualmente e quais são de maior
influência ainda não foram esclarecidas.
A composição química e aspectos físicos dos substratos não permitem explicar o
mecanismo de seleção de plantas, pois a seleção é complexa por envolver desde a
escolha do material a ser forrageado até a modificação deste pelo fungo simbionte. Os
procedimentos envolvidos na preparação das folhas como substrato para o jardim de
fungo em colônias de Acromyrmex, por LITTLEDYKE & CHERRETT (1976), incluem
o processo de lambera superfície da folha e o de mastigar as bordas, com ingestão de
líquidos. E durante estes processos, a composição do material vegetal pode ser
percebida pelas operárias, e nesse segundo momento a ocorrência de uma segunda
seleção (CAMARGO et al., 2006).
Devido a esse comportamento de seleção de plantas e a intrincada relação
formiga-fungo simbionte, permitiu a esse grupo ter uma ampla distribuição no
Neotropical. Essas formigas frequentemente atacam as culturas de café (Coffea
arabica), cacau (Theobroma cacao), citros (Citrus spp.), a mandioca (Manihot
esculenta), milho (Zea mays) e algodão (Gossypium hirsutum). No entanto, pastagens
nativas e introduzidas, gramíneas e plantações de espécies de floresta e silvipastoris
também são afetadas (CHERRETT, 1986; FORTI & BOARETTO, 1997; MOULAERT
et al., 2002; PERES et al., 2011). Estudos de formigas cortadeiras têm uma distribuição
geográfica desigual, e o número de artigos publicados não reflete necessariamente quer
o dano causado por , ou a importância de , uma dada espécie. A maioria dos estudos
publicados várias décadas atrás foram realizadas no Panamá (BURD, 1996; HERZ et
al., 2007) e Costa Rica (ROCKWOOD, 1976; BURD, 2000) provavelmente refletindo a
disponibilidade de financiamento einstalações de pesquisa. Nos últimos anos, a pesquisa
no Brasil, Argentina e outros países sul-americanos tornar-se cada vez mais importante.

9.2 Pesquisas com preferência e não-preferência de plantas
O controle de formigas cortadeiras em florestas implantadas, através de plantas
preferidas e não preferidas, tem sido investigado por vários pesquisadores, embora
pouco se conheça sobre a capacidade que estes insetos têm de selecionar as espécies e
procedências de Eucalyptus. ANJOS et al. (1993) avaliaram a preferência ao corte de 20
espécies de Eucalyptus à A. sexdens rubropilosa, em laboratório, concluindo que E.
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maculata e E. deanei foram altamente não preferidas ao ataque da saúva, sendo as
espécies E .dunnii, E. pilularis e E. propingua consideradas moderadamente nãopreferidas, enquanto que as outras 15 espécies restantes foram classificadas como
preferidas. E. nesophila mostrou-se não preferida à A. laevigata e à A. sexdens
rubropilosa, e a espécie E. cloeziana não preferida à A. laevigata e preferida à A.
sexdens rubropilosa (SANTANA & ANJOS, 1989). Com relação a não preferência da
formiga Acromyrmex subterraneus subterraneus ao corte de Eucalyptus, DELLA
LUCIA et al. (1995) verificaram que E. acmenoides e E. citriodora, nesta ordem,
foram as espécies menos carregadas para o interior do jardim de fungo, enquanto que
E. saligna, E. urophylla e E. torelliana, foram bem aceitas pelas forrageiras.
Resultados consistentes sobre seletividade de Eucalyptus pelas formigas cortadeiras
poderiam auxiliar na redução populacional destas pragas, através do planejamento em
termos de composição de espécies e procedências das florestas. Alguns autores afirmam
a utilização de “plantas resistentes” de espécies de Eucalyptus (ANJOS et al., 1986;
SANTANA & ANJOS 1989, SANTANA, 1988; ZANETTI et al., 2014), devido as suas
características mecânicas, físicas e químicas das plantas. Na verdade, esses artigos
estudaram a preferência e não-preferência das formigas cortadeiras em relação às
diversas espécies de plantas de Eucalyptus, e de qualquer forma, não se pode afirmar
que são plantas resistentes ou suscetíveis às formigas cortadeiras.
Em laboratório, foi avaliada a preferência de 20 espécies de Eucalyptusa Atta
sexdensrubropilosaconcluindo que E. muculata e E. deanei foram altamente não
preferidas ao ataque da saúva, sendo que as espécies E. dunnii, E. pilularis e E.
propingua consideradas moderadamente não preferidas, enquanto as demais foram
consideradas preferidas (ANJOS et al., 1996; SANTANA & ANJOS 1989). Em
condições de campo, verificou-se que a densidade de colônias foi mais alta em
plantações de E. grandis (28,84 ninhos/ha) quando comparada aquelas plantações de
E.pellita e E. tereticornis (12,84 e 11,07 ninhos/ha) (ZANETTI et al., 2000). Entretanto,
Eucalyptus grandis foi menos preferida entre as espécies estudadas. Ao que tudo indica
as formigas cortadeiras no campo cortam indistintamente as espécies devido ao alto
grau de polifagia (ROCKWOOD, 1976; GARCIA et al., 2003). Concorda-se com
ZANETTI, et al. (2000) que novos estudos são necessários para escalarecer essa
questão, pois estudos de preferência e não-preferência conduzidos por FORTI (1985),
SANTANA & ANJOS (1989), DELLA LUCIA et al. (1995) e VENDRAMIM et al.
(1995) não apresentaram espécies unânimes não-preferidas. Pouco se sabe sobre o
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mecanismo de resistência de tais espécies de Eucalyptus, se é uma antixenose ou não
preferência, antibiose ou tolerância, e como essas espécies se adaptarão em outras
regiões do País, fato não estudado por tais autores.
Pouca atenção tem sido dada para estudar as causas da seleção das plantas de
importância econômica por formigas cortadeiras. As formigas possivelmente deixam de
cortar as plantas ou evitam cortar e transportar as folhas, por causa de substâncias
químicas indesejáveis à cultura do fungo (CHERRETT, 1972; HOWARDS &
VIEMER, 1986; RIDLEY et al., 1996; NORTH et al., 1999). Ao que tudo indica, a
melhor evidência para explicar a inibição da cultura o fungo simbionte por formigas
cortadeiras de gramíneas é a presença de substâncias químicas (LAPOINTE et al., 1996;
CASTELLANI, et al., 2009; MICHELS et al., 2001; LOPES et al., 2003). O mesofilo
nas gramíneas, pelo conteúdo de amido alto, pode também explicar a preferência de
algumas gramíneas por Acromyrmex landolti fracticornis (FOWLER & ROBINSON,
1979; FOWLER & ROBINSON, 1977).
Alguns estudos de preferência de plantas foram realizados para encontrar
espécies ou cultivares de gramíneas mais atrativas as formigas cortadeiras de grama
visando incorporar farelo de folhas secas dessas gramíneas nas iscas tóxicas a fim de
aumentar a atratividade para as formigas cortadeiras de gramíneas (CASTELLANI et
al., 2009; BOARRETO, 2000; VITÓRIO et al., 2011).
No entanto, os resultados obtidos até o momento, não permitem aplicação prática,
inclusive com plantas de Citrus estudadas por POLLARD et al. (1983). Inúmeros
fatores afetam a seleção de substrato pelas formigas cortadeiras, e muitas conclusões
têm sido obtidas a partir de ensaios com metodologias inadequadas, por exemplo,
ensaios sem livre chance de escolha. Será que dentro de um mesmo gênero de planta
exótica existirão espécies resistentes? Sabe-se que diversas espécies de formigas
cortadeiras exploram entre 38 a 77% das plantas em florestas naturais (ROCKWOOD,
1976; GARCIA et al., 2003), ficando claro que existe seleção de plantas, mas a faixa é
muito ampla. Além disso, existem evidências que o fungo cultivado pelas formigas
cortadeiras pode metabolizar substâncias tóxicas oriundas das plantas, dificultando
ainda mais a seleção de plantas resistentes ou com baixa preferência (LITTLE et al.,
1977).
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9.3 Conclusões sobre estudos de preferência e não-preferência de corte de plantas
por formigas cortadeiras

Em relação a plantas denominadas de resistentes pouco se sabe sobre o
mecanismo de resistência, se é que ele existe, de tais espécies de Eucalyptus, se é uma
antixenose ou não preferência, antibiose ou tolerância, e como essas espécies se
adaptarão em outras regiões do País, fato não estudado por nenhum dos autores
supracitados. Dessa forma, os resultados obtidos até o momento, não permitem uma
aplicação prática. Inúmeros fatores afetam a seleção de substrato pelas formigas
cortadeiras, e muitas conclusões têm sido obtidas a partir de ensaios com metodologias
inadequadas, por exemplo, ensaios sem livre chance de escolha. A eficácia é duvidosa,
pois incontáveis erros metodológicos foram encontrados nos artigos científicos, além da
recorrente falta de replicação dessas cultivares em diferentes regiões da América. No
presente momento não existe nenhum cultivar/ variedade/ou espécie no comércio, assim
como nenhum dos estudos indicam a acessibilidade das espécies/cultivares no setor
agroflorestal.

10.

PESQUISAS

COM

PRÁTICAS

CULTURAIS

UTILIZADAS

PARA

FORMIGAS CORTADEIRAS

10.1 Estudos com práticas culturais

Práticas culturais compreendem um conjunto de táticas propostas para auxiliar o
controle de formigas cortadeiras. As práticas mais citadas na literatura são:
diversificação dos sistemas de cultivo, cultura armadilha, rotação de culturas, aração e
gradagem do solo, uso de fertilizantes, entre outros. Essas táticas foram citadas por
inúmeros autores, (MARICONI, 1970; VILELA, 1986; MONTOYA-LERMA et al.,
2012; DELLA-LUCIA et al., 2014; ZANETTI et al.,2014). O consórcio de plantas
como o gergelim (Sesamum indicum) (VILELA, 1986), batata-doce (Ipomoea batatas),
mamona (Ricinus communis) e capim-braquiaria (Brachiaria sp) com cultura do
Eucalyptus sp em plantios comerciais não foram bem sucedidos (BOARETTO &
FORTI, 1997; OLIVEIRA et al., 2011; ZANETTI et al., 2014). Na Colômbia,
MONTOYA-LERMA et al. (2012) relataram o plantio intercalado em Tithonia
diversifolia em plantio de Montana quadrangularis para controle cultural de Atta
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cephalotes. Essa pesquisa baseada num caso isolado de estudo de herbivoria
(GIRALDO-ECHECERRI, 2005) não pode ser recomendada para uso operacional sem
ainda ter sido testada com mais rigor na prática.
Plantios de Eucalyptus com o sub-bosque mantido tem menor colonização de
formigas cortadeiras quando comparados com aqueles sem sub-bosque (OLIVEIRA et
al., 2011) e faixas de vegetação nativa contribuem para a redução da densidade de
colônias nas áreas plantadas com Eucalyptus próximas a essas faixas (ZANETTI et al.,
1999). A idéia é que essas faixas propiciam o abrigo e refúgio de inimigos naturais das
rainhas de Atta sp. e as aves são predadores naturais das rainhas deAtta sp, mas poucas
pesquisas foram feitas dando continuidade a esse tópico tão importante do controle
biológico natural (ALMEIDA et al., 1983; MONTOYA-LERMA et al., 2012).
Porém, acredita-se que a manutenção da vegetação do sub-bosque e a
diversificação dos sistemas de cultura citados por ARAÚJO et al. (2003), OLIVEIRA et
al. (2011), MONTOYA-LERMA et al. (2012), DELLA-LUCIA et al. (2014) e
ZANETTI et al. (2014), devem ainda serem exaustivamente experimentados na prática.
A adoção da prática de cultivo mínimo, que reduz o preparo do solo, pode
aumentar o número de ninhos de formigas cortadeiras (ZANETTI el al., 2003).
O preparo convencional do solo, através de aração e gradagem, pode determinar
mortalidade de ninhos novos de Atta (até 4 meses de idade) (LAPOINTE et al., 1990,
1990, DELLA LUCIA & VILELA, 1993; FORTI & BOARETTO, 1997). No entanto,
com a prática do cultivo mínimo ou plantio direto, adotada em várias culturas e em
reflorestamento, esse controle basicamente deixou de existir. Para ninhos adultos de
Atta, o efeito pode ser até prejudicial, uma vez que a mecanização do solo pode
desestruturar parcialmente o formigueiro, cessando temporariamente sua atividade,
dando a falsa impressão de que foi controlado e dificultando sua localização
(desestruturação do monte de terra solta) (DELLA LUCIA & VILELA, 1993; FORTI &
BOARETTO, 1997).
Outra prática cultural utilizada no manejo de formigas cortadeiras consiste na
escavação dos ninhos novos e captura das rainhas. Essa técnica não é recomendável
para colônias de saúvas com mais de 4 meses de idade, pois a partir daí a rainha
encontra-se alojada a uma profundidade superior a 1,5 m, tornando-se inviável devido
ao grande esforço requerido. Na prática, a escavação é inviável em áreas de plantios
comerciais, em reflorestamentos, sistemas de pastagens e grandes áreas cultivadas,
sendo recomendada apenas para pequenas áreas (FORTI & BOARETTO, 1997).
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A rotação de culturas é impraticável na produção de Eucalyptus e também é
inviável para controlar Atta capiguara nas pastagens como recomendado por
MARICONI (1970).
O uso de fertilizantes fosfatados não foi experimentado operacionalmente apesar
das evidências de experimentos conduzidos em laboratório demontrando a diminuição
de injúrias em plantas de Eucalyptus sp (CABELLO & ROBINSON, 1975). A
utilização de calcário foi ineficiente no controle de Atta sexdens rubropilosa
(SHOEREDER et al., 2012). A compostagem, mistura de materiais orgânicos
(molasses, poultry manure, yeasts, leaf litter) e inorgânicos (agricultural lime and
water), utilizados dentro da filosofia da agricultura sustentável e ecológica para o
controle de Atta cephalotes citada por MONTOYA-LERMA et al. (2012) não possui
eficácia comprovada e nem viabilidade técnica.
A utilização de barreiras é um dos métodos mais antigos de controle para
formigas cortadeiras, mas apenas em pequenos pomares (MORESSI et al., 2007). Fita
plástica revestida com graxa, cilindros de plástico e tiras de alumínio, plástico ou metal
são presas ao redor dos troncos (JUSTI JUNIOR et al., 1996). Essas barreiras físicas ao
redor das plantas, são colocadas principalmente no estágio jovem (mudas), também são
recomendadas para impedir o acesso das formigas, evitando o corte. No entanto, as
inspeções e reparos constantes são necessários para proteger as plantas, e, portanto, não
são aplicáveis em escalas maiores de culturas agrícolas e florestais (DELLA LUCIA,
1993).

10.2 Conclusões sobre pesquisas com práticas culturais utilizadas para formigas
cortadeiras

O consórcio de plantas, denominadas de plantas armadilhas, com plantas de
Eucalyptus sp e outras, não possui qualquer comprovação científica, não possui
aplicação prática e não foram exaustivamente testadas (BOARETTO & FORTI, 1997;
OLIVEIRA et al., 2011; ZANETTI et al., 2014).
A rotação de culturas, a aração e gradagem, utilização de fertilizante e calcário, a
escavação dos ninhos e morte da rainha e uso de compostagem, não possuem qualquer
viabilidade prática, não possuem eficiência comprovada e não são tecnologias
inovadoras, disponíveis e acessiveis (BOARETTO & FORTI, 1997; OLIVEIRA et al.,
2011; ZANETTI et al., 2014).
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A prática de cultivo mínimo, apesar depropiciar inúmeras vantagens, reduzindo
o preparo do solo, pode aumentar o número de ninhos de formigas cortadeiras
(ZANETTI et al., 2003).
A manutenção do sub-bosque na cultura do Eucalyptus e faixas de vegetação
nativa podem promover a redução do número de ninhos de Atta sp (ZANETTI et al.,
1999; OLIVEIRA et al., 2011), e isso pode ser atribuído ao aumento de locais de abrigo
e refúgio de inimigos naturais, como as aves (ALMEIDA et al., 1983; OLIVEIRA et al.,
2011). Esses estudos apesar de serem bastante importantes não foram realizados em
vários locais do Brasil e o estudo da avifauna (ALMEIDA et al., 1983) foi um estudo de
curtíssima duração, portanto, para se fazer generalizações novas pesquisas deverão ser
feitas.

11. MANEJO INTEGRADO DAS FORMIGAS CORTADEIRAS

11.1 Introdução

Apesar das idéias de Manejo Integrado de Pragas ter surgido como um
movimento após a segunda guerra mundial e está completando aproximadamente 55
anos, com grandes estímulos na década de 60, ele ainda enfrenta barreiras enormes para
a sua implementação, mesmo sabendo das vantagens que seu uso proporciona para o
meio ambiente, e para a economia (KOGAN & BAJWA, 1999; EHLER, 2006;
GULLAN & CRANSTON, 2005).
É importante ressaltar que o manejo de formigas cortadeiras, com base em
monitoramento, é exclusividade de florestas plantadas para fornecermatéria prima para
a indústria de celulose, madeira e energia (DELLA LUCIA et al., 2013; ZANETTI et
al., 2014).
No MIP atual, ou bem sucedido, deve ser feita uma análise cuidadosa da
integração de todos os métodos (ou táticas) de proteção de plantas disponíveis a fim de
desencorajar ou reduzir o uso de inseticidassintéticos em níveis que são
economicamente e ecologicamente justificados, reduzindo os riscos para o ambiente e
saúde humana (EHLER, 2006; VASILEIADIS et al., 2011).

11.2 Definição de MIP
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Historicamente as primeiras idéias de MIP surgiram a partir da constatação do
uso indiscrimeniado de inseticidas orgânicos sintéticos logo após o termino da Segunda
Guerra Mundial (World War II) (EHLER, 2006). O termo MIP (Manejo Integrado de
Pragas), com seu moderno conceito surgiu impresso pelaprimeira vez em 1970 e incluiu
todas as pestes. Esse conceito é uma solução graçasprincipalmente aos esforços de
cientistas da Califórnia, que tiveram a brilhante idéia de incluir a palavra “integrado” no
contexto, dando origem ao que denominaram de “Controle Integrado”, o qual pela
concepção combinava e integrava claramente controle químico e biológico, com a
introdução dos conceitos de nível de dano econômico e injúria. Segundo EHLER (2006)
foi à primeira definição clara de “integração” no manejo de praga.
O conceito de controle integrado desenvolvido por entomologistas combinam o
uso de inseticidas com inimigos naturais para permitir o controle mais eficiente
(STERN et al., 1959). Essa idéia de controle integrado se expandiu para o conceito de
Manejo Integrado de Pragas (MIP) para incluir o manejo de todos os tipos de pragas
usando uma variedade de ferramentas de controle compatíveis (FLINT & DREISTADT,
1998).
O conceito chave no MIP é a integração das táticas de manejo. Segundo EHLER
(2006) a ausência da integração tem sido um dos maiores obstáculos da implementação
do MIP. Segundo KOGAN & BAJWA (1999) o “Manejo Integrado de Pragas” é um
sistema de apoio à decisão para a seleção e uso de táticas de controle de pragas,
isoladamente ou harmoniosamente coordenadas em uma estratégia de manejo, com base
em análise de custo/benefício que leve em conta os interesses dos produtores e dos
impactos sobre a sociedade e meio ambiente.
PROKOPY (2003) definiu o manejo integrado de pragas como uma decisão
baseada em processos que envolvam a coordenação do uso de múltiplas táticas a fim de
aperfeiçor o controle de pragas (insetos, patógenos, plantas daninhas, vertebrados) de
uma forma ecológica e economicamente viável.
Apesar do freqüente apelo ecológico do MIP, desde seu início (FLINT & VAN
DEN BOSCH, 1981) até as conceituações mais recentes (KOGAN, 1998; PROKOPY,
2003; MEISSLE et al., 2010; VASILEIADIS et al., 2011) pouca atenção tem sido dada
para a aplicação prática dos conhecimentos de ecologia. Os programas de MIP,
incluindo os mais bem sucedidos tem sido implementados com pouca consideração dos
processos dos ecossistemas (KOGAN, 1998) a ponto de GEIER & CLARK
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(1978/1979) sugerirem que o MIP tem tido um sucesso considerável, apesar de uma
base teórica fraca.
Desde o início da implementação do conceito de MIP até os dias atuais sempre o
objetivo é a redução do uso dos pesticidas e seus riscos, utilizando combinação de
diferentes técncias de controle, que permitem controlar eficientemente as pragas
(MEISSLE et al., 2010).
Na diretriz 2009/128/EC, do Parlamento Europeu que trata do uso sustentável
dos pesticidas, o MIP é definido como: uma análise cuidadosa de todos os métodos de
proteção de plantas disponíveis e posterior integração de medidas apropriadas que
desencoragem o desenvolvimento de populações de organismos nocivos e mantenham a
utilização de produtos na proteção de plantas e outras formas de intervenção nos níveis
que são economicamente e ecologicamente justificada, reduzindo ou minimizando os
riscos para a saúde humana e para o meio ambiente (EUROPEAN PARLIAMENT,
2009;VASILEIADIS et al., 2011).

11.3 Integração de ferramentas compatíveis de Manejo

O MIP depende de uma variedade de métodos de controle, por exemplo, o
controle químico, mecânico, cultural, físicos, bem como depende de agentes de controle
biológico (FLINT & DREISTADT, 1998). Os programs de MIP combinam
frequentemente dois ou mais métodos compatíveis que quando usados juntos produzem
excelente Manejo (KOGAN, 1998; HUFFAKER & SMITH, 1980; BOLLER et al.,
2004; FLINT & DREISTADT, 1998; MEISSLE et al., 2010; VASSILEIADIS et al.,
2011). Nesse contexto, o MIP promove o uso de diferentes técnicas combinadas para
controlar as pragas eficientemente (MEISSLE et al., 2010). Não resta dúvida, depois de
revisar a literatura, que o sucesso do MIP depende da integração das táticas compatíveis
de manejo e em todas as definições de MIP a integração é conceito chave.

11.4 Análise crítica sobre o atual Manejo Integrado de Formigas Cortadeiras

Examinando os artigos da literatura que tratam do MIP de formigas cortadeiras
(ANJOS et al., 1993; DELLA LUCIA et al., 2014; ZANETTI et al., 2014) o manejo
integrado de formigas cortadeiras, no nosso ponto de vista, não pode ser implantado.
Esse impedimento não é devido somente ao não cumprimento dos princípios de MIP,
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mas pela falta de integração dos métodos de controle, e essa integração não existe
porque os métodos de controle tido como alternativos ao controle químico não são
eficientes a ponto de promover controle efetivo em condições operacionais. Os métodos
de controle alternativos ao controle químico, no estado atual, não requerem somente
melhorias para serem integrado (DELLA LUCIA et al., 2014) no programa de manejo
das formigas cortadeiras, eles necessitam apresentar eficiência comprovada obedecendo
as premissas da Convenção de Estocolmo. Soma-se a isso também a falta de dados
suficientes para se determinar o nível de dano econômico, apesar de grandes esforços
dos pesquisadores em determiná-los (ZANETTI et al., 2000; ZANETTI et al., 2003;
SOUZA et al., 2011).
Na prática o que se faz é controlar as formigas cortadeiras utilizando-se do
método de controle químico (DELLA LUCIA et al., 2014), baseando-se ou não, no uso
de monitoramento da densidade populacional das colônias. Com poucos dados sobre
nível (ou limiar) de dano econômico e a falta de métodos biológicos, culturais, físicos,
mecânicos, plantas resitentes e de inseticidas e fungicidas de origem botânica, o
controle passa a ser baseado em informações pouco confiáveise controversas, com
excessão do método químico. Então pode se afirmar que o que ocorre é o manejo do
controle químico e não manejo integrado de formigas cortadeiras, pois somente este
possui dados suficientes que comprovam alta eficiência de controle, devido
principalmente ao uso da sulfluramida utilizada em iscas formicidas tanto para o
controle de formigas cortadeiras de folhas largas e cortadeiras de gramíneas e, soma-se
a isso a alta eficiência da sulfluramida também para as espécies de Acromyrmex.
Não resta dúvida, que o controle químico com ingredientes ativos de origem
organosintéticos são os únicos disponíveis para obter controle eficiente.

11.5 Monitoramento

No caso das florestas plantadas no Brasil o monitoramento visa exclusivamente
àavaliação da população dos ninhos de formigas cortadeiras em quase a totalidade dos
casos com diferentes métodos de levantamento (ZANETTI, 2011; ZANETTI et al.,
2014), e são poucos os casos que se avalia a injúria (DELLA LUCIA et al., 2014).
Obviamente, que esse monitoramento é praticado por razões econômicas, pois segundo
VILELA (1986) as companhias produtoras de madeira gastam mais de 75% do tempo
com o controle dessas pragas e o custo envolvido é mais de 75%. Segundo o modelo
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implementado atual de controle de formigas cortadeiras é contínuo durante o ano todo e
assim as áreas são frequentemente monitoradas até certa idade da cultura, embora isso
varie entre as companhias. O sistema de monitoramento da população de ninhos de
formigas cortadeiras é uma adaptação dos programas de monitoramento utilizado nas
culturas anuais e perenes da agricultura. Apesar da adaptação ele funciona
satisfatoriamente para: (a) reconhecer as espécies com potencial de danos (pragaschave); (b) estimar a densidade de ninhos ou injúrias provocadas pelas pragas; (c)
acompanha o desenvolvimento fenológico da planta e a susceptibilidade dela ao ataque
dos insetos com certa precariedade; (d) acompanha e verifica os efeitos da redução
populacional, no caso o controle químico em suas diferentes variações de formulações,
mas “peca” sobre o acompanhamento e verificação do efeito do controle químico sobre
as espécies não alvo, incluindo seus inimigos naturais. Naturalmente, que os sistemas de
monitoramento empregados, sejam eles como amostragens casuais (transectos) ou a
técnica de pior foco (ZANETTI, 2011; ZANETTI et al., 2014) foram idealizados para
aumentar a eficiência do controle químico e principalmente a redução dos custos de
inseticidas e mão-de-obra, e não visam avaliar o ecossistema, no sentido de dimensionar
o impacto sobre outros organismos não alvo, incluindo predadores, parasitóides, como
preconiza a filosofia do manejointegrado de pragas. Devido a ausência da aplicação do
controle biológico em escala operacional, predadores e parasitóides não são avaliados
nessas amostragens, mas também inexiste a preocupação da avaliação do impacto de
outras espécies não alvo, embora a formulação em isca tóxica não tenha revelado
impacto sobre organismos não alvo (SANTOS, 2000).

11.6 Nível de ação ou tomada de decisão do controle

Métodos e programas de amostragens completos serão aqueles que além de tudo
o que foi discutido, possibilitem a obtenção de dados facilmente correlacionáveis com o
prejuízo econômico causado pelas formigas cortadeiras (CROCOMO, 1990; ZANETTI
et al., 2000; ZANETTI et al., 2014) e para que se possa determinar o nível de dano
econômicoe finalmente obter o nível de ação de controle se possível ser amparado por
orientações . O nível de ação de controle e as orientações nos mostram quando se devem
adotar as ações de manejo para evitar perdas provocadas pelas formigascortadeiras. As
orientações de ação de controle não são necessárias para todas as pragas, porém com o
auxílio dessa ferramenta frequentemente pode-se determinar a necessidade de aplicação
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de um inseticida e também informar ao produtor o momento adequado para iniciar
outras táticas de controle.
Com base nos trabalhos desenvolvidos por ZANETTI et al. (2000), ZANETTI et
al. (2003) e SOUZA et al. (2011), exclusivamente obtidos para florestas plantadas, é
possível através de técnicas de monitoramento ou levantamento da população do ninho
de formigas cortadeiras, obter a tomada de decisão ou nível de ação de controle. Deve
ficar claro que essa tomada de decisão é exclusivamente para obter o melhor custobeneficio do controle químico, usualmente ou exclusivamente realizado com iscas
tóxicas.
Concorda-se plenamente com DELLA LUCIA et al. (2014) que o objetivo é o
controle e não o manejo integrado de formigas cortadeiras. Embora existam publicações
que revelam o limiar econômico, geralmente as decisões de controle ainda são
fundamentadas em observações impíricas (DELLA LUCIA et al., 2014).
É inegável, os esforços para melhorar as técnicas de amostragens para o
monitoramento (ZANUNCIO et al., 2004; SOSSAI et al., 2005; CANTARELLI et al.,
2006; REIS et al., 2010) e para a estimativa de danos econômicos em florestas plantadas
onde os estudos são mais numerosos (HERNÁNDEZ & JAFFÉ, 1995; ZANETTI et al.,
2000; ZANETTI et al., 2003; SOUZA et al., 2011).
Em outras culturas quanto à estimativa de danos econômicos os resultados dos
estudos são bastante escassos e limitam-se ao consumo de vegetais pelas colônias de
formigas cortadeiras de grama (AMANTE, 1967 a,b,c), ou injúrias provocadas pela
desfolha em cafeeiro, mas sem medir o efeito sobre a produção (BARRETO et al.,
1998) ou avaliações das perdas provocadas pela desfolha de plantas de mandioca em
parcelas tratadas e não tratadas com inseticidas (BERTORELLI et al., 2006).
O impacto econômico das formigas cortadeiras de gramíneas, que são muito
pouco estudadas, foi revisado por FOWLER et al., 1986 e os métodos de estimativas da
quantidade de vegetação consumidas pelas formigas cortadeiras foi revisado também
por FOWLER et al. (1990).

11.7 Conclusões sobre o manejo integrado de formigas cortadeiras

O manejo integrado de formigas cortadeiras não é possível ser feito, nos dias
atuais, pois não existe nenhum método eficaz e disponível no mercado a não ser o
controle químico, portanto não é possível usar duas ou mais táticas (métodos) de
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controle, como apregoa o MIP. Revisões dos métodos de controle de formigas
cortadeiras apontam que métodos candidatos a alternativos ao controle químico
(controle biológico, uso de extratos de plantas-inseticidas/fungicidas de orgiem
botânica, métodos mecânicos e métodos culturais) estão sendo estudados (MONTOYALERMA et al., 2012; DELLA LUCIA et al., 2014; ZANETTI et al., 2014), portanto
conclui-se que não estão disponíveis para uso. Além disso, dados de eficácia de
métodos candidatos alternativos ao controle químico são escassos, variáveis e
inconsistentes (DELLA LUCIA et al., 2014; BOARETTO & FORTI, 1997). Por outro
lado, o controle químico com iscas tóxicas com sulfluramida proporciona altos níveis de
eficácia (DELLA LUCIA et al., 2014). Em todas as culturas em diferentes regiões da
America latina, com condições de solo e de clima diferentes, bem como condições
sócio-econômicas bem variadas.
A estimativa do número de ninhos de formigas cortadeiras através de um
programa de monitoramento (ZANETTI, 2011; DELLA LUCIA et al., 2014) é uma
adaptação da idéia de monitoramento utilizado nas culturas anuais e perenes da
agricultura. Esse sistema funciona satisfatoriamente para estimar a densidade de ninhos
de formigas cortadeiras ou suas injúrias e verifica os efeitos da redução populacional
após o controle químico. Os sistemas de monitoramento, conforme revisado por
ZANETTI et al. (2014), utilizado exclusivamente na cultura de Eucalyptus spp, foi
idealizado para aumentar a eficiência do controle químico, principalmente com iscas
tóxicas a fim de reduzir o custo da mão de obra e de inseticida. Os programas de
monitoramento utilizado para formigas cortadeiras não visam avaliar o ecossistema
como apregoa a proposta do Manejo Integrado de Pragas.
Embora para a cultura do Eucalyptus spp existam publicações que demonstrem o
limiar econômico e tomada de decisão do controle, para todas as outras culturas não
existe, e as decisões de controle são fundamentadas em observações empíricas (DELLA
LUCIA et al., 2014).
A tomada de decisão na cultura do Eucalyptus spp tem o objetivo de determinar
o momento de executar o controle químico, portanto é simplesmente o uso racional do
controle químico, muito distante da abordagem ideal do Manejo Integrado de Pragas
(KOGAN, 1998).
Se a questão chave é a redução do uso de inseticidas em relação custo/beneficio,
sem examinar outros aspectos (impacto no ambiente, sócio-economico) então bons
levantamentos são suficientes, tendo em vista que o usual encontrado na literatura é o
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manejo integrado de inseticidas, uso distinto de inseticidas. Isso não é novidade, e
remonta a década de 1940, como o controle supervisionado descrito por EHLER (2006).
Isso não é necessariamente ruim e o uso criterioso de inseticidas deve ser
encorajado. O maior problema com essa abordagem ou visão de manejo, perpetua a
idéia da “mentalidade da solução rápida” (quick-fix mentality) e que tem como alvo os
sintomas e não consegue resolver as causas profundas do controle de formigas
cortadeiras dentro da ideal visão do Manejo Integrado de Pragas (SMITH & SMITH,
1949; KOGAN, 1998; EHLER, 2006).
O ideal é que no futuro se possa implementar o Manejo Integrado de Pragas, na
cultura do Eucalyptus spp e em outras culturas, porém especialmente para as formigas
cortadeiras é necessário que outras tecnologias possam ser eficientes e estejam
disponíveis no mercado para os produtores rurais. Os métodos candidatos a alternativas
ao controle químico, sejam eles: (a) inseticidas de origem botânica e/ou plantas tóxicas;
(b) plantas resistentes; (c) agentes biológicos; (d) métodos culturais; (e) métodos
mecânicos e físicos, e (f) manipulação do habitat deverão estar disponíveis no mercado
e serem eficientes operacionalmente para que se possa viabilizar o Manejo Integrado de
Formigas Cortadeiras. É evidente que serecomenda o uso de técnicas inovadoras do
controle de formigas cortadeiras, no entanto, o custo de implementação de novas
técnicas é muito alta, por exemplo, synthetic feromones (VASILEIADIS et al., 2011).

12.

RECOMENDAÇÃO

DE

PROCEDIMENTOS

PARA

O

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PARA CONTROLAR FORMIGAS
CORTADEIRAS

Baseado nas pesquisas realizadas a respeito de controle de formigas cortadeiras,
o governo brasileiro representado pelo SDA/MAPA (Secretaria de Defesa
Agropecuária/Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), estabeleceu, no
Brasil, através Anexo VI da Instrução Normativa SDA Nº 42, de 5 de dezembro de
2011, os “requisitos e conteúdo adicionais para realização dos ensaios visando ao
controle de formigas cortadeiras” (BRASIL, 2011).
Apesar de ser uma norma de um país em específico, e voltada para a formulação
isca tóxica, considerando as sérias inconsistências nas propostas de controle
complementar ou supostamente alternativas, as quais foram criticadas em trabalhos
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como o de FORTI et al. (1998) e SCHOEREDER et al. (2012), recomenda-se que
requisitos técnicos sejam levados em conta abrangentemente, independente da
formulação ou técnica de aplicação, promovendo assim uma maior confiabilidade nos
trabalhos realizados nos quais se baseiam as propostas de novos produtos que sirvam
efetivamente como alternativas. Dessa forma, se necessário, por questões ambientais ou
de saúde pública, descontinuar o uso dos produtos padrão, esses produtos novos terão
melhor potencial de substituição. Considerando todo o exposto, recomenda-se que esses
procecimentos sejam seguidos nas tentativas de se desenvolver alternativasao controle
de formigas cortadeiras:

1. Ensaios de laboratório, se tecnicamente pertinentes, são muito bem vindos, podendo
ser utilizados como estudos preliminares ou complementares. Em laboratório, alguns
parâmetros podem ser melhor avaliados do que no campo, por exemplo se o inseticida
age rapidamente ou de forma retardada.

2. Os testes de campo são imprescindíveis e devem ser delineados em condições
realistas de combate às formigas, e cientificamente válidos. Esses experimentos de
campo deverão seguir, não somente, mas necessariamente, esses parâmetros e
procedimentos:

2.1. Escolha dos formigueiros: para cada tratamento utilizar, pelo menos, dez
formigueiros, sendo o mínimo de 10 m2 de área de terra solta para o gênero Atta, e para
Acromyrmex, os formigueiros deverão ser adultos. Esses formigueiros deverão estar
isolados entre si e não deverão ter recebido previamente quaisquer inseticidas.

2.2. Tratamentos: testemunha (sem ingrediente ativo); padrão (produto comercial
registrado, comprovadamente eficiente); produto experimental a ser testado formulados
em pelo menos três dosagens ou concentrações. O delineamento experimental deve ser
o inteiramente casualizado.

2.3. Formulação: garantir a completa descontaminação do equipamento e materiais
antes de cada formulação.
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2.4. Aplicação: os produtos serão obrigatoriamente avaliados em situação experimental
de aplicação única.

2.5. Avaliações e análises dos dados: (i) avaliar periodicamente os formigueiros até pelo
menos 150 dias para iscas em Atta e 90 dias para outras formulações ou para
Acromyrmex (ou menos, desde que seja bem justificado tecnicamente); sendo que na
avaliação final tem que incluir a inspeção das câmaras de fungo e das formigas no
interior dos ninhos, preferenciamente através de escavação manual. As câmaras devem
ser verificadas sucessivamente até que não restem dúvidas se a colônia está viva ou
morta, sendo que a confirmação de morta deve vir através da constatação de câmaras
com cultura fúngica degradada e sem formigas vivas, levando em conta a arquitetura
das colônias: (i) para Atta, deve-se verificar várias câmaras até menos até 2 metros de
profundidade, sendo que, no caso de existir alguma dúvida, deve-se verificar pelo
menos até 3 metros; (ii) para Acromyrmex, em cada colônia, uma proporção substancial
das câmaras de fungo devem ser avaliadas

3. Como componente da proposição de produto alternativo, os principais resultados
devem ser publicados em: (i) revistas científicas; e/ou (ii) resumos ou anais de evento
científico (congresso, simpósio, etc.), que deve ser prestigioso e tradicional, de caráter
nacional ou internacional, e que o trabalho tenha sido efetivamente apresentado.

4. Considerar que produtos que sejam capazes de atender apenas a nichos pequenos,
como por exemplo, a agricultura orgânica, apesar de serem bem vindos, muitas vezes
não podem ser considerados como alternativas de substituição dos produtos padrão de
amplo uso. Para serem consideradas alternativas, os produtos têm que atender os
seguintes parâmetros (UNEP/POPS/POPRC.5/10/Add.1): viabilidade técnica, custoefetividade, eficácia, disponibilidade, acessibilidade.

13. O FUTURO DO CONTROLE PARA FORMIGAS CORTADEIRAS DENTRO
DA ABORDAGEM DO MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS

Acredita-se que o futuro do controle de formigas cortadeiras de folhas
continuará sendo o método químico, tendo em vista que é o único com eficiência
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comprovada, disponível no mercado à baixo custo e acessível a toda a gama de
consumidores.
Os métodos candidatos a alternativos ao controle químico tais como, o controle
biológico utilizando predadores, parasitóides, microorganismos ou maneiras de
aumentar ação dos inimigos naturais, uso de extratos de plantas ou inseticidas/
fungicidas de origem botânica, espécies ou cultivares não- preferidas, uso de controle
cultural (diversificação dos sistemas de cultivo, culturas armadilhas, rotação de culturas,
aração e gradagem do solo, uso de fertilizantes, etc.), estão ainda sendo pesquisados, e
atualmente não existe nenhum desses disponíveis no mercado, não possuem eficiência
comprovada em testes pilotos e em condições operacionais.
Os métodos que não fazem uso dos químicos sintéticos, como biológico
aplicado ou conservativo, plantas não- preferidas (“resistentes”), extratos de plantas
tóxicas ou ingredientes ativos de origem botânica, controle cultural, têm produzido
resultados insatisfatórios, inconsistentes, sem indicação de viabilidade técnica,
econômica e operacional, apesar de inúmeros projetos que tem sido desenvolvido em
instituições de pesquisas e universidades. Ao que tudo indica, não existirão
recomendações e produtos disponíveis a curto prazo. Por exemplo, um projeto
desenvolvido

no Brasil para estudos de produtos naturais com potencias

inseticida/fungicida de origem botânica, financiado por instituição de fomento de
pesquisa em parceria com universidades, depois de 25 anos e apesar dos grandes
esforços despendidos nas pesquisas, descobriram substâncias com expectativa baixa de
sucesso, considerando que 98% dos experimentos foram conduzidos em laboratório. Os
estudos com controle biológico concentram-se mais nos fungos entomopatogênicos, e
os resultados obtidos, no entanto, tem se mostrado inconsistentes, demonstrando,
também, inviabilidade técnica, econômica e operacional.
As demais formulações de controle químico, tais como, o pó seco e a
termonebulização, não podem ser consideradas substitutas às iscas formicidas, mas sim
como complemento das mesmas em situações muito específicas. A isca formicida, com
sulfluramida é a formulação mais utilizada e apresenta eficiência plena no controle de
formigas cortadeiras.
Um ingrediente ativo candidato a substituir a sulfluramida na fabricação de iscas
formicidas, deverá apresentar características particulares para a eficiência do controle:
deve agir por ingestão, ser inodoro e não repelente, apresentar ação tóxica retardada, ser
letal em baixa concentração e paralizar a atividade de corte (injúrias ou danos causados
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pelas formigas), logo nos primeiros dias após a aplicação. Ingredientes ativos como
fipronil e outros fenil pirazóis utilizados na formulação isca tóxica, não apresentam
chances de substituir a sulfluramida por apresentarem limitações. Portanto, haverá
necessidade da manutenção do uso da sulfluramida até que se possa encontrar outro
ingrediente ativo com as características desejáveis, pois outros produtos registrados e
comercializados para esse controle, não são opções eficientes.
Provavelmente, o monitoramento (levantamento do número de ninhos/ha)
continuará sendo utilizado exclusivamente em florestas plantadas com Eucalyptus spp e
Pinus spp com o objetivo de reduzir a necessidade do uso da mão-de-obra e de
inseticida na formulação isca tóxica.
A tomada de decisão do controle na cultura do Eucalyptus spp tem o objetivo de
determinar o momento de executar o controle químico, portatnto, isso é simplesmente, o
uso racional do controle químico, e não se enquadra dentro da abordagem ideal do
Manejo Integrado de Pragas. Assim, esse “controle supervisionado” não é
necessariamente ruim, tendo em vista que deve ser encorajado o uso criterioso dos
inseticidas. O maior problema com essa visão, no futuro, é que perpetue a idéia da
“quick-fix mentality” e não se consiga implementar o verdadeiro “Manejo Integrado de
Prgas”. Portanto, no futuro, deve-se investir em pesquisa para que outras tecnologias
como: controle biológico, inseticidas de origem botânica, plantas resistentes, métodos
culturais e outros possam se tornarem eficientes, competitivos no mercado e estarem
disponíveis aos consumidores. Portanto, somente no futuro, quando outros métodos de
controle estiverem disponíveis no mercado com eficiência comprovada, poderá se fazer
uso da integração de vários métodos como apregoa os princípios do Manejo Integrado
de Pragas.
Tendo em vista que o controle químico é o único método de controle disponível
eficiente, então, não é possível fazer uso dos princípios de Manejo Integrado de Pragas,
para promover o controle de formigas cortadeiras dentro dessa abordagem à luz atual do
conhecimento.
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