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RESUMO

O crescimento das cidades e expansão das fronteiras urbanas vem acarretando na
diminuição dos ambientes naturais e na substituição da paisagem original por sistemas
antropizados. Como consequência do processo de crescimento imobiliário, ocorre a
fragmentação dos ambientes naturais e a perda de habitats. Muitas espécies apresentam
requerimentos de nichos que não os permitem sobreviver em uma matriz urbana, assim
os remanescentes da paisagem original constituem importantes refúgios/reservatórios da
biodiversidade. Visto a reconhecida efetividade de formigas como bioindicadores, este
estudo utiliza estes organismos como modelo para avaliar como a complexidade
vegetacional afeta as comunidades de formigas. Nossas hipóteses de trabalho são que:
(i) a riqueza de espécies de formigas é positivamente correlacionada com a
heterogeneidade vegetal e (ii) a composição das assembleias de formigas variam entre
unidades de paisagens de diferentes tamanhos. O estudo foi realizado no Parque da
Dunas, Salvador - Bahia. Neste, foi delimitado quatro categorias de ilhas vegetacionais
(Pequena, Média, Grande e Continua) onde foi amostrado a fauna de formigas e
analisado a estrutura vegetacional através da escala Raunkiaer. O efeito da diversidade
estrutural de plantas na comunidade de formigas foi analisado através de um modelo
linear geral (GLM) e a composição das espécies de formigas entre cada micro-habitat
foi analisado através do Procedimento de Permutação e Resposta Múltipla (MRPP).
Foram coletadas 69 espécies de formigas distribuídas em 31 gêneros e seis subfamílias.
Encontramos uma relação positiva entre a diversidade de formas de vida de planta (H’)
e a riqueza de formigas. De forma geral houve diferença significativa nas composições
das assembleias de formiga de cada micro-habitat e entre as áreas de vegetação continua
e as diferentes ilhas vegetacionais. Existe um efeito “bottom up” mediando a
comunidade de formigas associadas a vegetação de dunas, a riqueza local das espécies
de formigas responde a heterogeneidade da vegetação. As ilhas de vegetação das dunas
costeiras seguem o padrão de biogeografia de ilhas, diferentes tamanhos de ilhas
vegetacionais possuem composições de formigas distintas. A restinga apresenta alta
riqueza e diversidade de formigas e deve ser preservada como refúgio para formigas e
comunidades associadas.

Palavras-Chaves: Complexidade Vegetacional, Conservação, Mirmecofauna, Tipos de
habitat.

ABSTRACT

The growth of cities and the expansion of urban frontiers has led to the reduction of
natural environments and the replacement of the original landscape by anthropized
systems. As a consequence of the process of real estate growth, there is the
fragmentation of natural environments and the loss of habitats. Many species have
requirements of niches that do not allow them to survive in an urban matrix, so the
remnants of the original landscape constitute important refuges / reservoirs of
biodiversity. Given the recognized effectiveness of ants as bioindicators, this study uses
these organisms as a model to assess how vegetation complexity affects ant
communities. Our working hypotheses are that: (i) ant species richness is positively
correlated with plant heterogeneity; and (ii) the composition of an ant assemblage varies
between different landscape units. The study was carried out in the Dunas Park,
Salvador - Bahia. In this, four categories of vegetation islands (Small, Medium, Large
and Continuous) were delimited where the fauna of ants was sampled and the vegetation
structure analyzed through the Raunkiaer scale. The effect of plant structural diversity
on the ant community was analyzed using a general linear model (GLM) and the ant
species composition between each microhabitat was analyzed through the Permutation
and Multiple Response Procedure (MRPP). A total of 69 ant species were collected in
31 genera and six subfamilies. We found a positive relationship between the diversity of
plant life forms (H ') and ant richness. In general, there was a significant difference in
the compositions of the ant assemblages of each microhabitat and between the areas of
continuous vegetation and the different vegetation islands. There is a "bottom up" effect
in the community of ants associated to dune vegetation, the local richness of the ant
species responds to the heterogeneity of the vegetation. The islands of vegetation of the
coastal dunes follow the pattern of island biogeography, different sizes of vegetation
islands have compositions of different ants. The restinga presents high richness and
diversity of ants and should be preserved as a refuge for ants and associated
communities.
Keywords: Conservation, Habitat types, Mirmecofauna, Vegetation complexity.

LISTA DE IMAGENS
Figura 1 - Mapa do Parque das Dunas e seus respectivos pontos de coleta. .................. 33

Figura 2 - Espectro de formas de vida vegetal encontrado no Parque das Dunas. Ca=
Cactáceas, Cm= Caméfitas, Cr= Criptófitas, Ep= Epífitas, Fn= Fanerófitas, Hm=
Hemicriptófitas, Te= Terófitas e Tr= Trepadeiras. ........................................................ 36
Figura 3 - Relação entre Diversidade de formas de vida vegetal (H’) e a riqueza de
formigas. ......................................................................................................................... 40

Figura 4 - Dendograma de similaridade agrupando as comunidades de formigas em
função das quatro categorias de hábitats. Peq= Ilha vegetacional pequena, Med= Ilha
vegetacional média, Gra= Ilha vegetacional grande, Con= área continua. .................... 41

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Descrição dos ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica. ............... 14
Tabela 2 - Bibliografia relacionada a influencia da urbanização sobre as comunidades de
artrópodes. ...................................................................................................................... 18
Tabela 3 - Categoria de micro-habitats amostrados no Parque das Dunas. .................... 33
Tabela 4 - Frequência das formigas do Parque das Dunas (0 – 100%, n= 252 amostras),
Ilhas Pequenas (n= 56), Ilhas Medias (n= 56), Ilhas Grandes (n= 56), Fonte (n= 84).
Legenda: PEQ = Pequena, MED = Media, GRA = Grande, CON = Área Continua. .... 37
Tabela 5 - Riqueza de espécies (S) e Diversidade de Shannon (H’). ............................. 39
Tabela 6 - Índice de similaridade entre os micro-habitats estudados. ............................ 39
Tabela 7 - Comparação par a par das comunidades de formigas. T= variação entre
grupos, A= variação intra grupo, p= significância estatística. ....................................... 41

SUMÁRIO

REFERENCIAL TEORICO ....................................................................................... 13
1.1 Florestas Tropicais ............................................................................................ 14
1.2 Urbanização ...................................................................................................... 17
1.3 Formigas como modelo em estudos de biodiversidade .................................... 20
REFERÊNCIAS.......................................................................................................... 22
CAPITULO 1 .............................................................................................................. 27
Introdução ................................................................................................................... 30
Materiais e Métodos .................................................................................................... 32
Resultados ................................................................................................................... 35
Discussão .................................................................................................................... 41
Conclusão.................................................................................................................... 45
Referências .................................................................................................................. 45
Anexo .......................................................................................................................... 51

12

REFERENCIAL TEORICO

Os critérios de formatação (citação e referencias bibliográficas) deste referencial teórico
seguem as normas do periódico Annual Reviews of Ecology, Evolution, and
Systematics, as quais se encontram disponíveis no anexo da dissertação.
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1.1 Florestas Tropicais
As florestas tropicais abrigam uma alta diversidade biológica, sendo considerada
um dos ambientes com maiores índices de riqueza e endemismo no mundo (Ayres et al.
2005). Esta elevada diversidade é suportada devido à alta heterogeneidade dos seus
habitats levando à formação de complexos mosaicos vegetacionais e permitindo uma
maior coexistência de espécies (Mantovani 2003).
Dentre as florestas tropicais, destacamos a Mata Atlântica considerada a segunda
maior floresta pluvial tropical do continente americano. É composta por um mosaico de
formações vegetais tropicais/subtropicais e ecossistemas associados, gerando um
ambiente com elevada heterogeneidade das comunidades que ali habitam, variando de
escala local a regional (Tabarelli et al. 2005).
Seus diversos ecossistemas apresentam diferentes características climáticas e
geomorfológicas, assim como dinâmicas naturais distintas (Mantovani 2003). Para a
Mata Atlântica, os seguintes ecossistemas podem ser delimitados: floresta ombrófila
densa, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacional
semidecidual, manguezal, restinga, campos de altitude e brejos interioranos. Estes
ecossistemas encontram-se mais amplamente detalhados abaixo:
Tabela 1 - Descrição dos ecossistemas associados ao bioma Mata Atlântica. Fonte: Mantovani, 2003.

Ecossistema

Descrição
Formação mais rica e diversa, apresentando uma elevada complexidade estrutural
favorecendo a existência de muitos nichos realizáveis para as espécies. Apresenta
Floresta
elevada complexidade vertical e composta por muitas espécies de liquens, musgos,
ombrófila densa
pteridófitas, ervas, arbustos, arvoretas, palmeiras, árvores de grande porte, lianas e
epífitas.
Vegetação com o domínio de Araucaria angustifólia, conhecido popularmente como
Floresta de Araucária. Possui variações fisionômicas relacionadas às características do
Floresta
relevo com desenvolvimento complexo e estruturação semelhante ao da floresta
ombrófila mista
ombrófila densa, exceto pela complexidade existente no seu interior. Este tipo de
vegetação não ocorre nos sopés das serras costeiras e sobre as planícies litorâneas.
Floresta
Zona ecotonal dos domínios da floresta ombrófila densa e da floresta estacional
ombrófila aberta semidecidual.
Floresta
estacional
semidecidual

Floresta bastante desenvolvida, apresentando arranjos verticais menos complexos que
as florestas descritas anteriormente, com predominância de espécies de sub-mata
(plantas herbáceas, arbustos e árvores de pequenos portes). Suas espécies arbóreas
respondem ao clima com um ritmo sazonal, onde parte de suas populações perdem
folhas no período seco do ano.
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Floresta
estacional
decidual

Manguezal

Restinga

Campos de
altitude
Brejos
interioranos

Floresta com eventos fenológicos sazonais, onde mais de 50% das árvores perdem
folhas e com o sub-bosque desenvolvido. Floresta relativamente baixa, com poucas
espécies de epífitas e de lianas.
Situado sobre o pântano salobro, composto pela matéria de águas da drenagem dos
continentes e do Oceano Atlântico. Possui um substrato movediço (matéria orgânica e
argila), com condições anaeróbicas e salinas que permite o desenvolvimento de poucas
espécies de plantas.
Depósitos marinhos litorâneos e continental que apresentam desenvolvimento
dependente da extensão da costa. Composta por terras baixas, depósitos marinhos mais
antigos cobertos por material proveniente das serras costeiras ou tabuleiros. Sobre a
planície litorânea é composta por formações vegetais distintas e pode apresentar
fisionomias diversas, refletindo condições de umidade e de fertilidade do solo, que se
modifica em escala reduzida. Podemos encontrar fisionomias campestres, arbustivas,
de moitas, de matas baixas com domínio de algumas espécies, e de matas mais altas,
de várzeas, paludosas ou sobre cordões, compondo um mosaico de tipos vegetacionais
de granulação extremamente fina, o que faz desta região uma das mais complexas do
nosso território.
Formações que ocorrem normalmente no alto de serras, em geral acima de 1900m.
Formado por plantas perenes, herbáceas ou lenhosas, com folhas coriáceas, pequenas
arranjadas em espiral, adaptadas as frequentes queimadas e à ação dos ventos, às
baixas temperaturas, aos solos extremamente rasos e ao déficit hídrico, incluindo o
desenvolvimento de órgãos subterrâneos de reserva de agua e de nutrientes.
Coberto por florestas dos tipos ombrófila densa e estacional, semidecidual ou
decidual.
Em uma escala regional, a Mata Atlântica abriga cerca de 20.000 espécies de

plantas (8.000 endêmicas), 263 espécies de mamíferos (71 endêmicas), 936 espécies de
aves (148 endêmicas), 306 espécies de répteis (94 endêmicas), 475 anfíbios (286
endêmicas), 350 espécies de peixes de água doce (133 endêmicas), totalizando 2.330
espécies de vertebrados, sendo 732 endêmicos (Conservation International do Brasil
2018).
Porém, toda essa diversidade encontra-se ameaçada, devido a diversas pressões
antrópicas, tais como o desmatamento e crescimento urbano, encontradas neste bioma
(SOS Mata Atlântica 2017). Historicamente, a Mata Atlântica e os seus ecossistemas
associados foram um dos mais atingidos pelo processo de urbanização no Brasil, onde
sua vegetação foi reduzida a cerca de 92% de sua cobertura original (Myers et al. 2000)
atualmente restringindo-se a apenas 99.944 km2 (Conservation International do Brasil
2016).
Esta grande fragmentação dos habitats originais somadas a diversas
características das comunidades biológicas componentes: (1) muitas espécies ocorrem
em densidades populacionais muito baixas; (2) são endêmicas de áreas relativamente
15

pequenas e/ou restritas e (3) participam de interações ecológicas muito estreitas e/ou
complexas com as demais espécies, levam a sérios problemas ambientais e fazem com
que as espécies sejam susceptíveis à diversos processos de extinção (Myers 1987).
Dentre as espécies ameaçadas, podemos citar 104 espécies de aves, 35 de
mamíferos, 12 de peixes, três de repteis e uma de anfíbio (Conservation International do
Brasil et al. 2000). Muitas destas espécies podem ser consideradas como espécie-chave
de um ambiente e sua extinção pode levar à extinção de varias outras espécies com as
quais esta interage (Myers 1987).
Diante deste panorama, para a manutenção e conservação dessas áreas e desta
diversidade, foram desenvolvidas ações conservacionistas espelhadas em políticas
públicas (Conservation International do Brasil et al. 2000). Assim, a nível global,
pesquisadores cunharam à definição de hotspots, que são regiões no mundo que
possuem uma elevada taxa de riqueza, endemismo e ameaça antrópica (Myers et al.
2000). Assim, foi definido a Mata Atlântica como um dos 34 hotspots mundiais (Myers
et al. 2000, Conservação Internacional do Brasil 2016).
Paralelo à criação dos hotspots, no Brasil foi desenvolvido o programa de
identificação de áreas prioritárias para a conservação dos seus biomas. Estas áreas
foram definidas com a participação de especialistas organizados por campos de
conhecimento e bioma (Conservation International do Brasil et al. 2000). Como
critérios para classificação das áreas prioritárias, foram utilizadas informações de: grau
de importância biológica, econômica e vulnerabilidade para os biomas brasileiros
(Conservation International do Brasil et al. 2000; MMA 2007), sendo definidas quatro
categorias de importância: insuficientemente conhecida, alta, muito alta e extremamente
alta (Inema 2014). Especificamente no estado da Bahia, foram definidas 197 áreas
prioritárias para a conservação, distribuídas nos três biomas que comporta o estado:
Caatinga (70), Cerrado (29) e Mata Atlântica (98).
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1.2 Urbanização
Atualmente um dos principais campos de preocupação para a biologia da
conservação destina-se ao processo de urbanização (Viana & Pinheiro 1998). As
cidades agregam mais de 60% da população humana (Shochat et al. 2006),
especificamente no Brasil, cerca de 72% da população vivem em ambientes
anteriormente dominados por uma paisagem de Mata Atlântica (Sos Mata Atlântica
2017). Estas possuem características universais, sendo assim facilmente identificadas
em qualquer parte do mundo: (1) possuem uma alta densidade populacional, (2) são
formadas por conglomerados de edifícios, (3) possuem áreas verdes paisagísticas e/ou
jardins altamente diversificados, (4) originam a ocorrência de poluentes e (5) facilitam a
introdução de espécies exóticas (Werner 2011).
A criação e expansão das fronteiras urbanas são consideradas como as principais
causas de perda da biodiversidade no mundo, devido a alterações dos ambientes naturais
em diversas formas antropogênicas de uso da terra (McKinney 2002). Normalmente, a
expansão do uso da terra que acompanha este processo resulta em uma enorme perda de
habitat e na fragmentação dos ambientes naturais em diferentes formas e tamanhos
(Pacheco & Vasconcelos 2007).
De acordo com Saunders et al. (1991), os fragmentos florestais são definidos
como áreas de vegetação nativa em que parte ou totalidade da mesma foi removida
estando inseridas em uma matriz com diferentes paisagens. Dentre os fatores capazes de
afetar a dinâmica de um determinado fragmento florestal, destacamos o tamanho, forma,
grau de isolamento, tipo de vizinhança e histórico de perturbações (Viana & Pinheiro
1998).
Assim, alterações deletérias na estrutura do habitat podem levar à mudanças
morfológicas e comportamentais nos animais e plantas (Shochat et al. 2006), aumento
das taxas de extinção local e/ou substituição de espécies nativas por espécies
exóticas/invasoras (McKinney 2002). Muitas destas espécies exóticas/invasoras,
tornam-se dominantes nestes ambientes por explorarem melhor o recurso disponível
e/ou serem mais adaptadas à condições ambientais adversas (Nielsen et al. 2013).
Os remanescentes de uma paisagem natural (e.g. fragmentos florestais e/ou
parques urbanos) representam importantes reservatórios da biodiversidade nativa
(Nielsen et al. 2013), visto que muitos organismos possuem requerimentos de nichos
que não lhes permitem sobreviver em uma matriz urbana (Viana & Pinheiro 1998,
17

Rodrigues et al. 1993, Wener 2011). Assim, se faz urgente a elaboração de estratégias
para a conservação da diversidade biológica nessas áreas, como a realização de
inventários, a fim de se conhecer a fauna e flora de um determinado local (Pearson
1994), gerando subsídios para politicas de conservação e programas de manejo da
biodiversidade.
Estudos em ambientes urbanos vêm sendo realizados em diversas perspectivas
(Tabela 2). Dentre estes trabalhos, Melo et al. (2014) inventariaram a fauna de formigas
e aranhas em cinco cidades localizadas na Região Metropolitana de Salvador, sendo
observado um total de 198 espécies de formigas distribuídas em nove subfamílias (oito
espécies exóticas/sinantrópicas) e 164 espécies de aranhas distribuídas em 30 famílias
(14 espécies exóticas/sinantrópicas); Leal et al. (2012) investigaram como as
assembleias de formigas respondem a métricas relacionadas a fragmentação da
paisagem e estrutura do habitat em fragmentos de floresta atlântica no nordeste
brasileiro, sendo observado que o tamanho do fragmento e densidade de árvores são
variáveis preditoras para a riqueza de espécies e diversidade funcional; Lutinski et al.
(2013) avaliaram a diversidade de formigas em dez cidades localizadas no sul do Brasil,
verificando a ocorrência de um total de 140 espécies de formigas e diferenças na
composição das espécies entre as áreas estudadas.
Tabela 2 - Bibliografia relacionada a influência da urbanização sobre as comunidades de artrópodes.

Tipo de estudo
Comparação entre
cidades
Comparação entre
diferentes tipos de
habitats
Comparação entre
fragmentos urbanos
Efeito da
fragmentação de
habitat
Efeito da influência
antrópica












Autor
Aranhas - Melo et al. (2011), Melo et al. (2014)
Formigas - Lutinski et al. (2013), Melo et al. (2014)
Abelhas - Fortel et al. (2014)
Aranhas - Shochat et al. (2004)
Formigas - Bestelmeyer et al. (1996), Santana-Reis & Santos
(2001), Leal (2002), Pacheco & Vasconcelos (2007), Kumar &
Mishra (2008), Achury & Suarez (2018)
Aranhas - Melo et al. (2011)
Borboletas - Rodrigues et al. (1993)
Artrópodes - Gibb & Hochuli (2002)
Formigas - Gomes et al. (2010), Dáttilo et al. (2011), Leal et al.
(2012)
Formigas - Delabie et al. (2006), Walter et al. (2018)
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Em ambientes urbanos, os fragmentos de habitats naturais apresentam uma
elevada riqueza de espécies (Nielsen et al, 2013), são apontados como importantes para
a manutenção de espécies raras e/ou ameaçadas de extinção (Lundholm & Richardson
2010) e conservam a maior parte da diversidade biológica nativa (Wener 2011). Diante
deste fato, dentre as vantagens da conservação da biodiversidade nativa em ambientes
urbanos, destacamos a manutenção dos serviços ecossistêmicos (Dearborn & Kark
2010) que são determinados pelas funções que as espécies exercem no meio (Blondel
2003) e são essenciais para a qualidade de vida humana e animal.
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1.3 Formigas como modelo em estudos de biodiversidade
A utilização de grupos bioindicadores é uma das ferramentas mais utilizadas
para medir a qualidade ambiental de uma determinada paisagem. Pearson (1994) define
bioindicadores como organismos cujas funções vitais se correlacionam estreitamente
com determinados fatores e/ou condições ambientais, podendo ser empregados como
indicadores na avaliação ou condição de uma determinada área. Esses organismos
possuem estreita relação com os fatores bióticos e/ou abióticos, respondendo ao impacto
das mudanças ambientais de um habitat, comunidade ou ecossistema e são um
indicativo de diversidade para um conjunto de táxon ou para uma determinada área
(McGeoch 1998).
A escolha de um táxon bioindicador pode ser dado através de sete critérios
estabelecidos por Pearson (1994): (1) possuir uma taxonomia bem conhecida com
populações estáveis, (2) biologia e história de vida bem definido, (3) serem facilmente
amostrados e manipulados, (4) táxons superiores com elevada distribuição geográfica
ocupando diversos tipos de habitats, (5) táxons inferiores especializados e sensíveis à
mudanças ambientais, (6) padrões observados nestes táxons devem ser refletidos em
táxons relacionados ou não e (7) importância econômica.
Inicialmente, a utilização de grupos bioindicadores era voltado para grupos de
vertebrados e plantas superiores. Porém, grupos de invertebrados possuem
características que as tornam melhores para esta utilização: (1) apresentam respostas
demográficas e dispersivas mais rápidas que os vertebrados, (2) são amostrados em
maior quantidade e em menores escalas e (3) extremamente sensíveis a variações
ambientais (Lewinsohn et al. 2005).
Dentre os invertebrados, os insetos, em particular formigas (Hymenoptera:
Formicidae) são amplamente utilizadas em estudos devido a sua facilidade em que são
amostradas e identificadas (Silvestre et al. 2003), somam uma grande parte da biomassa
animal na maioria dos ecossistemas terrestres (Hölldobler & Wilson 1990) e são
amplamente distribuídas, encontrados desde as regiões subpolares até o equador, com
exceção das zonas polares e mares (Baccaro et al. 2015).
São organismos que possuem uma enorme variedade de modo de vida,
desempenhando importantes papeis na estruturação das comunidades: (1) são
predadoras capazes de controlar a população de diversos artrópodes, (2) atuam na
dispersão de sementes, (3) na ciclagem de nutrientes e (5) em processos de herbivoria
20

(Oliveira et al. 1999, Fernández 2003, Machado et al. 2008). Ainda, são considerados
insetos eusociais, caracterizados pela presença de colônias sesseis, divisão de tarefas e
sobreposição de gerações (Baccaro et al. 2015).
Atualmente são catalogadas cerca de 27.149 espécies, distribuídas em 489
gêneros, destas 6.373 espécies, distribuídas em 166 gêneros ocorrem na região
Neotropical e 1.550 espécies ocorrem no Brasil (Bolton 2019). Dentre as espécies
distribuídas no Brasil, 13 espécies são consideradas ameaçadas de extinção (ICMBio
2016).
As formigas participam de toda a cadeia trófica e interagem com muitos outros
organismos, fornecendo informações sobre as condições dos habitats e da diversidade
(Santana-Reis & Santos 2001, Gerlach et al. 2013) tornando-as potenciais indicadoras
de mudanças ambientais (Freitas et al. 2006, Scutte et al. 2007). Essas características
fazem das formigas candidatas para seu uso como ferramentas de avaliação ambiental,
permitindo uma melhor adequação no manejo, planejamento e conservação dos habitats
(Niemela 1999; Byrne 2007).
Nas regiões tropicais, a riqueza de espécies de formigas tende a ser maior
quando comparada com as regiões temperadas. Estas regiões apresentam um aumento
da complexidade estrutural do habitat, o que permite uma maior exploração e ocupação
dos nichos ecológicos disponíveis e consequentemente uma maior coexistência das
espécies (Leal 2002, Corrêa et al. 2006, Sánchez et al. 2012, Silva et al. 2014). Nesse
sentido, fatores como disponibilidade de sitios de nidificação, disponibilidade de
recursos e especialização das espécies são de extrema importância para a manutenção da
riqueza de espécies em diferentes ambientes (Townsend et al. 2010).
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CAPITULO 1

MANUSCRITO PARA APRECIAÇÃO

Este capítulo apresenta o manuscrito intitulado “Efeito bottom up define a
estruturação das comunidades de formigas (Hymenoptera: Formicidae) em um
remanescente de restinga?”, que se destina à apreciação e submissão no periódico
científico Environmental Entomology. Os critérios de redação e formatação seguem as
normas do periódico, as quais se encontram disponíveis no anexo da dissertação. As
tabelas e figuras foram inseridas ao longo do texto para facilitar a compreensão dos
membros da banca.
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Abstract

16

The restingas are lowland sandy ecosystems located between the mountain range and

17

the sea. For living organisms in this ecosystem, the restinga can be seen as a habitat

18

formed by islands of vegetation separated by a sandy matrix. These organisms are

19

highly influenced by the environmental conditions and the physical characteristics of

20

the landscape, such as size, connectivity and environmental heterogeneity. Given the

21

recognized effectiveness of ants as bioindicators, this study uses these organisms as a

22

model to assess how vegetation complexity affects ant communities. The study was

23

carried out in the Dunas Park, Salvador - Bahia. In this, four categories of vegetation

24

islands (Small, Medium, Large and Continuous) were delimited, where the fauna of ants

25

was sampled and analyzed the forms of vegetal life, through the analysis of Raunkiaer.

26

A total of 69 ant species were collected in 31 genera and six subfamilies. We found a

27

positive relationship between the diversity of plant life forms (H') and ant richness. In

28

general, there was a significant difference in the composition of ant species of each
28

29

microhabitat and between the areas of continuous vegetation and the different

30

vegetation islands. There is a bottom up effect mediating the ant community associated

31

with dune vegetation, the local richness of ant species responds to vegetation

32

heterogeneity.

33

Keywords: Conservation, Habitat types, Mirmecofauna, Vegetation complexity

34
35

Resumo

36

As restingas são ecossistemas arenosos de terras baixas localizadas entre a cordilheira e

37

o mar. Para os organismos viventes neste ecossistema, a restinga pode ser vista como

38

um habitat formado por ilhas de vegetação separadas por uma matriz arenosa. Estes

39

organismos são altamente influenciados pelas condições ambientais e pelas

40

características físicas da paisagem, como tamanho, conectividade e heterogeneidade

41

ambiental. Visto à reconhecida efetividade de formigas como bioindicadores, este

42

estudo utiliza estes organismos como modelo para avaliar como a complexidade

43

vegetacional afeta as comunidades de formigas. O estudo foi realizado no Parque da

44

Dunas, Salvador - Bahia. Neste, foi delimitado quatro categorias de ilhas vegetacionais

45

(Pequena, Média, Grande e Continua) onde foi amostrado a fauna de formigas e

46

analisadas as formas de vida vegetal, através da analise de Raunkiaer. Foram coletadas

47

69 espécies de formigas distribuídas em 31 gêneros e seis subfamílias. Encontramos

48

uma relação positiva entre a diversidade de formas de vida de plantas (H’) e a riqueza

49

de formigas. De forma geral houve diferença significativa nas composições de espécies

50

de formiga de cada micro-habitat e entre as áreas de vegetação continua e as diferentes

51

ilhas vegetacionais. Existe um efeito bottom up mediando a comunidade de formigas

52

associadas a vegetação de dunas, a riqueza local das espécies de formigas responde a

53

heterogeneidade da vegetação.
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Palavras-Chaves: Complexidade Vegetacional, Conservação, Mirmecofauna, Tipos de

55

habitat

56

Introdução

57

O processo de urbanização é considerado um dos principais campos de

58

preocupação para a biologia da conservação. A criação e expansão das fronteiras

59

urbanas é responsável pela substituição dos ambientes naturais em diversas formas

60

antropogênicas de uso da terra (McKinney 2002), resultando em uma enorme perda de

61

habitats e na fragmentação dos ambientes naturais em diferentes formas e tamanho

62

(Pacheco and Vasconcelos 2007).

63

Os remanescentes de uma paisagem natural (e.g. fragmentos florestais e/ou

64

parques urbanos) representam importantes reservatórios da biodiversidade nativa

65

(Nielsen et al. 2013), visto que muitos organismos possuem requerimentos de nichos

66

que não os permitem sobreviver em uma matriz urbana (Viana and Pinheiro 1998;

67

Rodrigues et al. 1993, Wener 2011). Assim, se faz urgente a elaboração de estratégias

68

para a conservação da diversidade biológica nesses tipos de ambiente tais como a

69

realização de inventários, a fim de se conhecer a fauna e flora de um determinado local

70

(Pearson 1994), gerando subsídios para politicas de conservação e programas de manejo

71

da biodiversidade.

72

Dentre as formações vegetais encontradas no Brasil, a Mata Atlântica e os seus

73

ecossistemas associados foram um dos ambientes mais atingidos pelo processo de

74

urbanização (Myers et al. 2000). As restingas são ecossistemas arenosos de terras baixas

75

localizadas na zona costeira (Mantovani 2003). Para os organismos viventes neste

76

ecossistema, a restinga pode ser vista como um habitat formado por ilhas de vegetação

77

separadas por uma matriz arenosa. Estes organismos são altamente influenciados pelas

78

condições ambientais. Segundo MacArthur and Wilson (1967), o número de espécies
30

79

em uma ilha é determinado por um balanço entre imigração/colonização de espécies e

80

processos de extinção, sendo estes fatores regulados pelas características físicas da

81

paisagem, como tamanho, conectividade e heterogeneidade ambiental.

82

A heterogeneidade ambiental é capaz de influenciar diretamente a diversidade

83

animal, promovendo condições e recursos para uma maior coexistência de espécies

84

(Corrêa et al. 2006, Resende et al. 2011, Silva et al. 2014). Nesse sentido, estudos têm

85

demonstrado relações positivas entre a heterogeneidade ambiental e a diversidade de

86

formigas ao longo do tempo, através da comparação de áreas com distintas

87

fitofisionomias (Kumar and Mishra 2008, Resende et al. 2013) ou relacionando a

88

estrutura vegetacional com a diversidade de formigas (Santana-Reis and Santos 2001,

89

Gomes et al. 2010, Vasconcelos et al. 2019).

90

As formigas são excelentes bioindicadores, abundantes e com alta diversidade na

91

maioria dos ecossistemas terrestres (Holldobler and Wilson, 1990), desempenhando

92

diversas funções (Oliveira et al. 1999, Fernández 2003). Estes organismos são altamente

93

dependentes da estrutura da vegetação, pois estas fornecem recursos alimentícios e

94

sítios de nidificação (Vasconcelos et al. 2019). Neste sentido, buscamos responder a

95

seguinte pergunta: Como as características físicas de uma paisagem influenciam a

96

estruturação das comunidades de formigas? Nossas hipóteses de trabalho são: (i) a

97

riqueza de espécies de formigas é positivamente correlacionada à heterogeneidade

98

vegetacional, porque ambientes complexos oferecem nichos mais amplos para as

99

espécies e (ii) a composição das espécies de formigas varia entre paisagens de diferentes

100

tamanhos, visto que cada tamanho de ilha apresenta um conjunto especifico de nichos

101

realizáveis para as espécies.

102
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103

Materiais e Métodos

104
105

Área de estudo

106

A cidade de Salvador é a quarta maior cidade do Brasil fundada no ano de 1549

107

e sua sede administrativa está localizada nas coordenadas geográficas 12.97°S 38.51°O.

108

Situada dentro do bioma da Mata Atlântica, seu clima local é tropical húmido,

109

classificado como Af (Köppen) e caracterizado por temperatura media anual de 17ºC e

110

81% de umidade media anual (BDMEP 2017).

111

O estudo foi realizado no Parque das Dunas (12°55'6.54"S e 38°19'5.83"O)

112

localizado na cidade de Salvador e inserido na APA Lagoas e Dunas do Abaeté

113

(Decreto Estadual nº 351 de 22 de setembro de 1987), compreendendo uma área de

114

aproximadamente seis milhões de metros quadrados.

115

O parque está localizado no bairro da Praia do Flamengo situado em um

116

ecossistema de restinga. É formado por um conjunto heterogêneo de vegetação,

117

possuindo áreas inundáveis, lagoas e áreas de dunas recobertas por vegetações

118

arbustivas, arbóreas e herbáceas, com grande papel na fixação das dunas e na proteção

119

do solo contra erosão (Britto et al. 1993, Schiavone 2014).

120

Delineamento amostral

121

As coletas foram realizadas durante o período de Abril e Julho de 2018. Foram

122

amostradas quatro categorias de ilhas vegetacionais ao longo do Parque das Dunas: (1)

123

pequenas, (2) médias, (3) grandes e (4) continua (Tabela 1), que serão tratados como

124

ambientes com diferentes micro-habitats, visto que cada tamanho de ilha apresenta um

125

conjunto especifico de nichos realizáveis.

126
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127

Tabela 3 - Categoria de micro-habitats amostrados no Parque das Dunas.

Ilha

Tamanho

Áreas

Pequena

<250m²

8

Média

≥251m ≤ 1500m²

8

Grande
Continua

≥1501m²
-

8
12

128
129

Foram selecionados e amostrados oito Pontos Amostrais (PAs) para as ilhas

130

vegetacionais pequenas, médias e grandes, e 12 PAs para a área continua (Figura 1),

131

com distâncias mínimas de 30 metros entre si, totalizando 36 PAs. As coletas receberam

132

autorização nº 61299-3 do MMA/SISBIO.

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Figura 1 - Mapa do Parque das Dunas e seus respectivos pontos de coleta.

149
150

Para caracterizar a comunidade de formigas, foi amostrada a fauna de solo e

151

vegetação em cada PAs para maior detecção da diversidade de formigas com diferentes

152

hábitos, através dos seguintes métodos:
33

153

(1) Extrator Winkler: para amostragem das formigas edáficas que habitam a

154

serapilheira. Em cada área foram amostrados 1m² de serapilheira, onde o

155

material coletado foi acondicionado em extratores winklers por um período

156

de 24hs.

157

(2) Pitfall trap: para amostragem das formigas epigeias. Em cada área foram

158

instalados cinco armadilhas do tipo pitfall que permaneceram em campo por

159

um período de 24hs.

160

(3) Guarda-chuva entomológico: para amostragem das formigas de sub-bosque.

161

Em cada área foi realizado uma amostra de guarda-chuva, onde cada amostra

162

era composta pela fauna de 10 arbustos (até 3 metros de altura) agitados

163

durante 10 segundos em cima do guarda-chuva.

164

Posteriormente às coletas, foi analisado a complexidade estrutural da vegetação

165

através da classificação das comunidades de plantas de acordo com a escala de

166

Raunkiaer (1934). As plantas foram classificadas em Cactáceas (Ca), Caméfitas (Cm),

167

Criptófitas (Cr), Epífitas (Ep), Fanerófitas (Fn), Hemicriptófitas (Hm), Terófitas (Te) e

168

Trepadeiras (Tr).

169

As formigas coletadas foram triadas, morfotipadas e fixadas. Parte destas foram

170

encaminhadas para a coleção do Laboratório de Mirmecologia (acrônimo CPDC),

171

Itabuna, BA (curador: J. Delabie), Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira

172

(CEPLAC), onde foram identificadas e depositadas.

173

Dados de incidência de espécies nas coletas foram utilizados para calcular os

174

índices faunísticos de (1) frequência, (2) similaridade e (3) riqueza, para caracterizar a

175

mirmecofauna (Marques et al. 2009).

176
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177

Analises estatística

178

Parâmetros das comunidade de formigas e de plantas foram analisados para cada

179

ambiente amostrado através de uma matriz de presença (1) ou ausência (0). A

180

diversidade de Shannon’s para plantas e formigas foi analisado utilizando-se o pacote

181

Vegan no programa R versão 3.4.3.

182

O efeito da diversidade estrutural de plantas na comunidade de formigas foi

183

analisado através de um modelo linear geral (GLM) utilizando o programa R versão

184

3.4.3; a riqueza de espécies foi considerada uma variável dependente e a diversidade de

185

formas de vida vegetal (H’) uma variável independente. Um teste de normalidade foi

186

realizado para a riqueza de espécies através do teste de Shapiro.

187

Para comparar a composição das espécies de formigas entre cada micro-habitat e

188

nas comparações par-a-par, aplicamos o Procedimento de Permutação e Resposta

189

Múltipla (MRPP), utilizando a distância de Sorensen (Bray-Curtis) (McCune and Grace

190

2002). Foi realizado uma análise hierárquica de agrupamento (Analise de Cluster one-

191

way) para avaliar como os ambientes se agrupam em função da composição de espécies,

192

utilizando a distância de Sorensen (Bray-Curtis) e o método de ligação Average Method

193

(McCune and Grace 2002). A análise de Cluster e o MRPP foram realizados através do

194

programa PC-ORD© 6.0 (McCune and Mefford 2011).

195
196

Resultados

197
198

Estrutura vegetacional

199
200

A fitofisionomia de restinga apresentou uma alta heterogeneidade de formas de

201

vida vegetal (Figura 2). Este ambiente possuiu áreas com predominância plantas

35

202

Caméfitas (19%), enquanto que as plantas Terófitas (11%), Trepadeiras (11%) e

203

Epífitas (8%) foram as menos representativas.

204

Dentre os micro-habitats estudados as ilhas vegetacionais pequenas diferiram na

205

composição da formas de vida em relação aos demais habitats amostrados. Estas são

206

formadas em sua maioria por plantas Caméfitas (36%) e Cactáceas (18%) com ausência

207

de plantas Fanerófitas e Epífitas. As ilhas vegetacionais médias apresentaram uma

208

maior formação de plantas Caméfitas (22%) e Hemicriptófitas (17%). As ilhas

209

vegetacionais grande apresentaram uma maior formação de plantas Fanerófitas,

210

Caméfitas e Cactáceas (14% ambas). Por sua vez, a área continua apresentou a maior

211

equidade na distribuição das formas de vida vegetal entre os micro-habitats amostrados,

212

com as plantas Caméfitas e Fanerófitas (15% ambas) sendo predominantes (Figura 2).

213

Ca
Cm

214

Cr

215
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216
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Hm

217
218
219

Te
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Pequena

20%
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30%
Continua

35%

40%

220

Figura 2 - Espectro de formas de vida vegetal encontrado no Parque das Dunas. Ca= Cactáceas, Cm=

221

Caméfitas, Cr= Criptófitas, Ep= Epífitas, Fn= Fanerófitas, Hm= Hemicriptófitas, Te= Terófitas e Tr=

222
223

Trepadeiras.

Riqueza de formigas no Parque das Dunas

224

Foram coletadas 69 espécies de formigas distribuídas em 31 gêneros e seis

225

subfamílias. As subfamílias mais representativas foram Myrmicinae (39 espécies),
36

226

Formicinae (nove) e Ponerinae (sete), representando 76,8% das espécies coletadas. Os

227

gêneros mais representativos foram: Pheidole (nove espécies), Solenopsis (seis),

228

Camponotus e Pseudomyrmex (cinco espécies cada), representando 36,2% das espécies

229

coletadas (Tabela 4). De forma geral, as espécies com maior frequência de ocorrência

230

foram: Pheidole radoszkowskii (F=42%), Brachymyrmex admotus (F=24%) e

231

Crematogaster erecta (F=16%). Por sua vez, as espécies Camponotus crassus,

232

Cyphomyrmex costatus, Ectatomma muticum, Paratrechina longicornis, Megalomyrmex

233

drifti,

234

Odontomachus brunneus, Pheidole midas, Rogeria lirata, Solenopsis geminata,

235

Solenopsis

236

Thaumatomyrmex fraxini apresentaram frequência inferiores a 1% (Tabela 4).

237

Tabela 4 - Frequência das formigas do Parque das Dunas (0 – 100%, n= 252 amostras), Ilhas Pequenas

238

(n= 56), Ilhas Medias (n= 56), Ilhas Grandes (n= 56), Fonte (n= 84). Legenda: PEQ = Pequena, MED =

239

Media, GRA = Grande, CON = Área Continua.

Monomorium

floricola,

saevissima,

Mycetophylax

Strumigenys

SUBFAMÍLIA
Espécie
DOLICHODERINAE
Dorymyrmex sp. 1
Dorymyrmex sp. 2
Dorymyrmex sp. 3
Dorymyrmex sp. 4
Dorymyrmex thoracicus Gallardo, 1916
Forelius brasiliensis (Forel, 1908)
ECTATOMMINAE
Ectatomma muticum Mayr, 1870
Gnamptogenys moelleri (Forel, 1912)
Gnamptogenys striatula Radoskowsky, 1884
FORMICINAE
Brachymyrmex admotus Mayr, 1887
Brachymyrmex heeri Forel, 1874
Brachymyrmex sp. 1
Camponotus arboreus (Fr. Smith, 1858)
Camponotus atriceps (Fr. Smith, 1858)
Camponotus crassus Mayr, 1862
Camponotus fastigatus Roger, 1863

alberti,

PEQ

morschi,

Nesomyrmex

Strumigenys

Habitat
MED
GRA

asper,

subedentata

e

%
CON

12
13
10
1
2
4

7
8
11
0
2
3

5
10
12
0
3
4

13
10
10
0
0
2

0.15
0.16
0.17
0.00
0.03
0.05

0
0
1

0
0
3

0
0
7

3
12
13

0.01
0.05
0.10

20
4
1
1
1
0
3

16
3
0
7
2
1
4

10
2
0
7
6
0
9

15
4
5
10
0
0
2

0.24
0.05
0.02
0.10
0.04
0.00
0.07
37

Camponotus vittatus Forel, 1904
Paratrechina longicornis (Latreille, 1802)
MYRMICINAE
Acromyrmex aspersus (Smith, 1858)
Acromyrmex sp. 1
Atta opaciceps Borgmeier, 1939
Carebara sp. 1
Cephalotes minutus (Fabricius,1804)
Cephalotes pinelii De Andrade, 1999
Crematogaster erecta Mayr, 1866
Crematogaster victima Fr. Smith, 1858
Cyphomyrmex costatus Mann, 1922
Cyphomyrmex rimosus (Spinola, 1853)
Cyphomyrmex transversus Emery, 1894
Megalomyrmex drifti Kempf, 1961
Monomorium floricola (Jerdon, 1852)
Mycetophylax morschi (Emery, 1888)
Myrmicocrypta sp. 1
Nesomyrmex asper (Mayr, 1887)
Nylanderia fulva (Mayr, 1862)
Pheidole (grupo diligens) sp. 2
Pheidole (grupo fallax) sp. 1
Pheidole (grupo fallax) sp. 2
Pheidole (grupo flavens) sp. 3
Pheidole (grupo tnistis) sp. 4
Pheidole (grupo tnistis) sp. 5
Pheidole (grupo tnistis) sp. 6
Pheidole midas Wilson, 2003
Pheidole radoszkowskii Radoskowsky, 1884
Rogeria lirata Kugler, 1994
Solenopsis geminata (Fabricius, 1804)
Solenopsis saevissima (Smith, 1855)
Solenopsis globularia (Fr. Smith, 1858)
Solenopsis sp. 1
Solenopsis sp. 2
Solenopsis sp. 3
Strumigenys alberti Forel, 1893
Strumigenys subedentata Mayr, 1887
Strumigenys sp. 1
Strumigenys sp. 2
Trachymyrmex sp. 1
Wasmannia auropunctata (Roger, 1863)
PONERINAE
Anochetus diegensis Forel, 1912
Hypoponera sp. 1
Hypoponera sp. 2
Neoponera bactromica (Fernandes et al., 2014)
Odontomachus bauri Emery, 1891

1
0

2
0

4
0

2
1

0.04
0.00

0
0
1
0
1
1
12
0
0
1
6
0
0
1
2
1
2
0
1
0
3
0
0
0
0
29
1
0
0
6
0
3
1
0
0
1
0
1
1

1
1
3
0
5
1
7
1
0
2
4
0
0
0
0
0
3
0
4
0
2
1
0
0
0
23
0
0
0
3
1
3
0
0
0
0
0
0
6

0
0
3
0
6
2
6
3
0
0
6
0
0
0
0
1
2
0
3
1
1
0
1
1
0
21
0
0
1
3
1
3
1
0
1
0
1
4
0

3
0
0
1
6
0
16
2
1
3
2
2
2
0
2
0
3
1
11
0
4
1
4
2
1
32
1
1
0
0
2
8
1
1
0
0
0
10
0

0.02
0.00
0.03
0.00
0.07
0.02
0.16
0.02
0.00
0.02
0.07
0.01
0.01
0.00
0.02
0.01
0.04
0.00
0.08
0.00
0.04
0.01
0.02
0.01
0.00
0.42
0.01
0.00
0.00
0.05
0.02
0.07
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.06
0.03

2
0
0
2
9

1
0
0
1
12

4
0
0
4
10

0
2
5
4
2

0.03
0.01
0.02
0.04
0.13
38

Odontomachus brunneus (Patton, 1894)
Thaumatomyrmex fraxini D'Esquivel &
Jahyny, 2017
PSEUDOMYRMECIINAE
Psedomyrmex elongatus (Mayr, 1870)
Pseudomyrmex (grupo pallidus) sp. 1
Pseudomyrmex (grupo pallidus) sp. 2
Pseudomyrmex (grupo pallidus) sp. 3
Pseudomyrmex (grupo pallidus) sp. 4
RIQUEZA

1

1

0

0

0.01

0

0

0

1

0.00

0
1
2
3
1
42

2
1
0
1
0
38

1
1
0
1
1
41

5
0
1
0
0
48

0.03
0.01
0.01
0.02
0.01

240
241

A caracterização das comunidades de formigas demonstrou que os resultados

242

dos índices faunísticos analisados foram muito próximos independente do tamanho da

243

ilha vegetacional (Tabela 5). Houve, entretanto, diferenças entre o conjunto de ilhas

244

vegetacionais e contínuos de vegetação. A diversidade de Shannon variou entre 3,65 +/-

245

3,84, com a área continua apresentando a maior diversidade de espécies entre os micro-

246

habitats estudados. Os micro-habitats estudados apresentaram uma alta similaridade de

247

espécies, com valores variando entre 0,42 +/- 0,64 (Tabela 6).

248

Tabela 5 - Riqueza de espécies (S) e Diversidade de Shannon (H’).

Ilhas vegetacionais

Nº médio de
espécies

Riqueza (S)

Diversidade (H’)

Pequenas
Médias
Grandes
Continua

12
13
14
14

42
38
41
48

3.76
3.65
3.71
3.84

249
250

Tabela 6 - Índice de similaridade entre os micro-habitats estudados.

Peq
Med
Gra
Con

Peq
1
0,632
0,627
0,428

Med
0,632
1
0,645
0,433

Gra
0,627
0.645
1
0,435

Con
0,428
0,433
0,435
1

251
252

Foram coletadas 48 espécies de formigas na área de restinga continua, com 13

253

espécies ocorrendo exclusivamente neste ambiente. Não houve grande diferença na

254

riqueza de espécies de formigas encontradas nas ilhas com diferentes tamanhos, com 42
39

255

espécies nas ilhas vegetacionais pequenas; 38 espécies nas ilhas vegetacionais de

256

tamanho médias e 41 espécies nas ilhas vegetacionais de tamanho grandes (Tabela 4).

257

Foi encontrado uma relação positiva entre a diversidade de formas de vida de

258

planta (H’) e a riqueza de formigas (Figura 4). Muitas formigas foram comuns a varias

259

dunas, independente do tipo de vegetação, entretanto, a diversidade de formas de vida

260

de planta explica 13% da variação (deviance) na riqueza de espécies de formigas (GLM:

261

DF= 34, p< 0,01, r² = 0,133).

262
263
264
265
266
267
268
269
270

Figura 3 - Relação entre Diversidade de formas de vida vegetal (H’) e a riqueza de formigas.

271

De forma geral houve diferença significativa nas composições de espécies de

272

formiga de cada micro-habitat (MRPP: p< 0,0005, A= 0.0276, T= -3.8002),

273

encontramos ainda diferença significativa entre as áreas de vegetação continua e as

274

diferentes ilhas vegetacionais (MRPP: pequena vs continua – p< 0,0001, A= 0,0423, T=

275

-5.6366; média vs continua – p< 0,0100, A= 0,0201, T= -2,7170; grande vs continua –

276

p< 0,0004, A= 0,0302, T= -4,2035). Entretanto apesar de cada ilha possuir espécies

277

exclusivas, não encontramos diferenças significativas nas similaridades de espécies

278

entre as ilhas de diferentes tamanhos (Tabela 7).
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279

Tabela 7 - Comparação par a par das comunidades de formigas. T= variação entre grupos, A= variação

280

intra grupo, p= significância estatística.

Pequena

Média

Média

Grande

Continua

T= 0.2251
A= -0.0021
p= 0.5645

T= -1.3906
A= 0.0146
p= 0.0936

T= -5.6366
A= 0.0423
p< 0.0001

T= 1.7167
A= -0.0163
p= 0.9670

T= -2.7170
A= 0.0201
p< 0.0100

Grande

T= -4.2035
A= 0.0302
p< 0.0004

281
282

A análise de agrupamento (cluster one-way) entre as áreas com diferentes

283

dimensões indicou a presença de três grupos distintos, nos quais a área continua se

284

separa nitidamente das demais, as áreas grandes e medias são muito semelhantes entre

285

si, e em termo de composição de espécies de formigas, mais próximas das áreas

286

pequenas que da área de vegetação continua (Figura 5).

287
288
289
290

Figura 4 - Dendograma de similaridade agrupando as comunidades de formigas em função das quatro categorias de

291

hábitats. Peq= Ilha vegetacional pequena, Med= Ilha vegetacional média, Gra= Ilha vegetacional grande, Con= área

292

continua.

293

Discussão

294

Dentre os habitats Brasileiros, a restinga é composta por um mosaico de tipos

295

vegetacionais apresentando grandes variações nas suas formas de vida. Nesse sentido,
41

296

este ecossistema é considerado um dos mais complexos e heterogêneos existentes no

297

Brasil (Mantovani 2003), possibilitando assim um número elevado de nichos realizáveis

298

e a coexistência de um grande número de espécies.

299

As restingas se mostram naturalmente fragmentadas com diferenças obvias de

300

áreas, mas com alta semelhança na composição de formas de vida. Apenas as dunas

301

menores, que a exemplo do observado em pequenas ilhas oceânicas, diferem das demais

302

por questões de espaço para suportar uma maior gama de formas de vida.

303

De modo geral, estudos vêm demonstrando que ambientes de restinga

304

apresentam uma elevada diversidade de formigas. Cardoso and Schoereder (2014)

305

coletaram um total de 71 espécies de formigas para um ambiente de restinga em Santa

306

Catarina; enquanto que Vargas et al. (2007) coletaram 92 espécies numa restinga no Rio

307

de Janeiro. No nosso estudo não foi diferente, encontramos uma elevada diversidade de

308

formigas (69 espécies) para a restinga amostrada, sugerindo desta forma a ampliação de

309

estudos sobre biodiversidade de invertebrados nestes ambientes e reforçando a

310

importância de remanescentes florestais como ambientes capazes de manter uma

311

elevada diversidade de organismos.

312

A alta riqueza relativa de formigas das sub-familias Myrmicinae e Formicinae

313

era esperado visto que estas possuem as maiores riquezas de espécies dentre as

314

subfamílias de formigas ao redor do mundo (Bolton 2019). Por sua vez, as espécies

315

pertencentes a estas subfamílias compõem comunidades de ambientes submetidos a

316

stress, naturais ou antrópicos. A restinga é um ambiente naturalmente fragmentado e

317

submetido a amplitude térmica elevada ao nível do solo, o que favorece a presença de

318

espécies xerófilas e oportunistas. Fato este que comprova a maior frequência de

319

ocorrência para as espécies Pheidole radoszkowskii, Brachymyrmex admotus e

320

Crematogaster erecta.

42

321

Diante deste fato, a existência de 13 espécies de formigas exclusivas da área

322

continua, é explicado pela maior cobertura do solo, maior numero de espécies vegetais,

323

maior estruturação vertical e, por consequência, maior tamponamento dos fatores

324

climáticos como temperatura do solo e incidência de luminosidade.

325

Apesar da elevada riqueza encontrada no ambiente como um todo (diversidade

326

beta), observamos pequenas variações na riqueza de formigas entre os micro-habitats

327

estudados. Estas flutuações podem ser decorrentes de diferenças físicas presentes em

328

cada ambiente amostrado, onde diferenças estruturais são responsáveis por diversas

329

alterações nas comunidades de animais influenciando diretamente a diversidade de

330

espécies e consequentemente modificando a distribuição e riqueza dos organismos

331

(Lach et al. 2010).

332

No nosso trabalho, foi verificado uma relação significativa entre a diversidade

333

de formas de vida de plantas e a riqueza de formigas, evidenciando um efeito botton up.

334

A utilização da escala de Raunkiaer pode ser considerado como um importante

335

substituto na avaliação e caracterização da complexidade estrutural de um habitat

336

(Santos et al. 2007). Diversos trabalhos vêm demonstrando que a estrutura da vegetação

337

é um dos principais fatores capazes de influenciar a estruturação das comunidades de

338

formigas (Corrêa et al. 2006, Resende et al. 2011, Silva et al. 2014, Vasconcelos et al.

339

2019). Assim, ambientes complexos com elevada heterogeneidade ambiental são

340

capazes de atuar diretamente nos nichos realizável e fundamental das espécies,

341

permitindo a coexistência de um largo número de espécies através da disponibilização

342

de estruturas para nidificação, recursos alimentícios ou áreas de forrageamento.

343

A composição em espécies de formigas foi significativamente diferente entre os

344

micro-habitats estudados e entre a área continua e as diferentes ilhas vegetacionais. É

345

comum e esperado que comunidades de formigas de diferentes habitats, mesmo que
43

346

próximos ou mesmo limítrofes, apresentem composições distintas (Guimarães et al.

347

2013, Lutinski et al. 2013, Achury and Suarez 2018), essa disparidade se expressa

348

sobretudo na presença de espécies exclusivas para cada habitat. Entretanto, também é

349

esperado que comunidades de formigas de ecossistemas semelhantes tenham

350

composições similares, pelo menos em nível genérico, mesmo que geograficamente

351

separadas (Resende et al. 2011), enquanto que ecossistemas distintos (Cerrado,

352

Caatinga, Mata Atlântica), possuem um conjunto de espécies que os caracterizam.

353

A existência de diferenças entre tipos de fitofisionomias de vegetação de dunas

354

reforça o caráter de sistema de mosaico desse ambiente.

355

exacerbada quando se compara os diferentes tamanhos de ilhas de vegetação com a área

356

continua. Assim, isso sugere que os ambientes amostrados apresentam uma grande

357

variedade na estrutura do habitat e que é um ambiente completamente heterogêneo, fato

358

comprovado pela presença de espécies exclusivas para ambos os habitats.

Essa diferença é mais

359

Entretanto apesar de cada ilha possuir espécies exclusivas, não encontramos

360

diferenças significativas nas similaridades de espécies entre as ilhas de diferentes

361

tamanhos. Em sistemas insulares, como a restinga, fatores como a forma, tamanho e

362

grau de isolamento de um habitat são capazes de influenciar a composição das espécies

363

componentes (McArthur and Wilson 1967). Assim, variações na composição das

364

espécies devem estar relacionadas a características das paisagens estudadas.

365

Dentre as métricas de paisagem, a conectividade atua diretamente nos processos

366

de migração e dispersão das comunidades biológicas (Magle et al. 2009), essas taxas de

367

mobilidade influenciam nas similaridades das assembleias de espécies entre habitats

368

(Magura et al. 2001) e é explicada pela teoria da biogeografia de ilhas que postula a

369

importância do tamanho da área que recebe espécies e a distância destas áreas das áreas

370

fontes na explicação dessas similaridades.
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371

A teoria ecológica de comunidades acata o isolamento do habitat como uma das

372

mais significativas explicações para diferenças e semelhanças na riqueza e composição

373

das espécies de uma comunidade (Pacheco and Vasconcelos 2007, Öckinger et al. 2009,

374

Lizée et al. 2012), quão menos isolados os habitats mais facilmente tendem a ser

375

colonizados.

376

Conclusão

377

Existe um efeito bottom up mediando a comunidade de formigas associadas a

378

vegetação de dunas, a riqueza local das espécies de formigas responde a

379

heterogeneidade da vegetação.

380

A diversidade de formas de vida vegetal afeta a riqueza de formigas, formas de

381

vida vegetais diferentes permitem o estabelecimento de formigas com nichos diferentes,

382

influenciando diretamente a riqueza das espécies de formigas ao longo de habitats.

383

A restinga apresenta alta riqueza e diversidade de formigas e deve ser preservada

384

como refugio para formigas e comunidade associada, sendo, portanto importante para a

385

preservação, manutenção e conservação da biodiversidade de artrópodes em ambientes

386

urbanos.
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For new submissions, our formatting requirements are simple—just make sure your
paper has the following items:


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);



References listed in alphabetical order, cited by author and year in the text (not
numbered);



Figures and tables at the end of the main document after the references, or
uploaded as separate files. Figure legends should be included at the end of the
main text after the references, and table legends should be next to their
corresponding tables;



Text is single-column.

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
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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.

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.
Title Page
The title page should include:
1. Corresponding author: Include full name, mailing address, telephone number, and
email address.
2. Title: Should be as short as possible. Only include common names that are listed in
the ESA Common Names of Insects & Related Organisms. Do not include authors of
scientific names. Insert “([Order]: [Family])” immediately after the name of the
organism.
3. Author list: Include all authors in the order the names should be published.
4. Affiliation line: Include full addresses of all authors. If there are multiple affiliations,
designate through numbered footnotes.
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250 words or less.



Give scientific name and authority at first mention of each organism.



Do not cite references, figures, tables, probability levels, or results.



Refer to results only in the general sense.



A second abstract in a second language is permitted.

6. Keywords


Below the abstract, provide three to five keywords, separated by commas.



Do not use abbreviations, combined keywords, or species names.



Please click here for a sample title page.

Body
Introduction
Clearly state the basis of your study along with background information and a statement
of purpose.
Materials and Methods
Include a clear and concise description of the study design, experiment, materials, and
method of statistical analysis.
Results
Clearly present the results. Do not include interpretation of results or interpretation of
statistical analysis—simply present the results of the experiment and the results of the
statistical analysis. Data listed in tables should not be listed in the results; instead, refer
to the table.
Discussion
Interpret and discuss results of the study and their implications. Include suggestions for
direction of future studies, if appropriate.
Acknowledgments
Place the acknowledgments after the text. Organize acknowledgments in paragraph
form in the following order: persons, groups, granting institutions, grant numbers, and
serial publication number.
Following the Acknowledgments, you may include a statement of author contribution
outlining the specific contributions of each author to the article. A statement of author
contribution is welcomed but not required.
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Use the name-and-year system.



Use ampersand to indicate authorship for two authors. For three or more authors,
use “et al.,” “and coworkers,” or “and associates” in text. Use no comma before
ampersand.
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