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RESUMO
A defesa de recursos é uma característica marcante no reino animal. Ninhos de insetos eussociais
facilitam a sobrevivência, manutenção e sucesso de suas colônias. Por outro lado, esses ninhos consistem
em ambientes altamente atrativos para várias outras espécies. Cupins do gênero Inquilinitermes são
inquilinos obrigatórios específicos de ninhos de Constrictotermes sp. (hospedeiros). Estudos sugerem
que essa relação parece ser mantida via segregação espacial dos coabitantes dentro dos ninhos. No
presente estudo, descrevemos como o sistema de coabitação Constrictotermes sp. x Inquilinitermes
microcerus em Sergipe se difere daqueles já observados em outras regiões brasileiras. Adicionalmente,
analisamos se os mecanismos envolvidos na coabitação estão relacionados à habituação de pistas ou
evitação das colônias dentro dos ninhos. Para isso, bioensaios de agressividade e de escolha de odores
(corporal e intestinal) foram conduzidos em pareamentos hospedeiro-inquilino provenientes de mesmo
e de diferentes ninhos. Nossos resultados mostraram que os ninhos amostrados foram todos epígeos e
que suas paredes escuras (onde os inquilinos se agregam) são uniformemente distribuídas, diferente do
padrão observado em outras regiões. A coabitação apresentou maior probabilidade de ocorrência em
ninhos com tamanho acima de 20,07 L. Não foram observados nenhum comportamento de agressividade
entre hospedeiro e inquilino, sejam provenientes de mesmos ou de diferentes ninhos. Ambas as espécies
morreram mais rapidamente quando mantidas em contato próximo entre si. A mortalidade
interespecífica foi maior entre hospedeiros e inquilinos de ninhos distantes, do que entre aqueles
provenientes de ninhos de um mesmo local. Os hospedeiros foram atraídos para o odor corporal dos
inquilinos; enquanto esses mostraram atração para o odor intestinal e corporal do hospedeiro.
Concluindo, nossos resultados sugerem haver reconhecimento hospedeiro-inquilino, porém sem
agressividade. Este resultado poderia ser explicado por camuflagem de odores por parte do inquilino,
assim como habituação de odores por parte do hospedeiro. Nossos resultados podem contribuir para
uma melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na coexistência de espécies na reduzida escala
dos ninhos.

Palavras-chaves: agressividade, coabitação, Constrictotermes, Inquilinitermes.
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ABSTRACT
Resource defense is a hallmark characteristic in animal kingdom. Eusocial insect nests facilitate the
survival, maintenance and success of their colonies. Contrastingly, these nests are highly attractive
environments for several other species. Termites of Inquilinitermes genus are specific obligate inquilines
of Constrictotermes sp. (hosts) nests. Studies suggest that this relationship seems to be maintained via
spatial segregation of cohabitants within the nests. In this study, we described how the cohabitation
system Constrictotermes sp. x Inquilinitermes microcerus in Sergipe state differs from those observed
in other Brazilian regions. Additionally, we analyzed whether the mechanisms involved in cohabitation
are related to cues habituation or colony avoidance within the nests. We conducted aggressiveness and
odor choice bioassays (body and intestinal) in host-inquiline pairings from the same and different nests.
Our results showed that all sampled nests were epigeal and their dark walls (where the inquilines
aggregate) are uniformly distributed, different from the pattern observed in other regions. Cohabitation
was more likely to occur in nests larger than 20.07 L. No aggressive behavior was observed between
host and inquiline, whether coming from the same or different nests. Both species had died quickly when
kept in close contact with each other. Interspecific mortality was higher among hosts and inquilines from
distant nests than among those from nests in the same location. Hosts were attracted to the inquiline
body odor; while inquilines showed attraction to the intestinal and body host odor. In conclusion, our
results suggest that there is host-inquiline recognition; however, without aggressiveness. This result
could be explained by odor camouflage by the inquiline, as well as odor habituation by the host. Our
results can contribute to a better understanding of the mechanisms involved in species coexistence in
the small scale of nests.

Keywords: aggressiveness, cohabitation, Constrictotermes, Inquilinitermes
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INTRODUÇÃO GERAL

Interações ecológicas determinando a coexistência de espécies
A forma como as espécies interagem com o meio e entre si é um assunto central na Ecologia,
uma vez que interfere diretamente na coexistência das mesmas, influenciando assim a
diversidade em escala local (Giacomini 2007). A coexistência entre espécies de uma
comunidade depende de suas adaptações às condições locais, assim como das interações diretas
ou indiretas com outras espécies. Originalmente, as teorias ecológicas focaram nas interações
negativas (ex. competição) como o principal fator modulador da coexistência das espécies.
Atualmente, diferentes teorias tentam explicar a coexistência entre as espécies, seja baseado
nas diferenças de nicho ecológico ou por meio da teoria neutra, a qual baseia-se na ideia de que
as espécies são equivalentes em suas habilidades (Chesson 2000, Adler et al. 2007). A visão
mais recente para explicar a coexistência, inclui um balanço entre diferenças no nicho e
similaridade no fitness das espécies (Chesson 2000). De um lado, mecanismos estabilizadores
relacionados à baixa sobreposição de nichos, minimizam o impacto de diferenças no fitness.
Por outro lado, mecanismos equalizadores, mostram que uma alta similaridade no fitness, ou
seja, semelhante capacidade de crescimento de suas populações, pode permitir a coexistência
de espécies com nichos sobrepostos (Chesson 2000). A coexistência também pode ser facilitada
por meio de trade-offs interespecíficos, como diferenças na capacidade de colonização x
habilidade competitiva (Adler et al. 2007). Adicionalmente, o papel das interações positivas
como moduladoras da coexistência tem ganhado cada vez mais ênfase (Bastolla et al. 2009),
em contraposição à visão inicial de que as interações negativas seriam os principais
determinantes da coexistência de espécies (Shurin & Allen 2001).
As interações ecológicas abrangem um continuum dinâmico (ex. de antagonismo ao
mutualismo) (Dimijian 2000), no qual as relações apresentam resultados dependentes do
1

balanço entre custos e benefícios para as ambas as partes envolvidas (Bronstein 2001).
Particularmente, as relações simbióticas (ex. qualquer interação íntima entre organismos
diferentes), são as mais propensas a apresentar resultados variáveis no tempo e no espaço,
dependendo do contexto ecológico no qual estão inseridas (Daskin & Alford 2012). Sendo
assim, essas relações podem flutuar ao longo de um continuum de efeitos neutros, positivos ou
negativos para os organismos envolvidos (Dimijiam 2000). Exemplos de interações simbióticas
têm sido amplamente descritos na literatura [algas e fungos (Molnár & Farkas 2010); plantas e
formigas (Nepi et al. 2018); bactérias e seus hospedeiros (Duarte et al. 2014)]. Dentre tais
exemplos, os insetos eussociais (ex: abelhas, vespas, formigas e cupins) representam
impressionantes parceiros simbióticos, já que seus ninhos fornecem um sistema de condições
ambientalmente favorável para o estabelecimento de outras espécies (Menzel & Blüthgen
2010).

Interações em ninhos de insetos eussociais
Insetos eussociais abrangem espécies coloniais que se destacam pela realização de complexas
atividades e elevado sucesso evolutivo (Wilson & Hölldobler 2005). A eussocialidade é
caracterizada pela divisão de tarefas e sobreposição de gerações da prole, além da presença de
indivíduos estéreis atuando a favor dos reprodutores das colônias (Bonabeau et al. 1997).
Muitas colônias de insetos eussociais se abrigam em ninhos que consistem em estruturas físicas,
muitas vezes construídas por esses indivíduos. Estas estruturas representam um dos principais
fatores relacionados ao sucesso adaptativo dos insetos eussociais, uma vez que constituem a
primeira barreira de proteção da colônia contra invasores e competidores, além de permitirem
a manutenção de condições ambientalmente favoráveis, como a homeostase (Jones & Oldroyd
2006), estoque de alimentos (Costa-Leonardo 2002) e coesão colonial (Andersson 1984). No
entanto, tais benefícios tornam-se atrativos para uma ampla variedade de organismos,
2

incluindo: parasitas, mutualistas e comensais (Hughes et al. 2008) . Na maioria dos casos, não
há um benefício mútuo para as espécies envolvidas e as interações, em muitos casos, são
caraterizadas principalmente como parasitismo social (Dronnet et al. 2005, Bogusch et al.
2006). Entretanto, também existem indícios da ocorrência de interações mutualísticas, nas quais
os invasores podem auxiliar na defesa da colônia de seu hospedeiro (Higashi & Ito 1989).
Sendo assim, ninhos de insetos eussociais podem representar pequenos ecossistemas
(Menzel & Blüthgen 2010), dentro dos quais podem ser observadas tanto interações
intracoloniais como interespecíficas (Sledge et al. 2001, Dronnet et al. 2005, Cristaldo et al.
2012). Dessa forma, insetos eussociais podem consistir em interessantes modelos para estudos
envolvendo aspectos ecológicos/ evolutivos das interações, assim como para a compreensão
dos padrões de coexistência de espécies.
A coabitação de ninhos de insetos eussociais tem recebido destaque em vários estudos
(Cunha & Brandão 2000, Brandt et al. 2005, Dronnet et al. 2005). Esse processo torna-se
intrigante uma vez que os insetos eussociais são capazes de discriminar entre indivíduos
próprios ou não-próprios às suas colônias através do reconhecimento de perfis de
hidrocarbonetos cuticulares específicos (Liang & Silverman 2000, Queller & Strassmann
2002). Adicionalmente, muitos insetos eussociais possuem uma casta responsável pela defesa,
a qual pode inclusive apresentar aparatos morfológicos e fisiológicos específicos para tal tarefa
[ex. cupins (Prestwich 1984)]. Assim, a manutenção das interações de coabitação deve exigir,
muitas vezes, características adaptativas que permitam uma coexistência íntima entre as
espécies envolvidas.
Estudos realizados com Hymenoptera (abelhas, vespas e formigas) já desvendaram algumas
estratégias envolvidas nas coabitações em ninhos. Para alguns Hymenoptera essa interação é
caracterizada principalmente como parasitismo social, podendo ser intraespecífico ou
interespecífico, temporário ou obrigatório (Brandt et al. 2005, Bourke & Franks 1991). Esses
3

parasitas desenvolveram uma variedade de estratégias para superar o eficiente sistema de
reconhecimento do hospedeiro e invadir os ninhos. Alguns invasores utilizam mimetismo
químico, no qual conseguem adquirir odores de hidrocarbonetos cuticulares (HCs) semelhantes
ao da colônia hospedeira (Sledge et al. 2001). Em outros casos, o invasor tem a capacidade de
alterar o odor do ninho por meio da adição de um hidrocarboneto específico (Turillazzi et al.
2000), combinando assim seu perfil químico com o do seu hospedeiro (Cini et al. 2019). Por
outro lado, a insignificância química também tem sido uma estratégia relatada, a qual facilita a
entrada e manutenção dos inquilinos dentro dos ninhos (Lenoir et al. 2001). Ainda, alguns
invasores desenvolveram a capacidade de emitir sinais capazes de inibir a agressividade por
parte dos seus hospedeiros (Ortolani et al. 2010); enquanto outros possuem estratégias para
confrontar, confundir ou evitar completamente seus hospedeiros (Akino 2008).
Para cupins, no entanto, ainda existem poucos estudos que tentam explicar a coabitação em
ninhos, apesar dos recentes avanços (veja: Cristaldo et al. 2012, 2014, 2016, DeSouza et al.
2016, Cruz et al. 2018, Rodrigues et al. 2018). Algumas dessas estratégias de coabitação , já
observadas em cupins, incluem: baixa sobreposição de dieta com o hospedeiro (Florencio et al.
2013) evitando possíveis conflitos competitivos, mimetismo morfológico (Cunha et al. 2015),
mimetismo químico (Rosa et al. 2018) e utilização de compostos repelentes (Jirošová et al.
2016).

Biologia e comunicação em cupins
Os cupins são insetos que se alimentam de matéria orgânica - basicamente celulose - e
apresentam um importante papel funcional nos ecossistemas por participarem ativamente na
ciclagem de nutrientes. Apesar de viverem em colônias, nem todas as espécies de cupins
constroem seus ninhos. Este é o caso das espécies filogeneticamente mais basais, que se
abrigam no próprio recurso (sítio-único). Por outro lado, as espécies mais derivadas constroem
4

seus ninhos e precisam forragear à procura de alimento (sítio-central) (Traniello & Leuthold
2000).
As colônias de cupins são formadas por indivíduos morfologicamente diferenciados em
castas que cooperam nas divisões de tarefas, incluindo castas reprodutoras e não reprodutoras
(ex. operários e soldados). Os operários são responsáveis por diversas atividades, como:
forrageio, manutenção do ninho, além de alimentação das castas dependentes (Costa-Leonardo
2002). Já os soldados são especializados na defesa da colônia e, dependendo das espécies,
possuem diferentes mecanismos de defesa, incluindo mandíbulas bem desenvolvidas (defesa
mecânica), estruturas que liberam compostos repelentes (defesa química) ou uma combinação
de ambos os tipos (defesa mista) (Prestwich 1984). Em algumas espécies mais derivadas, o
papel dos soldados vai além da função de defesa, uma vez que estes indivíduos também
auxiliam ativamente na busca e exploração de novas fontes alimentares (Casarin et al. 2008,
Almeida et al. 2016, Sacramento et al. 2020).
Os cupins são cegos e apresentam hábito críptico, possuindo sistema de comunicação
predominantemente químico, incluindo principalmente o uso de hidrocarbonetos cuticulares
(HCs) - para a discriminação de indivíduos da mesma colônia (Costa-Leonardo et al. 2009) - e
feromônios (Costa-Leonardo 2002). Cada colônia possui uma composição de HCs específico,
a qual é determinada tanto por fatores genéticos (Dronnet et al. 2006) quanto ambientais, como
por exemplo, o tipo de recurso consumido (Florane et al. 2004). A vibração também representa
um importante meio de comunicação nos cupins (Šobotoník et al. 2010), podendo ser induzida
por diferentes estímulos (Cristaldo et al. 2015). Sinais de vibração servem não apenas como
sinal de alerta (Delattre et al. 2015), mas também para informar sobre a quantidade de recurso
no ambiente (Evans et al. 2005) e detecção de possíveis competidores (Ferreira et al. 2018).
Por outro lado, os feromônios - compostos de uma mistura de substâncias químicas secretados
por glândulas exócrinas localizadas em todo corpo - são utilizados para diversas funções, como
5

defesa, forrageio e reprodução (Costa-Leonardo 2002). O feromônio de alarme é liberado da
glândula frontal dos soldados e seu conteúdo representa um vasto e peculiar arsenal de produtos
defensivos que podem ser tóxicos, repelentes ou pegajosos para os inimigos (Prestwich 1984,
Šobotoník et al. 2010, Costa-Leonardo et al. 2009). Já o feromônio de trilha, utilizado no
forrageio, facilita a localização e recrutamento de indivíduos para fontes alimentares,
otimizando a exploração dos recursos (Lima & Costa-Leonardo 2012, Reinhard & Kaib 2001).
Ao longo da filogenia dos cupins, a transição para o estilo de vida de forrageadores de
sítio-central, foi acompanhada por adaptações que permitiram maior incremento no uso de
sinais durante a comunicação intracolonial. Adicionalmente, estudos recentes têm mostrado que
cupins também são capazes de reconhecer os sinais de outras colônias e escolhem as trilhas de
colônias com maior quantidade de recurso (Cristaldo et al. 2016). Essa exploração de pistas
intercoloniais poderia interferir diretamente nas decisões de forrageio, auxiliando os indivíduos
na busca de novas fontes alimentares (Ferreira et al. 2018) e, possivelmente no encontro e
exploração de ninhos para coabitação.

Coabitação em ninhos de cupins
Ninhos de cupins podem ser invadidos por organismos de outros grupos taxonômicos (ex.
termitófilos) ou mesmo por outras espécies de cupins (ex. inquilinos). Existem vários relatos de
termitófilos coabitando ninhos de cupins, como por exemplo morcegos (Dechmann et al. 2009),
pássaros (Brightsmith 2000), lagartos (Thompson & Thompson 2015) e invertebrados (Cunha
& Brandão 2000, Bourguignon & Roisin 2006). Entre estes, os mais estudados são os besouros
pertencentes à família Sthaphylinidae (Cunha & Brandão 2000, Kanao et al. 2010) os quais
utilizam estratégias como mimetismo morfológico (Cunha et al. 2015) e químico (Rosa et al.
2018), o que facilita sua entrada e permanência nos ninhos. Adicionalmente, alguns desses
besouros são providos de glândulas tegumentares que secretam substâncias fundamentais para
6

os cupins e, em troca, são alimentados pelos operários da colônia hospedeira (Costa-Leonardo
2002). Nesse caso, parece haver uma possível interação positiva para ambas as espécies
envolvidas na coabitação.
Muitos inquilinos de ninhos de cupins podem ser considerados facultativos, ou seja, podem
construir seu próprio ninho, mas são eventualmente encontrados em ninhos de outros
hospedeiros. Várias espécies de cupins já foram relatadas como inquilinos facultativos, como
por exemplo: Aparatermes sp., Labiotermes laticephalus e Embiratermes festivelus, os quais
coabitam ninhos de Cornitermes snyderi (Cunha & Morais 2010). Por outro lado, algumas
espécies são consideradas inquilinos obrigatórios, uma vez que não possuem capacidade de
construir seus próprios ninhos (Mathews 1977). De acordo com Marins (2012) existem pelo
menos 16 espécies de inquilinos obrigatórios. Dentre estes podemos citar as espécies do gênero
Inquilinitermes (Termitidae: Termininae) (I. fur, I. inquilinus, I. microcerus) que coabitam
exclusivamente ninhos construídos por cupins do gênero Constrictotermes (Mathews 1977) e
Serritermes serrifer (Serritermitinae) que coabita ninhos de Cornitermes cumulans (Costa et al.
2009). Uma vez que os inquilinos obrigatórios apresentam uma relação mais específica com
seus hospedeiros, espera-se que estes exibam estratégias adaptativas que permitam a
estabilidade temporal desta interação.

Constrictotermes x Inquilinitermes
O gênero Constrictotermes está distribuído em toda América do Sul e inclui seis espécies
(Constantino 1999). Dentre estas, C. cavifrons e C. cyphergaster têm seus ninhos
frequentemente coabitados por inquilinos obrigatórios do gênero Inquilinitermes (Mathews
1977). Adicionalmente, os ninhos de C. cyphergaster também podem abrigar uma diversidade
de termitófilos (Cunha & Brandão 2000).
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Nas últimas décadas, alguns trabalhos vêm tentando desvendar os fatores envolvidos
nessa relação de inquilinismo obrigatório. Cristaldo et al. (2012) verificaram que o tamanho do
ninho hospedeiro parece desempenhar papel importante na coabitação por inquilinos, uma vez
que parece existir um tamanho mínimo a partir do qual a probabilidade de inquilinismo é
aumentada. Ninhos de C. cyphergaster maiores que 13L têm mais chances de abrigar o
inquilino obrigatório I. microcerus. Essa coabitação poderia estar diretamente ligada
simplesmente à uma questão probabilística, uma vez que ninhos maiores (ex. mais antigos)
seriam mais aparentes no tempo e no espaço. Por outro lado, os autores hipotetizaram que, com
o aumento do ninho, algumas partes podem se tornar desocupadas pelos hospedeiros, criando
assim espaços não patrulhados que facilitariam a entrada dos inquilinos (Cristaldo et al. 2012;
DeSouza et al. 2016). Adicionalmente, esta correlação entre coabitação x tamanho do ninho
pode estar relacionada à maturidade da colônia. Estudos sugerem que no período reprodutivo
as colônias investem mais em reprodução do que em defesa, o que criaria oportunidades para a
entrada e o estabelecimento dos inquilinos nos ninhos (Rodrigues et al. 2018).
Outros estudos desenvolvidos nesse sistema, sugerem que Inquilinitermes apresenta
comportamentos que reduzem sua percepção e conflitos com o hospedeiro (Cristaldo et al.
2012, 2014, 2016, Florencio et al. 2013, Cruz et al. 2018). Inquilinitermes microcerus possuem
colônias menores em relação ao seu hospedeiro e vivem aparentemente restritos às partes mais
centrais e escuras do ninho (Cunha et al. 2003). Inquilinos também parecem consumir recursos
diferentes daqueles consumidos por seus hospedeiros (Barbosa-Silva et al. 2016, Florencio et
al. 2013), o que pode contribuir para reduzir confronto direto. Espécies do gênero
Inquilinitermes nunca foram observadas fora do ninho hospedeiro e provavelmente não saem
para forragear. Alguns autores sugerem que esses inquilinos se alimentam das paredes escuras
localizadas na parte central e interna aos ninhos, as quais são recobertas com excrementos do
hospedeiro (Mathews 1977, Barbosa-Silva et al.2016). Assim, a dependência alimentar pode
8

ser um fator crucial nessa associação. Além disso, ao consumir um subproduto da dieta do seu
hospedeiro, os inquilinos poderiam, de certa forma, adquirirem um odor semelhante ao da
colônia hospedeira, o que poderia facilitar a coabitação.
Adicionalmente, estudos recentes têm demonstrado que os inquilinos podem adotar
estratégias para evitar ou repelir quimicamente o seu hospedeiro. Cristaldo et al. (2014, 2016)
mostraram que I. microcerus é capaz de reconhecer os sinais de trilha e alarme de C.
cyphergaster e de utilizar essa informação em benefício próprio, seja para esquivar-se de
espaços habitados pelos hospedeiros ou talvez para fugir de eventuais predadores. Jirošová et
al. (2016) evidenciaram que soldados de I. inquilinus possuem substâncias químicas repelentes
ao seu hospedeiro C. cavifrons. Ainda, Hugo et al. (2020) mostraram que I. microcerus
apresentam baixa agressividade, mesmo ao sofrer agressões do seu hospedeiro C. cyphergaster.
Além disso, estes mesmos autores também verificaram que as fezes do inquilino parece ter
efeito repelente ao hospedeiro.
No entanto, apesar dos avanços recentes na tentativa de elucidar os mecanismos
determinantes do inquilinismo obrigatório em cupins (Cristaldo et al. 2014, 2016, Jirošová et
al. 2016), o balanço final desta interação para ambas espécies ainda permanece desconhecido.
Assim, nessa dissertação, avaliamos alguns mecanismos envolvidos no sistema de coabitação
entre espécies Constrictotermes sp. e Inquilinitermes microcerus. O sistema estudado aqui
provavelmente envolve espécie nova e apresenta algumas peculiaridades. Esse trabalho foi
dividido em dois capítulos. No primeiro capítulo, descrevemos as diferenças observadas nesse
sistema hospedeiro-inquilino, em relação aos padrões já encontrados em outras regiões
brasileiras. Já no segundo capítulo, avaliamos se a coabitação ocorre por meio de algum tipo de
habituação de odores ou por evitação entre hospedeiros e inquilinos dentro do ninho.
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RESUMO. A coexistência de espécies que vivem em interações íntimas, muitas vezes é mantida por meio da
evolução de estratégias adaptativas. Ninhos do cupim Constrictotermes sp. podem ser coabitados por inquilinos
obrigatórios do gênero Inquilinitermes. Estudos recentes têm demonstrado que os inquilinos se instalam em ninhos
maduros, possivelmente durante a fase de transição de nidificação da colônia (ex. do hábito epígeo para o
arborícola). Por outro lado, acredita-se que a manutenção da coabitação seria mantida via segregação espacial dos
coabitantes, uma vez que os inquilinos se agregam em seu recurso alimentar, que consiste nas paredes escuras do
ninho, restritas à sua região central. Aqui, analisamos o sistema de coabitação Constrictotermes x Inquilinitermes,
na região de Sergipe, Brasil. A coabitação estudada aqui parece ser dependente do tamanho do ninho (> 20,07 L),
o que poderia estar relacionado à maturidade da colônia hospedeira. Todos os ninhos encontrados na região são
epígeos. Sendo assim, a entrada do inquilino não está relacionada à mudança no hábito de nidificação. Também
não foi observada separação nítida das paredes escuras na parte central do ninho. Concluindo, nosso estudo ressalta
que um mesmo sistema hospedeiro-inquilino apresenta variações e pode estar evoluindo por meio de mecanismos
distintos.

A coexistência local das espécies depende intrinsicamente de suas adaptações às
condições abióticas e do resultado das interações interespecíficas, que podem tanto restringir
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quanto facilitar o estabelecimento e manutenção das espécies (Valladares et al., 2015) . Ninhos
de insetos eussociais – estruturas físicas utilizadas para abrigar suas próprias colônias –
consistem em pequenos ecossistemas com condições controladas e/ou estoque de recursos, que
se tornam atrativos para organismos invasores ou oportunistas (Costa-Leonardo, 2002; Jones
and Oldroyd, 2006; Menzel and Blüthgen, 2010). Nesta restrita escala local, associações
interespecíficas íntimas de longa duração (ex. inquilinismo) normalmente requerem adaptações
ou estratégias específicas. Relações de inquilinismo em ninhos de formigas (Hymenoptera),
normalmente são representadas por parasitismo social (Suhonen et al., 2019) e envolvem a
evolução de diversas estratégias como mimetismo (Sledge et al., 2001; Turillazzi et al., 2000)
ou insignificância química (Lenoir et al., 2001), inibição da agressividade (Ortolani et al.,
2010), confundimento ou evitação (Akino, 2008). Por outro lado, a evolução das relações de
inquilinismo em cupins (Blattodea), ainda é relativamente pouco compreendida (mas veja:
Cristaldo et al., 2012, 2014, 2016; Hugo et al., 2020).
Colônias de cupins exibem diferentes aparatos de defesa, que incluem a barreira física do
ninho, uma casta morfologicamente diferenciada com defesa

química e/ou mecânica

(Prestwich, 1984), além da casta de operários capaz de discriminar o perfil químico de
indivíduos e exibir agressividade contra intrusos (Queller and Strassmann, 2002). Apesar de
tais adaptações, ninhos de cupins são frequentemente coabitados por uma série de outros
organismos (Cunha and Brandão, 2000). Os casos mais intrigantes são as relações de
inquilinismo obrigatório por cupins do gênero Inquilinitermes em ninhos de Constrictotermes
(Mathews, 1977), os únicos normalmente encontrados em associação com esses hospedeiros.
As espécies do gênero Constrictotermes possuem distribuição restrita à América do Sul
(Constantino, 1999; Krishna et al., 2013) e no Brasil podem ser encontradas nos biomas
Cerrado, Amazônia (Constantino, 1999) e Caatinga (Vasconcellos et al., 2007). Colônias de
Inquilinitermes spp. vivem estritamente dentro desses ninhos, não sendo observado até o
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momento forrageio externo. De acordo com Barbosa-Silva et al., (2016), as espécies de
Inquilinitermes alimentam-se do material excretado por seus hospedeiros, o qual apresenta
coloração escura sendo composto por húmus, principalmente, lignina e celulose.
Alguns estudos já tentaram avaliar os fatores relacionados à entrada dos inquilinos no
ninho hospedeiro. No Cerrado brasileiro, ninhos de C. cyphergaster apresentaram duas fases
de nidificação distintas, inicialmente são construídos sobre o solo (fase epígea), com posterior
migração para troncos de árvores à medida em que se tornam maduros (fase arborícola)
(Mathews, 1977; Vasconcellos et al., 2007). A entrada dos inquilinos poderia ocorrer
justamente durante essa migração, quando os ninhos estariam mais vulneráveis (Cristaldo et al.,
2012; Vasconcellos et al., 2007). Rodrigues et al., (2018) sugeriram existir um trade-off entre
defesa x reprodução, o que tornaria os ninhos maduros menos defendidos e mais propícios à
invasão. De fato, Cristaldo et al., (2012) mostraram que a probabilidade de encontrar inquilinos
é aumentada em ninhos acima de 13,6L, que já atingiram a fase reprodutiva.
Outros estudos têm mostrado que a permanência dos inquilinos dentro dos ninhos parece
estar relacionada à segregação espacial entre as colônias inquilinas e hospedeiras. Cunha et al.,
(2003) evidenciaram que inquilinos possuem colônias menores em relação ao seu hospedeiro e
se localizam restritamente às paredes escuras, bem delimitadas na região central do ninho.
Estudos sugerem que a segregação poderia também ocorrer porque os inquilinos parecem
repelir seus hospedeiros ou se beneficiar da percepção de suas pistas químicas. Soldados de I.
inquilinus produzem substâncias químicas repelentes para C. cavifrons (Jirošová et al., 2016);
enquanto as fezes do inquilino I. microcerus parecem ser repelentes para seu hospedeiro C.
cyphergaster (Hugo et al., 2020). Já Cristaldo et al., (2014, 2016) mostraram que I. microcerus
reconhece os sinais de trilha e alarme de C. cyphergaster, usando-os em benefício próprio para
evitar espaços ocupados pelo hospedeiro.
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Embora o sistema hospedeiro-inquilino em cupins tenha sido bastante estudado nos
últimos anos, tais estudos se restringem ao bioma Cerrado e Caatinga. No presente estudo,
descrevemos algumas características do sistema de coabitação entre espécies de
Constrictotermes ainda não descrita (Constantino R., comunicação pessoal) x Inquilinitermes
microcerus. Especificamente foram investigadas as questões: i) Qual o tamanho mínimo do
ninho a partir do qual há maior probabilidade de inquilinismo? ii) Existem evidências de
separação da parte escura do ninho em sua região central?
O estudo foi conduzido município de São Cristóvão (11º 01’S e 37º 12’O), Sergipe,
Brasil, inserido no bioma de Mata Atlântica. A altitude local é de 200m acima do nível do mar,
enquanto a precipitação e temperatura médias anuais da região são de 1.200 mm e 25°C,
respectivamente. Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo As’ (tropical, com
inverno chuvoso e verão seco) (Pidwirny, 2011). O solo do local de coleta apresenta aspecto
argiloso-pedregoso, classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo com relevo plano a
suavemente ondulado (Embrapa 2018). A vegetação apresenta-se esparsa com predomínio de
herbáceas e árvores de pequeno porte. Para responder as questões acima, foram amostrados
aleatoriamente um total de 45 ninhos ativos de Constrictotermes sp., de diferentes tamanhos. O
volume dos ninhos foi mensurado de acordo com Cristaldo et al., (2012). Posteriormente, os
ninhos foram fragmentados para analisar a distribuição das paredes escuras e foram vasculhados
à procura de inquilinos. Os indivíduos encontrados foram coletados, mantidos em álcool 80%
e identificados (Constantino, 1999). Os dados foram analisados utilizando modelos lineares
generalizados (GLM), a fim de avaliar a relação entre a presença e ausência de inquilinos
(variável y) com o volume dos ninhos (variável x), utilizando-se distribuição de erros Binomial,
no software R (R Development Core Team, 2015).
Nossos resultados mostram que 51% dos ninhos de Constrictotermes sp. amostrados
estavam coabitados por Inquilinitermes microcerus. Todos os ninhos amostrados foram
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encontrados sobre a superfície do solo, normalmente aderidos às plantas herbáceas do gênero
Lippia (Fig. 1A). Dessa forma, para o sistema estudado, podemos descartar a hipótese de que a
entrada do inquilino ocorre durante a transição do hábito de nidificação epígeo-arborícola,
como sugerido para o sistema C. cyphergaster x I. microcerus. A probabilidade de encontro do
inquilino foi aumentada com o volume dos ninhos (2= 27,401; g.l. = 43; p < 0,001). O encontro
de inquilinos é mais frequente em ninhos acima de 20,07L (Fig. 2), tamanho ligeiramente maior
do que o relatado por Cristaldo et al., (2012) em ninhos de C. cyphergaster (=13,6L), no bioma
Cerrado.
Ao contrário das observações relatadas em outros estudos (Mathews 1977; Cunha et al.,
2003) que mostraram uma concentração central das paredes escuras, aqui foi verificado que tais
paredes se distribuem de forma regular em toda a parte interna do ninho (Fig. 1B). Sendo assim,
caso exista algum tipo de segregação espacial dentro dos ninhos estudados, esta poderia ocorrer
com uma maior proximidade entre as galerias nas quais inquilino e hospedeiro se distribuem,
quando comparado aos ninhos já observados em outras regiões. Ainda, inquilinos e hospedeiros
foram visualizados transitando livremente por toda a parte do ninho, imediatamente após a
fragmentação destes. Porém, em nenhum momento foi verificada agressividade entre as
espécies. Por outro lado, Hugo et al., (2020) mostraram que C. cyphergaster exibe certo nível
de agressividade contra o inquilino I. microcerus, o qual não revida aos ataques.
Dentre as diferentes tentativas de elucidar a coabitação de ninhos entre Constrictotermes
x Inquilinitermes, alguns mecanismos foram efetivamente testados, enquanto outros foram
apenas hipotetizados. Aqui, ressaltamos que mesmo que tais hipóteses sejam válidas para
explicar a coabitação em outras regiões, estas parecem não se aplicar ao presente sistema. Por
uma lado, a coabitação estudada aqui também é dependente do tamanho do ninho, o que poderia
estar relacionado à maturidade da colônia hospedeira (Cristaldo et al., 2012), menor
patrulhamento do ninho hospedeiro (DeSouza et al., 2016), ou mesmo à maior aparência
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temporal dos ninhos. No entanto, a entrada e manutenção do inquilino não está relacionada à
transição de nidificação ou segregação espacial nítida entre paredes do ninho. Concluindo,
nosso estudo ressalta que um mesmo sistema hospedeiro-inquilino, apresenta variações e pode
estar evoluindo de forma distinta. Estudos futuros poderiam ser direcionados a fim de avaliar
as variações nos mecanismos intrínsecos e ambientais envolvidos na coabitação entre
Constrictotermes sp. e Inquilinitermes microcerus em diferentes regiões.
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Fig. 1. Ninhos de Constrictotermes sp. amostrados no presente estudo. A) Ninho epígeo,
aderido à planta herbácea do genero Lippia, sobre solo pedregoso. B) Ninho com a parede
externa, de coloração clara, parcialmente fragmentada, evidenciando a parte interna e
escura distribuída de forma dispersa por todo seu interior, em Sergipe, Brasil.
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Fig. 2. Efeito do volume do ninho de Constrictotermes sp. na presença de
Inquilinitermes microcerus São Cristóvao, SE, Brasil, 2019-2021. No eixo x, 0
e 1 indicam a ausência e presença de coabitação com inquilinos,
respectivamente. A probablidade de encontro de inquilinos segue a equação
logística Log (p/q) = -2.75759+ 0.16226v; onde (p/q) é a razão habitação/ não
habitação inquilinos e v é o volume do ninho (L). O volume crítico do ninho
acima do qual a probabilidade de habitação inquilina excede 50 % ocorre em
20,07L.
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Um estranho no ninho: Habituação ou evitação mantêm a relação
de inquilinismo obrigatório em ninhos de cupim?
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RESUMO. Colônias de cupins se protegem contra intrusos por meio da estrutura física do ninho, além
de um elaborado sistema de reconhecimento de estranhos. No entanto, tal sistema nem sempre impede
a coabitação dos ninhos por outras espécies. Estudos sugerem que a relação de inquilinismo obrigatório
entre Inquilinitermes microcerus e seus hospedeiros Constrictotermes sp. parece ser mantida por
mecanismos relacionados à uma baixa percepção do inquilino por parte do hospedeiro. Nesse estudo,
avaliamos se a coabitação entre Constrictotermes sp. e Inquilinitermes microcerus pode ser mediada por
habituação de pistas ou evitação dentro dos ninhos. Para analisar se há algum tipo de habituação de
odores ou de evitação entre coabitantes, analisamos a agressividade e resposta aos odores (intestinal e
corporal) entre pareamentos de indivíduos de ambas as espécies provenientes de mesmo e de diferentes
ninhos. Nossos resultados mostraram que tanto os inquilinos quanto os hospedeiros morreram mais
rapidamente quando em contato. Não foram observados comportamentos agressivos entre hospedeiro x
inquilino, sejam provenientes de mesmo ou diferentes ninhos. Os inquilinos mostraram atração para o
odor intestinal e corporal do hospedeiro. Por outro lado, os hospedeiros foram atraídos para o odor
corporal dos inquilinos. Concluindo, nossos resultados sugerem haver reconhecimento hospedeiroinquilino, porém com ausência de agressividade. Este resultado poderia ser explicado por camuflagem
de odores e evitação por parte do inquilino, assim como habituação de odores por parte do hospedeiro.
Esse estudo pode auxiliar no entendimento dos padrões de coexistência de espécies de cupins, na
reduzida escala local dos ninhos.

Palavras-chave: agressividade, coabitação, coexistência, comportamento, sinais.
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INTRODUÇÃO
A manutenção local de uma espécie depende intrinsicamente de sua capacidade de suportar os
filtros bióticos e abióticos (HilleRisLambers et al. 2012). A própria ocupação do nicho per si
muitas vezes gera feedbacks que retroalimentam tais filtros, incluindo alterações nas condições
abióticas e na natureza das próprias interações (Chesson 2000, HilleRisLambers et al. 2012).
Em escalas mais estreitas, os organismos podem se envolver em interações interespecíficas
mais íntimas e de longa duração, como ocorrem nas simbioses (Dimijian 2000). Tais interações
muitas vezes exigem adaptações evolutivas, como a oferta de benefícios mútuos, morfologia
específica, percepção de pistas e manipulação fisiológica ou comportamental (Klepzig et al.
2009). Animais que constroem ninhos são constantemente confrontados com a presença de
outras espécies que são atraídas por seus suprimentos (ex. recurso, abrigo e proteção) (Menzel
& Blüthgen 2010). Cupins (Blattodea: Isoptera), por exemplo, apresentam uma ampla
diversidade de espécies associadas aos seus ninhos (Cunha & Brandão 2000, Costa et al. 2009)
Ninhos de cupins representam a primeira barreira física de defesa contra intrusos, além
de permitirem a manutenção da homeostase da colônia, estabilidade das condições de
temperatura e umidade, provisão de recursos e coesão colonial (Andersson 1984, CostaLeonardo 2002, Jones & Oldroyd 2006). Adicionalmente, a defesa pode ocorrer via atividade
dos soldados ou de operários capazes de discriminar o odor cuticular entre companheiros e nãocompanheiros de colônias. Apesar de todo esse sistema defensivo, os ninhos frequentemente
abrigam outras espécies (ex. termitófilos), incluindo de cupins (inquilinos). A mais intrigante
relação de coabitação entre cupins ocorre em ninhos de Constrictotermes que são habitados
exclusivamente por espécies inquilinas obrigatórias do gênero Inquilinitermes. Um dos grandes
desafios é entender a coexistência dessas espécies em uma pequena e limitada escala - o interior
dos ninhos. Como essa coabitação se mantêm? Estudos recentes têm indicado uma baixa
agressividade entre as espécies coabitantes, a qual seria possível devido às estratégias
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comportamentais do inquilino para se tornarem menos conspícuos ao hospedeiro. Dentre tais
estratégias, já foi constatado que os inquilinos: (i) não competem por recurso alimentar, uma
vez que se alimentam das fezes de seu hospedeiro (Barbosa-Silva et al. 2016); (ii) possuem
colônias pequenas que se restringem espacialmente à parte central e escura do ninho, onde há
acúmulo de fezes do hospedeiro (Cunha et al. 2003); (iii) parecem possuir um perfil químico
indetectável pelo hospedeiro (Cristaldo et al. 2014); (iv) são capazes de perceber as pistas de
alarme e de trilha do hospedeiro, respondendo através de fuga ou evitação de suas galerias
(Cristaldo et al. 2014, 2016;). Apesar de recentes avanços para o entendimento desse sistema,
a classificação dessas relações dentro do possível continuum de interações que abrangem a
simbiose (parasitismo - comensalismo - mutualismo) ainda consiste em um desafio. Por outro
lado, em ninhos de Hymenoptera, existem vários casos de parasitismo social e de coabitação
por meio de mimetismo químico, no qual os invasores adquirem o perfil de odores dos seus
hospedeiros (Sledge et al. 2001, Dronnet et al. 2005) através do contato direto com o material
do ninho (Singer & Espelie 1992).
A composição de hidrocarbonetos cuticulares é regulada por fatores genéticos (Dronnet
et al. 2006) e ambientais (Woodrow et al. 2000). Uma vez que a dieta do inquilino é provida
pelas fezes do hospedeiro, impregnada na parede interna do ninho (Barbosa-Silva et al. 2016),
a constituição de odores entre hospedeiro-inquilino poderia, em parte, se assemelhar. Estudos
realizados com outras espécies de cupins mostraram que o uso de uma dieta semelhante pode
promover dois padrões opostos: menor agressividade via similaridade na composição dos
hidrocarbonetos cuticulares (Florane et al. 2004) ou maior emissão de alarme (ex. vibração) o
que poderia promover evasão local (Ferreira et al. 2018). Adicionalmente, em cupins também
já foi constatado habituação de sinais entre diferentes colônias mantidas em íntimo contato
(Ferreira et al. 2018).
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Dessa forma, se Inquilinitermes microcerus adquire o odor da colônia hospedeira, seria
esperado que o pareamento entre hospedeiro-inquilino de ninhos diferentes resultasse em maior
agressividade do que aquele observado entre coabitantes de mesmo ninho, uma vez que haveria
habituação estes. Por outro lado, os mecanismos de coexistência entre Constrictotermes sp. x
Inquilinitermes microcerus também poderiam ser mantidos via segregação espacial dentro dos
ninhos, como já sugerido em outros estudos (Cunha et al. 2003, Cristaldo et al. 2012, Cristaldo
et al. 2014). Nesses casos, a segregação entre coabitantes poderia ocorrer via evitação por parte
dos inquilinos (Cristaldo et al. 2014), ou ainda por efeito repelente de suas fezes (Hugo et al.
2020) ou de substâncias presentes na cabeça do soldado (Jirošová et al. 2016).
No presente estudo, analisamos se a coabitação hospedeiro-inquilino poderia ocorrer por
mecanismos relacionados à habituação de odores ou por evitação, testando as hipóteses de que:
(i) há menor sobrevivência e maior agressividade entre hospedeiro-inquilino provenientes de
diferentes ninhos do que entre aqueles de mesmo ninho; e que (ii) odores corporais ou
intestinais podem ser repelentes para inquilinos ou hospedeiros. Os testes foram conduzidos em
bioensaios manipulativos, com pareamento de hospedeiros e inquilinos provenientes de mesmo
e de diferentes ninhos.
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MATERIAL & MÉTODOS

Espécies estudadas
Espécies do gênero Constrictotermes estão distribuídas na América do Sul (Constantino
1999) e são frequentemente encontradas em ambientes semi-áridos (caatinga) (Vasconcellos et
al. 2007) e na savana brasileira (Cerrado) (Mathews 1977). Os ninhos de Constrictotermes sp.
são comumente coabitados por outras espécies, sejam termitófilos e/ou por inquilinos
obrigatórios do gênero Inquilinitermes microcerus (Mathews 1977, Cunha et al. 2003, ).
As espécies de Inquilinitermes (exceto I. Jhonchapmani) são coabitantes exclusivas de
ninhos de Constrictotermes, sendo obrigatoriamente dependentes dos seus hospedeiros
(Mathews 1977). Inquilinitermes spp. apresentam colônias menores em relação às colônias de
seu hospedeiro e vivem restritas às partes mais internas e escuras do ninho (Cunha et al. 2003).
De acordo com Barbosa-Silva et al. (2016), estes inquilinos se alimentam do material excretado
pelo seu hospedeiro, composto por celulose e lignina que se acumula nas galerias internas do
ninho.
O sistema estudado aqui, inclui espécies de Constrictotermes provavelmente ainda não
descritas na literatura (R. Constantino, comunicação pessoal). Algumas nítidas diferenças
foram observadas entre o sistema hospedeiro-inquilino estudado aqui em relação ao já relatado
em outros estudos, como ausência de separação nítida entre parede clara e escura e nãoocorrência de ninhos arborícolas (para mais detalhes, ver Cap. 1).
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Coleta dos ninhos

Foram coletados 21 ninhos de Constrictotermes sp. em coabitação com Inquilinitermes
microcerus, contendo colônias ativas de ambas as espécies. As coletas foram realizadas em três
diferentes locais, no estado de Sergipe, Brasil (municípios de São Cristóvão - 11º 01’S e 37º
12’O, Itaporanga d’Ajuda - 11º 10’S e 37º 26’O; e Estância -11º 20’S e 37º 37’O), os quais
possuem distância mínima de 17km entre si. A altitude média dos locais de coleta é de 200m
acima do nível do mar, enquanto a precipitação e temperatura médias anuais da região são de
1.200 mm e 25°C, respectivamente. Segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo As’
(tropical, com inverno chuvoso e verão seco) (Pidwirny 2011).
Em cada local, foi mantida uma distância mínima de 30m entre os ninhos amostrados.
Os ninhos foram totalmente removidos do campo e mantidos em saco de estopa com algodão
umedecido em água, em condições ambientes, por 24h antes da realização dos bioensaios. Os
testes foram realizados no Laboratório de Interações Ecológicas, da Universidade Federal de
Sergipe, São Cristóvão, Brasil.

Bioensaios
Todos os testes foram realizados em placas de Petri (6 cm de diâmetro e 1,5 cm de altura)
com fundo recoberto com papel filtro.

Comportamento e Sobrevivência. Pareamentos de indivíduos de Constrictotermes sp. (C) e de
Inquilinitermes microcerus (I), provenientes de mesmo e de diferentes ninhos, foram
conduzidos a fim de analisar se existe algum tipo de habituação hospedeiro-inquilino.
Pareamentos entre ninhos próximos. Pareamentos entre hospedeiros x inquilinos foram
feitos entre grupos de três ninhos de um mesmo local, com seis repetições, totalizando 18 ninhos
amostrados. Os pareamentos consistiram em todas as combinações entre colônias incluindo:
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seis pareamentos intraespecíficos entre colônias provenientes de mesmo ninho (C x C e I x I);
seis pareamentos intraespecíficos (C x C e I x I) entre colônias de ninhos diferentes; três
pareamentos interespecíficos (C x I) entre colônias de mesmo ninho; e seis pareamentos
interespecíficos

(C

x

I)

entre

colônias

de

ninhos

diferentes,

totalizando

21

pareamentos/repetição (veja Fig. 1A).
Pareamentos entre ninhos distantes. Pareamentos interespecíficos (C x I) entre ninhos
diferentes também foram realizados entre combinações de ninhos provenientes de localidades
distantes entre si. Para isso foram analisados doze ninhos, com pareamentos a cada seis ninhos,
sendo três de cada localidade. O experimento consistiu em um fatorial completo entre todas as
combinações hospedeiro-inquilino entre ninhos, totalizando 36 pareamentos (veja Fig. 1B).
Em todos os casos, no interior de cada placa foram introduzidos um total de seis operários
em pareamentos interespecíficos (três inquilinos + três hospedeiros) ou intraespecíficos (seis
inquilinos ou seis hospedeiros). Os indivíduos utilizados foram previamente marcados na região
do pronoto com uma mistura de cola e tinta guache (Marins et al. 2017) a fim de discriminar os
comportamentos intercoloniais. Os indivíduos foram mantidos por 1 min para aclimatação e,
em seguida, as placas foram filmadas durante 2 min para análises dos comportamentos. Os
vídeos obtidos foram analisados para quantificação dos comportamentos negativos (mordida e
luta), positivos (trofalaxia, antenação e alogrooming) e de vibração (alarme).
Após as filmagens, as placas foram mantidas em B.O.D., na ausência de luz, à 26° C. O
número de indivíduos mortos ao longo do tempo foi registrado diariamente entre 6:00 e 18:00,
em intervalos de 1h, até a morte de todos os indivíduos.
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Fig. 1. Esquema de pareamentos de indivíduos de Constrictotermes sp. (C) e Inquilinitermes microcerus
(I) utilizados nos bieonsaios. A) Pareamentos entre ninhos próximos foram feitos entre grupos de 3
ninhos cada, analisando os comportamentos intra (C + C ou I + I) e interespecíficos (C + I) entre
indivíduos provenientes de mesmo ou diferentes ninhos. B) Pareamentos interespecíficos (C + I)
realizados entre ninhos distantes, provenientes de diferentes localidades, feitos com dois grupos
contendo 6 ninhos cada, sendo três ninhos/local.
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Respostas aos odores corporal e intestinal
Bioensaios de escolha de odores foram conduzidos a fim de verificar se há
repelência/atração pelos odores intestinais e corporais entre hospedeiros e inquilinos. Foram
utilizados quatro ninhos, sendo as combinações de odores inter- e intraespecíficos realizadas
entre pares de ninhos. Os testes com odores interespecíficos foram realizados considerando-se
a resposta mútua de hospedeiros e inquilinos aos sinais um dos outros, sejam eles provenientes
do mesmo ninho ou de diferentes ninhos (N = 4 combinações/ espécie/ odor/ bloco). Foram
feitas três réplicas para cada tipo de odor testado e espécie, totalizando 96 arenas.
Para a obtenção dos extratos, 105 operários do inquilino e do hospedeiro de cada ninho
foram dissecados para a separação completa do intestino (incluindo porção anterior, médio e
posterior) e do restante do corpo (sem o intestino). As partes dissecadas foram divididas em três
réplicas para cada odor/ ninho. Cada réplica consistiu em partes (intestino ou resto do corpo)
de 35 indivíduos, submersas separadamente em 350 µl de hexano, durante 48 h. Após esse
tempo, o volume final do extrato foi mensurado e adicionado hexano até atingir o volume final
de 350 µl.
A arena de escolha consistiu em metade do papel filtro tratada com 100 µl do extrato do
odor (intestino ou resto do corpo) proveniente do mesmo ninho ou de um ninho diferente dos
indivíduos testados. A outra metade do papel filtro foi tratada com 100 µl de hexano (controle).
No interior de cada placa foram introduzidos um total de três operários (inquilinos ou
hospedeiros).
As arenas foram mantidas em B.O.D., na ausência de luz, à 26º C para quantificar o
número de indivíduos em cada lado da placa (tratado ou não-tratado). As observações foram
realizadas após 3h e 6h de exposição dos indivíduos.
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ANÁLISES ESTATÍSTICAS
Os dados foram analisados no software R (R Development Core Team 2015), usando Modelos
Lineares Generalizados (GLM) seguidos por análises de resíduos para verificar a
adequabilidade dos modelos e a distribuição de erros utilizada. Quando necessário, os modelos
foram simplificados extraindo primeiro as variáveis exploratórias não significativas.
Para verificar se o tempo gasto para mortalidade dos indivíduos em combinações
hospedeiros x inquilinos depende do tipo de combinação (intra- ou interespecífica) e do ninho
de origem (próprio ou diferente), os dados foram submetidos à Análise de Sobrevivência,
utilizando-se distribuição Weibull. Teste semelhante foi realizado a fim de analisar a variação
na mortalidade de hospedeiros e inquilinos provenientes de diferentes ninhos, em função da
distância entre os ninhos pareados. Nessas análises cada indivíduo testado entrou no modelo
uma única vez, sendo atribuído o censor = 1 no tempo de sua morte ou censor = 0, para o caso
de indivíduos que não morreram ao final do bieonsaio.
Análises de Deviancia foram feitas para verificar se há variação nos comportamentos de
hospedeiros e inquilinos (variáveis y), separadamente, quando em pareamentos com indivíduos
de mesma ou diferente espécie, provenientes de mesmo ou de diferentes ninhos (variáveis x),
utilizando-se distribuição de erros Binomial Negativa.
Para testar se hospedeiros e inquilinos são repelidos ou atraídos entre si por seus odores,
inicialmente foi analisado se a proporção de indivíduos escolhendo o lado tratado da placa (odor
cuticular ou intestinal) depende da origem do ninho ao qual as espécies são provenientes
(variável x = ninho igual ou diferente), utilizando distribuição Normal. Posteriormente, foi
testado se a proporção de indivíduos (variável y) varia entre os lados tratados e não-trados com
os odores (variável x), utilizando-se distribuição de erros Binomial.
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RESULTADOS

Comportamento - paramentos entre ninhos próximos
Grupos de Constrictotermes sp. apresentaram variação significativa na agressividade (mordida
e luta) entre os tipos de pareamento (Tabela 1). Esses indivíduos exibiram mordidas (2,47 ±
0,27) e lutas (0,77 ± 0,12) apenas contra indivíduos conspecíficos de ninhos diferentes, porém
não mostraram nenhum tipo de agressividade entre indivíduos da mesma colônia e nem contra
inquilinos, sejam de mesmo ou de diferente ninho. Por sua vez, Inquilinitermes microcerus não
exibiu agressividade em nenhuma situação, não apresentando assim variação na agressividade
(mordida e luta) entre os tipos de pareamentos (Tabela 1).
Ambas as espécies não apresentaram variação no comportamento de vibração entre os
tipos de pareamento. Por outro lado, tanto grupos de Constrictotermes sp. quanto
Inquilinitermes microcerus apresentaram maior número médio de antenações em pareamentos
intraespecíficos de mesmo ninho (Fig. 2) quando comparados aos pareamentos intraespecíficos
(C + C; I + I) entre indivíduos de diferentes ninhos e aos pareamentos interespecíficos (C + I)
seja com indivíduos de mesmo ou diferentes ninhos. Em nenhum caso foram observados
comportamentos de trofalaxia e allogrooming.

Comportamento - paramentos entre ninhos distantes
Assim como ocorreu nos pareamentos interespecíficos entre ninhos próximos, também
não houve nenhuma agressividade (mordida e luta) entre Constrictotermes sp. e Inquilinitermes
microcerus nos pareamentos entre ninhos distantes.
Não foi observada variação nos comportamentos de vibração e antenação entre ninhos
próximos e distantes, tanto para Constrictotermes sp. (vibração: F1,70 = 2,1 e P = 0,14;
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antenação: F1,70 = 0,78 e P = 0,37) quanto para Inquilinitermes microcerus (vibração: F1,70 =
2,7 e P = 0,09; antenação: F1,70 = 0,85 e P = 0,34).

Tabela 1. Variação dos comportamentos exibidos por grupos de Constrictotermes sp. (C) e Inquilinitermes
microcerus (I) em função dos tipos de pareamentos dos indivíduos (quatro níveis): pareamentos intraespecíficos:
(C + C ou I + I) de ninhos iguais, (C + C ou I + I) de ninhos diferentes; e interespecíficos: (C + I) de ninhos iguais;
(C + I) de ninhos diferentes. São Cristóvão, SE, Brasil.

Fonte
Constrictotermes sp.

df

Variância

P

y = Mordida
Pareamento
Erro

3
86

143,24
12,02

< 0,001

y = Luta
Pareamento
Erro

3
86

45,06
11,90

< 0,001

y = Vibração
Pareamento
Erro

3
86

7,11
68,41

0,068

3

207,52
78,66

< 0,001

y = Antenação
Pareamento
Erro
Inquilinitermes microcerus
y =Mordida
Pareamento
Erro

3
86

1,60
3,58

0,65

y = Luta
Pareamento
Erro

3
86

1,60
3,58

0,65

y = Vibração
Pareamento
Erro

3
86

2,26
22,98

0,52

y = Antenação
Pareamento
Erro

3
86

15,44
67,19

< 0,001
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Fig. 2. Médias de antenações executadas por (A) grupos de Constrictotermes sp. (C) e de (B)
Inquilinitermes microcerus(I) em pareamentos interespecíficos (C + C) e intraespecíficos (C + C ou I +
I) entre indivíduos provenientes de mesmo ou de diferentes ninhos. * indica diferenças entre tratamentos;
n.s. = não significativo.

Sobrevivência
A velocidade de morte de Constrictotermes sp. foi maior quando em contato com indivíduos
conspecíficos de outras colônias. Por outro lado, a mortalidade desses indivíduos ocorreu mais
rapidamente quando em contato com inquilinos (C + I), seja de mesmo ou diferente ninho, do
que quando em contato com indivíduos de sua própria colônia (Fig. 3A).
Grupos intraespecíficos de Constrictotermes sp. (C + C) apresentaram diferenças
significativas no tempo médio para morte entre paramentos com indivíduos de ninho igual e de
ninhos diferentes (Fig. 3A - curvas azuis) (2= 139,4, g.l.= 301, P < 0,001). Por outro lado, não
houve diferença na mortalidade de Constrictotermes sp. quando em paramentos interespecíficos
(C + I) com inquilinos de mesmo ou de diferente ninho (Fig. 3A - curvas vermelhas) (2= 0,03,
g.l.= 321, P < 0,84).
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Grupos de Inquilinitermes microcerus apresentaram mais rápida mortalidade quando em
contato com hospedeiros (C + I), seja de mesmo ou diferente ninho, do que quando em contato
com indivíduos conspecíficos de sua própria colônia ou de colônia diferente (Fig. 3B).
Grupos de Inquilinitermes microcerus apresentaram diferenças no tempo médio para
morte em pareamentos intraespecíficos (I + I), onde os indivíduos morreram mais rapidamente
em pareamentos com outros inquilinos de ninhos diferentes quando comparado aos
pareamentos com inquilinos da mesma colônia (Fig. 3B - curvas azuis) (2= 25,28, g.l.= 303,
P < 0,001). Indivíduos de Inquilinitermes microcerus também apresentaram mais rápida
mortalidade nos pareamentos interespecíficos (C + I) com Constrictotermes sp. de diferentes
ninhos quando comparado aos pareamentos com seu próprio hospedeiro (Fig. 3B - curvas
vermelhas) (2= 4,25, g.l.= 321, P < 0,03).
Nos pareamentos interespecíficos hospedeiro x inquilino entre ninhos provenientes de
diferentes locais, a mortalidade dos indivíduos foi significativamente influenciada pela
distância entre os ninhos (2= 16,32, g.l.= 501, P < 0,01), porém não houve diferenças entre as
espécies (2= 0,13, g.l.= 500, P < 0,71) (Fig. 4). Tanto Constrictotermes sp. quanto
Inquilinitermes microcerus morreram mais rapidamente quando em confrontos entre espécies
provenientes de ninhos distantes entre si, do que nos confrontos entre ninhos próximos (Fig. 4).
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Fig. 3. (A) Proporção de indivíduos de Constrictotermes sp. (C) e (B) de Inquilinitermes microcerus (I)
mortos ao longo do tempo em pareamentos intraespecíficos (C + C; I + I) e interespecíficos (C + I)
provenientes de mesmo ou de diferentes ninhos. Análise de Sobrevivência, Weibull.

Fig. 4. Proporção de indivíduos de Constrictotermes sp. (C) e Inquilinitermes
microcerus (I) mortos ao longo do tempo em pareamentos interespecíficos (C
+ I) entre ninhos, provenientes de diferentes locais no estado de Sergipe, Brasil.
Análise de Sobrevivência, Weibull.
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Resposta do hospedeiro aos odores do inquilino
Odor intestinal. A proporção de indivíduos hospedeiros no lado tratado com o odor intestinal
do inquilino não foi influenciada pela origem do inquilino (mesmo ou diferente ninho), após 3
e 6h de exposição (F1,6=0,65 e P = 0,45; F1,6=0,36 e P = 0,56, respectivamente). Também não
houve variação na escolha do hospedeiro entre o lado tratado e não-tratado com o odor do
intestino do inquilino, após 3 e 6h de exposição (F1,14=0,55 e P= 0,47; F1,14= 0,88 e P= 0,36,
respectivamente) (Fig. 5).
Odor corporal. A proporção de indivíduos hospedeiros no lado tratado com o odor do resto do
corpo do inquilino não foi influenciada pela origem do inquilino (mesmo ou diferente ninho),
após 3 e 6h de exposição (F1,6= 0,01 e P= 0,90; F1,6= 3,17 e P= 0,12, respectivamente). Por
outro lado, houve escolha do hospedeiro pelo lado tratado com o odor do resto do corpo do
inquilino em relação ao lado não-tratado, após 3 e 6h de exposição (F1,14= 18,13 e P= 0,001;
F1,14= 5,79 e P= 0,03, respectivamente) (Fig. 5).

Odor do intestino do inquilino

Odor do resto do corpo do inquilino

3h

*
6h

*
1.0

0.8

0.6

0.4

Lado tratado

0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Lado não tratado

Fig. 5. Escolha do hospedeiro em relação aos lados tratados ou não-tratados em relação ao odor
do intestino e do resto do corpo dos inquilinos, após 3h e 6h de exposição. Os hospedeiros não
tiveram escolha pelo odor do intestino, porém escolheram os odores do resto do corpo do
inquilino em ambos os tempos de exposição. * indica diferenças entre os tratamentos
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Resposta do inquilino aos odores do hospedeiro
Odor intestinal. A escolha do inquilino entre os lados tratados e não-tratado com o odor do
intestino do hospedeiro não foi influenciada pela origem do hospedeiro (mesmo ou diferente
ninho) (3h: F1,6= 0,65 e P = 0,45; 6h: F1,6= 0,36 e P = 0,45). Os inquilinos apresentaram maior
ocupação no lado tratado pelo odor do intestino do hospedeiro em relação ao lado não-tratado
(F1,14= 38,11 e P < 0,001), após 3h de exposição. Essa seleção, porém, não se manteve após 6h
(F1,14= 3,83 e P = 0,07) (Fig. 6).
Odor corporal. Inquilinos apresentaram maior ocupação no lado tratado pelo odor do resto do
corpo do hospedeiro em relação ao lado não-tratado (F1,14= 44,68 e P < 0,001), após 3h (Fig.
6). Porém, a escolha por essas pistas não se manteve após 6h de exposição (F1,14= 3,03 e P =
0,10) (Fig. 6).

Odor do intestino do hospedeiro
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Fig. 6. Escolha do inquilino em relação aos lados tratados ou não-tratados em relação ao odor do
intestino e do resto do corpo do hospedeiro, após 3h e 6h de exposição. Os inquilinos escolheram
o odor intestinal e corporal do hospedeiro após 3h, porém essa variação não se manteve após 6h
de exposição. * indica diferenças entre os tratamentos.
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DISCUSSÃO
Em insetos eussociais, a agressividade contra intrusos é uma característica marcante que pode
facilitar a sobrevivência e a coesão das colônias. No entanto, relações de inquilinismo são muito
comuns nos ninhos desses insetos. Aqui verificamos que apesar da redução da sobrevivência e
reconhecimento de pistas por ambas as partes, Constrictotermes sp. e seu inquilino obrigatório
Inquilinitermes microcerus nunca se envolveram em agressões. Provavelmente mecanismos de
habituação devido ao contato contínuo dos inquilinos com os restos de seu hospedeiro contribui
para uma coabitação pacífica nesse sistema.
Nossos resultados mostraram que ambos coabitantes apresentaram redução significativa
na sobrevivência quando em próximo contato (Fig. 3), o que sugere haver algum tipo de
percepção mútua entre hospedeiro e inquilino (Fig. 5 e 6). Interessantemente, apesar desse
efeito negativo, Constrictotermes sp. e Inquilinitermes microcerus não mostraram nenhuma
reação agressiva entre si (Tabela 1). Comportamento pacífico (Hugo et al. 2020) e redução da
sobrevivência do inquilino na presença do hospedeiro (Cruz et al. 2018) já havia sido relatada
anteriormente. Hugo et al. (2020) demonstraram que C. cyphergaster apresentou
comportamentos agressivos contra I. microcerus, o qual nunca reagiu. Verificamos que essa
passividade do inquilino não necessariamente é uma estratégia frente à ameaça do hospedeiro,
uma vez que esses foram pacíficos mesmo com conspecíficos de outros ninhos.
Por outro lado, o que impediria os comportamentos agressivos por parte do hospedeiro
apesar de haver percepção do inquilino? Uma hipótese para esse padrão pode estar relacionada
às estratégias para evitar confronto entre vizinhos, como proposto pela Hipótese do Querido
Inimigo (Fisher, 1954). Esta hipótese propõe que indivíduos podem ser menos agressivos contra
seus vizinhos, a fim de reduzir gastos constantes com comportamentos agonísticos (Langen et
al. 2000). Dentre os mecanismos envolvidos na menor agressividade entre vizinhos está a
habituação de odores, que seria uma consequência de encontros frequentes (Langen et al. 2000).
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Uma alta proximidade hospedeiro-inquilino poderia facilitar a dispersão de odores, permitindo
assim a habituação por parte de Constrictotermes sp. No sistema estudado, essa maior
proximidade poderia ser explicada pelo fato das paredes escuras estarem distribuídas de forma
totalmente dispersa dentro do ninho (ver Cap. 1). Aliado a isso, os inquilinos foram atraídos
para os odores do conteúdo intestinal e dos restos corporais do seu hospedeiro (Fig. 6),
reforçando ainda mais a ideia de que sua distribuição ocorre ao longo das galerias escuras. Essa
atração pode resultar em benefícios duplos para o inquilino. Ao mesmo tempo em que são
atraídos para seu recurso alimentar, os inquilinos mantêm íntimo contato com os restos
corporais e fezes do seu hospedeiro, o que pode lhe conferir a vantagem de se camuflar com o
perfil de odores do ninho.
A composição de odores cuticulares é característica para cada colônia de cupins, sendo
influenciada tanto por fatores genéticos quanto ambientais, como por exemplo, o tipo de dieta
consumida (Florane et al. 2004). Sendo assim, poderia haver um confundimento do hospedeiro,
que em parte reconhece seu inquilino como um invasor, mas que por outro, também reconhece
nos inquilinos odores similares ao de sua colônia. Estudos realizados com outros insetos
eussociais, mostraram que a aquisição de odores do ninho hospedeiro consiste em adaptações
capazes de impedir o reconhecimento de companheiro de ninho do hospedeiro (Turillazzi et al.
2000, Ettorre et al. 2002). Adicionalmente, ao utilizarem as fezes de seus hospedeiros, os
inquilinos poderiam ainda apresentar uma composição de simbiontes intestinais similar àquela
do seu hospedeiro (Nalepa 1984, Engel & Moran 2013, Barbosa-Silva et al. 2016). De fato,
Matsuura (2001) mostrou que bactérias intestinais de Reticulitermes speratus foram altamente
colônia-específicas e desempenharam papel importante no reconhecimento entre companheiros
de ninho. Bactérias presentes nas fezes poderiam se aderir ao corpo dos cupins (Matsuura et al.
2001) influenciando assim na aceitação entre indivíduos dentro das colônias. Assim, a
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constituição de microrganismos simbiontes poderia, juntamente com fatores endógenos
representar papel fundamental na constituição de odores coloniais.
No entanto, se realmente ocorre uma camuflagem de odores pelo inquilino, esta pode ser
colônia-específica, uma vez que houve variação na mortalidade dos inquilinos entre
pareamentos interespecíficos (C+I) provenientes de mesmo ou diferentes ninhos (Fig. 2). Além
disso, fatores exógenos também poderiam interferir na aceitação entre esses indivíduos. Aqui
verificamos que confrontos hospedeiro-inquilinos entre ninhos distantes resultaram em mais
rápida mortalidade dos indivíduos quando comparado aos confrontos entre ninhos provenientes
de um mesmo local (Fig. 3). Isso poderia ser explicado pela maior semelhança na constituição
de sinais entre colônias hospedeiras de um mesmo local. Colônias vizinhas de Constrictotermes
sp. têm mais chances de apresentar maior similaridade genética, assim como consumir dieta
mais similar, comparado às colônias distantes. Ainda, existem evidências de que cupins
adquirem bactérias durante a exploração do seu recurso alimentar (Waller & LaFage 1985), o
que poderia influenciar na composição da microbiota associada a tais ninhos, e
consequentemente, nos odores de cada colônia (Matsuura 2001). Esse resultado pode ser devido
à influência de diferentes fatores exógenos locais (ex. dieta e microbiota) sobre a composição e
reconhecimento de odores entre hospedeiros e inquilinos provenientes de ninhos distantes.
Concluindo, nosso trabalho mostra existir percepção mútua entre hospedeiro-inquilino,
porém sem agressividade. Apesar de haver maior mortalidade do hospedeiro e inquilino em
íntimo contato, aqui hipotetizamos que mecanismos como segregação e camuflagem mantêm a
coabitação. O hospedeiro percebe o inquilino sendo atraído para seus odores corporais e o
inquilino é atraído para os odores intestinais e resto do corpo do seu hospedeiro, possivelmente
se refugiando nos sistemas de galerias das paredes escuras. No entanto, o balanço final desta
relação, se é baseada em exploração ou se envolve troca de benefícios, ainda permanece uma
questão a ser esclarecida.
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