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RESUMO GERAL
Os estudos de comunidades biológicas são norteados por três aspectos principais,
composição, estrutura e dinâmica, sendo estes Influenciados pela condição do ambiente ao
qual as comunidades estão associadas, assim ambientes distintos ofertam diferentes condições
para as populações. Um dos principais recursos ofertados no ambiente são os elementos
vegetais, que respondem pela complexidade estrutural da paisagem e pela organização das
comunidades. Ambientes com maior complexidade vegetacional apresentam maior
disponibilidade de nichos realizáveis, consequentemente maior capacidade de suporte para
fauna local e maior diversidade de espécies. Entretanto ambientes onde a disponibilidade de
recursos vegetais é limitada, a pressão competitiva aumenta fazendo com que as populações
desenvolvam estratégia que minimizem os efeitos das interações competitivas, como a
partição de nicho. Neste sentido a partição de nicho temporal tem sido frequentemente
descrito como mecanismo eficiente por diminuir a frequência de encontros entre as
populações, reduzindo a pressão competitiva e permitindo melhor exploração dos recursos no
ambiente. Assim para verificar se a complexidade da vegetação seria um dos fatores que
dirigem o processo gerador do padrão de forrageamento, avaliamos a atividade temporal de
comunidades de formigas em três paisagens do Cerrado, com diferentes níveis de
complexidade vegetacional, classificadas de acordo com a diversidade de formas de vida
vegetal. Para coleta da mirmecofauna realizamos coletas em regimes de turno ao longo do dia
das 07:00 as 18:00. Realizamos correlações para verificar se os fatores abióticos influenciam
na riqueza de espécies entre os ambientes, analises de regressão para testar qual variável
melhor responde pelos horários de forrageamento e uma abordagem de redes para verificar a
estrutura temporal da comunidade e a amplitude nos horários de forrageamento. Nossos
resultados indicaram que na ausência da vegetação há maior preferência das espécies em
forragear nos horários de menores temperaturas, indicando que nesses ambientes as restrições
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fisiológicas são o mecanismo que regula a atividade de forrageio. Encontramos ainda que em
ambientes mais complexos há maior riqueza de espécies por horário de forrageio e há ainda
maior amplitude nos horários de forrageamento em diversas espécies. Esses resultados
mostram que tanto temperatura quanto a vegetação têm influência na atividade de
forrageamento, entretanto quão mais complexo for o ambiente, maior será o efeito da
vegetação da estrutura da comunidade e menor é a importância do fator temperatura na
atividade de forrageamento.
Palavras chave: Complexidade de habitat, Cerrado, Partição de Nicho, Redes Complexas,
Competição
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Comunidades biológicas
Em ecologia de comunidades, busca-se entender a maneira como agrupamentos de
espécies são distribuídos na natureza e as formas pelas quais tais agrupamentos podem ser
influenciados pelo ambiente abiótico e pelas interações entre as populações (Begon et al.,
2007). Populações estas que agrupadas num continum de tempo e espaço semelhantes
constituem uma comunidade e como tal podem ser descritas por meio de suas propriedades
(Towsend et al 2006). Em estudos de comunidades podemos identificar propriedades
coletivas, como diversidade e riqueza de espécies, biomassa da comunidade, entre outras, e
propriedades emergente, que surgem da junção entre propriedades dos organismos mais suas
interações (mutualismo, parasitismo, competição) (Peroni & Hernández 2011). Assim o
estudo de comunidade não deve ser limitado apenas pela descrição de suas populações
componentes. Portanto, caracterizar e delimitar uma comunidade é fundamental tanto para a
ciência pura, gerando dados sobre a biodiversidade, quanto para a ciência aplicada, neste caso
gerando dados fundamentais para o manejo dessa biodiversidade (Begon et al., 2007).
Três aspectos principais norteiam os estudos de comunidades, à priori a identificação
das populações componentes, que neste aspecto responde pela composição das comunidades e
pode ser feita através da listagem de espécies (Begon et al. 2006). Estudos empíricos mostram
que a composição das comunidades reflete a estrutura da paisagem local, uma vez que tanto a
disponibilidade de recursos variados quanto os fatores abióticos, são determinantes para a
presença das espécies no ambiente (Cardoso et al. 2010). Das propriedades coletivas e suas
interações surgem as propriedades emergentes, que por sua vez refletem a estrutura das
comunidades (Peroni & Hernández 2011). Há diversas ferramentas que descrevem a estrutura
de uma comunidade, índices faunísticos (Santos & Marques 1996) estrutura de guildas

10

(Silvestre et al. 2003), redes complexas (Lewinsohn et al. 2006), que permitem analisar e
comparar a estrutura das comunidades entre ambientes distintos, possibilitando uma maior
compreensão da biodiversidade local. Ademais outro aspecto norteador nos estudos de
comunidade é a dinâmica das populações componentes, ela reflete a frequência de ocorrência
das espécies e são comumente descritas por padrões sazonais em diferentes escalas. (e.g.
Soares et al. 2010). A literatura mostra que padrões sazonais em ampla escala, estão
associados a disponibilidade de recurso, devido a mudanças estacionais (anual) (Belchior et
al. 2016, Bernstein 1979). Em se tratando de sazonalidade em fina escala (diária), observa-se
que há uma diferenciação de nichos temporais entre as espécies (Lessard et al. 2009) e que há
uma substituição das populações que compõe as comunidades entre períodos diurnos e
noturno (Tavares et al. 2008).

Complexidade de habitat
A organização das comunidades ecológicas resulta de propriedades biológicas das
populações componentes, que por sua vez estão sob pressão de seleção, assim a estrutura e a
dinâmica das comunidades variam no tempo e no espaço e são influenciadas pela estrutura do
ambiente (Diamond, 1975). Neste sentido, a teoria ecológica prediz que ambientes
estruturalmente mais complexos permitem maior diversidade de nichos (Bazzaz 1975,
Macarthur & Macarthur 1961). Entretanto há estudos em comunidade distintas que
corroboram essa teoria (Brown 2003, Corrêa et al. 2006), assim como há aqueles que
encontraram efeito oposto (Hill et al. 1995, Lassau & Hochuli 2004, Ossola et al. 2015),
havendo ainda aqueles que não encontraram nenhuma relação entre esses aspectos (Brose
2003a,b), pois a resposta das populações à complexidade estrutural do ambiente varia entre os
diferentes grupos animais (Gascon et al. 1999). Essa variação resulta da percepção das
espécies sobre os elementos que compõe o ambiente, assim como da importância destes
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elementos para as populações componentes das comunidades (Atauri & De Lucio 2001, Tews
et al. 2004).
Um dos principais fatores que influenciam na riqueza da fauna local é a estrutura da
comunidade vegetal (Blatrix et al. 2016, Lassau et al. 2005, Resende et al. 2011). Ambientes
com maior diversidade de espécies vegetais podem apresentar maior capacidade de suporte,
visto que há maior disponibilidade de alimento, abrigo contra predadores, sombreamento e
sítios de nidificação (Hampton 2004, Santos et al. 2007, Tadu et al. 2014). Neste sentido os
recursos vegetais além de serem um importante fator de complexidade, afetam as interações
ecológicas, criando variações nas propriedades que estruturam as comunidades através do
tempo e do espaço (August 1983, Brown 2003, Clemente et al. 2013)
De fato, a presença da comunidade vegetal determina a estrutura da paisagem, assim
como das propriedades das comunidades animais associadas (Andrade et al. 2007, Pacheco &
Vasconcelos 2012, Ribas et al. 2003). Os recursos vegetais respondem tanto pela presença
quanto pela distribuição das espécies pelo ambiente, (Chen et al. 2014, Gardner et al. 1995a,
Ribas et al. 2003, Stirnemann et al. 2015) influenciando no comportamento dos grupos, seja
pela capacidade de descobrir, defender e monopolizar recursos (Bernstein 1975, Gibb & Parr
2010) ou na coexistência entre as espécies (Palmer et al. 2003).
Há ampla literatura descrevendo a influência da comunidade vegetal, seja no sentido
de complexidade (verticalmente) ou heterogeneidade (horizontalmente), na organização das
populações componentes das comunidades nos diferentes grupos animais, como pássaros
(Macarthur & Macarthur 1961), mamíferos (August 1983, Williams et al. 2002), peixes
(Sauder & Rachlow 2015), anfíbios (Iop et al. 2012), invertebrados (Brown 2007, Gardner et
al. 1995b, Hansen 2000, Smith et al. 2014). Para esses autores, a complexidade do ambiente,
dada pelo conjunto de recursos vegetais é o fator que determina tanto a riqueza quanto a
organização das comunidades. Desta forma quando há modificações na estrutura do ambiente,
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decorrente de processos estocásticos ou ações antrópicas, há também alteração na estrutura e
na composição das comunidades animais associadas (Cerdá et al. 2009, Chen et al. 2014,
Ossola et al. 2015)

Disponibilidade de recurso
A presença de recursos vegetais variados está entre os principais fatores que afetam
tanto a complexidade do habitat quanto a composição e estrutura das comunidades de
formigas, podendo ainda modificar interações interespecíficas através do gradiente de
complexidade do habitat (Cerdá et al. 2013). Dessa maneira populações estabelecidas em
ambientes com variações na disponibilidade desses recursos utilizam diferentes estratégias
para obter sucesso na atividade de forrageamento, pois sendo tais recursos fontes de alimento
e abrigo sua disponibilidade pode se tornar um fator limitante (Michel & Adams 2009). Em
virtude disso indivíduos que exploram uma mesma base de recursos limitados tornam-se
competidores (Blight et al. 2014, Sanders & Gordon 2000, Savolainen & Vepsalainen 1988).
Dessa forma o uso de diferentes estratégias de forrageio permite evitar interações antagonistas
(Hampton 2004) e possibilita maior aquisição de alimento (Raymond & Pianka 1981),
aumentando assim a eficiência do ato de forragear (Kronfeld-Schor & Dayan 2003).
Sob condição de recursos limitantes, como sítios de nidificação, acesso ao alimento ou
qualquer outro recurso necessário a sobrevivência, as populações tendem a competir, fazendo
da competição uma importante força na estruturação das comunidades. (Blight et al. 2014,
Ribas et al. 2003). Direta ou indiretamente, interações interespecíficas podem afetar o
comportamento e o uso dos recursos entre as populações (Sanders & Gordon 2000). A
competição por interferência (direta), pode ocorrer através de embates físicos entre as
espécies (e.g. Rowles and O’Dowd 2007), nestes casos espécies competitivamente superiores
conquistam a posse dos recursos a serem explorado. Em contrapartida a competição pode
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ocorrer de forma indireta, por exploração, onde populações distintas competem por recursos
diversos disponíveis onde o uso desses recursos de alguma forma limita o crescimento,
sobrevivência e fecundidade em ambas (Human et al. 1996, Soares et al. 2013). Essa pressão
competitiva tem o potencial de manter afastados os nichos de espécies competidoras,
facilitando a coexistência através do particionamento do nicho (Hampton 2004, KronfeldSchor & Dayan 2003, Pianka 1980, Schoener 1974a)

Nicho ecológico
O conjunto de requerimentos utilizados por uma espécie para sua sobrevivência
compreende seu nicho (Hutchinson 1957). A teoria prediz que conjunto de requerimentos que
formam os nichos, são exclusivos para cada espécie e que espécies com nichos idênticos são
competidoras, portanto não podem coexistir de forma estável na natureza (Gause, 1934). Para
que isso ocorra é necessário que haja alguma modificação em uma das dimensões do nicho
(Gause, 1934). Dentre as diversas dimensões de nicho existentes, espaço, item alimentar e
tempo, são as três principais dimensões sob as quais espécies podem apresentar modificações
que facilitem sua coexistência (Schoener 1974b).
Em comunidades cujas populações apresentam comportamentos territorialista há
maior ocorrência de particionamento de nicho sobre a dimensão espacial, visto que ao
defender seu território espécies competidoras delimitam áreas de exploração entre as
populações, gerando mosaicos espaciais (Dejean et al. 2015, Majer 1976, Majer et al. 1994,
Tadu et al. 2014). Essa divisão e monopolização do território pode ocorrer em virtude da
qualidade dos recursos disponíveis no ambiente, como também da preferência alimentar das
espécies (Bluthgen & Fieldler 2004, Palmer et al. 2003). Entretanto o particionamento do
nicho no eixo espacial pode causar uma redução das populações componentes das
comunidades, trazendo consequências negativa para a diversidade local (Andersen 1992,
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Blight et al. 2014). Todavia quando populações distintas competem por recursos alimentares o
particionamento do nicho ocorre em resposta a habilidade competitiva das espécies
envolvidas, uma vez que há diferenças na capacidade de descobrir e monopolizar esses
recursos (Fellers 1987).
Da mesma forma a partição de nicho temporal pode ocorrer via mecanismos distintos,
pois populações que apresentam nicho trófico similar podem utilizar diferentes estratégias de
forrageamento para evitar encontros entre grupos competidores (Davidson 1977). Assim
como os aspectos fisiológicos podem influenciar na partição de nicho temporal, sendo as
flutuações térmicas o mecanismo que melhor responde pelos padrões de atividades em
diferentes escalas (sazonal e diária). (Cros et al. 1997, Dunn et al. 2007). Assim populações
distintas diferem quanto aos limites de resistência as variações térmicas, gerando um
gradiente de tolerância termal, onde espécies podem alternar seu período de atividade em
diferentes escalas de tempo (Bernstein 1979, Delsinne et al. 2007, Traniello 1989) . Ademais
a sobreposição de nicho temporal pode ocorrer em respostas as janelas de oferta de recursos,
uma vez que a disponibilidade do próprio recursos é quem controla o período de atividade de
diversas espécies nestes casos (Carvalho et al. 2013).
Há alguns mecanismos que respondem pela partição de nicho sobre diferentes escalas
sazonais e sob eixos distintos (tempo, item alimentar, espaço), entretanto uma mesma
população pode apresentar-se redundante sob uma dimensão do nicho e complementar sobre a
outra (Blüthgen & Klein 2011). Esse arranjo de interações entre as populações é comumente
visto em interações mutualistas de plantas e seu grupo de polinizadores (Aguiar et al. 2013).
Haja vista que de acordo com a dimensão de nicho observada as espécies podem diferir
quanto a qualidade e o tipo de interação existente, podendo apresentar redundância ou
complementaridade em eixos de nicho distintos (Blüthgen & Klein 2011, Wellnitz & Poff
2001).
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Comunidade de formigas
Em comunidades de formigas os principais mecanismos que respondem pelo
particionamento do nicho em diferentes tipos de eixos são as interações competitivas e as
restrições fisiológicas (Albrecht & Gotelli 2001, Cerda et al. 1998) A alta competitividade
entre as populações de formigas está atrelada a um comportamento hierárquico bem definido
(Blight et al. 2014). Formigas competitivamente superiores monopolizam recursos diversos,
esse monopólio pressiona modificações no comportamento dos demais indivíduos (Sanders &
Gordon 2000). Em resposta a essa pressão competitiva formigas subordinadas desenvolvem
estratégias distintas que as permitam acessar os recursos, antes de serem deslocadas do
próprio recurso, por espécies dominantes (e.g. Fellers 1989). Uma dessas estratégia é o
particionamento do nicho temporal através da seleção de horários de forrageamento, momento
em que a pressão competitiva é reduzida devido à ausência de espécies dominantes (Richards
2002).
Além da competição, restrições fisiológicas impulsionam a partição de nicho em
comunidades de formigas, tendo em vista que formigas são ectodérmicas, flutuações de
temperatura e umidade podem afetar os custos energéticos da atividade de forrageio (Fellers
1987). Assim a valência ecológica das espécies difere em relação ao fator temperatura, onde
espécies comportamentalmente dominantes, são estenotérmicas, apresentando uma estreita
faixa de tolerância a altas temperaturas, enquanto que espécies euritérmicas, ditas como
espécies subordinadas possuem maior tolerância ás variações de temperatura (Cerda et al.
1997, 1998). Essas variações dos limites de tolerância a altas temperaturas, causa alternância
nos períodos de atividade entre as populações, gerando padrões temporais na atividade de
forrageamento em diferentes escalas (diárias e sazonais) (Cros et al. 1997, Fellers 1989)
A literatura mostra que os formicideos apresentam uma estreita relação com a
composição das comunidades vegetais que estruturam a paisagem local, pois tanto a
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composição quanto as propriedades que estruturam as comunidades de formigas respondem as
condições do ambiente (Andersen 1991, Chen et al. 2014, Cross et al. 2016, Gomes et al.
2010, Sousa-Souto et al. 2016). Devido a sua estreita relação com a comunidades vegetal, as
comunidades de formigas podem apresentar alterações em sua estrutura em resposta às
modificações no ambiente, sendo inclusive usadas como bioindicadores ambientais (Andersen
1997, Andersen et al. 2004, Majer 1983). Portanto, em ambientes distintos as comunidades de
formigas associadas vão diferir quanto á composição, estrutura e dinâmica. Neste sentido os
padrões de atividades de forrageamento podem estar associados à estrutura da paisagem,
assim diferenças na atividade de forrageamento entre as comunidades de formigas são
provavelmente reflexo da disponibilidade de recursos, da diversidade de nichos e
consequentemente de estratégias distintas de forrageio (Meurer et al. 2015).

REFERENCIAS

Aguiar CML, Santos GMDM, Martins CF, Presley SJ. 2013. Trophic niche breadth and niche
overlap in a guild of flower-visiting bees in a Brazilian dry forest. Apidologie.
44(2):153–62
Albrecht M, Gotelli NJ. 2001. Spatial and temporal niche partitioning in grassland ants.
Oecologia. 126(1):134–41
Andersen AN. 1991. Responses of Ground-Foraging Ant Communities to Three Experimental
Fire Regimes in a Savanna Forest of Tropical Australia. Biotropica. 23(4):575–85
Andersen AN. 1992. Regulation of “momentary” diversity by dominant species in
exceptionally rich ant communities of the Australian seasonal tropics. Am. Nat.
140(3):401–20

17

Andersen AN. 1997. Using ants as bioindicators: Multiple issues in ant community ecology.
Conserv. Ecol. 1(1):1–17
Andersen AN, Fisher A, Hoffmann BD, Read JL, Richards R. 2004. Use of terrestrial
invertebrates for biodiversity monitoring in Australian rangelands, with particular
reference to ants. Austral Ecol. 29:87–92
Andrade T, Marques GD V, Del-Claro K. 2007. Diversity of ground dwelling ants in cerrado:
An analysis of temporal variations and distinctive physiognomies of vegetation
(Hymenoptera: Formicidae). Sociobiology. 50(1):121–34
Atauri JA, De Lucio J V. 2001. The role of landscape structure in species richness distribution
of birds, amphibians, reptiles and lepidopterans in Mediterranean landscapes. Landsc.
Ecol. 16(2):147–59
August P V. 1983. The role of habitat complexity and heterogeneity in structuring tropical
mammal communitie. Ecol. Soc. Am. 64(6):1495–1507
Bazzaz FA. 1975. Plants species diversity in old field sucessional ecosystems in Southern
Ilinois. Ecol. Soc. Am. 56:5
Begon M, Towsend CR, Harper JL.2007. Ecologia: De individuos a ecossistemas.4.ed, Porto
Alegre, Brasil.
Belchior C, Sendoya SF, Del-Claro K. 2016. Temporal variation in the abundance and
richness of foliage-dwelling ants mediated by extrafloral nectar. PLoS One. 11(7):1–17
Bernstein BYRA. 1979. Schedules of Foraging Activity in Species of Ants. J. Anim. Ecol.
48(3):921–30
Bernstein RA. 1975. Foraging Strategies of Ants in Response to Variable Food Density. Ecol.
Soc. Am. 56(1):213–19

18

Blatrix R, Lebas C, Galkowski C, Wegnez P, Pimenta R, Morichon D. 2016. Vegetation
cover and elevation drive diversity and composition of ant communities (Hymenoptera:
Formicidae) in a Mediterranean ecosystem. Myrmecological News. 22(April):119–27
Blight O, Orgeas J, Torre F, Provost E. 2014. Competitive dominance in the organisation of
Mediterranean ant communities. Ecol. Entomol. 39(5):595–602
Bluthgen N, Fieldler K. 2004. Competition for composition: lessons from nectar-feeding ant
communities. . 85(6):1479–85
Blüthgen N, Klein AM. 2011. Functional complementarity and specialisation: The role of
biodiversity in plant-pollinator interactions. Basic Appl. Ecol. 12(4):282–91
Brose U. 2003a. Regional diversity of temporary wetland carabid beetle communities: A
matter of landscape features or cultivation intensity? Agric. Ecosyst. Environ. 98(1–
3):163–67
Brose U. 2003b. Bottom-up control of carabid beetle communities in early successional
wetlands: mediated by vegetation structure or plant diversity? Oecologia. 135(3):407–13
Brown BL. 2003. Spatial heterogeneity reduces temporal variability in stream insect
communities. Ecol. Lett. 6(4):316–25
Brown BL. 2007. Habitat heterogeneity and disturbance influence patterns of community
temporal variability in a small temperate stream. Hydrobiologia. 586(1):93–106
Cardoso DC, Sobrinho TG, Schoereder JH. 2010. Ant community composition and its
relationship with phytophysiognomies in a Brazilian Restinga. Insectes Soc. 57(3):293–
301
Carvalho DM, Aguiar CML, Santos GMM. 2013. Food niche overlap among neotropical
carpenter bees (hymenoptera: Apidae: Xylocopini) in an agricultural system.

19

Sociobiology. 60(3):283–88
Cerda X, Retana J, Cros S. 1997. Thermal disruption of transitive hierarchies in
Mediterraneanant communities. J. Anim. Ecol. 66:363–74
Cerda X, Retana J, Cros S. 1998. Critical thermal limits in Mediterranean ant species :
tradeoff between mortality risk and foraging performance. Funct. Ecol. 12(1):45–55
Cerdá X, Arnan X, Retana J. 2013. Is competition a significant hallmark of ant (
Hymenoptera : Formicidae ) ecology ? Myrmecological News. 18:131–47
Cerdá X, Palacios R, Retana J. 2009. Ant community structure in citrus orchards in the
mediterranean basin: impoverishment as a consequence of habitat homogeneity.
Enviroment Entomol. 38(2):317–24
Chen X, Adams B, Bergeron C, Sabo A, Hooper-Bùi L. 2014. Ant community structure and
response to disturbances on coastal dunes of Gulf of Mexico. J. Insect Conserv. 19:1–13
Clemente MA, Lange D, Dáttilo W, Del-Claro K, Prezoto F. 2013. Social wasp-flower
visiting guild interactions in less structurally complex habitats are more susceptible to
local extinction. Sociobiology. 60(3):337–44
Corrêa MM, Fernandes W d., Leal IR. 2006. Diversidade de Formigas Epigéicas
(Hymenoptera : Formicidae) em Capões do Pantanal Sul Matogrossense : Relações entre
Riqueza de Espécies e Complexidade Estrutural da Área. Neotrop. Entomol. 35(6):724–
30
Cros S, Cerdá X, Retana J. 1997. Spatial and temporal variation in the activity patterns of
Mediterranean ant comunities. Ecoscience. 4(3):269–78
Cross SL, Cross AT, Merritt DJ, Dixon KW, Andersen AN. 2016. Biodiversity responses to
vegetation structure in a fragmented landscape: ant communities in a peri-urban coastal

20

dune system. J. Insect Conserv. 20(3):485–95
Davidson DW. 1977. Species Diversity and Community Organization in Desert Seed-Eating
Ants Author ( s ): Diane W . Davidson Published by : Ecological Society of America
SPECIES DIVERSITY AND COMMUNITY ORGANIZATION IN DESERT SEEDEATING ANTS ’. Ecology. 58(4):725–37
Dejean A, Ryder S, Bolton B, Compin A, Leponce M, et al. 2015. How territoriality and hosttree taxa determine the structure of ant mosaics. Sci. Nat. 102(5):33
Delsinne T, ROISIN Y, LEPONCE M. 2007. Spatial and temporal foraging overlap in a
Chacoan ground-foraging ant assemblage. J. Arid Enviroments. 71:29–44
Dunn RR, Sanders NJ, Fitzpatrick MC, Laurent E, Lessard J-F, et al. 2007. Global ant
biodiversity and biogeography - a new data base and its possibilities. Myrmecologische
Nachrichten. 10(September):77–83
Fellers JH. 1987. Interference and Exploitation in a Guild of Woodland Ants. Ecol. Soc. Am.
68(5):1466–78
Fellers JH. 1989. Daily and seasonal activity in woodland ants. Oecologia. 78:69–76
Gardner SM, Cabido MR, Valladares GR, Diaz S. 1995a. The influence of habitat structure
on arthropod diversity in Argentine semi-arid Chaco forest. J. Veg. Sci. 6(3):349–56
Gardner SM, Cabido MR, Valladares GR, Diaz S. 1995b. The influence of habitat structure
on The influence of Habitat Structure on Arthropod Diversity in Argentine semi-arid
Chaco forest. J. Veg. Sci. 6(3):349–56
Gascon C, Lovejoy TE, Bierregaard Jr RO, Malcolm JR, Stouffer PC, et al. 1999. Matrix
habitat and species richness in tropical forest remnants. Biol. Conserv. 91:223–29

21

Gibb H, Parr CL. 2010. How does habitat complexity affect ant foraging success ? A test
using functional measures on three continents. Oecologia. 164:1061–73
Gomes J, Iannuzzi L, Leal I. 2010. Resposta da Comunidade de Formigas aos Atributos dos
Fragmentos e da Vegetação em uma Paisagem da Floresta Atlântica Nordestina.
Neotrop. Entomol. 39(6):898–905
Hampton SE. 2004. Habitat overlap of enemies: Temporal patterns and the role of spatial
complexity. Oecologia. 138(3):475–84
Hansen RA. 2000. Effects of Habitat Complexity and Composition on a Diverse Litter
Microarthropod Assemblage. Ecol. Soc. Am. 81(4):1120–32
Hill JK, Hamer KC, Lace LA, Banham WMT, Lacet LA, Banhamt WMT. 1995. Effects of
Selective Logging on Tropical Forest Butterflies on Buru, Indonesia. J. Appl. Ecol.
32(4):754–60
Human KG, Gordon DM, Gordon M. 1996. Exploitation and Interference Competition
between the Invasive Argentine Ant, Linepithema humile and Native Ant Species.
Oecologia. 105(3):405–12
Iop S, Caldart VM, Santos TG Dos, Cechin SZ. 2012. What is the role of heterogeneity and
spatial autocorrelation of ponds in the organization of frog communities in southern
Brazil? Zool. Stud. 51(7):1094–1104
Kronfeld-Schor N, Dayan T. 2003. Partitioning of time as an Ecological Resource. Annu. Rev.
Ecol. , Evol. Syst. 34:153–81
Lassau SA, Hochuli D. F. 2004. Effects of habitat complexity on ant assemblages. Ecography
(Cop.). 27:157–64
Lassau S a, Hochuli DF, Cassis G, Reid C a M. 2005. Effects of habitat complexity on forest

22

beetle diversity: do functional groups respond consistently? Divers. Distrib. 11(1):73–82
Lessard JP, Dunn RR, Sanders NJ. 2009. Temperature-mediated coexistence in temperate
forest ant communities. Insectes Soc. 56(2):149–56
Lewinsohn TM, Loyola RD, Prado PI. 2006. Matrizes, redes e ordenações: a detecção de
estrutura em comunidades interativas. Oecologia Bras. 10(1):6
Macarthur RH, Macarthur JW. 1961. On Bird Species Diversity. Ecology. 42(3):594–98
Majer JD. 1976. The ant mosaic in Ghana cocoa farms: Further structural consideration. J.
Appl. Ecol. 13(1):145–55
Majer JD. 1983. Ants: Bio-indicators of Minesite Rehabilitation, Land-Use, and Land
Conservation. Environ. Manage. 7(4):375–83
Majer JD, Delabie JHC, Smith MRB. 1994. Arboreal Ant Community Patterns in Brazilian
Cocoa Farms. Biotropica. 26(1):73–83
Meurer E, Battirola LD, Delabie JHC, Marques MI. 2015. Influence of the vegetation mosaic
on ant (formicidae: Hymenoptera) distributions in the northern Brazilian pantanal.
Sociobiology. 62(3):382–88
Michel MJ, Adams MM. 2009. Differential effects of structural complexity on predator
foraging behavior. Behav. Ecol. 20(2):313–17
Ossola A, Nash MA, Christie FJ, Hahs AK, Livesley SJ. 2015. Urban habitat complexity
affects species richness but not environmental filtering of morphologically-diverse ants.
PeerJ. 3:1–19
Pacheco R, Vasconcelos HL. 2012. Habitat diversity enhances ant diversity in a naturally
heterogeneous Brazilian landscape. Biodivers. Conserv. 21(3):797–809

23

Palmer TM, Stanton ML, Young TP, Palmer TM, Stanton ML, Young TP. 2003. Competition
and Coexistence: Exploring Mechanisms That Restrict and Maintain Diversity within
Mutualist Guilds. Am. Nat. 162(4):S63–79
Peroni N, Hernández MIM. 2011. Ecologia de Populações E Comunidades. Florianopolis
Pianka ER. 1980. Guild structure in desert lizards. Nord. Soc. Oikos. 35(2):194–201
Raymond BH, Pianka ER. 1981. Ecological consequences of foraging mode. Ecology.
62(4):991–99
Resende J, Santos G de M, Nascimento I, Delabie J, Silva E. 2011. Communities of
Ants(Hymenoptera- Formicidae) in Different Atlantic Rain Forest Phytophysionomies.
Sociobiology. 58(3):779–800
Ribas CR, Schoereder JH, Pic M, Soares SM. 2003. Tree heterogeneity, resource availability,
and larger scale processes regulating arboreal ant species richness. Austral Ecol.
Richards SA. 2002. Temporal partitioning and aggression among foragers: modeling the
effects of stochasticity and individual state. Behav. Ecol. 13(3):427–38
Rowles AD, O’Dowd DJ. 2007. Interference competition by Argentine ants displaces native
ants: Implications for biotic resistance to invasion. Biol. Invasions. 9(1):73–85
Sanders NJ, Gordon DM. 2000. The effects of interspecific interactions on resource use and
behavior in a desert ant. Oecologia. 125(3):436–43
Santos GM de M, Bichara Filho CC, Resende JJ, Da Cruz JD, Marques OM. 2007. Diversity
and Community Structure of Social Wasps (Hymenoptera: Vespidae) in Three
Ecosystems in Itaparica Island, Bahia State, Brazil. Neotrop. Entomol. 36(2):180–85
Santos GM de M, Marques OM. 1996. Análise faunística de comunidades de formigas

24

epigeias (Hymenoptera, Formicidae) em dois agroecossistemas em Cruz das Almas –
Bahia. Insecta. 5(1):1–17
Sauder JD, Rachlow JL. 2015. Forest heterogeneity influences habitat selection by fishers
(Pekania pennanti) within home ranges. For. Ecol. Manage. 347:49–56
Savolainen R, Vepsalainen K. 1988. A competition hierarchy among boreal ants : impact on
resource and community structure partitioning. Nord. Soc. Oikos. 51(2):135–55
Schoener TW. 1974a. Resource Partitioning in Ecological Communities. Science (80-. ).
185(4145):27–29
Schoener TW. 1974b. Resource partitioning in ecological communities. Science (80-. ).
185(4145):27–39
Silvestre R, Brandão CRF, Rosa R, Silva D. 2003. Grupos funcionales de hormigas: el caso
de los gremios del Cerrado. Introd. a las hormigas la región Neotrop. 113:148
Smith RS, Johnston EL, Clark GF. 2014. The role of habitat complexity in community
development is mediated by resource availability. PLoS One. 9(7):1–13
Soares S a., Suarez YR, Fernandes WD, Tenório PMS, Delabie JHC, Antonialli-junior WF.
2013. Temporal variation in the composition of ant assemblages (Hymenoptera,
Formicidae) on trees in the Pantanal floodplain, Mato Grosso do Sul, Brazil. Rev. Bras.
Entomol. 57(1):84–90
Sousa-Souto L, Figueiredo PMG, Ambrogi BG, Oliveira ACF, Ribeiro GT, Neves FS. 2016.
Composition and richness of arboreal ants in fragments of Brazilian Caatinga: Effects of
secondary succession. Sociobiology. 63(2):762–69
Stirnemann I, Mortelliti A, Gibbons P, Lindenmayer DB. 2015. Fine-scale habitat
heterogeneity influences occupancy in terrestrial mammals in a temperate region of

25

Australia. PLoS One. 10(9):1–16
Tadu Z, Djiéto-Lordon C, Yede, Youbi EM, Aléné CD, et al. 2014. Ant mosaics in cocoa
agroforestry systems of Southern Cameroon: influence of shade on the occurrence and
spatial distribution of dominant ants. Agrofor. Syst. 88(6):1067–79
Tavares a a, Bispo PC, Zanzini a C. 2008. Efeito do turno de coleta sobre comunidades de
formigas epigéicas (Hymenoptera: Formicidae) em áreas de Eucalyptus cloeziana e de
cerrado. Neotrop. Entomol. 37(2):126–30
Tews J, Brose U, Grimm V, Tielborger K, Wichmann MC, et al. 2004. Animal species
diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: The importance of keystone
structures. J. Biogeogr. 31:79–92
Traniello JFA. 1989. Foraging Strategies of ants. Annu. Rev. Entomol. 34:191–210
Wellnitz T, Poff N. 2001. Functional redundancy in heterogeneous environments:
implications for conservation. Ecol. Lett. 4:177–79
Williams SE, Marsh H, Winter J. 2002. Spatial scale, species diversity, and habitat structure:
Small mammals in Australian tropical rain forest. Ecology. 83(5):1317–29

26

1

Msc. Josieia Teixeira dos Santos

2

Universidade Estadual de Feira de Santana –

3

UEFS

4

Av. Transnordestina, S/N. Feira de Santana,

5

Bahia, Brasil

6

Fone: (77) 99125-7722

7

E-mail: josieiabiologa@gmail.com.br

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Como a estrutura da paisagem afeta a dinâmica temporal do
forrageamento de formigas?

17
18
19
20

Josieia Teixeira dos Santos1, Gilberto M. de M. Santos2 3

21
22
23
24
25

1. Programa de Pós-graduação em Zoologia, Laboratório de Entomologia - (LENT –A),
Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana, Bahia, Brasil.

26

2. Colegiado de Ciências Biológicas, Laboratório de Entomologia, Sala LENT- A,

27

Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina, S/N. Feira de

28

Santana, Bahia, Brasil.

29
30

3. Email: gmms.uefs@gmail.com

27

31
32

RESUMO

33

A complexidade estrutural do ambiente é um dos principais fatores que influenciam a

34

organização das comunidades biológicas. Essa complexidade, dada pela presença de estratos

35

vegetais distintos, oferta maior capacidade de suporte a fauna, devido a maior disponibilidade

36

de nichos realizáveis. Na ausência dos recursos vegetais, populações buscam estratégias para

37

minimizar os efeitos da competição por recursos escassos, assim a partição de nicho temporal

38

tem se mostrado um mecanismo eficiente em comunidades diversas. Dessa maneira, para

39

verificar se a complexidade da vegetação dirige o processo gerador do padrão de

40

forrageamento, avaliamos a atividade temporal de comunidades de formigas em três

41

paisagens distintas do Cerrado. A estrutura temporal da comunidade entre os ambientes apresentou

42

um padrão aninhando. Em condições de escassez de recursos vegetais a atividade de forrageamento foi

43

restrita aos horários de baixa temperatura, refletindo o particionamento de nicho temporal devido as

44

restrições fisiológicas das formigas. Entretanto em ambientes mais complexos houve maior riqueza de

45

espécies por horário de forrageio e maior amplitude do horário de forrageamento. Esses resultados

46

mostram que tanto temperatura quanto a estrutura da vegetação influenciam na atividade de

47

forrageamento de formigas, porém na presença do fator vegetação o fator temperatura ganha menos

48

importância, confirmando assim nossas hipóteses.

49
50

Palavras chave: Complexidade de habitat, Cerrado, Partição de Nicho, Redes Complexas,
Competição

51
52
53
54
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60

ABSTRACT

61

The environmental’s structural complexity is one of the main factors influencing the

62

organization of biological communities. This complexity, given by the presence of distint

63

plant strata, offers greater capacity of support to the fauna, due to the greater availability of

64

feasible niches. In the absence of plant resource, populations seek strategies to minimize

65

competition’s effects by scarce resouces. Thereby, the temporal niche partitioning is a

66

efficient mecanism in various communities. Therefore, to verify if the vegetation’s

67

complexity guide the foraging pattern’s generating process, we evaluated the ant

68

communities’s temporal activity in three distinct Cerrado’s landscapes. The community’s

69

temporal structurebetween enviroments presented a nested pattern. In conditions of plant

70

resources’s scarcity, the foraging activity was restricted to low temperature horaries,

71

reflecting the niche’s temporal partitioning due the ants’s physiological restrictions. However,

72

in more complex enviroments there was greater species richness according to the foraging

73

horary and greater foraging time amplitude. These results show that for both temperature and

74

vegetation structure influence the ant’s foraging activity, however in the presence of the

75

vegetation fator, the temperature factor become less important, thus confirming our

76

hypotheses.

77
78
79

Key words: Habitat’s Complexity, Brazilian Cerrado, Niche Parition, Complex Networks,
Competition
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80

INTRODUÇÃO

81
82

De certo caracterizar e delimitar uma comunidade gera dados sobre a

83

biodiversidade tanto para a ciência pura quanto para a ciência aplicada (Begon et al.

84

2007; Riklefs et al. 2003). Uma comunidade pode ser descrita com base em sua

85

composição através da listagem de espécies (Begon, 2007). A descrição dos arranjos das

86

populações componentes, como elas interagem e como novas propriedades emergem

87

dessas interações, são fundamentais para o entendimento da estrutura das comunidades

88

(Pianka 1973). Assim como variações temporais de abundância das populações e os

89

processos geradores dessas variações descrevem sua dinâmica (Begon, 2007). Há ampla

90

bibliografia demostrando que em ambientes distintos, as comunidades apresentam

91

padrões diferentes de composição, estrutura e dinâmica (August 1983, Andersen 1986,

92

Ribas et al. 2003, Lassau and Hochuli 2004, Ossola et al. 2015)

93

O número de populações em uma comunidade é influenciado pelo número de

94

nichos realizados, que refletem a heterogeneidade estrutural da vegetação (Santos et al.

95

2007, Santos et al. 2009). A teoria ecológica de comunidades prediz que quanto mais

96

heterogêneo for o ambiente, maior será a disponibilidade de recursos, e maior o número

97

de nichos realizáveis, por consequência maior será a riqueza de espécies (Macarthur and

98

Macarthur 1961, Bazzaz 1975). Essa heterogeneidade pode ser analisada através das

99

propriedades de um sistema de interesse ou pela variabilidade dos elementos que

100

compõe a paisagem deste ambiente (LI and Reynolds 1995). Dentre estes elementos, os

101

recursos vegetais são um importante fator de complexidade (Ribas et al. 2003). Suas

102

variações determinam a ocorrência e abundância das populações no espaço e sua

103

disponibilidade afeta processos ecológicos como competição, predação e a coexistência

104

entre as espécies (Bernstein 1975, Palmer et al. 2003, Michel and Adams 2009).
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Sendo os recursos vegetais fontes de alimento e abrigo, sua disponibilidade pode

106

se tornar um fator limitante (Young et al. 1997). Logo, indivíduos que exploram uma

107

mesma base de recursos limitados tornam-se competidores e podem defender recursos

108

através de comportamentos agonistas (Savolainen and Vepsalainen 1988, Blight et al.

109

2014). Dessa forma, populações componentes de uma comunidade apresentam

110

estratégias para maximizar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos das

111

interações interespecíficas (Kronfeld-Schor and Dayan 2003). Neste sentido, partição de

112

nicho tem se mostrado uma estratégia eficiente, visto que esta reduz a frequência de

113

encontro entre espécies potencialmente competidoras, permitindo que haja melhor

114

exploração dos recursos no ambiente, maior riqueza de espécies e maior estabilidade na

115

comunidade (Kronfeld-Schor and Dayan 2003).

116

Schoener (1974) definiu espaço, dieta e tempo como as principais dimensões do

117

nicho, sendo esta última um aspecto comumente estudado na estrutura de comunidades

118

e uma das dimensões do nicho comumente particionada por diversas espécies (Pianka

119

1973, Cerda et al. 1997, Santos and Presley 2010a, Carvalho et al. 2013). O

120

particionamento do nicho temporal pode ocorrer por restrições fisiológicas da espécie

121

(Fellers 1989, Cros et al. 1997, Lange et al. 2015), por janelas de recursos, sendo a

122

dinâmica da coleta de recursos guiada pelo próprio recurso (Carvalho et al. 2013) ou por

123

efeito de interações ecológicas entre populações (Kronfeld-Schor and Dayan 2003).

124

Em comunidades de formigas mecanismos ecológicos como competição e

125

restrições fisiológicas, inerentes à espécie, regulam as interações entre as espécies e por

126

consequência determinam a partição de nicho, inclusive no eixo temporal, dessas

127

comunidades (Wittman et al. 2010). Entretanto o tamanho do efeito que estes

128

mecanismos impõem sobre a estrutura dessas comunidades pode ser determinado pela

129

estrutura do ambiente. Devido a sua estreita relação com a fitofisionomia local, a
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composição das comunidades de formigas, bem como as propriedades que às estruturam

131

são determinadas pela estrutura do ambiente (Fagundes et al. 2015). Consequentemente

132

a dinâmica interna destas comunidades é alterada em resposta às variações ambientais.

133

Apesar disto, estudos de comunidade de formigas, frequentemente desconsideram a

134

dinâmica temporal e quando o fazem, estas são avaliadas em escalas sazonais (Pacheco

135

and Vasconcelos 2012, Silva et al. 2014, Lange et al. 2015).

136

Todavia, compreender a organização de uma comunidade em fina escala, tendo

137

como base seus aspectos principais (composição, estrutura e dinâmica), favorece a

138

compreensão dos mecanismos que regulam a estrutura da comunidade. Permitindo

139

ainda avaliar o papel funcional das espécies dentro da comunidade, bem como a

140

importância desta para manutenção e funcionamento do ecossistema local.

141

Neste estudo, avaliamos o padrão temporal de forrageamento de formigas em

142

áreas de cerrado, buscando verificar se a complexidade da vegetação seria um dos

143

fatores que dirigem o processo gerador do padrão de forrageamento. Temos por objetivo

144

testar duas hipóteses não excludentes. A primeira que, a complexidade do ambiente,

145

dada por sua estrutura vegetal, reflete numa maior complexidade das comunidades de

146

formigas associadas. Para esta hipótese, nossa predição é que com maior diversidade de

147

formas de vida vegetal, haja maior riqueza de espécies forrageando em cada turno de

148

forrageio especifico e que haja maior amplitude nos horários de forrageamento. A

149

segunda hipótese é que quão mais complexo for o ambiente, maior será sua influência

150

nos padrões temporais de forrageamento das formigas e por consequência, as relações

151

interespecíficas que estruturam as comunidades. Em se confirmando a hipótese,

152

esperamos que em ambientes com maior diversidade de formas de vida vegetal as redes

153

temporais apresentem (1) maior aninhamento, (2) maior conectância, (3) maior

154

robustez, (4) maior sobreposição e (5) menor especialização.
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MATERIAL E MÉTODO

156
157

Áreas de estudo

158

A pesquisa foi realizada na porção mediana da diagonal das formações Seca da

159

América do Sul, especificamente Fazenda Retiro (propriedade particular), situada no

160

município de Guanambi, sudoeste da Bahia (14°00'24.1"S/42°52'40.9"W). A localidade

161

apresenta um fragmento continuo de 800.000m2 de fitofisionomias do bioma Cerrado.

162

O Cerrado, ou savana brasileira, é o segundo maior bioma da América do Sul,

163

possui solo pobre em nutrientes e vegetação normalmente bastante variável, que vai

164

desde fitofisionomias de campo limpo, até áreas florestadas, havendo uma pluralidade

165

de fitofisionomias intermediarias entre esses Cerrado Campo Limpo, Cerrado Campo

166

Sujo, Cerrado Arbóreo (MMA, 2016).

167

Para testar nossas hipóteses de influência da estrutura da vegetação em aspectos

168

da estrutura das comunidades de formigas associadas, realizamos coletas em três

169

sistemas (Figura 1), com graus de complexidade crescente: a) O Cerrado Campo Limpo,

170

um tipo de vegetação predominantemente herbáceo, com raros arbustos e ausência

171

completa de árvores ; b) O Cerrado Campo Sujo, um tipo fisionômico exclusivamente

172

arbustivo-herbáceo, com arbustos e subarbustos esparsos cuja vegetação não apresenta

173

contínuos florestais, podendo apresentar árvores esparsas; e c) Cerrado Arbóreo,

174

fitofisionomia caracterizada por um sistema florestado contínuo com sub bosque e

175

lianas, denominado Mata tropical seca estacional semi decídua (Ribeiro & Walter,

176

1998).

177
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Delineamento experimental

180

Em cada fitofisionomia delimitamos três parcelas com 8.000m2 cada, totalizando

181

nove parcelas. Em cada parcela realizamos a contagem das formas de vida vegetal de

182

Raunkiauer, classificando-as em: Epífita (Ep), Fanerófitas (Fn), Caméfitas (Ch),

183

Hemicriptófitas (Hm), Criptófitas (Cr) (Raunkiaer 1934). Dados de abundância e

184

riqueza de formas de vida vegetal em cada parcela foram usados para classificar as

185

parcelas quanto a sua complexidade vegetal, assumindo que quão maior a diversidade

186

de formas de vida vegetal, maior a complexidade do sistema.

187

Em cada parcela foram instaladas 30 armadilhas de pitfall, distando 20 metros

188

entre si. As armadilhas ficavam dispostas em um arranjo de seis fileiras com cinco

189

pitfall’s em cada fila. Esse procedimento foi repetido em todas as fitofisionomias com 3

190

parcelas por sistemas.

191

A fim de avaliar o efeito da fitofisionomia na dinâmica de forrageio das

192

formigas, cada um dos pitfall’s ficavam abertos por 40 minutos a cada hora, com coleta

193

das formigas das 07:00 às 18:00 horas em intervalos pré determinados (07:00, 08:00,

194

09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00).

195

Os dados das formigas coletadas em cada ambiente por intervalo de hora foram

196

usados para gerar matrizes x/i e x/j de incidência e matrizes de abundância, usadas para

197

cálculos da estrutura da comunidade onde x é a espécie de formiga, i é a fitofisionomia

198

de coleta e j o horário de coleta.

199

Foram realizadas 99 horas de esforço amostral, 33 horas por parcela em turnos

200

de 11 horas. Adicionalmente, a cada hora foram coletados dados relativos às condições

201

físicas do tempo: temperatura e umidade.

202
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Análise estatística

204

Para caracterização dos sistemas quanto a sua complexidade realizamos uma

205

análise de variância (ANOVA), tendo a fitofisionomia como variável explicativa e

206

Riqueza e Diversidade de formas de vida vegetal como variável resposta. Utilizamos os

207

resultados obtidos da análise de variação para estabelecer um grau crescente de

208

complexidade entre as fitofisionomias do cerrado.

209

Utilizamos a abordagem de redes complexas para avaliar possíveis efeitos da

210

estrutura da vegetação na estrutura temporal de uso dos recursos. As matrizes formadas

211

pela presença de uma dada formiga (i) forrageando em um dado período de tempo (j)

212

foram usadas para mensurar as propriedades das redes encontradas: Conectância (C),

213

Aninhamento (NODF), Especialização (H2´) e Robustez da rede. A conectância é a

214

proporção de interações observadas em relação ao número total de possíveis interações

215

da rede. O aninhamento medido através do NODF, varia de 0 (indicando uma rede não

216

aninhada) até 100 (para redes completamente aninhadas), esta métrica é mais

217

recomendada porque evita o erro tipo I (Almeida-Neto et al. 2008). A especialização foi

218

calculada ao nível de comunidade usando o índice de especialização da rede (H´2). Este

219

índice é uma medida dimensional derivada do índice de Shannon e varia de 0 (extrema

220

generalização) até 1 (extrema especialização). A robustez avalia a tolerância de um

221

sistema a extinção de suas partes componente, baseia – se no fato de que se uma dada

222

fração de espécies de um guilda forem eliminados, um número de espécie de outra

223

guilda que dependem de suas interações se extinguirão. Essa métrica é de R=1, para um

224

sistema muito robusto no qual a maioria das espécies de uma guilda consegue

225

sobreviver, mesmo que uma grande fração de seus parceiros de interação sejam

226

eliminados. Inversamente R=0, consiste em um sistema frágil, em que mesmo se uma

227

fração pequena de espécies seja eliminada, as forças da interação entre os demais
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parceiros não se mantem, gerando uma extinção dos grupos. Para estas análises,

229

utilizamos o pacote “Bipartite” (Dormann et al 2008) do software R (R Development

230

Core Team, 2015), para construir os grafos bipartidos de cada área e para calcular os

231

valores das métricas das redes.

232

Para avaliar o grau de sobreposição temporal no nível de comunidade,

233

utilizamos o índice de Pianka com uma abordagem de modelo nulo e sistema Monte

234

Carlo. Para cada parcela montamos matrizes quantitativas (Formiga x horário de

235

forrageamento). O índice de Pianka, é simétrico e varia de 0 a 1, quando 0 (zero) indica

236

que o recurso foi usado por uma única espécie e 1 (um) indica que o recurso foi usado

237

por todas as espécies. As análises de sobreposição foram realizadas no software R,

238

pacote “EcosimR” (Goteli & Ellison, 2013).

239

Ao checarmos se havia correlação entre as variáveis abióticas encontramos que

240

temperatura e umidade estão negativamente correlacionadas, assim utilizamos para as

241

análises apenas a variável temperatura. Portanto, a fim de testar se as condições físicas

242

do ambiente influenciam na riqueza de espécies entre os diferentes tipos de sistemas,

243

realizamos correlações utilizando o Coeficiente de Pearson entre a riqueza de espécies

244

em cada fitofisionomia e a temperatura. O coeficiente de correlação de Pearson é uma

245

medida do grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas. Este coeficiente

246

varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, e

247

valores próximos a 1 ou -1 indicam relação linear perfeita positiva ou negativa. Quanto

248

mais distante do zero maior a associação linear entre as duas variáveis. O grau de

249

correlação foi testado usando o software R (R Development Core Team, 2015).

250

Para verificar se a riqueza de formigas é influenciada pelos horários de coleta ou

251

pela estrutura do ambiente, realizamos uma análise de regressão, tendo a temperatura de
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cada horário de coleta em cada sistema como variável explicativa e riqueza de espécies

253

de formiga de cada hora em cada sistema como variável resposta.

254
255

Adicionalmente utilizamos as tabelas contidas em Silvestre et. al (2013) para
definir o nicho trófico das espécies coletadas.

256

257

RESULTADOS

258
259

Complexidade do ambiente

260

As fitofisionomias de cerrado analisadas foram distintas em termos de

261

composição das formas de vida vegetal de Raunkier (Figura 2). A área de fitofisionomia

262

do cerrado Campo Limpo apresentou menor número de formas de vida (4), seguida pela

263

fitofisionomia Campo Sujo com 5 formas de vida e a fitofisionomia Arbórea com maior

264

número de formas de vida (6). O Cerrado Arbóreo apresentou maior riqueza (S) (f=5.3,

265

df=2, p<0,05) e diversidade (H´) de formas de vida vegetal (f=9,3; df=2; p<0.05). As

266

áreas de Cerrado Campo Limpo apresentaram baixa riqueza, baixa diversidade e a

267

maior homogeneidade de formas de vida vegetal entre as parcelas (Figura 2). As áreas

268

de Cerrado Campo Sujo apresentaram as maiores variações entre as parcelas, tanto em

269

termos de riqueza quanto em termos de diversidade de formas de vida (Figura 2).

270

Com base na diversidade de formas de vida vegetal estabelecemos o grau

271

crescente de complexidade para cada fitofisionomia do cerrado, onde Campo Limpo foi

272

classificado com baixa complexidade, Campo Sujo complexidade intermediária e

273

Cerrado Arbóreo com alta complexidade.
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Mirmecofauna associada

275

Foram coletados 7.072 indivíduos de formigas distribuídas entre 27 espécies, 15

276

gêneros e 6 subfamílias. Myrmicinae apresentou maior número de espécies coletadas,

277

(14sp - 52%), seguida por Formicinae (6sp - 22%), Dolichoderinae (4sp -11%),

278

Ponerinae (2sp - 7%), Pseudomyrmecinae (1sp - 4%) e Ectatominae (1sp - 4%). Os

279

gêneros mais representativos foram Pheidole (6sp), seguidos de Camponotus (3sp) e

280

Solenopsis (3sp). As espécies de maior ocorrência foram Dorymyrmex brunneus (2.019

281

formigas), Dorymyrmex bicolor (1.917 formigas), Forelius maranhaoensis (842

282

formigas) e Camponotus crassus (756 formigas).

283

A riqueza (S) e diversidade (H´) de espécies de formigas diferiu entre as

284

fitofisionomias (Tabela 1). O sistema Arbóreo foi o que apresentou maior riqueza de

285

formigas (23 espécies), seguido pelo sistema de Campo Sujo com 15 espécies e pelo

286

sistema Campo Limpo com 11 espécies. Todas as fitofisionomias amostradas

287

apresentaram ao menos uma espécie coletada exclusivamente naquele sistema, com

288

destaque às áreas Arbóreas, com 10 espécies coletadas exclusivamente naquela

289

fitofisionomia (Tabela 1).

290

A riqueza de espécie de formigas forrageando foi influenciada tanto pela

291

fitofisionomia (f=28.2, df=2, p<0.001) quanto pelo horário de coleta (f=7.5; df=10,

292

p<0.001). Entre os horários de coleta, o sistema Arbóreo sempre foi o que apresentou

293

maior riqueza de espécies de formiga forrageando (Figura 3).

294

As correlações indicaram que há um efeito negativo da temperatura na riqueza

295

de espécies de formigas por horário de coleta no cerrado Campo Limpo (r = -0.49;

296

df=30; p= 0.003) e no cerrado Arbóreo (r= -0.52; df=31; p = 0.001), com diminuição da

297

riqueza a medida que aumenta a temperatura do dia, contudo, não encontramos
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correlação entre riqueza e variáveis do tempo nas áreas de cerrado Campo Sujo (Figura

299

4).

300

Considerando a comunidade de modo geral, assim como as espécies comuns às

301

três fitofisionomias, foi observado que a amplitude dos horários de forrageamento foi

302

maior quão mais complexo foi o ambiente, com uma mesma espécie apresentando mais

303

horas de forrageio no sistema Arbóreo que no sistema de Campo Limpo, exceção das

304

espécies F. brasiliensis, F. maranhaoensis e D. brunneus, apresentando maior

305

amplitude nos horários de forrageamento nos sistemas mais simples.

306

A estrutura temporal de forrageio das comunidades de formiga nas três

307

fitofisionomias do Cerrado apresentou um padrão aninhado (Figura 5). Em média as

308

redes formiga/horário de forrageamento no sistema Campo Limpo apresentaram maior

309

grau de Aninhamento (NODF = 36,37 ± 7,5), Conectância (C= 0,45 ± 0,07) e

310

Especialização (H2´= 0,43 ± 0,06) (Tabela 1). De modo geral as redes apresentaram alta

311

robustez, sistema Campo Limpo (R= 0,79 ± 0,06), sistema Campo Sujo (R=0,76 ± 0,08)

312

e sistema Arbóreo (R=0,73 ± 0,80) (Tabela 2).

313

A sobreposição nos horários de forrageamento das formigas foi maior na

314

fitofisionomia do Cerrado Campo Limpo (Pianka = 0,49; p<0,05), seguida pelo Cerrado

315

Campo Sujo no qual a sobreposição foi mediana (Pianka = 0,30; p> 0,05) e pelo

316

Cerrado Arbóreo, sistema que apresentou menor grau de sobreposição nos horários de

317

forrageamento das formigas (Pianka = 0,29; P<0,05).

318

A fitofisionomia Campo Limpo apresentou uma complementaridade

319

temporal, com mais de 70% das espécies presente preferencialmente nas horas mais

320

frescas do dia (Figura 6). Apenas três espécies foram constantes ao longo do dia F.

321

maranhaoensis (72%), F. brasiliensis (69%) e D. brunneus (69%) (Tabela 1).
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Diferente dos sistemas de campo limpo no qual as populações de formigas

323

apresentaram padrão discreto de forrageamento temporal, com clara existência de

324

horários preferenciais, no sistema Campo Sujo e sistemas Arbóreos os padrões de

325

forrageamento foram difusos e dispersos ao longo do dia. No Cerrado Campo Sujo a

326

espécie Camponotus crassus apesar de pouco frequente (F=12%) se manteve constante

327

entre os diferentes horários (C=75%), em oposição Solenopsis substituta, a espécie de

328

maior frequência de ocorrência (F=28%), apresentou baixa constância (C=33%) (Tabela

329

2).

330

O sistema Arbóreo apresentou padrão temporal de forrageamento difuso (ao

331

longo do dia), exceção a Pheidole Radoszkowskii, que apesentou horários preferenciais

332

de forrageio (Figura 6). Camponotus crassus (C=87%) foi a espécies mais constante

333

seguida de Dorymyrmex bicolor (72,7%) que foi também a espécie mais frequente

334

(F=72,35%) (Tabela 1).

335

336

DISCUSSÃO

337
338

A idiossincrasia na estrutura das redes formigas-horários de forrageamento, pode

339

ser entendida por sua resposta aos fatores físicos do tempo. A temperatura, fator

340

explicativo dos horários de forrageamento neste e em vários outros estudos versando

341

sobre forrageamento de insetos sociais (Resende et al. 2001, Santos and Presley 2010b,

342

Sá 2013) é fortemente influenciado pela estrutura da vegetação, notadamente pela

343

presença de microclima derivado de sistemas arbóreos (Brito et al. 2012)

344

Em se considerando tanto a comunidade de modo geral quanto as espécies de

345

formigas comuns às fitofisionomias avaliadas, houve maior amplitude no horário de
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forrageamento das espécies no sistema Arbóreo. Esses resultados, associados as análises

347

de correlação entre temperatura e números de horas de forrageio e riqueza de espécie

348

por turno de coleta, dão robustez a aceitação da hipótese de que o sistema florestado

349

oferece micro clima mais propenso à forrageamento das formigas. Na Figura 6 as

350

matrizes de ocorrência das espécies de formigas mostram que no sistema arbóreo há um

351

efeito bem menor da temperatura sobre o forrageamento de formigas, reforçando nossa

352

hipótese que nos ambientes mais complexos o fator estrutura da vegetação ganha

353

importância na estruturação das comunidades.

354

A maior amplitude de horários de forrageamento encontrada no sistema de

355

Cerrado Arbóreo (Figura 6), pode ser explicada pela presença de extratos vegetais

356

distintos, que favorece o sombreamento e diminuição da incidência e reflexão de raios

357

solares no solo. Resultados semelhantes foram encontrados por Santos et al (2009), que

358

avaliou presença de vespas em áreas de Caatinga. Para aqueles autores o microclima

359

gerado pela vegetação arbórea torna aquele ambiente mais atrativo. Estudos mostram a

360

importância do extrato arbóreo na redução da temperatura do solo (Pezzopane et al.

361

2002). De fato, Vilani et al. (2006) demonstram que em áreas de Cerrado Amazônico as

362

temperaturas são inferiores a outras áreas de Cerrado não Arbóreo, variando tanto entre

363

áreas distintas quanto entre as estações.

364

Uma outra explicação seria o maior número de nichos realizáveis presentes nos

365

sistemas mais complexos, visto que sistemas Arbóreos possuem maior número de

366

extratos vegetais, e por consequência, potencial para suportar uma fauna mais diversas,

367

com horários de forrageamento distinto entre as espécies presentes.

368
369

Os resultados obtidos para essa fitofisionomia corroboram a teoria ecológica e
nossas predições para este estudo.

A amplitude no horário de forrageio pode ser
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entendida como resultado da presença de extratos vegetais distintos. Esse efeito pôde

371

ser visto no forrageamento de D. bicolor que em condição de escassez de recursos

372

vegetais (sistema Campo Limpo), teve seu horário de forrageio restrito a períodos de

373

menores temperaturas. Em contrapartida sua presença em ambientes com maior

374

variação de extratos vegetais se manteve constante ao longo do dia. Condição similar foi

375

encontrada para os horários de forrageio de Camponotus crassus, espécie também

376

dominante no sistema Arbóreo.

377

De fato, espécies dominantes são menos tolerantes ao calor, seu tempo de

378

forrageio fica restrito a períodos de baixas temperaturas (Retana and Cerdá 2000),

379

porém o aumento na amplitude do horário de forrageamento dessas formigas, como

380

ocorrido no sistema Arbóreo, pode gerar uma redução na riqueza e na abundância das

381

demais espécies. Apesar de alguns estudos afirmarem que a presença de espécies

382

dominantes reduz a riqueza dentro das comunidades (Andersen 1992, Parr 2008), no

383

sistema Arbóreo isso não foi detectado, possivelmente devido a maior disponibilidade

384

dos nichos. Um estudo analisando padrões de dominância e co-ocorrência de

385

comunidades ricas em espécie, demonstrou que a presença das espécies dominantes

386

neutraliza o efeito das espécies subdominantes em espécies subordinadas, gerando

387

maior riqueza na comunidade (Arnan et al. 2011). Essa dinâmica de co-ocorrência e

388

dominância interespecífica possivelmente explica os padrões de forrageamento da

389

comunidade de formigas do sistema Arbóreo, onde mesmo havendo dominância de

390

poucas espécies sob o recurso (tempo) a comunidade manteve-se rica em espécie.

391

A presença de C. crassus e D. bicolor, espécies centrais na rede, portanto

392

dominantes, pode ter causado uma redução na abundância das demais espécies, que por

393

apresentarem menor constância sobre o recurso (tempo), comporam a periferia da rede.

394

Essa condição além de refletir uma maior interação destas espécies com o recurso é um
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indicativo de dominância sobre o recurso (Dáttilo, Sánchez-Galván, et al. 2014). A

396

diferença entre espécies centrais e periféricas reflete uma diferença na habilidade

397

competitiva, mostrando que a competição pelo monopólio no uso dos recursos mantém

398

os padrões de aninhamento na comunidade de formigas deste sistema (Dáttilo, Díaz-

399

Castelazo, et al. 2014)

400

Considerando ainda os resultados da ferramenta de redes, o sistema Arbóreo

401

apresentou menor grau de aninhamento e conectância, consequentemente menores

402

foram os padrões de co-ocorrência entre as espécies e menor é a estabilidade da rede.

403

Logo, a estrutura temporal de forrageamento da comunidade de formigas é mais

404

susceptível a eventos estocásticos (Bastolla et al. 2009). Além disto, o padrão difuso dos

405

horários de forrageamento e a baixa sobreposição de nicho temporal encontrados para o

406

sistema Arbóreo, sustentam nosso argumento de que a estrutura temporal da

407

comunidade de formigas neste sistema, está estruturada com base na hierarquia de

408

dominância entre espécies.

409

Da mesma forma, a presença do maior número de formigas forrageando apenas

410

em horários de temperatura mais amenas do dia, encontrada no sistema Campo Limpo,

411

pode ser explicada pela ausência de extrato arbóreo, sendo essa ainda umas das

412

possíveis explicações para o forrageamento das formigas ter sido mais discreto nesse

413

ambiente. Essa distinção nos horários de forrageamento é um indicativo de que há na

414

comunidade de formigas uma complementaridade temporal e uma possível

415

especialização em relação aos horários de forrageamento. A presença e abundancia de

416

F. maranhaoensis e F. brasiliensis em horários de altas temperaturas e das demais

417

espécies em horários de temperatura mais brandas reflete o maior grau de especialização

418

encontrado nas redes temporais desse sistema, assim como a maior sobreposição dada

419

pela análise de nicho. Isso reforça nosso argumento de que há nessas comunidades
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complementaridade de nicho temporal e especialização, pois mesmo rede onde mesmo

421

onde há complementaridade (como ocorrido neste sistema), espécies podem ser

422

altamente redundante dentro de suas especializações, gerando alta sobreposição

423

(Blüthgen and Klein 2011).

424

O padrão de forrageio encontrado no sistema menos complexo, pode estar

425

associada a tolerância térmica de cada espécie, em ambientes com significativa variação

426

de temperatura ao longo do dia, como no Cerrado, a tolerância térmica pode ser o

427

resultado de especialização fisiológica para diferentes faixas de temperatura

428

(Bestelmeyer 1997, Cerda et al. 1998, Bestelmeyer and Wiens 2001). Essa

429

especialização pode também refletir pressões competitivas entre as espécies por

430

recursos escassos, pois grande parte das formigas encontradas neste sistema pertencem a

431

nichos tróficos similares (Silvestre et al. 2003) utilizando portanto os mesmos recursos

432

ambientais.

433

Uma mostra de que não somente fatores ambientais (complexidade vegetacional

434

e temperatura), mas também requerimentos inerentes às espécies influenciam nos

435

horários de forrageamento é o padrão apresentado por espécies do gênero Forelius.

436

Estas espécies, mesmo em ambientes mais complexos, onde há maior disponibilidade de

437

recursos e melhores condições micro climáticas, mantiveram-se ativas sempre em

438

horários de maiores temperaturas.

439

Além disso, neste sistema a estrutura temporal da comunidade apresentou-se tão

440

aninhada quanto nos sistemas mais complexos, além de maior grau de conectância,

441

indicando maior coexistência entre as espécies e maior estabilidade temporal,

442

consequentemente alta robustez. Em virtude disto, a estrutura temporal das

44
443

comunidades apresenta-se menos susceptíveis a eventos estocásticos, podendo ser

444

modificada por eventos direcionais (Blüthgen and Klein 2011)

445

Dessa maneira podemos inferir que há diferenças em termos de contribuição das

446

espécies na manutenção interna da comunidade neste sistema. F. maranhaoensis e F.

447

brasiliensis atuaram como “espécies chaves” na estruturação temporal, sua presença em

448

horários de temperaturas elevadas manteve a coesão e a robustez da rede. Isso aumenta

449

sua importância em termos de serviços ecossistêmicos. Em associações mutualistas, por

450

exemplo, além de conferir maior tempo de proteção contra herbívora, podem interagir

451

com espécies de plantas que são atendidas por parceiros que apresentam baixa

452

tolerância térmica, quando estes não estão ativos (Fitzpatrick et al. 2014).

453

No cerrado Campo Sujo, intermediário entre o Campo Limpo e o sistema

454

Arbóreo, a temperatura influenciou menos que nos sistemas mais extremos, visto que a

455

temperatura influencia negativamente a riqueza de formigas no sistema Campo Limpo e

456

Arbóreo, mas não explica na situação intermediaria do Campo Sujo. Isso reforça o

457

argumento de que o sistema florestado oferece micro clima mais propenso ao

458

forrageamento das formigas.

459

No sistema do cerrado Campo Sujo, o padrão de forrageio foi difuso, com

460

diversas espécies ativas em diferentes horários do dia entre as parcelas. A combinação

461

de três fatores distintos (temperatura, disponibilidade de recursos e competição) pode ter

462

contribuído para que isso ocorresse. Primeiro, a pressão imposta pelo fator temperatura

463

pode ter sido atenuado, pois não encontramos uma correlação entre a temperatura e a

464

riqueza de espécies para esta fitofisionomia, visto que a temperatura é quem

465

determinada quando uma espécie vai estar ativa e por quanto tempo (Wittman et al.

466

2010). Associado a isso, pode ter havido uma redução da pressão competitiva neste
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sistema, pois as espécies não foram constantes e todas elas apresentaram baixa

468

frequência de ocorrência. Outro fator importante é que, diferentemente das espécies

469

coletadas em ambientes menos complexos, as espécies coletadas nesse sistema

470

pertencem a nichos tróficos distintos (omnívoras, detritívoras, coletora de exudados,

471

predadora generalistas, necrófagas) (Silvestre et al. 2003). Possivelmente a redução de

472

ambas pressões, favoreceu um ambiente intermediário que possibilitou uma distribuição

473

difusa das espécies ao longo do dia

474

As análises de rede e de sobreposição de nicho dão suporte ao nosso argumento,

475

visto que em ambas o sistema Campo Sujo obteve valores intermediários para as

476

métricas avaliadas, em face aos demais sistemas. Dessa forma, podemos inferir que há

477

nesses ambientes uma condição intermediária entre os fatores que regulam a atividade

478

de forrageamento do sistema Campo Limpo e do sistema Arbóreo, reforçando nosso

479

entendimento do efeito do extrato arbóreo nos horários de forrageamento.

480

Segundo nossos resultados podemos inferir que a temperatura é o fator que

481

responde pela atividade de forrageamento em ambientes abertos, sendo as restrições

482

fisiológicas, dadas pelos limites de tolerância aos fatores abióticos de cada espécie, o

483

mecanismo que explicaria os horários de forrageio de formigas nesses ambientes.

484

Afirmamos ainda que em ambientes onde há maior presença de estratificação vegetal,

485

portanto maior influência do fator vegetação, a temperatura tem menos importância na

486

atividade forrageamento das formigas, assim a estrutura temporal nesses ambientes é

487

regulada pelas interações competitivas entre as espécies.

488

Nossos dados deixam claro e com muita robustez que temperatura e

489

complexidade vegetacional influenciam na estrutura temporal de forrageamento de

490

formigas, entretanto, em sistemas mais complexos o fator vegetação ganha em

46
491

importância reduzindo os efeitos e a importância do fator temperatura na estrutura da

492

comunidade.

493
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Figura1. Imagens das fitofisionomias do Cerrado estudadas. Campo Limpo (A); Campo

846

Sujo (B); Cerrado Arbóreo (C).
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Figura 2. Riqueza e Diversidade de formas de vida vegetal variando de acordo com
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cada fitofisionomia do Cerrado. Campo Limpo (baixa complexidade), Campo Sujo
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(complexidade média), Cerrado Arbóreo (complexidade alta).
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Figura 3. Riqueza de formigas por horário de coleta entre as três fitofisionomias do
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Cerrado.
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Figura 4. Correlação de Pearson entre riqueza de formigas e temperatura em cada

886

sistema estudado. Campo Limpo (A) (r = -0.49; df=30; p= 0.003); Campo Sujo (B) (r= -
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0.10; df=31; p = 0.548), Cerrado Arbóreo (C) (r= -0.52; df=31; p = 0.001).
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Figura 5. Redes de variação temporal da atividade de forrageio nas comunidades de
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formigas Cerrado. A esquerda em preto os horários de Forrageamento e a direita em
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azul as espécies de formigas (O Código de cada formiga está disponível na Tabela 1).
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Figura 6. Matrizes de ocorrência das espécies de formigas nos 11 intervalos de hora de

903

coleta em cada fitofisionomia do cerrado. Cerrado Campo Limpo (A); Campo Sujo (B),

904

Cerrado Arbóreo (C), (O Código de cada formiga está disponível na Tabela 1).
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905

TABELAS

906
907

Tabela 1. Valores de abundância de indivíduos (Abund), Frequência de ocorrência (Freq) e Constância (Const) de espécies em cada

908

fitofisionomia do Cerrado.

ESPÉCIES

CÓDIGO

CAMPO LIMPO

CAMPO SUJO

CAMPO ARBÓREO

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

Azteca sp1

F1

-

-

-

-

-

-

1

0,03

3

Blepharidatta canops

F2

-

-

-

-

-

-

24

0,9

24,2

Brachymyrmex admotus

F3

17

0,59

27,2

1

0,1

3

2

0,7

3

Brachymyrmex heeri

F4

-

-

-

-

-

-

2

0,7

6

Camponotus cameranoi

F5

-

-

-

-

-

-

54

2,12

3

Camponotus crassus

F6

-

-

-

136

12

75

101

3,97

87

Camponotus melanoticus

F7

-

-

-

-

-

-

1

0,03

3

Cephalotes pusillis

F8

-

-

-

2

0,2

3

-

-

-

Crematogaster victima

F9

36

1,26

45,4

54

4,6

24,2

2

0,07

3
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ESPÉCIES

CÓDIGO

CAMPO LIMPO

CAMPO SUJO

CAMPO ARBÓREO

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

Dinoponera quadriceps

F10

-

-

-

1

0,1

3

-

-

-

Dorymyrmex bicolor

F11

66

2,3

42,4

-

-

-

1837

72,35

75,7

Dorymyrmex brunneus

F12

1886

66

69,6

97

8,3

24,2

19

0,74

18

Ectatomma muticum

F13

5

0,17

9

123

10,5

27,2

5

0,19

6

Forelius brasiliensis

F14

278

10

69

26

2

27,2

5

0,19

9

Forelius maranhaoensis

F15

548

19

72

281

24

33,3

22

0,86

18

Kalathomyrmex emeryi

F16

4

0,14

6

-

-

-

-

-

-

Odontomachus bauri

F17

-

-

-

-

-

-

1

0,03

3

Pheidole diligens

F18

6

0,2

9

6

0,5

18,1

52

2,04

51,5

Pheidole fallax

F19

-

-

-

-

-

-

3

0,11

3

Pheidole fimbriata

F20

-

-

-

-

-

-

27

1,06

12

Pheidole meinerti

F21

-

-

-

18

1,5

24,2

25

0,98

45,4

Pheidole obscurithorax

F22

-

-

-

-

-

-

5

0,19

6
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ESPÉCIES

911
912

CAMPO SUJO

CAMPO ARBÓREO

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

Abund

Freq (%)

Const (%)

F23

2

0,07

3

73

6,2

30

100

3.93

45,4

Pseudomyrmex urbanus

F24

-

-

-

-

-

-

1

0,03

3

Solenopisis substituta

F25

-

-

-

332

28

33,3

-

-

-

Solenopsis globularia

F26

7

0,24

3

12

1

21,2

8

0,31

15,1

Solenopsis tridens

F27

-

-

-

12

1

21,2

242

9,53

12

Diversidade (H´)

910

CAMPO LIMPO

Pheidole radoszkowskii

Riqueza (S)

909

CÓDIGO

11

15

23

1,03

2,02

1,28
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913

Tabela 2. Métricas das redes temporais nas três fitofisionomias do Cerrado. Siglas P1,

914

P2, P3 representam as redes geradas para cada parcela.

915

Métricas

Campo Limpo

Campo Sujo

Cerrado Arbóreo

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

Aninhamento (NODF)

28,5

43,7

36,8

39,2

10,0

33,9

30,6

31,2

37,2

Conectância (C)

0,40

0,54

0,41

0,40

0,25

0,51

0,34

0,30

0,5

Especialização (H2´)

0,41

0,51

0,38

0,28

0,46

0,4

0,3

0,19

0,37

Robustez (R)

0,81

0,85

0,72

0,78

0,67

0,83

0,74

0,65

0,81

Sobreposição (%)

0,43

0,37

0,38

0,32

0,23

0,25

0,29

0,27

0,40

Compl. funcional

196

1006 1164

172

33

720

321

711

1259
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✓

Continuous line numbers

✓

Double-spaced lines

✓

A title page and abstract in the main document

✓

A main document in a doc, docx, rtf, or tex (converted to PDF for review) file

type
✓

Tables in a Word document (we cannot accept Excel files, unless they are

supplementary files)
✓

Figure and table legends in the main document

✓

All coauthors entered into the online review system (email addresses required)

Please note there are more formatting guidelines for revised versions, as those are closer
to being accepted (see the Revised Versions section of these author instructions).
Article types and lengths
• Research article: No limit (under 7500 words recommended)
• Review: No limit
• Forum: No limit
• Letter to the Editor: 2,000 words or less
For explanations of the different article types, please see the Article Types section of
these author instructions.
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• English. A second abstract in a second language is permitted. Authors are responsible
for the accuracy of non-English abstracts.
• Manuscripts with poor English that would not be understandable for reviewers will be
withdrawn before review. Those authors are encouraged to pursue English-language
assistance from a native speaker or editing service before resubmitting their paper.
Having a paper in good English makes it easier for editors and reviewers to focus on the
scientific merits of the paper. For more information on language editing, please see the
Language Editing section of these author instructions.
Acceptable file types
• Main document: doc, docx, rtf, tex
• Tables: Editable tables at the end of the main document. xls and xlsx files are not
accepted (except as supplemental files)
• Figures: tif (preferred), eps (preferred), rtf, doc/docx, ppt/pptx, pdf, ps, psd, ai, gif, png
• Supplemental files: Most file types accessible to users. Extremely large files should be
uploaded in a third-party repository.
Page charges
In order to publish in EE, authors are required to pay page charges or an Open Access
fee. ESA members are exempt from page charges and receive a discount on the Open
Access fee. For more information, including pricing, please visit the Charges and
Licensing page.
Plagiarism and text recycling
All submitted papers are evaluated for excessive direct copying through CrossRef’s
Ithenticate service. Papers should be written in the authors’ own words. Direct copying
of sentences or paragraphs, even if the original source is cited or if it is your own
previous work, is unacceptable (although some overlap is expected in materials and
methods). For more information, please see the Publication Ethics section of these
author instructions.
Crossref Funding Data Registry
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In order to meet funder requirements, authors are required to name their funding
sources, or state if there are none, during the submission process. For further
information on this process or to find out more about the CHORUS initiative, please
click here.
Previous rejections
Papers that have been rejected from one ESA journal cannot be resubmitted to any other
ESA journal. Papers that have been withdrawn can be resubmitted to the same journal
or another ESA journal. Authors whose papers have been rejected are entitled to appeal
their rejection to the journal’s editorial board. More information on the appeals process
can be found on the Journal Policies page.
Statistics and sample size
Statistics should be fully reported (i.e., F-value, both degrees of freedom [treatments
and replicates], and exact P-value [unless it's less than 0.001]). Furthermore, the paper
will be withdrawn if Duncan’s Multiple Range Test is used for papers that do not deal
with plant resistance. For more information on statistics, please see the Statistics section
of these author instructions.

Papers that have insufficient sample sizes (e.g., only a single year of data collected at
one location for either insect surveys, pesticide studies, or other field data) are
immediately withdrawn. The duration and size of trials/sampling must be biologically
significant.
Plant extract papers
For papers that test the efficacy of plant extracts or other compounds on control or
behavior modification of insects, the concentrations of the chemical constituents must
be listed.
Personal communications
Personal communication citations should be accompanied by a letter from the person
being cited giving permission to use him or her as a citation and verifying the claim
being cited. This letter should be uploaded as a supplementary file.
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Abbreviations
Abbreviations should be used sparingly. Standard abbreviations for measurements
according to Scientific Style and Format, 8th edition, are acceptable, as well as common
abbreviations that improve the readability of a manuscript (e.g., DNA, PCR). All other
abbreviations used should be defined at the first use.
Publication Ethics
EE is committed to ethical behavior in all aspects of scholarly publishing. Please ensure
your paper meets the following ethical criteria:
• The author list is complete and correct. Please see the Journal Policies page for
authorship information and policies.
• No portions of text are directly copied from other sources, including one’s own
previous papers (although some overlap is tolerated in materials and methods). Direct
quotes should be placed in quotation marks. All manuscripts undergo a plagiarism test
before they are sent out for review.
• The data have not been published elsewhere. Data published in another paper,
including in a paper in another language, may not be published again. If portions of data
published previously are being used, the author must provide explicit written consent
from the publisher of the previous paper to reuse the data.

Experimental Ethics
Research published in EE must adhere to minimal ethical and compliance requirements
for medical, veterinary, and wildlife conservation research. Medical entomology
research may include human subjects and/or domestic and wild animals and therefore
requires that authors reference compliance protocols to indicate adherence to federal,
state, and local regulations, permits, and authorizations. International authors should
reference similar compliance documents from their government and/or institution.
Listed below is a minimal series of basic requirements requested from USA and
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international researchers to be included, as needed, within an ethical section positioned
in the Materials and Methods section of each manuscript:
Biological Use Authorization (BUA). Surveillance, epidemiological, and experimental
infection studies with pathogens require containment for diagnostics and culture
depending upon the virulence of the organism and the risk of vectorborne, contact,
and/or aerosol transmission. Descriptions of appropriate containment for different
biosafety levels can be found
here: www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/BMBL5_sect_IV.pdf.
A search engine and database to determine the Risk Group of the organism[s] concerned
can be found at http://www.absa.org/riskgroups/index.html
Researchers should report their institution’s required compliance review and approved
containment level BUA protocol for the pathogen(s) or arthropods used.
Institutional Review Board (IRB) compliance. Use of human subjects in research must
be approved by IRB committees adhering to US Department of Health and Human
Services guidelines (http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/index.html). Each
organization may have different interpretations of guidelines required for human subject
activities which may range from surveys, house entry for arthropod collection, use of
humans to feed arthropods, use of humans as bait for sampling host-seeking insects, test
subjects for candidate repellents, etc.1
Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) compliance. Use of animals in
research must adhere to protocols meeting minimal ethical requirements for collection,
maintenance, and experimental procedures. Research done within the USA or funded by
USA agencies must adhere to requirements described by the US National Institutes of
Health (http://grants.nih.gov/grants/olaw/tutorial/iacuc.htm), and these protocols should
be appropriately referenced.
Sampling wildlife. Most countries and states/provinces/districts require permits to
collect vertebrate animals and some insects for research purposes. This is especially true
for migratory species, such as birds, where international agreements are in place; for
example, see permitting requirements for collecting and banding birds in North America
(http://www.pwrc.usgs.gov/bbl/homepage/permits.cfm).
An example of state permits required for taking or trapping and release of wildlife
within California can be found at (https://www.wildlife.ca.gov/Licensing/Directory).
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Additional permits may be required for sampling on wildlife refuges or nature
conservatory properties. Reference to these permits should be required to ensure
sampling was done in compliance with regional oversight, especially for endangered or
threatened species.

Transport and release of organisms. With the increasing use of genetically modified
arthropods for population or pathogen control, medical entomologists must adhere to
correct oversight governing production and release. The US Department of Agriculture
has strict requirements for the transport and/or release of organisms as well as
experimental use permitting for applications of experimental compounds for arthropod
control (http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/resources/permits).
The Biotechnology Quality Management System (BQMS) Program within the USDA
helps organizations, including small businesses and academic researchers, analyze the
critical control points within their management systems to better maintain compliance
with the APHIS regulations (7 CFR part 340) for the import, interstate movement, and
field release of regulated genetically engineered (GE) organisms.
1

Aultman, K. S., E. D. Walker, F. Gifford, D. W. Severson, C. B. Beard, and T. W.

Scott. 2000. Managing risks of arthropod vector research. Science 288: 2321-2322.
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was exercised, this information must be disclosed in a statement immediately following
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anonymous reviewer for comments and will edit it for style and appropriate language
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Vector-Host Interactions in Disease Transmission. National Conference of the
Entomological Society of America,10 December 1985, Hollywood, FL. Miscellaneous
Publication 68. Entomological Society of America, Lanham, MD.

Theses/Dissertations
James, H. 2001. Thesis or dissertation title. M.S. thesis or Ph.D. dissertation, University
of Pennsylvania, Philadelphia.

Software
SAS Institute. 2001. PROC user's manual, version 6th ed. SAS Institute, Cary, NC.
Online Citations
Reisen, W. 2001. Title. Complete URL (protocol://host.name/path/file.name) and/or
DOI (Digital Object Identifier)
Tables
• Tables should be editable tables in a Word document.
• If a table continues on more than one page, repeat column headings on subsequent
page(s).
• All columns must have headings.
• Leave no space between lowercase letters and their preceding values (e.g., 731.2ab).

79

• Do not footnote the title—use the unlettered first footnote to include general
information necessary to understand the title (e.g., define terms, abbreviations, and
statistical tests).
• Use approved abbreviations or abbreviations already defined in the text and define
others in the general footnote.
• Use the following abbreviations in the body or column headings of tables only: amt
(amount), avg (average), concn (concentration), diam (diameter), exp (experiment), ht
(height), max (maximum), min (minimum), no. (number), prepn (preparation), temp
(temperature), vs (versus), vol (volume), wt (weight) Jan (January), Feb (February), Mar
(March), April, May, June, July, Aug (August), Sept (September), Oct (October), Nov
(November), and Dec (December).

Figures
• Figures should be at least 300 dpi, or 600 dpi for line graphs.
• The quality in which figures are submitted is the quality in which they will print—
please ensure figures are high quality.
• The following file types of figures are accepted: tif (preferred), eps (preferred), rtf,
doc/docx, ppt/pptx, pdf, ps, psd, ai, gif, png.
• Figures should be prepared in CMYK color.
• Maximum height: 240 mm.
• Maximum width (one-column figure): 82 mm.
• Maximum width (two-column figure): 171 mm.
All authors are required to pay additional charges for color figures. Authors may elect to
publish in grayscale in print and in color online for no charge.
• For more information on preparing figures, see OUP’s Author Resource Centre
on figures.
Supplemental Material
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Supplemental Material may be submitted in the form of one or more files to accompany
the online version of an article. Such material often consists of large tables, data sets, or
videos that are not possible or convenient to present in print media. Supplemental
Material represents substantive information to be posted on the ESA journal website
that enhances and enriches the information presented in the main body of a paper;
however, the paper must stand on its own without the need for the reader to access the
supplemental information to understand and judge the merits of the paper. All
Supplemental Material must be provided at the time of manuscript submission and will
be distributed to reviewers as part of the normal peer-review process. It will not be
edited during production and will be published as submitted.

Supplemental Material should be:
• Referenced in the body of the main paper (e.g., Supp. Table S1), where a link will take
the online reader to the file.
• Be labeled with an appropriate title and caption.
• Citations for any literature referenced within a Supplemental Material file should be
listed in a References Cited section at the end of the file, even when a citation is
duplicated in the main body of the paper.
• Videos should be kept to a reasonable size to facilitate downloading by readers.
Statistics
All data reported (except for descriptive biology) must be subjected to statistical
analysis. Results of statistical tests may be presented in the text, in tables, and in figures.
Statistical methods should be described in Materials and Methods with appropriate
references. Descriptions should include information such as sample sizes and number of
replications. Only t-tests, Chi square, and analyses of variance require no citation. Cite
the computer program user's manual in the References Cited.
Probit/logit
When presenting results of probit/logit analysis, the following columns should be
included in tables in the following order (left to right); n, slope + SE, LD (or LC) (95%
CL), and chi-square. When a ratio of one LD versus another is given, it should be given
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with its 95% CI. Statistical tests to show what model best fits data intended to estimate
the 99.9986% level of effectiveness should be presented to justify use of any model,
including the probit model. Thus, we do not recommend use of the Probit 9 without
tests to show that the probit model fits the data.
Analysis of Variance or t-test
When presenting the results of analysis of variance or a t-test, specify F (or t) values,
degrees of freedom, and P values. This information should be placed in parentheses in
the text. Example: (F = 9.26; df = 4, 26; P < 0.001). If readability of the text is affected
by the presence of repeated parenthetical statistical statements, place them in a table
instead.
Regression
In regressions, specify the model, define all variables, and provide estimates of
variances for parameters and the residual mean-square error. Italicize variables in
equations and text.
Variance and sample size
Include an estimate of the variance (or standard error) and sample size for each mean
regardless of the method chosen for unplanned multiple comparisons. The use of
Duncan's Multiple Range Test (DMRT) is not acceptable as a mean separation test as it
was designed to be a very liberal test intended to find even minor differences in
resistance between plant lines used for breeding.
Model Analysis, Guidelines, Equations, and Computer Code
Model Analysis
At the beginning of the manuscript, authors should state clearly the goals of their model
construction and analysis. Evaluation by reviewers depends upon these goals and the
type of model. Authors should attempt to describe the main conclusions, limitations,
and sensitivity of results to assumptions. For stochastic models, describe the variability
in the results.
Modeling Guidelines
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The following guidelines pertain to any mathematical model calculated for purposes
other than statistical analysis.
• Authors must adequately describe both model structure and model analysis.
• Authors must explain and justify original equations and computer programs or justify
the selection of a published software package used in the computation of models.
• Model structure and steps in the analysis must be described in the Materials and
Methods section.
• Without presenting extensive computer code, the text must permit an understanding of
the model that would allow most mathematically inclined scientists to duplicate the
work.
• Present all equations that represent the biology of the system being modeled.
• Unless their derivation is self-evident, show how the equations were derived and
mention the underlying assumptions.
• Express how the equations are solved over time and space.
• Provide references for standard techniques (e.g., matrix manipulation, integration).
• Define all variables and parameters in each equation and describe their units (e.g.,
time, space, and mass).
• In the Materials and Methods or Results section, present the range of parameter values
included in the model, and describe the uncertainty in or range of validity of these
values.
Equations
Consult Mathematics into Type for correct formatting of equations and mathematical
variables. Italicize all mathematical variables.
Validation or Testing of Model Results
Data used for validation must be independent of data used to build or calibrate the
model. Authors must state why the model did not require testing (e.g., theoretical
study), why it cannot be tested (e.g., lack of data), or how it was tested.
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Structure of Computer Code
For models solved or simulated by computers, mention the programming language and
computer used. Describe the important numerical methods used in calculating the model
(e.g., integration and random number generation). Mention how the program's logic and
algorithms were tested and verified. When published software is computed, provide a
reference and state which procedures were used. Discuss in any section of the
manuscript the limitations of the published software. Original computer programs
should be made available at the request of reviewers and readers.
Gene Sequencing
• Inclusion of a GenBank/EMBL accession number for primary nucleotide and amino
acid sequence data is required.
• Sequences from new species and new genes must indicate the proportion of the gene
sequenced and should include data from both strands.
• The accession number may be included in the original manuscript or the sequence may
be provided for review and an accession number provided when the manuscript is
revised.
Datasets Deposited in Third-Party Repositories
EE encourages authors to submit complete datasets behind the paper to a third-party
repository. Datasets deposited in third-party repositories should be cited in the
references of a paper. Dataset citations can be inserted into a paper at any point until the
proofs have been returned.

ESA journals are integrated with Dryad (www.datadryad.com), an online data
repository. Upon submission, authors will be sent a link to easily deposit the full
dataset(s) behind their research in Dryad. Datasets deposited in Dryad are given unique
DOIs, linked to the corresponding paper, and are available to be reviewed by subject
editors of the journal upon request. Depositing data in Dryad is optional.

If you would like your paper to link to the dataset, data should be deposited prior to
acceptance. Authors are required to pay Dryad for depositing data, but this fee is only
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charged if a paper is accepted. ESA members are eligible to request one of a limited
number of waivers of the deposit fee. Please contact the ESA editorial office
(pubs@entsoc.org) to request a waiver.
Language Editing
Many manuscripts are withdrawn without review because the English language is not
good enough to be sent to reviewers. For authors whose primary language is not
English, we suggest having the paper edited by an English-speaking colleague or
professional editing service prior to submission. For a professional editing service, ESA
journals have a partnership with the Charlesworth Group, whereby ESA authors receive
a 10% discount on editing services. The discount is automatically applied if authors
follow the hyperlink above.
Immutable Advance Access
EE publishes articles online ahead of inclusion in an issue via OUP’s Advance Access.

In order to comply with the requirements of the International Commission on
Zoological Nomenclature (ICZN) with regard to nomenclatural works, ALL articles
published by ESA’s journals, regardless of whether they include nomenclatural
information, will be immutable; this means that no changes will be allowed to any
article without the publication of an erratum clearly stating the changes that have been
made. Therefore, it is the responsibility of the authors to carefully check their proofs for
accuracy, and to notify the publisher of any changes that are necessary prior to Advance
Access publication.
Revised Papers
For revised papers, we have a few more formatting requirements than we do for new
submissions, to ensure the paper is ready for publication if it is accepted.
Response to reviews
Provide a document listing how you changed your manuscript in response to each point
mentioned by the reviewers. If you did not implement a change suggested by a
reviewer, please explain why.
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Style
For any matters of editorial style not covered in these author guidelines, ESA journals
adhere to the Council of Science Editors (CSE) Style Guide.
Figures
• Figures should be at least 300 dpi, or 600 dpi for line graphs.
• Maximum figure height: 240 mm.
• Maximum width (one-column figure): 82 mm.
• Maximum width (two-column figure): 170 mm.
• The quality in which figures are submitted is the quality in which they will print—
please ensure figures are high quality.
• Each figure should be submitted as an individual file. Please do not copy and paste
them into the main document.
• The following file types of figures are accepted: tif, eps, rtf, doc/.docx, ppt/pptx, pdf,
ps, psd, ai, gif, png.
• Figures should be prepared in CMYK format (not RGB).
• For more information on preparing figures, see Oxford University Press’s Author
Resource Centre on figures.
References
ESA journals use “Environmental Entomology” style in EndNote, or “Journal of
Medical Entomology” style in Reference Manager. Please see the References section in
these author instructions for examples.
Measurements
Use metric units. English units may follow within parentheses if needed.
Nomenclature
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• Give full scientific name and authority at first mention of each organism (including
plants and non-insect animals) in the abstract and again in the text.
• Only use common names listed in the current ESA Common Names of Insects &
Related Organisms online database. Common names should be lowercase, except for
proper nouns and their derivations.

• When possible, please provide as much genetic and/or colony information available is
useful (for example, “Rockefeller colony of Aedes aegypti (L.)”). Including geographic
origin and generations in culture is also useful, but may not always be known and is not
required.
Submissions of Cover Photographs
ESA’s journals welcome submissions of insect photos for their covers. Photos must be
of living (not pinned) insects and must be submitted as high-resolution (300 dpi or
higher) image files. If you wish to crop your image to the exact dimensions of our
cover, the dimensions to use are W: 219 mm x H: 203 mm; however, photos that do not
match those dimensions can still be accepted. The insect species featured on the cover
of a given issue must be mentioned in the issue in question.
Photographers will be asked to give ESA one-time permission to use the photo on the
journal cover and will retain their copyright of the photo.
Submit photos to pubs@entsoc.org. If you have questions about submitting a
photograph for the cover, please contact ESA Director of Publications Lisa Junker
at ljunker@entsoc.org.

