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RESUMO 

Efeito do cultivo de milho Bt sobre a comunidade de formigas do solo 

Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do cultivo de milho Bt 
sobre comunidade de formigas de solo, como grupo não-alvo. As armadilhas 
tipo pitfall foram instaladas numa área central (900m²) de cada tratamento 
(2500m²) (milho convencional, milho geneticamente modificado com a proteína 
Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A e uma área de mata nativa), distantes 10m entre si, 
totalizando nove armadilhas por área. Foram feitas coletas quinzenais, durante 
dois ciclos da cultura, correspondentes a estação seca e a estação chuvosa, 
que ocorreram nos anos de 2011 e 2012, com 11 e nove coletas, 
respectivamente, em cada tratamento. As formigas foram identificadas ao nível 
de espécie ou morfo-espécie, sendo que no primeiro período de amostragem, 
foram coletadas 56 espécies na área de mata nativa, 64 (Cry1F) e 35 (Cry1Ab) 
espécies nas áreas cultivadas com milho Bt, enquanto nas áreas com milho 
convencional foram coletas 56 (DKB330) e 40 (30F35) espécies. No segundo 
período de amostragem, foram registradas 43 espécies na mata nativa, e nos 
milhos Bt 33 espécies (Cry1F e Cry1Ab) e 25 (Vip3A) espécies, enquanto a 
área cultivada com milho convencional (30F35) apresentou 28 espécies. O 
índice de similaridade de Jaccard mostrou que houve dissimilaridade entre as 
áreas cultivadas milho em relação à mata nativa. Cada tratamento apresentou 
espécies exclusivas, mas mesmo o milho Bt parecendo atuar na composição 
de espécies, conclui-se que não afeta a comunidade de formigas de solo, pois 
a riqueza de espécies e a representatividade das guildas, entre as áreas de 
milho, foram semelhantes. 

 

Palavras-chave: Bioindicadores; Formicidae; Guildas; Milho transgênico. 
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ABSTRACT 

Effect of Bt corn cultivation on the ground ant community 

This study aimed to evaluate the effect of Bt Corn in the community of 
soil ants, as non-target group. The traps type pitfall  were installed in a central 
area (900m²) of each treatment (2500m²) (conventional corn, modified corn 
Cry1F, Cry1Ab and Vip3A and an area of native forest), distant 10m from each 
other, and totalizing nine traps per area. Collections were performed every two 
weeks during two crop cycles, corresponding to the dry and rainy season, in 
2011 and 2012 with 11 and 9 collections, respectively, for each treatment. The 
ants were identified to species level or morpho-species. In the first sampling 
period a total of 56 species were collected in the native forest area, 64 (Cry1F) 
and 35 (Cry1Ab) species in the Bt corn areas and, 56 (DKB330) and 40 (30F35) 
species in the conventional corn crops area. In the second sampling period, it 
was recorded 43 species in native forest, 33 (Cry1F and Cry1Ab) and 25 
(Vip3A) species in the Bt corn crops, and 28 species in the conventional corn 
area (30F35). The Jaccard similarity index showed that there was dissimilarity 
between areas cultivated with corn in relation to native forest. Each treatment 
had exclusive species, but even with the Bt corn seeming to act in species 
composition, it is concluded that it does not affect the community of soil ants, as 
species richness and representativeness of the guilds between the areas of 
corn were similar. 

 

Keywords: Bioindicators; Formicidae; Guilds; GM corn. 
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1. INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays L.) é uma cultura que apresenta uma grande 

importância na alimentação humana e animal, por ser uma fonte barata de 

nutrientes como carboidratos, proteínas e óleos e ainda considerado de baixo 

custo (LOGUERCIO et al., 2002). Além da sua utilização direta na alimentação, 

também é utilizado de forma indireta pela indústria para o desenvolvimento de 

diversos produtos. 

Devido ao aumento da demanda mundial por este grão, a cultura fica 

disponível no campo durante todo o ano agrícola (CONAB, 2015), o que pode 

ocasionar em aumento dos problemas fitossanitários. A cultura do milho é 

atacada por diversas pragas, que eventualmente podem provocar uma redução 

significativa na produção do grão (CRUZ et al., 2008).  

O aumento da preocupação ambiental, e a busca por produtos e por 

técnicas de manejo que comprometam menos o meio ambiente, tem sido alvo 

de estudo nas últimas décadas. Dentre as tecnologias desenvolvidas para o 

controle de pragas, as plantas geneticamente modificadas. O milho Bt, têm sido 

consideradas o principal método de controle de lepidópteros pragas da cultura 

do milho. Diversos eventos estão disponíveis comercialmente, como por 

exemplo, Mon 810 (YieldGuard)®, TC 1507 (Herculex)®, TL Viptera (Impacto 

Viptera)®, entre outros. 

A maior parte da área de milho cultivada no país é oriunda de sementes 

transgênicas (CÉLERES, 2015). Os benefícios desta tecnologia são muito bem 

estabelecidos. Entretanto, deve-se investigar se as toxinas expressas por 

essas plantas transgênicas afetam outros organismos que estão presentes nas 

áreas de cultivo de milho, mas que não afetam o desenvolvimento da planta e a 

produção final. Organismos não-alvo, exercem diversas funções ecológicas 

importantes para no ambiente, e por isso devem ser preservados (ANDOW & 

ZWAHLEN, 2006). 

É sabido que a transformação de ambientes naturais, estruturalmente 

equilibrados, em ambientes simplificados, como por exemplo, áreas agrícolas, 

trazem consequências negativas para o ambiente (MARTELL, 1994). Por esse 

motivo, é necessário que se utilizem técnicas de monitoramento que sejam 

capazes de avaliar de forma efetiva e confiável, como as atividades antrópicas 



 

afetam a qualidade desses ecossistemas. A utilização de organismos 

considerados indicadores ecológicos ou bioindicadores de qualidade ambiental, 

vem sendo amplamente utilizados para monitorar o estado desses ambientes 

(MAJER et al., 2007). 

Para que um organismo seja considerado bioindicador de qualidade 

ambiental, é preciso que ele possua determinadas características, como por 

exemplo: ser abundante, apresentar ampla distribuição geográfica, ser 

sensíveis a mudanças do meio, e facilmente amostrados e identificados (SILVA 

& BRANDÃO, 1999). Por esse motivo, dentre os grupos dos invertebrados, as 

formigas tem se destacado. (ANDERSEN & MAJER, 2004), e vem sendo 

utilizadas em avaliações e monitoramento de diferentes tipos de ambientes.  

É possível estimar a diversidade entre ambientes naturais e 

agroecossistemas, bem como a formação de grupo entre eles, utilizando 

modelos estatísticos, como por exemplo, o índice de Shannon e o coeficiente 

de Jaccard (SNEATH & SOKAL, 1973). Estes parâmetros levam em 

consideração à relação entre o número de espécies que ocorrem numa 

determinada área, bem como o número de espécies dominantes, além de 

quantificar o grau de associação entre estes ambientes, juntamente com a 

avaliação da composição de espécies de formigas em guildas (DELABIE et al., 

2000). Assim é possível obter uma resposta precisa sobre o grau de 

interferência do cultivo de plantas GM em formigas de solo, como organismos 

não-alvo. 

Objetivou-se utilizar as formigas como bioindicadores de qualidade 

ambiental de áreas cultivadas com milho Bt, no qual se testou a hipótese nula 

(H0) de que o milho Bt não afetaria a comunidade de formigas do solo, e as 

hipóteses alternativas de que o milho Bt atuaria sobre a comunidade de 

formigas do solo de forma positiva (Ha1) ou negativa (Ha2) para esses 

organismos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Cultura do milho 

O milho (Zea mays L.) é um dos cereais mais cultivados no mundo, 

devido à sua composição nutricional, além de servir como fonte de alimento 

para uma população mundial crescente, os grãos são utilizados como insumos 

para uma centena de produtos devido a sua multiplicidade de aplicações 

(CONAB, 2015). Entretanto, aproximadamente 70% do milho produzido é 

destinado ao consumo animal como principal fonte de proteína (DIAS PAES, 

2006). 

Atualmente a cultura do milho constitui a segunda cultura mais 

importante para a agricultura brasileira. No Brasil, o cultivo deste cereal 

representa 38,86% de toda a produção de grãos do país, com 78,59 milhões de 

toneladas produzidas (CONAB, 2015). O milho é cultivado desde a agricultura 

de subsistência até lavouras de alto nível tecnológico, pelo fato de ser uma 

cultura adaptada a diferentes condições edafoclimáticas (MATTOSO & MELO 

FILHO, 2010).  

A produção nacional de milho tem sido caracterizada pela divisão da 

produção em dois períodos de semeadura. A primeira safra é realizada na 

época tradicional, durante o período chuvoso, que geralmente ocorre no final 

de agosto até o mês de novembro. A segunda safra ou safrinha refere-se ao 

milho sequeiro, e a semeadura é realizada entre janeiro e abril (CONAB, 2015). 

A cultura do milho apresenta uma peculiaridade quando comparada com 

outras culturas anuais, por apresentar uma menor densidade de plantio (CRUZ 

et al., 2008). Por esse motivo, é preciso que se utilizem técnicas de manejo 

fitossanitário adequadas que reduzam as perdas econômicas provocadas pelo 

ataque de pragas. Caso nenhuma medida de manejo seja implementada, pode 

haver uma diferença significativa na produção final. 

 

2.2 Spodoptera frugiperda 

O milho é um cereal que possui um complexo de pragas a começar pelo 

plantio até o seu armazenamento (CRUZ, 1988). A ocorrência impactante de 



 

lagartas tem aumentado nas diferentes regiões do Brasil, especialmente nas 

culturas de milho, soja, feijão e algodão (SPECHT et al., 2013). 

Dentre as pragas que ocorrem nesta cultura, à lagarta-do-cartucho-do-

milho Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) assume um 

lugar de destaque. Ela é considerada a principal praga da cultura do milho no 

Brasil, podendo reduzir a produção em até 34%, dependendo do estádio de 

desenvolvimento da planta (CRUZ et al. 1996). 

O uso de cultivares transgênicas tem sido de fundamental importância 

para o acréscimo de produtividade da cultura, uma vez que essas plantas 

geneticamente modificadas com genes da bactéria Bacillus thuringiensis 

Berliner minimizam as injúrias provocados por lagartas da ordem Lepidoptera 

na cultura (PARTENIANI, 2002). Sendo assim, a utilização da resistência 

genética contra o ataque de pragas, permite também uma redução custo de 

produção e diminuição no uso de inseticidas para lagartas nas lavouras de 

milho. (CRUZ et al., 2013).  

 

2.3 Plantas Geneticamente Modificadas 

A transformação genética consiste na inserção no genoma de genes de 

interesse, geralmente isoladas de uma espécie, para expressão de resistência 

às pragas (NODARI et al., 2001). Essa transformação visa o desenvolvimento 

de uma planta com características agronômicas desejáveis Por exemplo, 

plantas de milho GM com os genes de Bacillus thuringiensis, resistentes ao 

ataque de insetos pragas. 

O Brasil possui a segunda maior área cultivada, do mundo, com 

sementes GM, que se iniciou em 2005, com o cultivo de algodão resistente a 

insetos (MARTINS et al., 2014). A biotecnologia aplicada à agricultura moderna 

pode contribuir de forma significativa, pois o cultivo de milho Bt apresenta uma 

série de vantagens, como, por exemplo, a redução do uso de agrotóxicos que 

consequentemente, garante a produção de alimentos de uma maneira mais 

sustentável ambientalmente e mais saudável aos consumidores (BISHOP et 

al.,1999), e consequentemente, se reduz os gastos com a produção e se 

produz alimentos com maior qualidade, constituindo assim, uma estratégia de 
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controle de pragas que agride menos o meio ambiente e são consistentes com 

a filosofia do Manejo Integrado de Pragas (MIP). 

O milho Bt expressa δ-endotoxinas (BULA et al., 1980) do Bacillus 

thuringiensis Berliner (Eubacteriales: Bacillaceae), que é uma bactéria gram-

positiva e entomopatogênica, que ocorre naturalmente no solo (BROBOWSKI 

et al., 2003). Ela é caracterizada por produzir inclusões cristalinas, chamadas 

de proteína cristal durante a esporulação, expressando proteínas com 

atividades inseticidas altamente tóxicas e específicas (ARONSON, 1986;, 

WHITELEY, 1986). Por outro lado, nos demais organismos, essas proteínas 

não causam nenhum tipo de dano, pois o modo de ação confere a estas 

toxinas uma grande especificidade (HERRERO et al., 2001). 

As toxinas Cry ativadas se ligam a receptores específicos presentes nas 

células epiteliais do intestino, e ao se ligar nestes receptores, as proteínas 

forma poros de ligação, os quais causam a ruptura da célula devido a lise 

osmótica (KNOWLES et al., 1987). Esses cristais são compostos por uma ou 

várias proteínas Cry (Crystal) (BROBOWSKI et al., 2003), mas algumas cepas 

também podem produzir proteínas do tipo VIP (Proteína Inseticida Vegetativa) 

(ALMEIDA et al., 2011). Estas proteínas apresentam grande potencial para o 

controle de insetos resistentes as proteínas Cry, pois atuam em receptores 

diferentes no intestino médio do inseto (FIUZA & BERLITIZ, 2009) plantas com 

estes eventos já estão disponíveis no mercado. 

Existem mais de 200 sequências de genes cry descritos, os quais são 

utilizados para o controle de insetos pragas de diversas ordens às proteínas 

Cry1A(b), Cry1F e Vip3A são comumente utilizadas para o controle de 

lepidópteros (CRICKMORE, 2001). 

 

2.4 Organismos não-alvo 

A transformação genética de plantas tem sido amplamente utilizada com 

o intuito de conferir resistência ao ataque de insetos pragas. Neste contexto, a 

bactéria Bacillus thuringiensis recebe lugar de destaque, pois ela é o organismo 

mais utilizado como fontes de genes para transformação genética de plantas 

visando resistência às pragas (ESTEVES et al. 2010).   



 

Estes organismos podem ser definidos como espécies que 

eventualmente ficam expostas as proteínas Bt expressas pela cultura 

transgênica (ANDOW & HILBECK, 2004). Esta exposição às toxinas 

produzidas por plantas transgênicas podem ocorrer de forma direta ou indireta, 

sendo assim, da mesma forma que os inseticidas, esta tecnologia apresenta 

potencial para afetar estes organismos. O contato da proteína Cry com o 

organismo não-alvo pode ocorrer de duas maneiras: de forma direta (bitrófica) 

quando o inseto de entra em contato direto com a proteína Bt, ou seja, quando 

o inseto se alimenta diretamente da planta ou de produtos das plantas 

(NUNES, 2010). Ou ainda a exposição indireta ou tritrófica, a qual ocorre 

quando o inseto adquire a proteína após ter se alimentado de um inseto 

herbívoro ou pelo consumo de exsudados de insetos que se alimentaram da 

planta transgênica (GROOT & DICKE, 2002).  

Apesar da especificidade das toxinas presentes no milho Bt, há 

controvérsias sobre os potenciais riscos ecológicos desta tecnologia, neste 

contexto, o equilíbrio ambiental pode ser medido pela observação das 

características de grupos específicos, considerados bioindicadores de 

qualidade ambiental (WINK et al., 2005). 

 

2.5 Bioindicadores de qualidade ambiental 

Ao longo do tempo, a atividade agrícola tem transformado ambientes 

ecologicamente equilibrados, em áreas de monocultura e, consequentemente, 

reduzindo sua biodiversidade (OLIVEIRA et al.,2014). Além dos impactos 

provocados pelo desmatamento, os organismos que ocorrem nessas áreas são 

expostos a aplicações frequentes de agrotóxicos e a outras táticas de controle 

de pragas, como por exemplo, a utilização de plantas GM. Como 

consequência, as comunidades presentes podem ser afetadas, provocando 

mudanças na composição, abundância e riqueza (GALDEAN et al.,2000). 

Há uma preocupação com o cultivo de plantas GM que expressam 

proteínas Cry, pois estas proteínas apresentam potencial para provocar 

impactos negativos sobre organismos não-alvo, que fornecem importantes 

serviços ecossistêmicos como controle biológico, polinização e decomposição 

(ROMEIS et al., 2014). Os efeitos deletério da tecnologia Bt sobre organismos 
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não-alvo, devem ser monitoradas através de avaliações de riscos ambientais 

para aprovação do cultivo de plantas GM (DEVOS et al., 2014) 

Apesar dos benefícios e da especificidade das toxinas expressas pelas 

plantas transgênicas, o seu cultivo apresenta potenciais riscos para organismos 

não-alvo (ANDOW & ZWAHLEN, 2006). A utilização de bioindicadores de 

qualidade ambiental tem sido uma ferramenta utilizada para avaliar a condição 

ecológica de ambientes em longo prazo (MAJER et al., 2007). Há uma 

diversidade muito grande de organismos que são utilizados para aferir sobre a 

integridade biológica de um ambiente, como por exemplo, plantas, vertebrados 

e invertebrados, dentre outros (HOLT & MILLER, 2011). 

Dentre os organismos bioindicadores de qualidade ambiental, os insetos 

são considerados os mais importantes (MAJER et al.,2007). Os insetos são 

considerados bons indicadores ecológicos, pois são sensíveis a pequenas 

variações ambientais, apresentam distribuição cosmopolita, tem curto tempo de 

geração e são de fácil amostragem e identificação taxonômica (MAJER, 1983). 

 

2.6 Formigas como bioindicadores de qualidade ambiental 

A família Formicidae constitui um dos grupos de insetos mais estudados 

e analisados (OLIVEIRA et al. 2014). As formigas são consideradas bons 

indicadores de qualidade ambiental (SILVA & BRANDÃO, 1999). Por 

apresentarem características como, ampla distribuição geográfica, abundância 

local, riqueza de espécies, ocupam diferentes nichos ecológicos, são sensíveis 

a mudanças no ambiente e são facilmente amostradas e identificadas (MAJER, 

1983; ALONSO & AGOSTI, 2000; DELABIE et al., 2009). Assim, apresentam 

alto potencial para serem empregadas em estudos de biodiversidade. 

Pelo fato das formigas ocuparem diferentes posições na teia alimentar, 

elas desempenham funções biológicas e ecológicas que são de extrema 

importância no ecossistema (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Inclusive em 

agroecossistemas, pois elas são capazes de restaurar e manter a qualidade do 

solo (LOBRY DE BRUYN, 1999). A maior parte das espécies de formigas 

vivem na superfície do solo e eventualmente redistribuem partículas, nutrientes 

e matéria orgânica, e consequentemente, alteram as propriedades do solo e o 

desenvolvimento de plantas (KASPARI, 2003). Durante a atividade de 



 

forrageamento, utilizam como alimento sementes e frutos, dispersando 

sementes e aumentando o sucesso reprodutivo destas espécies (GUIMARÃES 

et al.,2002). Além disso, durante a construção dos seus ninhos, aumentam a 

drenagem e aeração do solo (FOLGARAIT, 1998). 

Há uma forte correlação entre o tipo e a variedade da vegetação e a 

riqueza de espécies de formigas, podendo haver mudanças na composição de 

espécies de uma área em função de mudanças relacionadas ao padrão da 

vegetação do ambiente (RÉ, 2007). Pode haver também, uma correlação entre 

a composição de espécies e outros fatores bióticos que ocorrem numa 

determinada área (MAJER, 1983). Por exemplo, mudanças na composição de 

espécies de formigas devido à exposição a toxinas Bt decorrentes do cultivo de 

milho transgênico. Além das formigas estarem presentes na área de cultivo de 

milho transgênico, elas interagem com a cultura de diversas formas, tornando-

as boas representantes para avaliação de risco como organismos não alvo 

desta tecnologia. 

 

2.7 Guildas de formigas 

Guilda é um grupo de espécies  que exploram o mesmo recurso de 

forma similar (Price et al., 2011). A classificação das espécies em guildas 

facilita o entendimento da função ecológica que o organismo desempenha no 

ambiente (SILVESTRE, 2000). O reconhecimento da guildas têm se tornado 

uma importante ferramenta, pois permite fazer comparações funcionais entre 

composições de diferentes áreas, revelando diferenças na ecologia de 

comunidades (SILVESTRE & SILVA, 2001; SILVESTRE et al., 2003). Segundo 

Delabie et al., (2000), as formigas podem ser agrupadas em nove guildas, 

descritas a seguir: 

1. Espécies Onívoras: Apresentam hábito alimentar bastante 

diversificado, se alimentam de diferentes tipos de recursos, além 

de apresentaram altas taxas de recrutamento. Exemplos: 

Pheidole, Solenopsis, Megalomyrmex, Blepharidatta, Rogeria. 
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2. Espécies Predadoras especialistas de serapilheira: Espécies 

crípticas, que se alimentam de um único tipo de presa. Exemplos: 

Strumygenys, Hylomyrma, Stegomyrmex, Prionopelta. 

3. Espécies predadoras generalistas de serapilheira: espécies 

com hábitos diversos. Exemplos: Hypoponera, Anochetus, 

Gnamptogenys. 

4. Formigas legionárias: Espécies com rainhas ápteras altamente 

especializadas, nomadismo e forrageamento obrigatório em 

grupo. São espécies predadoras generalistas ou especialistas. 

Exemplos: Eciton, Labidus, Neivamyrmex, Nomamyrmex.  

5. Espécies predadoras de solo: Espécies predadoras que 

forrageaim no solo e na serapilheira. Exemplo: Pachycondyla, 

Centromyrmex.  

6. Formigas subterrâneas dependentes de honeydew: 

Alimentam-se de exsudados produzidos por hemípteros. 

Exemplos: Acropyga (espécie extremamente críptica). 

7. Formigas arborícolas dominantes: São generalistas, visitam 

nectários extraflorais e alimentam-se de soluções açucaradas 

liberadas por hemípteros.  São agressivas e extremamente 

territorialistas. Exemplos: Crematogaster, Azteca. 

8. Espécies dominantes do solo ou serapilheira: forrageiam no 

solo, na vegetação e na serapilheira, forrageamento em grupo 

não é obrigatório. São divididas em dois grupos: (a) grandes 

predadoras especialistas: Odontomachus e Ectatomma (b) 

onívoras verdadeiras: Brachymyrmex, Camponotus, 

Paratrechina, Solenopsis (espécies grande) e Wasmannia. 

9. Cultivadoras de fungos: Forrageiam de modo inconspícuo no 

solo, coletando oportunisticamente ampla variedade de itens para 

o substrato do fungo simbiótico. Exemplos: Acromyrmex, 

Apterostigma, Atta, Cyphomyrmex, Mycocepurus, Sericomyrmexe 

Trachymyrmex 

Com o intuído de facilitar os estudos que utilizam formigas como 

bioindicadores de qualidade ambiental, levando em conta a diversidade do 



 

grupo e a quantidade de formigas que comumente ocorrem numa determinada 

área, pesquisadores têm agrupado formigas em guildas, que é uma forma de 

categorização de comunidades para avaliar respostas de um grupo e não de 

uma espécie individualmente.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Caracterização das áreas amostradas 

O trabalho foi desenvolvido numa área experimental da Embrapa Milho e 

Sorgo (Figura 1), localizada no município de Sete Lagoas, MG. As coletas 

foram realizadas em áreas de cultivo (-19º44’27’S’, -44º16’77’’O) de milho 

convencional e transgênico além de um fragmento de mata nativa, 

caracterizada como Floresta de Galeria (-19º47’06’’, -44.180022). Foram feitas 

avaliações durante dois ciclos consecutivos da cultura do milho. O primeiro 

ciclo de coletas ocorreu entre o período de maio a outubro de 2011 e 

correspondeu à safra de milho sequeiro, já o segundo ciclo ocorreu entre 

dezembro de 2011 e abril de 2012, safra cultivada no período das chuvas. 

Ambas as áreas de cultivo eram irrigadas por aspersão e representam áreas de 

uso intensivo de cultivo de milho. 

 
Figura 1. (A) Mata de Galeria Embrapa Milho e Sorgo. (B) Área experimental da Embrapa 
Milho e Sorgo onde foram implantadas as lavouras de milho convencional e transgênico. 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/. 

A área experimental da cultura foi dividida em quatro parcelas de 

aproximadamente 2.500 m2, mas os tratamentos correspondentes a cada ciclo 

foram diferentes. No primeiro ciclo (Figura 2A), foram plantadas duas parcelas 

com milho transgênico (30F35HX – Cry1F e DKB330YG – Cry1A(b)) e duas 

com milho convencional (DKB330 e 30F35). No segundo ciclo (Figura 2B), foi 



 

planta uma parcela de milho convencional (30F35) e três parcelas de milho 

transgênico, com diferentes eventos (30F35HX - Cry1F, 30F35YG - Cry1A(b) e 

Impacto Viptera - Vip3A). Coletou-se também em fragmento de mata nativa. Na 

área de mata nativa, foi delimitada uma parcela de tamanho correspondente às 

cultivadas com milho, respeitando-se o limite de 150 m de borda. 

 

Figura 2: Esquema da disposição dos tratamentos correspondentes em campo. (A) Estação 
Seca: milhos transgênicos (30F35HX e DKB330YG) e milhos convencionais (DKB330 e 
30F53). (B) Estação Chuvosa: milhos transgênicos (30F35YG, Impacto Viptera e 30F35HX) e 
milho convencional (30F35). 

Na condução das lavouras de milho, para a adubação de plantio foram 

utilizados 300 kg/ha do formulado NPK 8-28-16 + Zn e 250 kg/ha de uréia para 

a adubação de cobertura. A lâmina líquida de irrigação aplicada nestas áreas 

de cultivo foi de 20 mm e foram aplicados os herbicidas Roundup® WG (2,5 

L/ha) e Sanson® (0,6 L/ha) + Atrazina® (3,0 L/ha). Não houve aplicação de 

inseticidas nestas parcelas. Estes tratos culturais foram se repetiram em ambos 

os ciclos. 
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3.2 Coleta das formigas 

Em cada parcela de milho, foi delimitada uma área de 900 m² (30x30 m), 

onde foram instalas nove armadilhas do tipo pitfall, por tratamento, distanciadas 

10 m entre si. Na área de mata nativa foram instaladas nove armadinhas, 

respeitando-se os mesmos critérios que foram adotados para as parcelas de 

milho. Este método de coleta foi adotado baseado na eficiência na coleta de 

artrópodes de solo (Bestelmeyer et al.,. 2000) e devido à ausência de 

serapilheira que limitam a adoção de outros métodos de coleta, como, por 

exemplo, o extrator de Winkler. 

As armadilhas foram confeccionadas utilizando-se garrafas do tipo pet 

com capacidade de dois litros. As garrafas tiveram as suas bases enterradas a 

uma profundidade de aproximadamente 20 cm, e no seu interior, foram 

colocados frasco de vidro contendo álcool 70%, para a conservação dos 

espécimes coletados. A parte sobressalente das garrafas foram cortadas e 

utilizadas como funis, que direcionavam os espécimes diretamente para a 

solução conservante. Sobre este conjunto, foram colocadas tampas de madeira 

sustentadas por dois pinos, há uma altura aproximada de dois centímetros, 

para evitar a entrada de água de chuva e de irrigação. Essas tampas foram 

pintadas de vermelho e numeradas para facilitar a localização e identificação 

de cada armadilha. 

As coletas foram realizadas quinzenalmente, sempre no período da 

manhã, onde o frasco era devidamente etiquetado e substituído por outro. As 

coletas ocorreram durante todo o ciclo do milho, e as armadilhas foram 

retiradas na véspera da colheita do milho. 

No segundo período de coleta, a disposição dos tratamentos foi feita de 

forma diferente do primeiro período de coleta (Figura 2). No primeiro período, 

foram plantadas duas parcelas com milho convencional (DKB330 e 30F35) e 

duas com milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)) e no segundo período foram 

plantadas três parcelas com milho transgênico (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A) e 

apenas uma parcela com milho convencional (30F35).  



 

3.3 Triagem, montagem e identificação 

Após cada coleta, os frascos recolhidos das armadilhas eram 

transportados para ao Laboratório de Entomologia Geral e Zoologia do 

Departamento de Ciências Agrárias (DCIAC) da Universidade Federal de São 

João Del-Rei, Campus Sete Lagoas (-19º47’60’’S, -44º19’55’’O), onde, 

inicialmente, era realizada a triagem desse material sob lupas estereoscópicas, 

e em seguida foi realizada a montagem e identificação das formigas com o 

auxílio de chaves taxonômicas (FERNADÉZ & PALACIO, 2003) e por 

comparação com espécies já depositadas na coleção do Laboratório de 

Entomologia Geral e Zoologia da UFSJ. As espécies não identificadas foram 

analisadas pelo Dr. Jacques H. C. Delabie, do Laboratório de Mirmecologia da 

Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) e depositados 

exemplares do estudo na coleção desta instituição. Parte deste material 

também foi depositada no Laboratório de Zoologia e Entomologia Geral da 

UFSJ. 

 

2.8 3.4 Análise dos dados 

Levantamento das formigas 

Os dados foram anotados em um caderno de campo e, após a 

identificação, tabulados em planilha eletrônica. Foi elaborada uma lista de 

espécies para as formigas encontradas. 

 

Diversidade entre os habitats 

A diversidade entre os habitats foi estimada utilizando-se o Índice de 

Shannon (MAGURRAN, 1988). 
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Similaridade entre habitats 

Para cada tratamento, uma lista de espécies foi confeccionada, e 

utilizando uma matriz (presença ou ausência), elaborado um dendograma de 

similaridade com o índice de Jaccard (Magurran, 1988) entre áreas estudadas, 

utilizando o programa estatístico R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2008). 

 

Guildas 

As guildas foram agrupadas de acordo com Delabie et al. (2000). 

  



 

3. RESULTADOS 

2.9 4.1 Primeiro período de coleta 

No primeiro período de amostragem (realizado entre os meses de maio 

a outubro de 2011), foram registradas 118 espécies de formigas (Anexo I), 

distribuídas em 27 gêneros, 14 tribos e sete subfamílias. A subfamília 

Myrmicinae apresentou 83 espécies, distribuídas entre 14 gêneros e sete tribos 

e foi a mais coletada, seguida pelas subfamílias Formicinae com 19 espécies 

em quatro gêneros e três tribos; Ponerinae com 17 espécies em quatro 

gêneros e uma tribo; Dorylinae com duas espécies, dois gêneros e uma tribo; 

Dolichoderinae com três espécies, um gênero e uma tribo; Ectatomminae com 

três espécies, dois gêneros e uma tribo e Pseudomyrmicinae com uma 

espécie, um gênero e uma tribo. Na subfamília Myrmicinae, o gênero Pheidole 

apresentou maior riqueza de 38 espécies, seguido pela subfamília Formicinae 

onde o gênero Camponotus apresentou riqueza de 11 espécies (Anexo 1). 

A área de cultivo de milho transgênico (Cry1F) apresentou o maior 

número de espécies, onde foram registradas 64 espécies. Número próximo ao 

registrado na área de mata nativa e na área de cultivo de milho convencional 

(DKB330) com 56 espécies cada. A área com o milho convencional (30F35) 

apresentou 40 espécies, enquanto a área com o milho transgênico (Cry1A(b)) 

apresentou 35 espécies. O milho transgênico (Cry1F) apresentou 21 espécies 

exclusivas (Tabela 1), contra 17 da área de mata nativa, oito no milho 

convencional (DKB330) e seis espécies nas áreas de milho transgênico 

(Cry1A(b)) e milho convencional (31F53). 

A área de cultivo de milho convencional (DKB33) apresentou o maior 

índice de Shannon (Tabela 2) quando comparado com os outros tratamentos, 

seguidos pela área milho transgênico (Cry1F), mata nativa, milho convencional 

(DKB330) e milho transgênico (Cry1A(b)) e milho convencional (31F53), 

respectivamente (Figura 3). 

De acordo com a análise de contraste foi verificado que a mata 

apresenta diversidade de formigas de solo diferente das áreas de milho 

(t=4,37; P<0,001) e ao comparar a diversidade de formigas entre as áreas de 

milho Bt e não Bt não foi constatado diferença significativa (t=1,56; P=0,125). 
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Pela análise de similaridade, obteve-se um dendograma com dois 

grupos (Figura 4). Um dos grupos é formado pela área de mata nativa e o outro 

grupo é formado pelas áreas de cultivo de milho transgênico (Cry1F e 

Cry1A(b)) e convencional (30F35 e DKB330). Mesmo estando em grupo 

separados, houve maior similaridade entre a área de vegetação nativa e as 

áreas de cultivo de milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)), já as áreas de cultivo 

de milho convencional apresentaram maior similaridade com as áreas de 

cultivo de milho transgênico e maior dissimilaridade com a área de mata nativa.  

Na área de mata nativa, as espécies mais frequentes foram Atta 

sexdens, Atta laevigata e Labidus coecus. As espécies Labidus praedator, 

Pheidole gr. flavens sp.2 e Pheidole radoszkowskii foram as espécies que 

ocorreram com maior frequência em todos os tratamentos. A espécie 

Solenopsis invicta esteve entre as mais frequentes nas áreas de cultivo de 

milho convencional (DKB330 e 31F53) e transgênico (Cry1F e Cry1A(b)), com 

exceção na área de mata nativa. 

As espécies coletadas foram distribuídas em nove guildas de acordo 

com Delabie et al. (2000) (Tabela 3): espécies onívoras, predadoras 

especialistas de serapilheira, predadoras generalistas de serapilheira, 

dominantes do solo ou serapilheira, predadoras do solo, formigas arborícolas 

dominantes, dominantes do solo ou serapilheira, cultivadoras de fungo e 

predadoras generalistas forrageando o chão (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1. Espécies exclusivas coletadas durante o primeiro período de coletas nos tratamentos 
de mata nativa, milho convencional (31F53 e DKB330) e milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)). 
Maio a outubro de 2011. Sete Lagoas, MG. 

Tratamento Espécies exclusivas 

Mata 

Apterostigma sp.1, Atta laevigata, 

Brachymyrmex sp.1, Camponotus lespesii, 

Camponotus (Tanaemyrmex) sp.1, 

Camponotus sp.3, Cephalotes pusillus, 

Cephalotessp.3, Hypoponerasp.6, 

Odontomachus chelifer, Odontomachus 

meinert, Pheidole gr. tristes sp.5, Solenopsis 

saevissima, Solenopsis sp.7, Solenopsis 

sp.10, Stigmatomma sp.1. 

Milho convencional (31F53) 

Acromyrmex sp. 2, Acromyrmex sp. 3, 

Brachymyrmex sp. 2, Camponotus sp. 6, 

Camponotus sp.7, Carebara sp.2, 

Crematogaster sp.3, Cyphomyrmexsp.1, 

Cyphomyrmexsp.2, Hylomyrma sp.1, 

Pachycondyla sp.2, Paratrechina sp.1, 

Pheidole sp.6, Pheidole sp.9, Pheidole sp.12, 

Pheidole sp.13, Pheidole sp.14, 

Pseudomyrmex sp.1, Solenopsis sp.5, 

Solenopsis sp.6, Solenopsis sp.8. 

Milho convencional (DKB330) 

Camponotus sp.8, Cardiocondyla minutior, 

Crematogaster sp.6, Dorymyrmex sp.3, 

Hypoponera sp.7, Pheidole sp.29. 

Milho transgênico (Cry1F) 

Cematogaster sp.2, Crematogaster sp.8, 

Eciton rapax, Hypoponera sp.3, Hypoponera 

sp.4, Hypoponera sp.8, 

Milho transgênico (Cry1A(b)) 

Acromyrmex rugosus, Ectatomma sp.3, 

Pachycondyla sp.4, Pheidole gr.fallax sp.2, 

Pheidole jeannei, Pheidole oxyops, Pheidole 

sp.31, Pheidole sp.32. 
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Figura 3. Diversidade de espécies de formigas calculada utilizando-se o Índice de Shannon 
entre as áreas amostradas: área de mata nativa, áreas cultivadas com milho convencional 
(30F35 e DKB330) e milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)). Maio a outubro de 2011. Sete 
Lagoas, MG.  

 

Figura 4. Dendograma construído com o índice de Jaccard, para os tratamentos de mata 
nativa e de milho convencional (31F53 e DKB330) e transgênico (Cry1F e Cry1A(b)). Maio a 

outubro de 2011. Sete Lagoas, MG. 

 

 



 

 

Figura 5. Número de espécies por guilda para os tratamentos de mata nativa (Mata), milho 
convencional (30F35 e DKB330) e milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)). Maio a outubro de 
2011. Sete Lagoas, MG. 
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Tabela 3. Espécies de formigas por guilda, coletadas em área de vegetação nativa, milho 
convencional (30F35 e DKB330) e milho transgênico (Cry1F e Cry1A(b)). Maio a outubro de 
2011. Sete Lagoas, MG 

Guildas Gêneros 

Onívoras 

Paratrechina, Cardiocondyla, 

Carebara, Monomorium, 

Pheidole, Solenopsis 

Predadoras especialistas de serapilheira Strumygenys, Stegomyrmex 

Predadoras generalistas de serapilheira 

Gnamptogenys, Stigmatomma, 

Hylomyrma, Anochetus, 

Hypoponera, Pachycondyla 

Formigas legionárias Eciton, Labidus, 

Arborícolas dominantes Cephalotes, Crematogaster 

Dominates do solo ou serapilheira Odontomachus 

(a) Predadoras do solo Ectatomma 

(b) Onívoras 
Dorymyrmex, Brachymyrmex, 

Camponotus 

Cultivadoras de fungo 

Acromyrmex, Atta, 

Cyphomyrmex, Mycocepurus, 

Apterostigma 

Predadoras generalistas forrageando o 

chão 
Pseudomyrmex 

*Classificação de espécies por guilda proposta por Delabie et al., (2000). 

  



 

2.10 4.2 Segundo período de coleta 

No segundo experimento, foram coletadas 72 espécies de formigas, 

distribuídas em 23 gêneros, 10 tribos e seis subfamílias (Anexo I). A maioria 

das espécies coletadas pertence à subfamília Myrmicinae, com 45 espécies, 

em 12 gêneros e quatro tribos, seguidos pelas subfamílias Ponerinae com 17 

espécies em quatro gêneros e uma tribo; Formicinae com oito espécies, em 

dois gêneros e uma tripo; Ectatomminae com quatro espécies, em dois gêneros 

e uma tribo; Dolichoderinae com três espécies, um gênero e uma tribo; 

Ecitininae com duas espécies, em dois gêneros e uma tribo. O gênero Pheidole 

foi o mais encontrado, com 17 espécies, seguido pelo gênero Solenopsis com 

10 espécies e Camponotus com seis espécies (Anexo 1).  

Ao contrário do primeiro período de coleta, a área de mata nativa 

apresentou um número maior de espécies entre os tratamentos, com 43 

espécies coletadas, seguido pelas áreas de cultivo de milho transgênico (Cry1F 

e Cry1A(b)) com 33 espécies cada, a área de milho convencional (30F35) com 

28 espécies e a área de milho transgênico (Vip3A) com 25 espécies.  

A área de mata nativa apresentou um número maior de espécies 

exclusivas (Tabela 4), 18 espécies, quando comparada com os outros 

tratamentos. A área de cultivo de milho transgênico (Cry1F) apresentou o 

segundo maior número de espécies exclusivas, igual ao primeiro período de 

coleta. Já os outros tratamentos (30F35, Cry1A(b) e Vip3A) apresentaram três 

espécies exclusivas cada. 

O maior valor do índice de Shannon (Tabela 5) foi estimado para as 

áreas de cultivo de milho transgênico, expressando as proteínas Cry1A(b), 

Vip3A e Cry1F, respectivamente. Seguidos pela área de cultivo de milho 

convencional (30F35). Neste segundo período de coletas, dentre todos os 

tratamentos, a mata foi a que apresentou menor valor do índice de Shannon 

(Figura 6). 

De acordo com a análise de contraste foi verificado que a mata 

apresenta diversidade de formigas de solo diferente das áreas de milho 

(t=49,74; P<0,001) e ao comparar a diversidade de formigas entre as áreas de 

milho Bt e não Bt não foi constatado diferença significativa (t=1,89; P=0,065). 
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Pela análise de similaridade, houve a formação de dois grupos distintos 

(Figura 7), como no primeiro período de coleta. O primeiro grupo também foi 

formado pela área de vegetação nativa, e o segundo pelos tratamentos de 

milho convencional (30F35) e transgênico (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A). O milho 

transgênico Cry1F apresentou maior similaridade com a área de vegetação 

nativa e, em seguida, a área com milho convencional 30F35. Os tratamentos 

transgênicos Cry1A(b) e Vip3A foram mais similares entre si. Confirmando os 

resultados da análise de contraste. 

Apesar do número baixo de espécies (figura 8) pertencentes à guilda 

das formigas legionárias (Tabela 6), o número de indivíduos coletados da 

espécie Labidus praedator, na área de vegetação nativa, foi muito superior ao 

total de indivíduos de todas as espécies coletadas nos outros tratamentos, com 

3580 indivíduos coletados. 

As espécies mais frequentes na área de mata nativa foram Labidus 

praedator, Gnamptogenys moelleri e Solenopsis sp.1. Na área de cultivo do 

milho transgênico (Cry1F) as espécies mais frequentes foram Pheidole gr. 

flavens sp.2, Atta sexdens e, Pheidole radoszkowskii e na área de milho 

convencional (30F35), as espécies mais frequentes foram Pheidole gr. flavens 

sp.2, Solenopsis globularia e Pheidole diligens. Já as espécies Labidus 

praedator, Pheidole diligens e Pheidole gr. flavens sp.2 foram as espécies que 

ocorreram com maior frequência nas áreas de cultivo de milho transgênico 

(Cry1A(b) e Vip3A). 



 

Tabela 4 – Espécies exclusivas coletadas durante o segundo período de coletas nos 
tratamentos de mata nativa, milho convencional (30F35) e milho transgênico (Cry1F, Cry1A(b) 
e Vip3A). Dezembro de 2011 à abril de 2012. Sete Lagoas, MG. 

Tratamento Espécies exclusivas 

Mata 

Atta laevigata, Camponotus sp. 2, 

Camponotus sp.4, Carebara urichi, Carebara 

sp.1, Crematogastersp.1, Cephalotes jheringi, 

Cephalotes sp.1, Crematogaster sp.2, 

Gnamptogenys moelleri, Gnamptogenys sp.1, 

Hypoponera sp.2, Monomorium sp.1, 

Odontomachus chelifer, Pachycondyla striata, 

Pachycondyla sp.1, Pheidole sp.3, 

Stegomyrmex sp. 1. 

Milho convencional (30F35) Pheidole sp. 6, Pheidole sp. 9. 

Milho transgênico (Cry1F) 

Cardiocondyla obscurior, Dorymyrmex sp. 1, 

Solenopsis sp. 4, Solenopsis sp. 5, Solenopsis 

sp. 6, Strumygenys lousiane. 

Milho transgênico (Cry1A(b)) 
Camponotus sp. 3, Eciton sp. 1, Hypoponera 

sp. 5, Pachycondyla sp. 4, 

Milho transgênico (Vip3A) 
Crematogaster sp. 5, Ectatomma sp. 1, 

Gnamptogenys sp. 3. 
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Figura 6. Diversidade de espécies de formigas calculada utilizando-se o Índice de Shannon 
entre as áreas amostradas: área de mata nativa - Mata, áreas cultivadas com milho transgênico 
(Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A) e áreas cultivadas com milho convencional (30F35). Dezembro de 
2011 a abril de 2012. Sete Lagoas, MG 

  

 

 

Figura 7. Dendograma construído com o índice de Jaccard, para área de vegetação nativa e 
milho: convencional (30F35) e transgênicos (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A). Dezembro de 2011 a 
abril de 2012. Sete Lagoas, MG. 



 

 

Figura 8. Número de espécies por guilda para os tratamentos de mata nativa (Mata), milho 
convencional (30F35) e milho transgênico (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A). Dezembro de 2011 a 
abril de 2012. Sete Lagoas, MG. 

 

Tabela 6. Espécies de formigas por guilda, coletadas em área de vegetação nativa, milho 
convencional (30F35) e milho transgênico (HX30F35, 30F35YF e Impacto Viptera). Dezembro 
de 2011 a abril de 2012. Sete Lagoas, MG. 

Guildas* Gêneros 

Onívoras 
Cardiocondyla, Carebara, 

Monomorium, Pheidole, Solenopsis 

Predadoras especialistas de 

serapilheira 
Strumygenys, Stegomyrmex 

Predadoras generalistas de serapilheira 
Gnamptogenys, Anochetus, 

Hypoponera, Pachycondyla 

Formigas legionárias Eciton, Labidus 

Arborícolas dominantes Cephalotes, Crematogaster 

Dominates do solo ou serapilheira Odontomachus 

(a) Predadoras do solo Ectatomma 

(b) Onívoras 
Dorymyrmex, Brachymyrmex, 

Camponotus 

Cultivadoras de fungo Acromyrmex, Atta, Cyphomyrmex 

*Classificação de espécies por guilda proposta por Delabie et al. (2000).  
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4. DISCUSSÃO 

Durante o primeiro período de avaliação, a área de mata nativa 

apresentou o mesmo número de espécies coletadas na área de milho 

convencional (DKB330) e um número inferior ao coletado na área de milho 

transgênico expressando a proteína Cry1F. Porém, dentre os tratamentos 

avaliados, mesmo a mata nativa não tendo apresentado o menor número de 

espécies coletas, esta área foi a que apresentou o menor índice de Shannon, 

ou seja, foi à área que apresentou a menor diversidade entre os tratamentos. 

Confirmando a análise de contraste que determinou que as áreas de milho 

fossem diferentes da área de mata nativa. Este resultado não era esperado, 

pois de acordo com Sobrinho & Schoereder (2006) ambientes mais 

estruturados apresentam uma maior diversidade de formigas. Entretanto, há 

diferença entre a composição de espécies dessas áreas, corroborando com os 

resultados encontrados por Habustova et al. (2014) que avaliou a composição 

de espécies de besouros e aranhas em áreas de cultivo de milho transgênico 

utilizando o mesmo método de coleta. 

No segundo período de coletas, a mata também apresentou o menor 

índice de Shannon quando comparado com as áreas cultivadas com milho. 

Determinando que os resultados foram semelhantes nos dois ciclos do milho 

uma vez que a análise de contraste também tenha determinado que a 

diversidade de formigas de solo na área de mata nativa seja diferente da 

diversidade das áreas de milho independente de ser milho modificado ou não. 

O baixo índice de Shannon encontrado na área de mata pode estar associado 

a forte dominância da espécie Labidus praedator (87,16%). Entretanto, mesmo 

as áreas de mata nativa tendo apresentado baixos índices de diversidade nos 

dois períodos de amostragem, pode-se observar que estas áreas apresentaram 

dissimilaridade entre os tratamentos de milho convencional (30F35 e DKB330) 

e transgênico (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A), e formaram um grupo separado. 

Entretanto, essas áreas de mata nativa apresentaram um número elevado de 

espécies exclusivas superiores a maioria dos outros tratamentos, incluindo 

espécies como Odontomachus chelifer e Odontomachus meinert que são 

espécies predadoras e que ocorrem em ambientes estruturados, pois 

demandam uma grande quantidade de recursos (FOWLER et al., 1991). Na 



 

área cultivada com o milho transgênico expressando a proteína Cry1F, teve 

apenas um registro para este gênero durante todo o experimento. Isto se deve 

ao fato da heterogeneidade deste hábitat em espécies vegetais e faunística, o 

que segundo Dean & Milton (1995) reflete, diretamente, no número de espécies 

de um local. Este fato sugere seu bom estado de conservação. 

A diversidade de formigas do solo foi avaliada durante dois ciclos 

consecutivos da cultura, em milho convencional (30F35 e DKB330) e em milho 

transgênico (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A), correspondentes a diferentes estações 

do ano (estação seca e chuvosa). As análises estatísticas não revelaram 

diferenças na riqueza de espécies de formigas entre as áreas de cultivo de 

milho. A ausência de diferenças entre os tratamentos de milho foi confirmada 

pelo número similar de espécies encontradas em ambos os tratamentos (milho 

convencional e Bt). Todos os resultados encontrados sugerem que a 

comunidade de formigas do solo não é afetada pelo milho Bt. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Habustova et al. (2014) embora tenham 

avaliado a diversidade de besouros e aranhas evidenciou que o cultivo do 

milho Bt expressando a proteína Cry1A(b) não apresentam efeito sobre a 

diversidade destes artrópodes. Dutra et al. (2012) também não encontraram 

efeito de plantas de milho Bt expressando proteínas Cry1A(b) sobre a 

diversidade de espécies de formigas, utilizando o mesmo método de coleta. 

No período seco, houve uma diminuição das espécies onívoras nas 

áreas cultivas com milho Bt em relação às áreas cultivadas com milho 

convencional. Isto pode ter ocorrido, devido ao aumento das espécies 

dominantes do solo ou serapilheira, que competem diretamente pelo mesmo 

local de forrageamento e pelos mesmos recursos.  

As áreas de cultivo de milho, convencional e transgênico, apresentaram 

maior similaridade entre si, nos dois períodos de amostragem. No primeiro 

experimento, as áreas cultivadas com milhos transgênicos apresentaram maior 

similaridade com as suas respectivas isolinhas, sendo o grupo formado pelo 

milho (Cry1F), milho 30F35, milho transgênico (Cry1A(b)) e o milho isogênico 

DKB330, respectivamente. O agrupamento dos tratamentos do período 

chuvoso não foi diferente, exceto pelo número de cultivares transgênicas em 

relação a convencional. O grupo foi formado pela área de cultivo de milho 

convencional (30F35) seguido pelos milhos transgênicos Cry1F, Cry1A(b) e 
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Impacto Viptera (Vip3A), respectivamente. Isso sugere que o milho Bt, 

independente da proteína expressa, não exerce influencia na diversidade de 

formigas de solo, quando comparado com o milho convencional no presente 

estudo.  

É importante destacar que as formigas em geral apresentam 

comportamento de forrageamento, deslocando-se em distâncias que podem 

variar de poucos centímetros a metros em busca de recursos alimentares. 

Segundo Brugger (2011), espécies do gênero Atta podem construir trilhas de 

forrageamento com mais de 20 metros de comprimento. Devido a esse 

comportamento, pode ter havido uma sobreposição de espécies entre as áreas 

de cultivo de milho convencional e transgênico, uma vez que encontravam-se 

próximas umas das outras (três metros de distância).. 

Nos quatro ambientes amostrados (áreas de cultivo de milho Bt e não 

Bt), observou-se a ocorrência de muitas espécies pertencentes à guilda das 

onívoras, comuns a todos os ambientes. Esse fato é devido ao hábito alimentar 

igual dessas espécies, que sendo onívoras, adaptam-se com facilidade em 

diferentes ambientes, pois possuem hábito alimentar generalista. Sendo assim, 

há uma maior possibilidade de exposição às toxinas Bt expressas pelas plantas 

para essas espécies, uma vez que elas consomem a toxina de forma direta e 

indireta, pois participam desde a decomposição dos restos culturais até o 

consumo de insetos que se alimentaram diretamente das plantas Bt. Como a 

guilda das onívoras foi bem representada em todos os tratamentos, sendo ela a 

mais exposta às toxinas do milho Bt é outro indício de que o milho GM não 

interfere na diversidade de formigas de solo. 

Resultados semelhantes em relação às formigas pertencentes à guildas 

das onívoras em áreas de monocultura foram encontrados por Assis (2014), 

também em área de cultivo de milho transgênico expressando as mesmas 

proteínas (Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A), utilizando o mesmo método de coleta. É 

típico do estrato de serapilheira um maior número de espécies pertencentes a 

esta guilda, isto se deve ao fato das espécies desta subfamília se adaptarem 

aos mais diferentes nichos ecológicos na região Neotropical (FOWLER et al., 

1991; CAETANO et al., 2002). Corroborando com os resultados obtidos neste 

estudo. Comparando-se os resultados encontrados entre as áreas de milho Bt 

e não Bt, pode-se deduzir que as toxinas Bt não afetam a guilda das onívoras, 



 

pois o número de espécies coletas nos tratamentos (Bt e não Bt) foi 

semelhante nos dois períodos de amostragem. 

Durante a avaliação, as áreas cultivadas com milho, apresentaram alta 

frequência da espécie Labidus praedator, nos dois períodos de amostragem, 

tanto no milho convencional como no transgênico. Esta espécie pertence à 

guilda das formigas legionárias (DELABIE et al., 2000; BRANDÃO et al., 2009) 

que são predadoras, forrageiam em grupo e ocorrem em ambientes 

estruturados, característica necessária ao equilíbrio da diversidade ambiental, 

mas, eventualmente, podem ocorrer em ambientes que ofereçam abundância 

de presas como artrópodes e pequenos animais. 

No primeiro período de amostragem, houve uma maior ocorrência de 

formigas pertencentes à guilda das formigas predadoras quando comparada 

com o segundo período de coleta. Provavelmente, esta diferença ocorreu pelo 

fato do primeiro período de amostragem corresponder ao cultivo do milho 

sequeiro e o segundo período de amostragem a estação chuvosa. Resultados 

semelhantes foram encontrados por Santos et al. (2012) os quais 

determinaram que a ocorrência de formigas é maior quando há redução da 

precipitação. A frequência de formigas pertencentes aos gêneros Anochetus, 

Gnamptogenys, Hypoponera e Pachycondyla coletadas nas áreas de cultivo de 

milho convencional (30F35 e DKB330) e transgênico (Cry1F e Cry1A(b)) foi 

semelhante, isto sugere que a expressão de proteínas Cry pela cultura não 

afeta as formigas pertencentes a esta guilda. Caso a sua ocorrência fosse 

afetada pela transgenia, haveria um prejuízo para a cultura, pois estas formigas 

são consideradas importantes predadoras e agentes de controle biológico em 

algumas culturas (Way et al., 2002; Armbrecht, 2006; Agarwal et al., 2007). 

Além da precipitação, o número superior de parcelas plantadas com milho Bt 

(Cry1F, Cry1A(b) e Vip3A) pode ter influenciado a baixa frequência desta 

espécie durante o segundo período de coletas, não pelo fato de haver maior 

expressão da toxina do ambiente, mas por causa da disponibilidade de presas 

(lagartas) ter sido menor nessas áreas, mas mesmo a ocorrência destas 

formigas sendo baixas nas áreas de milho Bt, a frequência ainda foi maior 

quando comparada com a parcela cultivada milho convencional (30F35). 

Durante os períodos de amostragem, diversas espécies de formigas 

pertencentes à guilda das cultivadoras de fungo foram coletadas, dentre elas, 
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formigas dos gêneros Atta, Acromyrmex, Apterostigma e Cyphomyrmex em 

todos os tratamentos. As formigas desta guilda ficaram expostas as proteínas 

Cry de forma direta e indireta, pelo fato de serem formigas desfolhadoras que 

cultivam e se alimentam do fungo simbionte (indireta) (DELLA LUCIA, 2003), 

além de se alimentarem da seiva das plantas (SILVA et al., 2003) durante o 

corte (direta). Estes resultados mostram que, possivelmente, não há rejeição 

das formigas ao milho Bt, pois houve corte de cultivares transgênicas por essas 

espécies, o que sugere que a palatabilidade e a composição química das 

plantas transgênicas parece não afetá-las negativamente. Era esperado que a 

ocorrência de formigas-cortadeiras fosse maior nas parcelas cultivadas com 

milho convencional, pois as formigas são seletivas ao corte e são capazes de 

realizar escolhas refinadas do material vegetal a serem cortados (HUBBELL & 

WIEMER, 1983), entretanto, essas formigas ocorreram todos os tratamentos 

durante todo o período de avaliação. Isso seria mais uma evidência que sugere 

que milho Bt não afeta a comunidade de formigas do solo. 

Dentre as espécies coletadas com maior frequência nas áreas de cultivo 

de milho, destaca-se a Pheidole gr. flavens sp. 2. Formigas do complexo 

Pheidole flavens são consideradas formigas invasoras (Sarnat et al., 2014), e 

ocorreram inclusive na área de mata nativa. Segundo Silvestre et al. (2003), 

algumas espécies do gênero Pheidole e Solenopsis são favorecidas em 

ambientes perturbados, e essa é uma características das áreas onde o 

experimento foi implantado, essas áreas apresentam um histórico intensivo de 

manojo para o plantio de milho. É importante ressaltar que a área de mata 

nativa não apresentava sinais de antropização, apesar de ser próximo as áreas 

de milho. 

Os resultados encontrados mostram que a comunidade de formigas do solo, 

não é afetada pelo cultivo de milho Bt, mesmo que a exposição a essas toxinas 

expressas pelas plantas transgênicas ocorra de forma direta e indireta. Por 

esse motivo, o cultivo de milho transgênico mostra-se uma alternativa viável 

para os produtores de milho, pois além de reduzir a quantidade de inseticidas 

nas lavouras, ele não apresenta efeitos deletérios na comunidade das 

formigas, que além de não serem alvos da tecnologia Bt, desempenham 

funções ecológicas importantes ao meio ambiente. 



 

Este trabalho foi um estudo pioneiro envolvendo o cultivo de milho Bt e 

formigas como organismos não-alvo, entretanto novos estudos devem ser 

realizados em áreas comerciais de cultivo de milho. Avaliações com não-alvo 

devem ser constantes, pois efeitos podem ser constatados. 
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5. CONCLUSÃO 

O milho Bt não afeta a comunidade de formigas do solo. As áreas de milho 

apresentam uma menor diversidade de formigas em relação à mata e há 

similaridade entre os milhos transgênicos com suas respectivas isolinhas, o 

que leva a aceitar a hipótese de nulidade (Ho). 
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ANEXO I 

Ocorrência de espécies de formigas em áreas de cultivo de milho e de vegetação nativa no Cerrado  

Lista de espécies de formigas coletadas com armadilhas pitfall em áreas de vegetação nativa (MT), milho convencional (31F53, DKB330 e 30F35) e milho 
transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Continua). 

Espécies Ocorrência 1° período Ocorrência 2° período 

 Mata HX31F53 31F53 YGDKB DKB330 Mata 30F35 HY30F35 30F35YG Viptera 

Dolichoderinae           

Dorymyrmex sp. 1 - X X X X - - X - - 

Dorymyrmex sp. 2 X X - - X - X - X - 

Dorymyrmex sp. 3 - - X - X - - - - - 

Ecitoninae           

Eciton rapax 

Eciton sp. 1 

Labidus coecus (Latreille, 1802) 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

Labidus praedator (Smith, 1858) X X X X X X X X X X 

Labidus sp. 2 X X - X  - - - - - 

Ectatomminae           

Ectatoma sp. 1 - - - - - - - - - X 

Ectatoma sp. 3 - - - - X - - - - - 

Gnamptogenys moelleri (Forel, 1912) X X X - X X - - - - 

Gnamptogenys sp. 1 

Gnamptogenys sp. 2 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Gnamptogenys sp. 3 - - - - - - - - - X 

Formicinae           

Brachymyrmex patagonicus (Mayr, 1868) - X X X X X X X X X 

  



 

Lista de espécies de formigas coletadas com armadilhas pitfall em áreas de vegetação nativa (MT), milho convencional (31F53, DKB330 e 30F35) e milho 
transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Continuação). 

Brachymyrmex sp. 1 X - - - - - - - - - 

Brachymyrmex sp. 2 - X - - - - - X X X 

Camponotus crassus Mayr, 1862 

Camponotus lespesii Forel, 1886 

Camponotus melanoticus Emery, 1894 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

Camponotus (Tanaemyrmex) sp.1  X - - - - - - - - - 

Camponotus sp. 1 X X X - - - X - X X 

Camponotus sp. 2 - - - - - X - - - - 

Camponotus sp. 3 X - - - - - - - X - 

Camponotus sp. 4 - - - - - X - - - - 

Camponotus sp. 6   - X - - - - X - X - 

Camponotus sp. 7 - X - - - - - - - - 

Camponotus sp. 8 

Camponotus sp. 9 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Camponotus sp. 10 

Camponotus sp. 13 

Paratrechina sp. 1 

Stigmatomma sp. 1 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Myrmicinae           

Acromyrmex rugosus(Smith, 1858) - - - - X - - - - - 

Acromyrmex subterraneus (Forel, 1893) X X X - X - X X - - 

Acromyrmex sp. 2 - X - - - - - - - - 

Acromyrmex sp. 3 

Apterostigma sp. 1 

Atta laevigata (Smith, 1858) 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Atta sexdens (Linnaeus, 1758)) X X X X X X X X X X 
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Lista de espécies de formigas coletadas com armadilhas pitfall em áreas de vegetação nativa (MT), milho convencional (31F53, DKB330 e 30F35) e milho 
transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Continuação). 

Cardiocondyla minutior Forel, 1889 

Cardiocondyla obscurior Wheeler, 1929 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

Cardiocondyla sp. 1 X X X X X - - - X - 

Cardiocondyla sp. 2 - X X X - - - - - - 

Carebara urichi (Wheeler, 1922) 

Carebara sp. 1 

Carebara sp. 2 

Cephalotes jheringi (Emery, 1894) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Cephalotes pusillus (Klug, 1824) 

Cephalotes sp. 1 

Cephalotes sp. 3 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Crematogaster acuta (Fabricius, 1804) X X X - X X X X X X 

Crematogaster sp. 1 - - - - - X - - - - 

Crematogaster sp. 2 

Crematogaster sp. 3 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

Crematogaster sp. 4 - X - X - - - - - - 

Crematogaster sp. 5 

Crematogaster sp. 6 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

Crematogaster sp. 8 - - - X - - - - - - 

Cyphomyrmex transversus (Emery, 1894) 

Cyphormirmex sp. 1 

Cyphormyrmex sp. 2 

X 

- 

- 

X 

X 

X 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

- 

- 

X 

X 

- 

Hylomyrma sp. 1 

Monomorium sp. 1 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Monomorium sp. 2 - X - - X - - - - - 

Monomorium sp. 3 - X - - X - - - - - 

  



 

Lista de espécies de formigas coletadas com armadilhas pitfall em áreas de vegetação nativa (MT), milho convencional (31F53, DKB330 e 30F35) e milho 
transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Continuação). 

Mycocepurus goeldii (Forel, 1893) - X - X X - - - - - 

Mycocepurus smithii (Forel, 1893) 

Pheidole aberrans Mayr, 1858 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pheidole diligens (Smith, 1858) X X X X - X X X X X 

Pheidole gr. fallax sp. 2 - X - - X - - - - - 

Pheidole gr. fallax sp. 4 X X X - X X X - X X 

Pheidole fimbriata (Roger, 1863) X X - - X X - - - X 

Pheidole gr. flavens sp. 1 X - - - - X - - X - 

Pheidole gr. flavens sp. 2 X X X X X X X X X X 

Pheidole gertrudae (Forel, 1886) - - - - - - - X X - 

Pheidole jeannei (Wilson, 2003) - - - - X - - - - - 

Pheidole jelskii Mayr, 1884 

Pheidole oxyops(Forel, 1908) 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

Pheidole radoszkowskii(Mayr, 1884) X X X X X X X X X X 

Pheidole rufipilis (Forel, 1908) X X X - X - - - - - 

Pheidole gr. tristes sp. 3 X X X X X - X X X X 

Pheidole gr. tristes sp. 5 X - - - X - - - - - 

Pheidole sp. 1 - - - - - X - X - - 

Pheidole sp. 2 - X X - - - X X X - 

Pheidole sp. 3 

Pheidole sp. 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

Pheidole sp. 6 

Pheidole sp. 7 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

X 

- 

- 

X 

- 

X 

- 

X 

Pheidole sp. 8 - X - - X - X - X - 

Pheidole sp. 9 - X - - - - X - - - 

Pheidole sp. 10 X X - - - - - - - - 
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transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Continuação). 

Pheidole sp. 11 X X X X X - - - - - 

Pheidole sp. 12 

Pheidole sp. 13 

Pheidole sp. 14 

- 

- 

- 

X 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pheidole sp. 15 X - - - X - - - - - 

Pheidole sp. 29 - - X - - - - - - - 

Pheidole sp. 30 - - X - X - - - - - 

Pheidole sp. 31 - - - - X - - - - - 

Pheidole sp. 32 - - - - X - - - - - 

Solenopsis globularia (Smith, 1858) X X X X X X X X X X 

Solenopsis invicta (Buren, 1972) X X X X X X X X X X 

Solenopsis saevissima (Smith, 1855) X - - - - - - - - - 

Solenopsis sp. 1 X X X - X X X X X X 

Solenopsis sp. 2 X X X X X X X - - - 

Solenopsis sp. 3 - X - X - X - X - - 

Solenopsis sp. 4 - X X - - - - X - - 

Solenopsis sp. 5 - X - - - - - X - - 

Solenopsis sp. 6 

Solenopsis sp. 7 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

X 

- 

- 

Solenopsis sp. 8 

Solenopsis sp. 10 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Stegomyrmex sp. 1 - - - - - X - - - - 

Strumigenys denticulate (Mayr, 1887) X - X X X - - - - - 

Strumigenys louisiane Roger, 1863 - - - - X - - X - - 

Strumigenys sp. 1 - X X - X X X X X X 

  



 

Lista de espécies de formigas coletadas com armadilhas pitfall em áreas de vegetação nativa (MT), milho convencional (31F53, DKB330 e 30F35) e milho 
transgênico (HX31F53 – Cry1F, YGDKB – Cry1Ab, HX30F35 – Cry1F e 30F35YG – Cry1Ab e Impacto Viptera – Vip3A). Primeiro período de coleta: maio a 
outubro de 2011. Segundo período de coleta: dezembro de 2011 a abril de 2012. (Conclusão). 

Strumygenyssp. 2 - X -  - - - - - - 

Ponerinae           

Anochetus diegensis (Forel, 1912) - - X X X - - - - - 

Anochetus sp. 1 - X - - X - X X X X 

Hypoponera sp. 1 - - X - X X - X - - 

Hypoponera sp. 2 X X X - - X - - - - 

Hypoponera sp. 3 

Hypoponera sp. 4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

X 

Hypoponera sp. 5 X X - X - - - - X - 

Hypoponera sp. 6 X - - - - - - - - - 

Hypoponera sp. 7 - - X - - - - - - - 

Hypoponera sp. 8 - - - - - - - - - - 

Hypoponera sp. 9 

Odontomachus chelifer (Latreille, 1802) 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Odontomachus meinerti (Forel, 1905) X - - - - - - - - - 

Odontomachus sp. 1 - - - - - X - X - - 

Pachycondyla striata (Smith, 1858) X X X - X X - - - - 

Pachycondyla sp. 1 - - - - - X - - - - 

Pachycondyla sp. 2 

Pachycondyla sp. 3 

Pachycondyla sp. 4 

- 

X 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

X 

X 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pseudomyrmecinae           

Pseudomyrmex sp. 1 - X - - - - - - - - 

Total de espécies 56 64 40 35 56 43 28 33 33 25 

Total por período de amostragem   118     72   
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