
As formigas são um grupo de insetos de grande importância nas florestas tro-

picais devido a sua biomassa, número de indivíduos, plasticidade comportamental e

papel ecológico (FITTKAU & KLINGE, 1973; HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Elas

estão presentes em diversos habitats, inclusive na copa das árvores. Quando espe-

cializadas em habitar os dosséis, as espécies são denominadas arbóreas ou arborí-

colas, e geralmente possuem um forte comportamento territorialista. Defendem
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Em Destaque:

Invasões biológicas de dossel — Linepithema humile Mayr 1868
(Hymenoptera, Formicidae): um desastre silencioso

FIGURA 1 — Exemplar de Linepithema humile depositado na Coleção de referência do Laboratório de Ecologia Evolutiva de Insetos
de Dossel Florestal, DBIO/ICEB/UFOP.
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agressivamente seu local de forragea-

mento ou área ao redor de seu ninho

contra indivíduos de outras colônias

(HÖLLDOBLER & WILSON, 1990).

Dessa forma, as formigas que exibem

comportamentos mais agressivos e que

apresentam maior distribuição espacial

são consideradas dominantes. Estas

definem a estruturação da comunidade

em forma de mosaicos tridimensionais

nas copas das árvores (ROOM, 1971;

LESTON, 1973, 1978; MAJER et al.,
1994; DAVIDSON, 1997), onde territórios

de diferentes colônias organizam toda a

diversidade de insetos. Devido ao esque-

ma de patrulhamento destas espécies,

outras formigas ou herbívoros são cons-

tantemente atacados e expulsos, dimi-

nuindo localmente a diversidade, que se

re-organiza de outra maneira.

As espécies de formigas subor-

dinadas, consideradas sub ou não

dominantes, se distribuem dentro do

território das dominantes, porém serão

toleradas se apresentarem diferenças

nos hábitos alimentares e de nidifica-

ção (MAJER et al., 1994), horários de

forrageamento (MERCIER & DEJEAN,

1996; MERCIER et al., 1998) ou tama-

nho corporal (HÖLLDOBLER & WIL-

SON, 1990). Um mosaico, portanto, é

formado pelo conjunto de áreas terri-

toriais não sobrepostas de espécies

dominantes, nas quais habitam as

espécies sub ou não dominantes, tole-

radas pelas dominantes.

Para as formigas, a competição

pode ser observada frequentemente

através da agressão mútua, geralmen-

te resultando em injúrias, morte e até

no deslocamento de uma colônia por

outra (HÖLLDOBLER & WILSON,

1990). As espécies dominantes então

podem controlar a ocorrência das

outras espécies, exercendo um impor-

tante papel na estruturação da assem-

bléia de formigas e de artrópodes em

geral (ROOM, 1971; LESTON, 1973;

1978; MAJER et al., 1994). 

Este papel ecológico se adéqua à

dinâmica ecológica do dossel, e define

profundamente o equilíbrio entre popu-

lações e distribuição de espécies. Um

processo evoluído e, portanto, essen-

cial para a saúde ecológica do ecossis-

tema. Entretanto, o comportamento

agressivo e territorialista pode se mani-

festar em uma espécie invasora, que se

estabelecida no ambiente, poderá afe-

tar drasticamente a diversidade e fun-

cionalidade da floresta. Invasores de

dossel florestal são impactos silencio-

sos devido ao pouco monitoramento

deste habitat e o pouco conhecimento

de suas dinâmicas.

No Parque Estadual do Itacolomi

(Mariana/Ouro Preto, MG) foi encon-

trada a espécie Linepithema humile
Mayr 1868, a formiga argentina, uma

formiga considerada invasora em

diversas partes do mundo. Esta espé-

cie é nativa da região Sul da América

do Sul (norte da Argentina, Uruguai,

Paraguai e Sul do Brasil) e atualmente

ocorre em diversos tipos de habitats,

inclusive em áreas urbanas. Ela se tor-

MG.BIOTA, Belo Horizonte, v.3, n.5, dez./jan. 2010/201144



populosos são extremamente vantajo-

sos, pois permitem que uma grande

quantidade de indivíduos esteja presen-

te numa fonte alimentar, além de servir

como uma proteção contra predadores

e competidores e também beneficie a

produtividade da colônia.

Devido a todas essas caracterís-

ticas do seu comportamento, estas for-

migas acabam por excluir ou deslocar

espécies nativas (que podem ser poli-

nizadoras ou dispersoras de semen-

tes, por exemplo), causando distúrbios

no local onde estão inseridas, alteran-

do processos do ecossistema e inter-

ferindo fortemente na composição de

toda a assembléia de artrópodes,

diminuindo a diversidade de formigas

e outros insetos.

A ocorrência de L. humile no

Parque Estadual do Itacolomi é preocu-

pante, pois em levantamentos realiza-

dos na região Sudeste do Brasil, a for-

miga argentina não foi encontrada ou

foi observada em densidades muito bai-

xas (BUENO & CAMPOS-FARINHA,

1999; PIVA & CAMPOS-FARINHA,

1999) e no Parque EstaduaI do

Itacolomi esta espécie foi encontrada

em grande quantidade (ex.: 309 indiví-

duos em apenas uma árvore)

(ESPÍRITO SANTO, 2008). O problema

se torna ainda maior ao se observar

que nas árvores onde a L. humile esta-

va presente não foram observadas as

outras espécies consideradas dominan-

tes e altamente frequentes no Parque

(ESPÍRITO SANTO, 2008). Ou seja, a

MG.BIOTA, Belo Horizonte, v.3, n.5, dez./jan. 2010/2011 45

nou um problema global, e está pre-

sente em vários países: África do Sul,

Austrália, Chile, Emirados Árabes,

Espanha, Estados Unidos (Califórnia e

Havaí), França, Ilha da Madeira, Itália,

Japão, Nova Zelândia, Peru, Portugal,

Reino Unido e Suíça (PASSERA, 1994;

COLLINGWOOD et al., 1997; SUGIYA-

MA, 2000; SUAREZ et al., 2001;

GIRAUD et al., 2002). Suas operárias

são pequenas (2 a 3 mm), monomórfi-

cas e formam grandes colônias extre-

mamente populosas. Esta espécie não

apresenta comportamento agressivo

intraespecífico, o que permite a forma-

ção de uma estrutura social unicolo-

nial, na qual operárias e rainhas

podem se deslocar entre ninhos sem

sofrerem qualquer tipo de agressão

(CHEN & NONACS, 2000). Esta forma

de organização social é comum em

espécies de formigas que se transfor-

maram em pragas onde foram introdu-

zidas, como: Wasmannia auropuncta-
ta, Paratrechina longicornis, Pheidole
megacephala, Tapinoma megacepha-
lum e Linepithema humile.

Embora a formiga argentina co-

exista pacificamente com outras colô-

nias de sua espécie, apresenta alta

agressividade interespecífica e grande

eficiência no recrutamento de indiví-

duos ao encontrar um recurso alimentar

(HUMAN & GORDON, 1999). Isto signi-

fica que rapidamente elas monopolizam

o alimento encontrado, tornando impos-

sível a aproximação de outras espé-

cies. Nesse caso, os ninhos muito



presença da formiga argentina pode estar deslocando espécies nativas do

Itacolomi, o que poderá acarretar em mudanças na assembléia de formigas e

outros artrópodes das copas das árvores, e também em alterações na estrutura do

habitat como um todo. 

O alerta que esta descoberta trás é que a espécie pode estar invadindo

a Mata Atlântica pelos dosséis e, por isto mesmo, não ter sido ainda encontra-

da, já que monitoramentos clássicos negligenciam este habitat pelas dificulda-

des de acesso. Evidentemente o problema é mais grave para florestas como as

do Itacolomi, fruto de sucessão secundária após abandono de plantios de chá,

em um ecossistema montano isolado. A recuperação de uma comunidade eco-

lógica nestas condições é mais difícil devido à falta de algumas espécies nati-

vas na matriz de paisagem, que seriam capazes de re-colonizar a mata que

retorna. Assim, surge uma situação chamada de “janela de oportunidade” para

espécies invasoras. Este fato inédito aqui apresentado pede uma atenção

redobrada e um maior investimento no estudo e monitoramento do impacto da

espécie na natureza.
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