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A vida secreta das
formigas assexuadas
Caso raro de inseto que abriu mão
dos machos leva pesquisadores a
cavarem buracos por todo o país para
entender em que momento da evolução
dessa espécie uma mutação provocou
essa preferência reprodutiva
Luiz Gustavo Cristino

U

m buraco na terra com 1,20 metro de largura por 1,50 metro de
comprimento e 2,30 de altura é,
por assim dizer, o laboratório de Mauricio
Bacci e Christian Rabeling. Há prisões
com celas maiores que isso, sem contar
com uma profusão de bichinhos saindo
por todos os lados. A dupla de pesquisadores, porém, parece não se importar. Pelo
contrário, quanto mais insetos, melhor,
mas desde que sejam de um tipo muito
específico, uma formiguinha que ao longo da evolução fez a peculiar opção de se
reproduzir sem sexo.
Há quase uma década a Mycocepurus
smithii atrai a atenção dos cientistas, que
em 2009 publicaram o primeiro artigo descrevendo a descoberta. Mas a espécie, um
caso raro de inseto a sobreviver com reprodução assexuada, continua intrigando. Em
suas buscas pela formiga na Amazônia (ela
se espalha pela América Latina), Rabeling
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encontrou indivíduos da mesma M. smithii,
mas que se reproduzem sexuadamente. O
achado o fez ampliar a investigação por
todo o país, inclusive pela região de Cerrado do interior paulista, a fim de mapear
a diversidade genética do inseto.
Acompanhamos um desses dias de coleta
de indivíduos no final de julho, quando o
biólogo alemão, lotado na Universidade
do Texas, se juntou a Bacci, pesquisador
do Centro de Estudos de Insetos Sociais
da Unesp em Rio Claro. Eles conduziram a
investigação na pequena cidade de Itirapina, localizada nas imediações de Rio Claro.
A busca pelo animalzinho, porém, não
é tarefa fácil, e não apenas pelo fato de
os cientistas ficarem horas a fio cavucando em buracos. Essas formigas não costumam medir mais de 3 milímetros de
comprimento e vivem em ninhos muito
pequenos, o que faz com que o formigueiro tenha entradas difíceis de visualizar.

“E precisamos encontrar um ninho com
atividade, ou seja, em que as formigas estejam nos arredores, para não correr o risco
de cavar em um local já desabitado”, conta
Rabeling. Além disso, pode-se dizer que as
formigas em questão são ariscas. “Se elas
percebem seu movimento perto do ninho,
escondem-se lá embaixo e não saem mais.
São diferentes das saúvas, que costumam
sair para defender o formigueiro.”
Para completar, o trabalho tem de começar cedo, pois as formigas escondem-se ainda mais sob a terra com o sol forte.
A exposição ao calor e à luminosidade
pode ressecá-las e levá-las à morte. Com
todas essas condições adversas, não foi
à toa, portanto, que durante todo o dia a
palavra que mais se ouviu o biólogo exclamar foi “vazia!”, em um lamento nas
muitas vezes em que encontrou uma câmera subterrânea sem nenhum exemplar
dos insetos procurados.

Guilherme Gomes

luizcristino@reitoria.unesp.br

Christian Rabeling procura
ninhos da formiguinha
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Como parte de seu modo de vida, as
formigas sobem à superfície para pegar
material orgânico que vai suprir o fungo que cultivam, explica Mauricio Bacci. “Em vez de simplesmente procurar a
própria comida, esses animais buscam
material para nutrir o fungo, que produz as proteínas necessárias para seu
desenvolvimento”, complementa. Elas,
então, descem ao subterrâneo, criando
essas pequenas cavidades, que ocupam
temporariamente antes de se afundarem
mais. São várias “casinhas” arredondadas,
com um diâmetro de 3 a 5 centímetros.
Por acaso

Fotos: Guilherme Gomes

hoje é dia de escavar
Pesquisadores rumam para uma área nos arredores de Itirapina, cidade típica
do Cerrado, com árvores baixas e retorcidas, para iniciar a busca pelas formigas

A BUSCA
Acima, Christian Rabeling procura entradas de formigueiros para determinar o
ponto de partida da escavação; as encontradas recebem marcação (alto, à esq.)
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Foi essa relação com o fungo, aliás, que
levou à descoberta de que a espécie se
reproduz por partenogênese, ainda nos
idos de 2003, quando Rabeling fazia seu
trabalho de mestrado na Embrapa Amazônia. “Nossa ideia era estudar o impacto
das formigas attíneas, um grupo que tem
como característica o mutualismo com
certos tipos de fungos”, explica Bacci, que
colabora com o alemão em 2005.
“Há muitos insetos que entregam matéria orgânica no solo, então a ideia era
identificar como eles o enriqueceriam com
nutrientes. Um dia, achamos uma densidade muito alta de ninhos dessa formiga
e pensamos ‘pode ser que ela tenha uma
boa colaboração’. Começou com estudo
ecológico de solo, e acabou virando isso.”
Quase desconhecida, a Mycocepurus smithii nem sequer tem nome popular. “Pouco se estudava sobre ela. É uma formiga
muito pequena, com ninho minúsculo, e
não cria problema para a agricultura, então ninguém dá muita bola para ela”, diz.
Ao dissecar o abdômen da formiguinha,
eles desvendaram o interessante fenômeno. Viram que a espermateca, uma bolsa
onde normalmente as rainhas guardam
por toda a vida os espermatozoides que
adquirem nos voos nupciais, estava vazia.
A parceria rendeu uma publicação na
revista PLoS One, em 2009, sobre essa
forma de reprodução da M. smithii (o artigo rendeu um “quem diria” na terceira
edição de Unesp Ciência, em novembro
daquele ano). “Foi uma descoberta feita
quase por acaso, mas quase todas são

assim: você procura alguma coisa, acha
outra mais surpreendente debaixo da
terra e vai atrás dela”, explica Rabeling.
De volta à região amazônica, a surpresa:
o biólogo alemão encontrou indivíduos da
mesma espécie que se reproduzem sexuadamente. Naqueles animais, ao contrário de nos demais encontrados em vários
cantos da América Latina, a espermateca
das rainhas estava cheia.
A descoberta, publicada na revista PNAS,
em julho deste ano, levou os pesquisadores
a concluírem que a reprodução assexuada
foi uma espécie de anomalia genética, uma
mutação que acabou dando às formigas
condições para sobreviver aos predadores, já que não era mais necessário sair do
formigueiro para encontrar parceiros – a
chamada revoada, que costuma ocorrer
no início das épocas de chuva.
Uma vez que a versão sexuada foi encontrada só na Amazônia, eles deduziram
que a mutação permitiu à espécie ampliar
a expansão geográfica de seu habitat para além da Amazônia e se espalhar pelo
resto do continente.
O fenômeno também explicaria o fato
de que o material genético das M. smithii
assexuadas ser diferente de acordo com a
região em que elas se encontram: em algum
momento, houve a recombinação genética
característica da reprodução sexuada. “Mas
depois elas perderam a capacidade de se
reproduzirem assim”, diz Bacci.
A dupla tenta agora justamente entender
qual foi a mutação responsável por essa
perda. “Ainda não sabemos onde fica o ‘ligadesliga’ do sexo no DNA dessas formigas”,
completa. Para isso os pesquisadores estão
organizando novas escavações em várias
regiões do país na tentativa de encontrar
indivíduos variados da espécie e mapear
essa diferença genética. Foi parte dessa
busca que observamos em Itirapina.
Rato, abelha, formiga não

Depois de cerca de 40 minutos de caminhada e observação, nos deparamos com
um buraquinho, a entrada de um formigueiro de Mycocepurus com atividade.
Pelo cheiro característico da formiga,
Rabeling conseguiu identificar a espécie
como sendo a Mycocepurus goeldii. Ela

é a parente mais próxima da M. smithii
na região, mas, ao contrário da prima, é
sexuada. A diferença, no entanto, pode
ser útil na análise do mecanismo genético
responsável pela perda da sexualidade.
Ao lado, vimos uma outra entrada, com
uma diferença perceptível em relação à
primeira: a terra apresenta uma cor mais
clara nos arredores do formigueiro. “Essa
diferença de tons revela a profundidade
do formigueiro: terras mais avermelhadas
indicam que provavelmente as formigas
cavaram ao menos dois metros para baixo”, diz o pesquisador.
Considerando o potencial dos formigueiros para a pesquisa, Rabeling marcou o
local espetando um graveto na vertical
próximo à entrada, para voltar ali em
estudos futuros, mas decidiu seguir para
a escavação que já estava em progresso
desde o dia anterior.
Em geral, os pesquisadores ficam cavucando um mesmo lugar por pelo menos
dois dias, até esgotar suas possibilidades.
Buracos com dimensões próximas das
descritas no início da reportagem são
abertos a uns 20 centímetros da entrada
do formigueiro, paralelamente a ela. “Não
podemos cavar em cima da entrada para
não danificar o que foi construído pelas
formigas”, explica o biólogo.
No dia em que acompanhamos os trabalhos, o fundo do buraco ainda não estava
uniforme, com alguns “degraus” de terra
que facilitam a subida e a descida, mas
nem por isso dispensam o uso de uma
escada. Antes de conseguir acessá-lo, no
entanto, Rabeling teve de lidar com um
visitante inesperado: um ratinho havia

A descoberta de exemplares
sexuados da espécie na
Amazônia promoveu uma
reviravolta na pesquisa;
agora os cientistas tentam
entender qual mutação
levou ao assexualismo
que, suspeita-se, foi o fator
responsável pela expansão
geográfica do inseto

caído no buraco durante a noite e estava
preso. “Sem querer, fizemos uma armadilha”, lamentava o pesquisador.
Com a ajuda de João Covre, que trabalha
no Jardim Experimental do Instituto de
Biologia e costuma auxiliar em campo os
pesquisadores da unidade, foi empreendido um verdadeiro resgate do pequeno
roedor, que resistiu bravamente a ser pego durante alguns minutos. Após a difícil
perseguição, o veloz animal foi levado de
volta à superfície e, mesmo com uma de
suas patas traseiras machucada pela queda, conseguiu embrenhar-se pela floresta
e desaparecer. Imprevistos superados, foi
recomeçada, enfim, a escavação.
Ainda tendo em vista a preservação da
obra subterrânea dos insetos, a busca por
animais é feita a partir de “cortes” da terra
com uma pá, verticalmente, em finas e
delicadas fatias que permitam a visualização de cada camada de terra enquanto
a largura do buraco vai se expandindo.
Quando as câmaras param de aparecer
em determinado nível do subsolo, devese aumentar a profundidade.
Somente depois de cerca de 20 minutos,
a primeira câmara foi encontrada. Com
uma colher de sopa e uma faca sem ponta, Rabeling cava em torno do local para
delimitá-lo claramente. “Vazia”, lamenta.
Mas a notícia não é tão má assim. Como
os corredores pelos quais se movem as
formigas são muito pequenos e difíceis
de identificar a olho nu, essas câmaras
servem como mapas para os escavadores.
A disposição delas ao longo do subsolo
revela as direções para onde os animais
cavaram e orienta os pesquisadores sobre
quais locais deverão procurar em seguida. Por isso, achar uma câmara vazia no
mínimo é um sinal de que a escavação
está indo no caminho certo.
A ausência do alvo principal da pesquisa também permite, ao menos para o
olhar destreinado da reportagem, notar
como a diversidade subterrânea é surpreendente. Piolhos-de-cobra, cupins e
até mesmo abelhas se abrigam embaixo
da terra, sem contar outras espécies de
formigas, não identificadas em campo,
mas de tamanho avantajado em relação
às minúsculas Mycocepurus, que desfioutubro de 2011 .:. unespciência

VIDA SUBTERRÂNEA
O buraco cavado chegava a 2,30 m de profundidade, mas as formigas não estavam
à vista; em tempos de seca, elas descem a mais de 3 metros à procura de umidade

CÂMARAS
Pequenos buracos construídos pelos bichos funcionam como mapa para nortear a
escavação; após achados, os insetos são aspirados e guardados no recipiente acima

40 unespciência .:. outubro de 2011

Fotos: Guilherme Gomes / Marco Antonio Sá

lam próximas ao território alheio como
se estivessem em casa.
“Em nossos estudos, é possível caracterizar a biodiversidade nesses sistemas.
Podemos saber quantas formigas vivem
ali, que regiões geográficas elas ocupam,
quais são as espécies que habitam os locais
e os micro-organismos associados a elas,
além do fungo que cultivam”, explica Bacci.
À medida que mais câmaras vazias
aparecem durante a escavação, é possível visualizar resíduos do fungo deixados
por suas antigas habitantes. Lembram
pequenos “churros”, ora pendurados pelo
teto dos ambientes em que se encontram,
ora deixados no “chão” da câmara. Mas
nada das formigas.
Segundo Rabeling, a decisão de ampliar
a investigação pela região de Rio Claro
vem de um achado antigo.
“Na década de 1960, o entomologista
Warwick Kerr (mais conhecido por seus
trabalhos com abelhas e hoje ligado à
Universidade Federal de Uberlândia, foi
chefe do Departamento de Biologia da
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Rio Claro, que seria incorporada à Unesp em 1976) encontrou por ali
três machos de formigas que, segundo
ele, poderiam ser da M. smithii. Considerando-se que a existência de machos
significa necessariamente reprodução
sexuada, foi um lugar interessante para
começar”, conta
No fim das contas, os machos encontrados por Kerr não eram de M. smithii, mas
de uma espécie de formiga que já não é
mais tão encontrada na região. “Ela é bastante característica do Cerrado, mas, atualmente, muita coisa já virou pasto aqui em
Rio Claro, então ela não deve mais existir,
ou, se existe, é muito rara”, conta Bacci.
Raras também pareciam as formigas que
os pesquisadores procuravam, ao menos
no dia em que o estudo foi acompanhado
pela reportagem. “Nesta época de seca, a
tendência é que elas cavem mais fundo,
à procura de umidade”, explica Rabeling. “Se voltarmos em uma época mais
chuvosa, acredito que vamos encontrar
umas cinco rainhas a 50 centímetros de
profundidade em 20 minutos”, prevê o
pesquisador, com otimismo.

ARRUMANDO A CASA
Encerrado o dia de pesquisa, é necessário retornar a terra escavada ao local de
origem para não causar perigo aos passantes ou alterações no ecossistema local

Bacci concorda, ao recordar que já encontrou ninhos de 3 centímetros de diâmetro
construídos a 2,60 metros da superfície.
“Ela tende mesmo a ficar escondida. Afinal, aparentemente, não acha bom sair
nem pra fazer sexo”, brinca ele.
Seriam necessárias mais de três horas
de escavações para Rabeling encontrar
alguns pequenos insetos dentro de uma
câmara. Era hora então de pegar mais
uma ferramenta, o aspirador. Com ele, o
pesquisador puxa o ar com a boca através
de uma mangueira, sugando as formigas
e prendendo-as em um pequeno frasco.
Outra espécie

Mas ao abri-lo para transferir os animais
para um pequeno recipiente de plástico,
constatou que não se tratava nem da M.
smithii nem da M. goeldii. Na verdade, à
primeira vista, o pesquisador não soube
dizer a identidade do bichinho. “Há até
mesmo casos de novas espécies descobertas por acaso em escavações assim”,
conta. “Quando comecei este trabalho,
em 2003, havia cerca de 210 espécies de
formigas atíneas registradas. Hoje esse
número já chega a 230.”
Mais de quatro horas de escavações e
muitas câmaras vazias depois, os pesquisadores decidiram encerrar o dia e cobrir
novamente de terra todo o espaço. A ideia

é não deixar buracos abertos por muitos
dias, para interferir o mínimo possível no
ecossistema local. Além disso, uma cratera
daquela profundidade representa perigo
tanto para humanos quanto para animais
que passem por ali, como deixou claro o
ratinho resgatado no início do dia.
Nesse ritmo, tudo que foi escavado na
terça-feira foi coberto na quinta à noite.
Antes de enterrar o campo de pesquisa,
uma última medida revela o saldo do dia:
escavação de 2,56 metros de profundidade.
Além da coleta de insetos, análise de
biodiversidade e busca por novas espécies, a pesquisa de campo também pode
ser usada para estudar o comportamento
dos insetos sociais. Segundo Rabeling, a
melhor forma de compreender certas ações

Nesse tipo de estudo é
possível caracterizar
a biodiversidade local:
quantas formigas vivem ali,
que regiões geográficas
elas ocupam, quais são as
espécies presentes, quais
são os micro-organismos
associados a elas e qual
fungo elas cultivam

LABORATÓRIO
A rainha da M. smithii pode ser vista na
foto ao alto; acima, o fungo simbionte

é observando os animais em campo. “Mas
precisa ter bastante paciência”, declara.
No laboratório, os dois pesquisadores
mostram os ninhos coletados nas escavações anteriores e explicam o processo
pelo qual passam as formigas para análise de DNA.
Primeiro, os insetos são mergulhados em
nitrogênio líquido à temperatura de 80 oC
negativos. Em seguida, são pulverizados
manualmente para a obtenção de seu
material genético, que é analisado computacionalmente. Não é um final muito
feliz para as formigas – será por isso que
elas se escondem tanto? Mas, segundo
ressalta Rabeling, é esta análise que vai
permitir a compreensão da evolução da
espécie “e de como e quando ocorreu a
reviravolta genética”.
Ele explica que, por mais que a assexualidade tenha permitido a ampliação
da distribuição geográfica da M. smithii,
que deixa de ser vítima de predadores
por não precisar sair do formigueiro para a revoada, o fenômeno faz com que a
espécie perca a capacidade de adaptação
a adversidades climáticas ou a ataques
de parasitas. E a recombinação genética
proporcionada pela variante menos comum do inseto – a sexuada – exerce papel
fundamental para que ele continue existindo e evoluindo ao longo dos anos.
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