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RESUMO 

 

O bioma Caatinga vem passando por um processo de modificação acelerado resultante do uso 

inapropriado dos seus recursos naturais. Essas modificações acabam provocando uma série 

mudanças na dinâmica das comunidades e se tornando um dos fatores que podem afetar direta 

ou indiretamente a riqueza e a composição da mirmecofauna. Neste trabalho foi verificado 

como heterogeneidade (riqueza de árvores), complexidade (densidade de árvores) ambiental e 

a concentração de nutrientes do solo influenciam na riqueza de formigas epigéicas em três 

fragmentos de Caatinga. As coletas ocorreram em quatro etapas distribuídas ao longo do ano 

(fevereiro, maio, julho, novembro) de 2011, em três áreas de Caatinga localizadas no Alto 

Sertão Sergipano. Inicial (INI) área utilizada como pastagem; Intermediário (INT) área em 

processo de regeneração natural a 4 anos; Tardio (TA) fragmento de Caatinga muito bem 

preservado, com presença de espécies arbóreas de grande porte. Para coleta da mirmecofauna 

foram delimitadas cinco parcelas (20 m x 50 m) em cada área, nas quais foram instaladas 10 

armadilhas de queda tipo Pitfall contendo iscas de sardinha, respeitando uma distância 

mínima de 10m entre elas, totalizando 50 armadilhas/estágio. As armadilhas permaneceram 

expostas por um período de 48 horas. Foram coletadas 46.616 espécimes de formigas, 

distribuídas em seis subfamílias e 44 morfoespécies. Através da análise de escala 

multidimensional não-métrica (NMDS), as parcelas do estágio tardio foram isoladas das 

demais áreas, inicial e intermediário, mostrando que existe uma mudança na composição de 

espécies de formigas à medida que se avança no estágio sucessional. A riqueza de formigas 

epigéicas variou entre os estágios sucessionais (F= 11,78; p= 0,0003), sendo que as parcelas 

do estágio tardio apresentaram uma maior riqueza média de formigas em comparação com os 

demais estágios. Foi observada uma diferença significativa entre os gradientes sucessionais e 

os nutrientes do solo, com destaque para o estágio intermediário, o qual apresentou as maiores 

concentrações de (Na, K, P, CTC, Ca e Mg) em comparação com os demais estágios. Por 

outro lado, não houve diferença significativa ao avaliar a influência dos nutrientes do solo sob 

a riqueza e a composição de formigas epigéicas. Riqueza e densidade vegetal podem 

representar aumento de recursos disponíveis, tais como fontes alimentares e locais para 

nidificação, contribuindo pra o aumento na riqueza de espécies de formigas durante o 

processo de sucessão florestal. 

Palavras chave: Formigas epigéicas, riqueza, heterogeneidade, sucessão ecológica 
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ABSTRACT 

 

The Caatinga is going through a process of accelerated modification resulting from the 

inappropriate use of their natural resources. These modifications end up provoking a number 

of changes in the dynamics of the communities and becoming one of the factors that may 

affect directly or indirectly the richness and composition of myrmecofauna. This work has 

been verified as heterogeneity (wealth of trees), complexity (density of trees) and 

environmental soil nutrients concentration influence in the richness of ant’s epigaeic into 

three fragments of the Caatinga. The collections occurred in four steps distributed throughout 

the year (February, may, July, November) by 2011, in three areas of the Caatinga located in 

Alto Sertão Sergipano. Early - area used as pasture; Intermediate - area in the natural 

regeneration process of 4 years; Late - fragment of the Caatinga well-preserved with a 

presence of tree large species. The myrmecofauna collection have been delineated five plots 

(20 m x 50 m) in each area, in which 10 were installed type Pitfall traps of drop baits 

containing sardines, respecting a minimum distance of 10 m between them, totaling 50 

traps/stage. The traps remained were exposed for a period of 48 hours. Also were collected 

46,616 at specimens, distributed in six subfamilies and 44 morpfospecies. Through the 

analysis of multidimensional scale non-metric (NMDS), parcels of late stage were isolated 

from other areas, initially and intermediary, showing that there is a change in the composition 

of species of ants as they progress through the successional stage. The wealth of epigaeic ants 

ranged between the successional stages (F = 11.78; p = 0.0003), being that the portions of the 

late stage have a greater wealth of average compared to other ants. On one hand, a significant 

difference was observed between the successional gradients and soil nutrients, with emphasis 

on the intermediate stage, which presented the largest concentrations of (Na, K, P, CTC, Ca 

and Mg) compared to the other stages. On the other hand, there was no significant difference 

when assessing the influence of soil nutrients under the richness and composition of epigéicas 

ants. Wealth and plant density may represent increased resources available such as nesting 

sites and food sources, contributing to the increase in species richness of ants during the 

process of forest succession. 

 

Keywords: Ants epigaeic, richness, diversity, ecological succession 
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1- INTRODUÇÃO GERAL 

 

O bioma Caatinga possui uma área estimada de 800.000 km2 e está localizado no 

nordeste do Brasil, correspondendo a aproximadamente 54% da região Nordeste e 11% do 

território brasileiro, limitado a leste e a oeste pelas florestas Atlântica e Amazônica e ao sul 

pelo Cerrado. (Leal et al., 2005; Andrade, 2005; Prado, 2005). É o único bioma brasileiro com 

seus limites inteiramente restritos ao território nacional. É também o menos estudado, com a 

maior parte das informações restrita a poucos pontos em torno das principais cidades da 

região (Leal et al., 2005). 

O clima da região é do tipo tropical semi-árido com predomínio de duas estações 

características: a chuvosa que dura entre três e cinco meses e a seca que dura de sete a nove 

meses (Mendes, 1992; Araújo, 2007). A vegetação é caracterizada por formações semi-áridas 

xerofíticas (Leal et al., 2005), sendo composta principalmente por árvores e arbustos baixos, 

cactáceas e bromeliáceas, que apresentam adaptações como espinhos, microfilia ou 

suculência, características estas, adaptativas à deficiência hídrica (Veloso et al., 1991; Trovão 

et al., 2007; Prado, 2005; Queiroz et al., 2006). 

Este bioma vem passando por um processo de modificação acelerado resultante do uso 

inapropriado de seus recursos naturais, o que vem contribuindo para a extinção de espécies 

endêmicas, eliminação de processos ecológicos importantes e a formação de áreas de 

desertificação na região. Essas modificações podem contribuir para uma série de mudanças na 

dinâmica de populações de animais e vegetais, dando início ao processo de sucessão 

ecológica, onde espécies pioneiras passam a ocupar os lugares mais alterados e tendem a ser 

excluídas à medida que o ambiente se recupera, resultando em formações florestais 

secundárias (Leal et al., 2005; Guariguata; Ostertag, 2001; Kaspari, 1996). Essas florestas 

secundárias são formações florestais que apresentam tempos diferentes de restauração e 

abrigam número de espécies e composição de plantas de acordo com o tipo, intensidade e 

frequência da perturbação que sofreu (Brown, 1994). 

Para melhor entendimento da sucessão florestal em sítios antropizados, vários estudos 

têm abordado o uso de cronossequências de diferentes idades e locais, para avaliar o processo 

de sucessão das populações, comunidade e dos ecossistemas (Gerrish; Mueller-Dombois, 

1999; Davis et al., 2003). Esses estudos têm permitido o entendimento das variáveis 

quantitativas e qualitativas da flora e /ou da fauna, sendo essa uma importante ferramenta para 
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a análise e a compreensão, a curto e longo prazo, do processo de sucessão (Saldariagga et al., 

1988; Twigg et al., 1989; Foster; Tilman, 2000; Rivera et al., 2000; Kennard, 2002). 

Lewinsohn et al. (2005) argumentaram que a Caatinga e o Pantanal são os biomas 

menos conhecidos do Brasil, sugerindo mais estudos para uma melhor compreensão do papel 

dos invertebrados nos ecossistemas. A indicação de níveis de perturbação ou mudança de um 

sistema tem sido o papel principal dos invertebrados na avaliação da conservação biológica 

(Andersen, 1997). Essa indicação pode ser observada através do declínio da diversidade de 

espécies e abundância, além da mudança na composição faunística a partir de um estado não 

perturbado (Rocha et al., 2006). 

As formigas são insetos dominantes em quase todos os ambientes do mundo e 

possuem muitas características que as tornam extremamente importantes nos estudos de 

estimativa da biodiversidade de um determinado ambiente, como: alta riqueza de espécies, 

abundância local alta, grande biomassa, facilidade de coleta, taxonomia e ecologia 

relativamente bem conhecidas (Fittkau; Klinge ,1973; Majer, 1983; Benson; Harada ,1988; 

Andersen, 1997; Carvalho; Vasconcelos, 1999; Alonso; Agosti, 2000). 

Além disso, as formigas estão sempre muito associadas à vegetação, respondem 

rapidamente às mudanças do ambiente e participam de praticamente todas as interações 

ecológicas de qualquer ecossistema terrestre das regiões tropicais, entre eles: degradação de 

matéria orgânica e ciclagem de nutrientes; predação e dispersão de sementes, além de 

influenciarem os processos de regeneração florestal (Hölldobler; Wilson 1990; Hughes;  

Westoby, 1990; Fowler et al. 1991; Levey; Byrne, 1993; Gotwald, 1995; Silva; Brandão 

1999).  

Sabe-se que a riqueza e a composição das assembleias de formigas é fortemente 

influenciada pelas características do habitat, como clima e micro-clima (Benson; Harada, 

1988), disponibilidade de recursos (Levings, 1983), relações interespecíficas (Davidson, 

1977), heterogeneidade e complexidade da vegetação (Fowler, 1988; Tews et al., 2004). 

Esses fatores podem ser avaliados através de medidas que levem em conta a densidade e a 

diversidade de árvores, cobertura vegetal em diferentes estratos (herbáceo, arbustivo e 

arbóreo), a profundidade da serapilheira e a variação da fisionomia entre tipos vegetacionais 

(Schmidt et al., 2007). 

Muitos estudos têm demonstrado que as mudanças provocadas no ambiente por fatores 

bióticos ou abióticos afetam a abundância, a composição e mesmo a história de vida dos 

animais, além da distribuição de recursos e das variações no microclima (Brown, 1991). 

Durante a sucessão secundária, são observadas alterações na riqueza de espécies e na estrutura 
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da vegetação, sobretudo a disponibilidade de áreas para nidificação e acasalamento de insetos 

(Brown; Southwood, 1987). 

A biomassa vegetal é considerada um fator importante em florestas tropicais, pois ao 

ocorrer a sua redução, a quantidade de serrapilheira se torna reduzida, afetando o microclima 

dos ambientes e alterando os locais para nidificação. Essas mudanças afetam a distribuição 

espacial das espécies de formigas diminuindo a biodiversidade local (Benson; Harada, 1988). 

Ribas et al. (2003), avaliando a riqueza e a densidade de árvores no cerrado brasileiro, 

observaram que esses parâmetros podem ser responsáveis por aumentar a variedade e 

quantidade de recursos nos ambientes, possibilitando maior riqueza e maior número de 

espécies generalistas, podendo também provocar mudanças no habitat e na dominância da 

comunidade de formigas. 

Algumas hipóteses tentam explicar as diferenças na diversidade de espécies de insetos, 

entre elas a que possivelmente possui maior importância seria a “heterogeneidade de habitat”. 

Quanto mais heterogêneo e complexo o ambiente, mais complexos e diversos serão as 

comunidades de plantas e animais, suportados por este. Portanto, uma vez que a diversidade e 

a complexidade de espécies de plantas aumentem a diversidade de insetos também aumenta 

(Altieri; Letourneau, 1982). Dessa forma a estabilidade relativa da comunidade dependerá 

principalmente do seu tipo e da natureza das perturbações às quais estejam submetidas 

(Gleissman, 2005). 

Atualmente tem sido sugerida uma estreita relação entre riquezas de formigas e 

complexidade estrutural de habitats, pois ambientes mais heterogêneos podem suportar um 

maior número de espécies, maior especialização dos sítios de nidificação, disponibilidade de 

recursos, microclimas e interações interespecíficas (competição, predação, mutualismo) para 

as formigas se estabeleceram do que em ambientes mais simples (Begon et al., 2006; Reyes-

Lopes et al., 2003; Benson; Harada, 1988). Neste contexto, Pereira et al. (2007) estudando a 

fauna de formigas como ferramenta de monitoramento para áreas reabilitadas de mineração 

no Rio de Janeiro, observaram que a composição das espécies de formicídeos variou segundo 

a estrutura da vegetação. 

Em alguns estudos foram evidenciados uma relação positiva entre a diversidade de 

plantas e insetos (Murdoch et al., 1972), pois, durante a sucessão florestal ocorre maior 

diversidade dos insetos geralmente correlacionada com o aumento da diversidade estrutural da 

vegetação (Southwood et al., 1979). Na Caatinga Leal (2003) avaliou a diversidade de 

formigas em diferentes unidades de paisagem e constatou que tanto a riqueza de espécies 
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quanto os valores do índice de diversidade foram maiores em áreas com maiores densidade e 

riqueza de plantas.  

Na Amazônia, Vasconcelos (1999) avaliou o efeito de perturbações antrópicas sobre 

quatro ambientes, observando maior riqueza de formigas em áreas de floresta do que em 

pastagens, contudo, a abundância diminuiu com a maturidade da floresta. A recuperação da 

fauna de formigas é muito mais rápida do que a da vegetação, porém a capacidade de rebrota 

desta vegetação é importante para a conservação do solo e o forrageamento das formigas. 

Neste sentido, as diferentes práticas de manejo do solo podem resultar em diferentes taxas de 

recuperação da fauna após o abandono das terras agrícolas. 

Mudanças na heterogeneidade de habitat também influenciam a composição das 

assembleias de espécies (Lassau; Hochuli, 2004; Durães et al., 2005). Osório-Perez et al., 

(2007), avaliando a riqueza e composição da mirmecofauna em áreas de floresta em sucessão 

em Porto Rico, concluíram que a riqueza aumenta e a composição desta fauna muda nos 

diferentes estágios da sucessão, podendo essa recuperar-se entre 25-30 anos.  

Dessa forma, as mudanças nas condições físicas e biológicas entre diferentes 

ambientes naturais e antropizados influenciam a composição, riqueza e abundância das 

formigas que vivem e forrageiam no solo. 

 As comunidades de formigas podem ser empregadas como ferramentas de 

monitoramento ambiental nos processos sucessionais, pois apresentam diversidade 

relacionada com a disponibilidade de recursos, complexidade e heterogeneidade do hábitat, 

levando ao fato que a composição de formigas pode mudar de acordo com o estágio 

regenerativo (Neves et al., 2010). 

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral 

 

Avaliar como a heterogeneidade (riqueza de árvores), complexidade (densidade de 

árvores) ambiental e a concentração de nutrientes do solo influenciam na riqueza de formigas 

epigéicas ao longo de um gradiente sucessional. 
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2.2 - Objetivos Específicos 

 

(a) Amostrar as espécies lenhosas por parcelas (levantamento florístico) das áreas de 

estudo; 

(b) Avaliar as diferentes espécies de formigas encontradas nas três diferentes fisionomias 

vegetais da Caatinga; 

(c) Verificar se os teores de nutrientes e de matéria orgânica do solo afetam a riqueza de 

formigas; 

(d) Avaliar a composição e riqueza de formigas epigéicas nas áreas de estudo. 

 

3 - MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 - Áreas de estudo 

 

O estudo foi realizado por meio de amostragens, com coletas entre o período de 

fevereiro a novembro de 2011, em três áreas de caatinga localizadas no Alto Sertão 

Sergipano. A Unidade de Conservação Estadual Monumento Natural Grota do Angico em 

Poço Redondo – Sergipe, apresenta duas áreas de amostragem: Inicial (INI); Intermediário 

(INT); e o município de Porto da Folha - Sergipe que apresenta uma área de amostragem: 

Tardio (TA).  
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Figura 1- Mapa esquemático das áreas de estudo, na região do Alto Sertão Sergipano, com a 

localização das unidades amostrais. 

 

3.1.1 - Monumento Natural Grota do Angico 

 

Caracteriza-se por ser uma unidade de Conservação Estadual que está situada no Alto 

Sertão Sergipano (9º 41’S e 38º 31’W) distante cerca de 200 km de Aracaju, entre os 

municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco – SE. Com 2.183 hectares, a área 

conta com uma vegetação típica de Caatinga, composta basicamente por três estratos em uma 

formação arbustivo-arbórea do tipo Caesalpinia – Aspidosperma – Jatropha (catingueira – 

pereiro – pinhão-bravo) com árvores de maior porte distribuídas de modo esparso, 

coincidindo com a fisionomia prevista por Prado (2005) para a região do vale do Rio São 

Francisco. 

O clima predominante da região é o Tropical Semi-Árido Quente – BSh segundo a 

classificação de Köppen. As precipitações são irregulares e mal distribuídas anualmente, 

variando entre 700 a 300 mm, sendo a média anual de mais de 30 anos inferior a 500 mm. O 

período seco da região é superior a oito meses e as chuvas estão condicionadas a um reduzido 
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período (março a julho), sendo que os maiores índices de precipitação são registrados em 

abril. A temperatura média anual é de 25,6°C, não havendo grandes variações no decorrer dos 

meses, sendo dezembro o mês mais quente e agosto o mais frio. As condições climáticas 

locais caracterizam uma elevada evapotranspiração e a presença quase exclusiva de rios 

temporários (excetuando-se apenas o Rio São Francisco) e acúmulos de água de tamanho e 

duração variáveis chamados tanques ou cacimbas. De maneira geral, destacam-se dois tipos 

de solos: Neossolo Litólico e Planossolo (Leite et al., 1976; Santos; Andrade, 1992). 

 

3.1.2 – Fazenda São Pedro-Porto da Folha/SE 

 

Trata-se de um fragmento de caatinga arbórea de 115 ha pertencente à fazenda São 

Pedro, município de Porto da Folha (10°02’14’’S 37°24’31”W) (Figura 1). O clima da região 

é caracterizado por chuvas escassas e irregulares, padrão típico do Semi Árido brasileiro 

(Andrade, 2005). O período chuvoso normalmente ocorre entre abril e agosto, quando incide a 

maior parte da precipitação anual (368-630 mm). A estação seca dura de sete a oito meses, 

raramente chove e a temperatura é sempre superior a 18ºC. O baixo índice de precipitação e 

sua má distribuição ao longo do ano, além de sua irregularidade de um ano para o outro, são 

características da região e da própria Caatinga. 

 

3.2 - Caracterizações das áreas de estudo 

 

Para a escolha das áreas de pesquisa levou-se em consideração as diferenças nos níveis 

de complexidade e heterogeneidade vegetal. Foram selecionadas três áreas de amostragem, 

onde foram instaladas 15 parcelas de (20m x 50m), 5 parcelas/área, seguindo o método de 

área fixa, o qual seleciona as árvores a serem amostradas nas unidades amostrais proporcional 

à área da unidade e à freqüência dos indivíduos que nela ocorrem (Péllico-Netto; Brena, 

1997). A caracterização das áreas também contou com o auxílio de um Engenheiro Florestal.  

O levantamento florístico consistiu na coleta e registro de material reprodutivo de 

árvores, arbustos e subarbustos do interior de todas as parcelas. Todo o material botânico 

coletado para identificação foi prensado seco em estufa e montado em exsicatas. A 

identificação dos exemplares foi realizada com o auxilio de chaves taxonômicas, consulta a 



20 
 

especialistas e através da comparação com exsicatas do Herbário da Universidade Federal de 

Sergipe (ASE). 

Para a avaliação da estrutura vegetacional foram consideradas todas as árvores e 

arbustos com CAP (Circunferência à Altura do Peito- 1,30m) maior que seis cm. (RMFC, 

2005).  

Para caracterização dos estágios sucessionais, as espécies foram agrupadas em três 

grupos ecológicos (pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias), segundo Carvalho 

(2010) adaptada de Gandolfi et al. (1995) para as áreas de Caatinga, relacionados 

respectivamente às categorias de sucessão (inicial, média e avançada). 

 

3.2.1 - Inicial (IN) 

 

Área utilizada como pastagem, sem registros de plantações de nenhum tipo de cultura 

nos últimos 10 anos. A vegetação é baixa com presença predominante de espécies arbustivas 

algumas em processo de regeneração natural, com altura não superior a 1,5m e algumas 

espécies arbóreas distribuídas de forma bastante esparsa (Figura 2 e 3).

 

      

Figura 2 - Aspecto parcial da área de 

pastagem, Poço Redondo – SE.                    

 

 

 

Figura 3 - Área de pastagem com a 

presença de espécies arbóreas distribuídas 

de forma esparsa, Poço Redondo – SE
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3.2.2 - Intermediário (INT) 

 

Localizada no interior da unidade de conservação Monumento Natural Grota do Angico, está 

em processo de regeneração natural a mais de quatro anos, as principais atividades 

econômicas desenvolvidas na área antes da proteção foram a pecuária, agricultura de 

subsistência e extração de madeira.  Atualmente a vegetação se mostra bastante heterogênea 

com predominância de espécies arbóreas, com altura entre 4 a 6m, além da presença de muitas 

bromélias (Figura 4). 

 

 
 
 

    

Figura 4- Visão parcial da área intermediária com a presença de espécies arbóreas e algumas 

bromélias, Poço Redondo-SE. 

 

3.2.3 - Tardia (TA) 

 

É uma área de Caatinga bem preservada de aproximadamente 115 ha localizada na Fazenda 

São Pedro. A vegetação mostra-se heterogênea, apresentando espécies arbóreas de portes 



22 
 

variados, desde espécies jovens com cerca de 5 a 6m até de grande porte com 

aproximadamente mais de 20m, além da presença de algumas bromélias e clareiras formadas 

pela queda de árvores velhas (Figura 5 e 6).

 

 

 Figura 5- Visão parcial da área tardia 

durante a estação seca, Porto da Folha-SE.    

 

 

Figura 6- Visão parcial da área tardia 

apresentando espécies arbóreas de pequeno 

e grande porte, Porto da Folha-SE.

 

3.3 - Coleta dos Dados 

 

3.3.1 - Armadilhas de queda: Pitfall 

 

Para se testar o efeito da heterogeneidade estrutural sobre a riqueza de formigas, foram 

instaladas parcelas dentro das três áreas amostrais, com base nos diferentes níveis de 

complexidade e heterogeneidade vegetal, classificadas pela sua composição florística 

(predominância de espécies arbóreas pioneiras, secundárias iniciais e secundárias tardias).  

As coletas ocorreram em quatro etapas distribuídas ao longo do ano. Para tanto, as 

coletas se deram nos seguintes meses: (fevereiro, maio, julho e novembro) de 2011. 

Em cada área foram instaladas cinco parcelas (20 m x 50 m), nas quais foram 

realizadas as coletas de formigas com armadilhas de queda tipo Pitfall. Estas consistiam em 

potes plásticos de 250 mL (com 9 cm de diâmetro e 5,5cm de altura), contendo cerca de 90 ml 
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de água e detergente líquido para quebra da tensão superficial da água e sal mineral para a 

conservação dos insetos capturados (Schmidt; Solar, 2010) .  

Em cada parcela foram instaladas 10 armadilhas do tipo Pitfall, respeitando uma 

distância mínima de 10 metros entre elas, totalizando 50 armadilhas/estágio (Sarmiento-M, 

2003). Com a finalidade de obter uma maior número de formigas possíveis nas áreas 

estudadas, foram incluídos nos Pitfalls iscas de sardinha.  

As iscas foram colocadas no interior de eppendorfs de 1,5mL, os quais foram 

mantidos suspensos no centro do pote com o auxílio de uma linha de nylon (Figura 7A e 7B), 

com a finalidade de evitar contato com a solução no interior do recipiente. As armadilhas 

foram enterradas com a abertura ao nível do solo (Figura- 7C e 7D) e permaneceram expostas 

por um período de 48 horas. Após o período de exposição o conteúdo das armadilhas foram 

armazenados em álcool 70% e levados ao laboratório para triagem e identificação. 

 

 

Figura 7 -  A- Visão lateral da armadilha pitfall com eppendorf suspenso através do nylon, B- Visão 

superior da armadilha pitfall com eppendorf suspenso através do nylon, C- Pitfall sendo instalado em 

campo, Porto da Folha-SE, D- Pitfall com isca, instaladas em campo, Porto da Folha-SE. 
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3.3.2 - Triagem, montagem e identificação das formigas 

   

No processo de triagem, foi utilizando lupa estereoscópica e pinça. Os formicídeos 

eram dispostos em placas de Petri com papel branco para triagem e contagem. 

Para a identificação os espécimes foram montados em triângulos de papel e fixados em 

alfinetes entomológicos e identificadas em nível de gênero com base na chave de Bolton 

(1994; 2003), as subfamílias conforme o catalogo de Bolton (2005) e em espécies e morfo-

espécies através de comparação com a coleção de formicideos do Laboratório de Entomologia 

do Departamento de Biologia/ DBI e Departamento de Ciências Florestais/ DEF da UFS. 

 

 

3.4 - Amostragens do solo 

As amostragens de solo foram executadas de forma cuidadosa e com critérios 

previamente definidos, uma vez que uma pequena quantidade de solo recolhida deverá 

representar as características de uma grande área (Sarrat; Oliveira, 2002). 

Foram coletadas amostras de solo para cada parcela do experimento, visando uma 

posterior análise química e a investigação de correlações com a riqueza de formigas e a 

heterogeneidade ambiental nos gradientes sucessionais.  

Para cada parcela foram retiradas cinco subamostras, que formaram uma amostra 

composta. As subamostras foram alocadas de forma a abranger a possível variabilidade do 

solo, sendo, então, retirada uma amostra no centro e quatro próximas aos vértices das áreas 

(Figura 8A). Estas amostras foram retiradas a uma profundidade de (0-10 cm, 10-20 cm) com 

trado holandês (Figura 8B), uma vez que estas camadas de solo mostram teores de nutrientes 

mais correlacionados com o crescimento das árvores, conforme indicado por (Sarrat; Oliveira, 

2002). 

Na superfície do local onde se coletaram as amostras, foram descartados os restos de 

plantas, folhas e galhos, tendo-se, porém, o cuidado de não remover a camada superficial do 

solo conforme Tomé Jr (1997). As porções de solo coletadas foram colocadas em um balde de 

plástico e misturadas, separando-se uma quantidade de 500 gramas por parcela. Todas as 

amostras foram devidamente etiquetadas e armazenadas em sacos plásticos e encaminhadas 

para análise no Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe (ITPS). 
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Figura 8- A- Disposição das coletas de amostras de solo nas áreas de amostragem, B- Coletas 

das amostras de solo com trado holandês. 

 

4 - ANÁLISES ESTATÍSTICAS  

 

A composição de espécies de formigas presente nos distintos estágios de sucessão foi 

comparada pela análise de escala multidimensional não-métrica (NMDS). Assim uma 

ordenação das parcelas foi realizada utilizando a presença (dados qualitativos) e riqueza 

(dados quantitativos) de espécies de formigas amostradas em cada parcela, usando o índice de 

Jaccard. Para testar se a composição e a estrutura da comunidade de formigas são 

estatisticamente diferentes entre os distintos estágios de sucessão foram utilizadas análises de 

similaridade (ANOSIM) (Clarke, 1993). Nessas análises foram aplicados procedimentos de 

permutação não-paramétricos ordenando a similaridade da matriz entre as parcelas (Clarke, 

1993). Para cada estágio de sucessão foi calculado o R-valor obtido através da composição e 

estrutura da comunidade presente nos distintos estágios de sucessão (Clarke, 1993). As 

diferenças relativas entre o R-valor obtido nos testes de ANOSIM foram usadas para 

determinar os padrões de similaridade entre as comunidades de formigas nos estágios de 

sucessão. Também foi calculada a porcentagem de similaridade (SIMPER, Clarke 1993) para 
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determinar a contribuição de cada espécie na formação dos grupos obtidos na NMDS. Todas 

as análises foram realizadas no programa PAST (Hammer et al., 2001). 

Os efeitos da sucessão ecológica e da riqueza e abundância de árvores na riqueza de 

formigas foram verificados através dos modelos lineares generalizados (GLMs). Nesses 

modelos a riqueza de formigas são utilizadas como variáveis respostas e como variáveis 

explicativas foram utilizados o estágio de sucessão, a riqueza e densidade de árvores. Os 

modelos mínimos foram obtidos através da retirada de variáveis não significativas (p > 0.05) 

(Crawley, 2007). Os GLMs e as análises de contraste foram realizados no software estatístico 

R (R Development Core Team, 2008) em nível de significância de 5%, seguidas de análises 

de resíduos para verificar a adequação dos modelos e das distribuições de erros utilizadas 

(Crawley, 2007). 

Diferenças nas concentrações de nutrientes do solo entre os estágios sucessionais 

foram testadas através dos modelos lineares generalizados (GLMs) com contraste a posteriori 

(p<0,05) (Crawley, 2010). Através da análise de correspondência (CA) foi realizada a 

ordenação dos estágios sucessionais e nutrientes do solo e a associação com a composição de 

formigas. O GLMs foi realizado no software estatístico R (R Development Core Team, 2008) 

e a CA no software estatístico PAST. 

 

5 - RESULTADOS 

 

Foi amostrado um total de 46.616 formigas, separadas em 44 morfoespécies. As 

espécies foram distribuídas em seis subfamílias, entre as quais a Myrmicinae foi a mais 

diversificada (com 25 espécies), seguida por Formicinae (com 8 espécies),  Dolichoderinae 

(com três espécies), Ectatomminae (com três espécies), Ponerinae (com três espécies) e 

Pseudomyrmecinae (com duas espécies) (Tabela 1). Com relação aos gêneros amostrados, 

Pheidole, Camponotus e Solenopsis foram os mais diversificados (com dez e seis espécies) 

respectivamente (Tabela 1). 
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Tabela 1- Espécies de formigas amostradas em armadilhas do tipo, “pitfall”, iscas com 

sardinha, em áreas de Caatinga, com diferentes gradientes sucessionais, nos municípios de 

Poço Redondo e Porto da Folha, Sergipe. 

Subfamília  Espécie INI INT TA 

Dolichoderinae Dorymyrmex  sp. 1   x 

 Tapinoma sp. 1   x 

 Forelius sp. 1   x 

Ectatomminae Ectatomma sp. 1   x 

 Gnamptogenys sp. 1 x x x 

 Gnamptogenys sp.2  x x 

Formicinae Brachymyrmex sp. 1 x x x 

 Camponotus sp. 1 x x x 

 Camponotus sp. 2 x x x 

 Camponotus sp. 3 x x x 

 Camponotus sp. 4   x 

 Camponotus sp. 5 x  x 

 Camponotus sp. 6 x x x 

 Nylanderia sp. 1   x 

Myrmicinae Crematogaster sp. 1 x x x 

 Crematogaster sp. 2 x x x 

 Cephalotes sp. 1  x x 

 Cephalotes sp. 2   x 

 Cephalotes sp. 3  x  

 Trachymyrmex sp. 1   x 

 Wasmannia sp. 1   x 

 Solenopsis sp. 1   x 

 Solenopsis sp. 2 x x x 

 Solenopsis sp. 3 x x x 

 Solenopsis sp. 4  x x 

 Solenopsis sp. 5 x x x 

 Solenopsis sp. 6 x x x 

 Cyphomyrmex sp. 1  x x 

 Acromyrmex sp. 1  x x 

 Pheidole sp. 1 x x x 

 Pheidole sp. 2 x x x 

 Pheidole sp. 3 x x x 

 Pheidole sp. 4  x x 

 Pheidole sp. 5 x x x 

 Pheidole sp. 6 x x x 

 Pheidole sp. 7  x x 

 Pheidole sp. 8 x x x 

 Pheidole sp. 9 x x x 

 Pheidole sp. 10 x x x 

Ponerinae Odontomachus sp. 1 x x x 

 Anochetus sp. 1   x 

 Dinoponera sp. 1 x x x 

Pseudomyrmecinae Pseudomyrmex sp. 1 x x x 

 Pseudomyrmex sp. 2 x x  
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  Através da análise de escala multidimensional não-métrica (NMDS), as parcelas do 

estágio tardio foram isoladas das demais áreas, inicial e intermediário (Figura 9), 

evidenciando que existe uma mudança na composição de morfoespécies de formigas à medida 

que se avança no estágio sucessional. Entretanto, as parcelas do estágio inicial não foram 

separadas das parcelas do estágio intermediário através dessa análise, visto que possuem 

composição de espécies bastante semelhantes (Figura 9). 

 

                      

Figura 9 - Análise de escala multidimensional não-métrica (NMDS) a partir da composição 

da assembleia de formigas em três estágios sucessionais em fragmentos de Caatinga (Poço 

Redondo e Porto da Folha - Sergipe). 

 

 

A riqueza de espécies arbóreas variou significativamente entre os três estágios 

sucessionais (F= 11,17; p<0,01) (Figura 10). Também foi verificada uma diferença 

significativa para a abundância de espécies arbóreas entre os estágios sucessionais (F= 25,64; 

p< 0,01) (Figura 11), sendo que as parcelas do estágio tardio apresentaram uma maior riqueza 

e abundância média de espécies arbóreas em comparação com os outros estágios.  
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Figura 10 - Riqueza média de espécies arbóreas por parcela (± erro padrão) entre três estágios 

sucessionais em fragmentos de Caatinga (Poço Redondo e Porto da Folha - Sergipe). 
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Figura 11 - Abundância de espécies arbóreas por parcela entre três estágios sucessionais em 

fragmentos de Caatinga (Poço Redondo e Porto da Folha - Sergipe). 

 

A riqueza de formigas epigéicas apresentou uma diferença significativa entre os 

estágios sucessionais (F= 11,78; p= 0,0003), sendo que as parcelas do estágio tardio 

apresentaram uma maior riqueza média de formigas em comparação com os demais estágios 

(Figura 12). 
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Figura 12 - Riqueza média de espécies de formigas epigéicas por parcela (± erro padrão) 

entre três estágios sucessionais em fragmentos de Caatinga (Poço Redondo e Porto da Folha - 

Sergipe). 

 

Observou-se uma diferença significativa entre os gradientes sucessionais e os 

nutrientes do solo, com destaque para o estágio intermediário, o qual apresentou as maiores 

concentrações de (Na, K, P, CTC, Ca e Mg) em comparação com os demais estágios. (Tabela 

3). Por outro lado, não houve diferença significativa ao avaliar a influência dos nutrientes do 

solo sob a riqueza e a composição de formigas epigéicas (Figura 13a e 13b). 
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Tabela 2 - Valores médios (± erro padrão) das concentrações de nutrientes do solo em diferentes gradientes sucessionais (inicial, intermediário e 

tardio) em fragmentos de Caatinga (Poço Redondo e Porto da Folha – Sergipe). Médias seguidas de mesma letra na vertical não diferem 

estatisticamente (P< 0,05). 

 

Estágio           M.Org              ph                  Ca                  Mg               CTC                   K                           P                      Na 

                       (g/dm3)                                ----------------(cmolc/dm3)---------------        ----------------------(mg/dm3)--------------------- 
 

 

 

Inicial 

 

 

21,25 ± 2,08 a 

 

 

 

6,27 ± 0,13 a 

 

 

 

8,09 ± 0,84 b 

 

 

 

5,34 ± 0,80 b 

 

 

 

15,59 ± 1,61 b 

 

 

 

51,74 ± 8,68 a 

 

 

 

12,07 ± 3,10 b 

 

 

 

49,01 ± 7,22 b 

 

 

Interm. 

 

21,24 ± 1,67 a 

 

 

6,62 ± 0,17 a 

 

 

13,93 ± 1,95 a 

 

 

7,59 ± 1,04 a 

 

 

22,36 ± 2,33 a 

 

 

53,38 ± 7,25 a 

 

 

24,52 ± 7,92 a 

 

 

68,44 ± 8,31 a 

 

Tardio 21,95 ± 1,88 a 

 

6,87 ± 0.07 a 

 

9,2  ±  0,51 b 

 

4,68 ± 0,36 b 

 

15,67 ± 0,74 b 

 

23,09 ± 2,61 b 

 

5,85 ± 1,18 b 

 

24,59 ± 1,66 b 
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Figura 13 - Resultado de uma análise de correspondência (CA). A- Gráfico com a ordenação 

dos gradientes sucessionais (inicial, intermediário e tardio) e dos nutrientes do solo. B – 

Gráfico resultante do bi-plot mostrando a relação entre a disposição dos  gêneros de formigas 

epigéicas ao longo dos gradientes sucessionais sob diferentes concetração de  nutrientes no 

solo. 
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6 - DISCUSSÃO 

6.1 - Fauna de Formigas epigéicas  

 

A mirmecofauna amostrada é composta pelas principais subfamílias e gêneros 

encontrados em outros ecossistemas do Brasil, como cerrado (Marinho et al., 2002, Ribas et 

al., 2003), caatinga (Leal, 2002, 2003), restinga (Bonnet; Lopes, 1993), manguezal (Lopes; 

Santos, 1996), floresta Atlântica (Leal; Lopes 1992, Leal et al., 1993, Bieber et al., 2006) e 

floresta Amazônica (Benson; Harada, 1988; Vasconcelos, 1999). 

A subfamília que obteve melhor representação foi a Myrmicinae, tanto em número de 

gêneros quanto em número de espécies, seguida de Formicinae, Dolichoderinae, 

Ectatomminae, Ponerinae e Pseudomyrmecinae. Esses resultados refletem a diversidade geral 

dos diferentes grupos de formigas (Hölldobler; Wilson, 1990; Bolton 1994, 2003). 

Os gêneros mais representativos neste estudo foram Pheidole, Camponotus e 

Solenopsis. Segundo Wilson (1976) esses três gêneros, juntamente com Crematogaster, 

possuem a maior diversidade de espécies e adaptações, maior extensão de distribuição 

geográfica e maior abundância local, e, por isso, são considerados os gêneros mais 

prevalentes em escala global. Pheidole sempre é o gênero melhor representado em abundância 

e riqueza em coletas de formigas no solo de áreas florestadas (Leal, 2002; Vasconcelos, 1999; 

Bieber et al., 2006, Schütte et al., 2007) enquanto que o gênero Camponotus é mais freqüente 

em ambientes mais abertos, como restinga (Gonçalves; Nunes, 1984), cerrado (Marinho et al,. 

2002) e caatinga (Leal 2002, 2003). Além disso, coletas na vegetação também aumentam 

bastante a representatividade de Camponotus (Wilson, 1976). Dessa forma, a maior 

representatividade de Pheidole em relação à Camponotus obtida no presente estudo parece ser 

resultado das coletas exclusivas no solo. 

 

6.2 – Composição de formigas e complexidade da vegetação 

 

À medida que a sucessão se processa, ocorrem mudanças graduais nas condições 

abióticas e na composição e estrutura vegetal, assim como em seus organismos associados 

(Begon et al., 2006). Em função dessas mudanças a composição da fauna de formigas 

apresentou variações entre os estágios sucessionais, sendo mais aparente no estágio tardio. 

Houve semelhanças entre os estágios inicias e intermediários em relação a algumas espécies 
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coletadas quando comparado com as áreas em estágio tardio. Isto sugere que as variações nas 

quantidades e nos tipos de recursos dos microhabitats estão influenciando a presença de 

espécies de formigas nas diferentes fases da sucessão.  

Existem fatores abióticos que podem interferir na riqueza e na composição da 

mirmecofauna nos ambientes, tais como: precipitação (Davidson, 1997; Levings, 1983); a 

intensidade da luz que chega ao solo (Torres, 1984); a temperatura, que pode determinar a 

atividade de  forrageamento, nidificação (Wilson, 1971); sazonalidade (Kaspari, 2000) e a 

freqüência e intensidade da perturbação provocada no ambiente (Vasconcelos, 1999). As 

semelhanças entre a composição de formigas dos estágios iniciais e intermediários observados 

nesse estudo podem estar diretamente correlacionadas com o grau e a intensidade de 

perturbação sofrida. As áreas de pastagem (inicial) sofrem perturbações constantes devido à 

presença humana e de animais e as áreas em estágios intermediários apresentam históricos de 

perturbações e se encontram em processo de regeneração. Esses fatores acabam provocando 

mudanças na estrutura da vegetação, o que resulta consequentemente em alterações na riqueza 

e composição de espécies de formigas.  

Nas áreas que sofreram maior perturbação espera-se encontrar espécies mais 

generalistas e mais agressivas na sua colonização (Greenslade; Greenslade, 1977;  Molano, 

1994; Roth et al., 1994), o que certamente justificaria a semelhança na composição. Neste 

caso, estas espécies podem ser consideradas adaptadas às mudanças constantes ocorridas no 

meio e às mudanças do microclima, ou seja, as espécies generalistas poderão ser menos 

afetadas pelas variações na estrutura da vegetação do que as especialistas. Como exemplos de 

algumas Myrmicinae que são generalistas e oportunistas, preferem habitats mais abertos onde 

ocorre maior insolação (Lassau; Hochuli, 2004); já outras apresentam comportamento 

diferente por serem mais suscetíveis à insolação e preferem locais com maior cobertura 

vegetal (Hölldobler; Wilson, 1990). 

As áreas em estágio tardio apresentam uma maior diversificação estrutural dos 

componentes arbóreos e aproximam-se estruturalmente e fisionomicamente de ambientes em 

estágio avançados de sucessão. Essas condições podem ter disponibilizado maiores fontes de 

recursos e especialização dos sítios de nidificação, o que contribuiu para a redução da 

dominância de algumas espécies e favoreceu a coexistência de várias espécies de formigas 

com amplitudes ecológicas maiores devido à diversidade das fontes alimentares exploradas, 

que por sua vez podem ter influenciado mudanças mais significativas na composição de 

formigas dessas áreas. 
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Lassau e Hochuli (2004) também encontraram uma maior similaridade na composição 

de espécies em áreas de maior complexidade, ao avaliar os efeitos da complexidade do habitat 

sobre a assembléia de formigas. 

Portanto, esse estudo confirma a ocorrência de uma grande renovação na composição 

da mirmecofauna ao longo do processo de sucessão nas áreas. Com a evolução dos estágios 

sucessionais das áreas e a modificação da vegetação, novas espécies ocupam estes ambientes 

modificando a composição e riqueza de espécies. 

 

6. 3 – Riqueza de formigas e heterogeneidade ambiental 

 

Foi observada alteração na riqueza de formigas ao longo do gradiente sucessional. 

Esse resultado indica que as espécies são, provavelmente, afetadas pela heterogeneidade 

ambiental. A maior riqueza de formigas foi observada nas áreas de estágio tardio, 

corroborando a hipótese de que os ambientes mais complexos podem oferecer melhores 

condições para a manutenção e sobrevivência de maior número de espécies (MacArthur; 

Wilson, 1967). Resultados semelhantes têm sido observado e discutido em alguns trabalhos 

(Andersen, 1986; Oliveira et al., 1995; Moutinho, 1998; Carvalho; Vasconcelos, 1999; 

Vasconcelos et al., 2001; Philpott; Ambrecht, 2006, Leal et al., 1993; Leal, 2002; Marinho et 

al., 2002; Leal; Lopes, 1992). Alguns fatores como: a complexidade estrutural e 

heterogeneidade da vegetação (Greenslade; Greeslade, 1977), a heterogeneidade da 

serapilheira (Majer et al., 1984; Brühl et al., 1998), as condições climáticas (Levings, 1983), 

os sítios de nidificação (Benson ; Harada, 1988), podem modificar a condições dos ambientes 

e consequentemente sua diversidade. 

As áreas em estágio tardio possuem árvores altas com dossel bem desenvolvido, 

presença de serrapilheira, banco de sementes, condições que podem ter disponibilizado 

maiores fontes de recursos, permitindo a presença de espécies com hábitos generalistas e 

especialistas, que podem ter contribuído para o aumento da riqueza local da mirmecofauna. 

No cerrado brasileiro também foi observado que a riqueza de plantas (heterogeneidade de 

recursos) e a densidade de árvores (disponibilidade de recursos) podem ser consideradas 

variáveis explicativas para a riqueza da mirmecofauna (Ribas et al., 2003). 

A menor riqueza foi observada nas áreas em estágio inicial, esse fato pode estar 

associado à predominância de uma vegetação mais aberta, ação antrópica, presença de 

animais e as variações no processo de sucessão florestal. Wettstein e Schmid (1999) 
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observaram que a estrutura da vegetação e o uso da terra afetaram a diversidade de 

artrópodes. A área em estágio intermediário quando comprada a área em estágio inicial, 

apresentou maior riqueza. Por ser uma área em processo de regeneração, esse fato é 

consequência de mudanças causadas pelas perturbações na área, o que pode ter promovido 

maior heterogeneidade na estrutura destas comunidades, refletindo na composição de 

associações de espécies e na proporção entre as abundâncias das diferentes espécies no 

ambiente. Com isso, e também com a ampliação de novos nichos em função da maior 

heterogeneidade do habitat, existe a tendência do aumento da riqueza nessas áreas. 

Majer et al. (1984) avaliando a riqueza e diversidade de plantas em áreas de mineração 

em processo de recuperação mostraram que a riqueza de formigas e a diversidade foram 

correlacionadas positivamente. As áreas em estágio mais avançado de recuperação 

apresentaram maior diversidade florística e da mirmecofauna. Variáveis como cobertura 

vegetal do solo, densidade de plantas e presença de troncos no solo influenciaram essa 

riqueza. 

A densidade de árvores foi a variável que melhor explicou a riqueza da mirmecofauna 

nas áreas estudadas, demonstrando assim o quanto a presença e qualidade da vegetação nas 

áreas podem ser importantes para a ocorrência de grande parte das espécies coletadas. Pois, 

podem ser responsáveis por promover mudanças do microclima local e oferecer condições e 

disponibilidade de recursos que pode determinar a presença ou ausência de algumas espécies 

(Levings, 1983). 

 

6.4 – Composição e riqueza de formigas e a concentração de nutrientes no 

solo 

 

À medida que se processa o avanço da sucessão pode haver acúmulo ou perda de 

nutrientes no solo. Um balanço positivo pode ser em função do aumento de biomassa, que 

aumenta consequentemente, o índice de ciclagem; enquanto, um balanço negativo pode ser 

devido a porções normais de perda e um grande déficit pode indicar modificações nos 

processos de dinâmicas do solo (Jordan; Kline, 1972; Odum, 1969). A ciclagem de nutrientes 

é considerada de fundamental importância para a manutenção e regulação dos ecossistemas 

tropicais que estão comumente associados a solos com baixa fertilidade natural. Porém, é um 

processo que depende de diversos fatores ambientais, como o clima, heterogeneidade do 
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hábitat, composição e sucessão de espécies, além da fertilidade do solo (Batmanian; 

Haridasan, 1985; Sousa-Souto, 2010). 

Diante dos resultados obtidos, foi possível observar que algumas das concentrações 

médias de macronutrientes (K, P, Ca, Mg) diferem estatisticamente entre os três estágios 

sucessionais. Porém, as áreas em estágio intermediário detiveram as maiores concentrações. 

As fases sucessionais impõem um ritmo nos processo de recuperação das características 

químicas e físicas do solo degradado, que ocorre através da adição de matéria orgânica e 

regulação dos regimes hídricos e térmicos, juntamente com a participação da vegetação 

(Golley et al., 1978).  

A presença dos elementos P, K, Ca, Mg disponíveis em maiores quantidades na 

camada superficial do solo, deve estar sobretudo relacionado aos teores elevados de matéria 

orgânica nas camadas superficiais do solo, que é considerada fonte de reposição constante de 

nutrientes ao solo. O teor de P é considerado de grande importância nos locais em processo de 

regeneração, porque este nutriente exerce papel fundamental no crescimento e 

desenvolvimento da planta e da raiz, sendo encontrado como componente da matéria orgânica 

(Lima et al., 2008). O P é o nutriente mais limitante da produtividade de biomassa em solos 

tropicais (Corrêa et al., 2004). A sua disponibilidade estará reduzida em condições de pH 

baixo e baixo teor de matéria orgânica (Costa; Zocche, 2009). Raij et al. (1981) indica que o 

pH que proporciona a maior disponibilidade  de P deve está entre 6,0 e 6,5, fato que foi 

observado nos nossos estudos e que possivelmente pode ter favorecido as grandes 

concentrações de P nos diferentes estágios, principalmente no intermediário. 

Em solos ácidos, como em geral ocorre na Amazônia, a concentração de fósforo é 

bastante limitante para o crescimento das plantas (Dias Filho, 1998). Em áreas degradadas, as 

plantas são submetidas a situações extremas no que concerne à captação e utilização dos 

recursos primários (luz, CO2, H2O e nutrientes) e necessitam desenvolver estratégias 

adaptativas que favoreçam o estabelecimento e o crescimento nessas áreas durante o seu ciclo 

de vida (Puerta, 2002), fato observado na maioria das espécies em áreas de Caatinga. 

O alto valor de K está relacionado às baixas concentrações de Ca e Mg, pois o Ca 

favorece a absorção de K pelas plantas (Oliveira et al., 2001). Portanto, baixos teores de Ca e 

Mg aumentam a disponibilidade de potássio nas camadas superficiais do solo. Os valores de 

CTC também são influenciados pelas variações de cálcio e magnésio, os quais são de grande 

importância no tocante à fertilidade do solo, uma vez que indicam a capacidade desse solo em 

adsorver cátions em forma trocável, que em geral, servirão de nutrientes para as plantas. 
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As elevadas concentrações dos principais macronutrientes (K, P, Ca, Mg) podem ter 

contribuído com as modificações na estrutura da vegetação ao longo gradiente sucessional, 

pois à medida que os solos se desenvolvem e aumentam a sua capacidade de retenção de 

umidade, aumenta a densidade de plantas (Stoddart; Smith 1955). 

Segundo Bazzaz (1996), as mudanças mais drásticas no solo ocorrem no primeiro ano 

de sucessão e os principais fatores que provocam estas alterações são a adição de matéria 

orgânica, o desenvolvimento de uma camada de serrapilheira e a estabilização da superfície 

do solo. Nos estádios mais tardios, o retorno de nutrientes tende a ser mais lento, porque a 

maioria da biomassa fica alocada na madeira (Peet, 1992). Porém, é importante ressaltar que a 

recomposição dos nutrientes depende do tipo de floresta e de solo, além do tipo e intensidade 

da atividade do uso da área (Kappelle et al., 1995; Foster et al., 2003). Portanto, as áreas em 

estágio intermediário (regeneração) apresentaram um aumento dos teores de nutrientes nas 

camadas superificias do solo, resultante da maior adição de matéria orgânica com o processo 

da sucessão. Spittler (2001), observou que ao longo do processo de sucessão secundária, o 

solo tende a sofrer mudanças em suas características, com tendência de aumento do pH e 

melhoria das propriedades físicas, devido à maior abundância de raízes e fauna de solo. 

Apesar das elevadas concentrações de nutrientes nas áreas em estágio intermediário, 

não foram observadas diferenças significativas ao comparar esses resultados com a riqueza e a 

composição de espécies de formigas epigéicas. Ao avaliar a sobreposição da ordenação dos 

gêneros sob os gradientes sucessionais distribuídos com base nas concentrações de nutrientes, 

observamos que apesar das áreas em estágio intermediário apresentarem as maiores 

concentrações de nutrientes, estes não detiveram a presença da grande maioria dos gêneros 

amostrados, os quais se apresentaram quase que predominantemente nas áreas em estágio 

tardio, corroborando a idéia de que os ambientes com maior heterogeneidade e complexidade 

ambiental influenciam na distribuição das espécies de formigas durante o processo de 

sucessão.  

E para tentar inferir resultados mais precisos sobre as relações entre cada gênero e as 

características dos locais, é necessário obter um grande número de informações possíveis 

sobre estes (Gotelli; Ellison, 2002). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados do presente trabalho confirmam a importância da vegetação como um 

dos fatores determinantes da riqueza e distribuição de espécies (Ribas et al., 2003; Vargas et 

al., 2007; Wenninger; Inouye, 2008). Especialmente em ambientes áridos e semi-áridos, onde 

padrões muito semelhantes aos encontrados em nosso estudo são apresentados por Leal 

(2003) em diferentes unidades de paisagem da Caatinga. Corroborou também com as 

indicações de que a fauna de formigas epigéicas da Caatinga é composta pelas mesmas 

subfamílias e gêneros de outros ecossistemas brasileiros, indicando que a subfamília 

Myrmicinae foi a mais coletada em armadilhas de solo do tipo “pitfall” com isca atrativa. 

A hipótese de que a riqueza de formigas epigéicas está positivamente correlacionada 

com a heterogeneidade ambiental ao longo do processo de sucessão foi aceita, bem como a 

hipótese de que as concentrações de nutrientes do solo diferem ao longo do gradiente de 

heterogeneidade e complexidade ambiental. Riqueza e densidade vegetal podem representar 

aumento de recursos disponíveis, tais como fontes alimentares e locais para nidificação, 

contribuindo pra o aumento na riqueza de espécies de formigas durante o processo de 

sucessão florestal. Avaliando que as áreas desse estudo (inicial, intermediária e tardia) 

representam um gradiente de sucessão; através das semelhanças da composição de formigas 

observadas entre as áreas iniciais e intermediárias chegamos a conclusão de que 4 anos de 

proteção das áreas em regeneração (intermediárias) não são suficientes para o 

restabelecimento das comunidades de formigas. 

Como evidenciado a sazonalidade não influenciou a riqueza e composição de 

formigas, sendo interessante uma analise de sazonalidade em cada gênero e em cada grupo 

funcional, para que assim sejam selecionados grupos de espécies com atividades durante todo 

o ano (estação seca e chuvosa) e possam ser empregadas como bioindicadores em estudos de 

biomonitoramento da qualidade ambiental. 

Apesar de existir diferenças de concentrações de nutrientes entre os gradientes 

sucessionais, estas não influenciaram na riqueza e composição de formigas epigéicas. 

Portanto, é recomendada a aplicação de outras metodologias como: coleta de serrapilheira e 

amostras de solos usando o método de extrator de Winkler, para que se possa avaliar com 

mais precisão essa relação entre os nutrientes do solo e a fauna epigéica. 

Os dados obtidos com o presente estudo contribuem para o entendimento dos 

processos ecológicos envolvidos sobre os padrões de ocorrência e distribuição de espécies de 
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formigas em áreas de Caatinga.  Contribui também como subsidio para a elaboração de 

modelos de avaliação ambiental, propostas de recuperação de áreas degradadas e de 

conservação da biodiversidade, bem como de base para outros trabalhos, ressaltando a 

escassez de estudos da mirmecofauna do bioma Caatinga. 
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