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RESUMO 

GOMES, Emerson Chaves Ferreira. Comunidade de formigas (Hymenoptera: Formicidae) 
em dois estágios sucessionais e em um fragmento de Mata Atlântica do estado de 
Sergipe. São Cristóvão: UFS, 2013. 54p. (Dissertação – Mestrado em Agroecossistemas).* 

O desmatamento visando a aquisição de áreas para agricultura e a pecuária é uma das 
principais atividades impactantes em ecossistemas tropicais. O estudo das formigas como 
indicadores biológicos é uma ferramenta útil na avaliação do estado de conservação e de 
degradação em ambientes terrestres e no monitoramento de áreas em processo de restauração. 
O presente trabalho teve como objetivo, estudar as comunidades de formigas epigéicas em 
duas áreas reflorestadas com espécies vegetais nativas: ZRI (7 anos) e ZRII (5 anos), e em um 
fragmento de mata nativa (FMN) em bom estado de conservação, localizadas próximas a 
cidade de Laranjeiras-SE, nos meses de fevereiro (período seco) e junho (período chuvoso) de 
2012. Foram estimadas a riqueza e o grau de similaridade entre as áreas, o efeito da época de 
amostragem na riqueza de espécies de formigas e a identificação das espécies indicadoras de 
estágio sucessional. Para a coleta dos formicídeos foram demarcados cinco transectos (20 x 
50m), distanciados em 150 metros. Em cada transecto instalou-se 5 armadilhas do tipo 
“pitfall” sem isca distanciadas de 10 metros uma da outra em cada parcela, totalizando 25 
armadilhas/área/época. As armadilhas foram enterradas com a abertura ao nível do solo e 
permaneceram instaladas por 48 horas. Foram amostradas 82 morfoespécies de formigas 
distribuídas em 31 gêneros e sete subfamílias. A riqueza de formigas não diferiu entre as três 
áreas estudadas (F=1,71; p=0,19), entretanto, a riqueza de espécies de formigas foi maior no 
período seco (F=10.85; p=0,0027). Através da análise de escala multidimensional não-métrica 
(NMDS), dois grupos distintos foram formados, um grupo das parcelas do fragmento florestal 
de mata nativa e outro grupo das duas áreas reflorestadas. A composição das comunidades de 
formigas não diferiu entre as áreas reflorestadas, mas houve diferença significativa entre essas 
últimas com a área do fragmento florestal de mata nativa. Os trabalhos desenvolvidos 
possibilitaram a indicação de um grupo de espécies que foram as principais contribuintes para 
a dissimilaridade entre os ambientes. Os resultados demonstram que as formigas apresentam 
grande potencial para serem utilizadas como bioindicadores, sendo possível inferir sobre a 
recuperação de ambientes através do estudo das comunidades desses organismos, além de 
evidenciar a importância da conservação de ambientes naturais para a manutenção da 
biodiversidade de formigas nativas. 

Palavras-chave: bioindicadores, floresta semidecidual, monitoramento ambiental; 
 
___________________ 
 

* Comitê Orientador: Genésio Tâmara Ribeiro–UFS (Orientador), Leandro Sousa Souto- UFS 
(Co-orientador).  
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ABSTRACT 

GOMES, Emerson Chaves Ferreira. Community of ants (Hymenoptera: Formicidae) in 
two successional stages and in a fragment of Atlantic Forest in the state of Sergipe. São 
Cristóvão: UFS, 2013. 54p. (Dissertation – Master Program in Agroecosystem).* 
 
Deforestation for the acquisition of land for agriculture and livestock is a major impacting 
activities in tropical ecosystems. The study of ants as biological indicators is a useful tool in 
evaluating the condition and degradation in terrestrial and in monitoring areas in the 
restoration process. This work aimed to study the soil ants communities in two areas 
reforested with native plant species: ZRI (7 years) and ZRII (5 years), and a native forest 
fragment (FMN) in good condition, located near the Laranjeiras city in the Sergipe State, in 
February (dry season) and June (rainy season) 2012. We estimated the wealth and the degree 
of similarity between areas, the effect of sampling time on ant species richness and 
identification of indicator species successional stage. To collect the ant was demarcated five 
transects (20 x 50m), spaced at 150 meters. In each transect was installed five traps "pitfall" 
without bait 10 meters apart from each other on each parcel, totaling 25 traps/area/season. 
Traps were buried with the opening at ground level and remained installed for 48 hours. We 
sampled 82 morphospecies of ants distributed in 31 genera and seven subfamilies. The 
richness of ants did not differ among the three study areas (F = 1.71, p = 0.19), however, the 
species richness of ants was higher in the dry period (F = 10.85, p = 0.0027). Through the 
analysis of non-metric multidimensional scaling (NMDS), two distinct groups were formed, a 
group of parcels of native forest fragment and another group of two reforested areas. The 
composition of ant communities did not differ between forested areas, but significant 
difference between those with the last forest remnants of native bush. Current work made 
possible the appointment of a group of species that were the main contributors to the 
dissimilarity between the environments. The results demonstrate that ants have great potential 
for use as biomarkers, it is possible to infer about the restoration of the communities through 
the study of these organisms, and also highlights the importance of conservation of natural 
environments to maintain the biodiversity of native ants. 

Key-words: bioindicators, semideciduous forest, environmental monitoring. 
 
___________________ 
 

* Guidance Committee: Genésio Tâmara Ribeiro – UFS (Adviser), Leandro Sousa Souto- 
UFS (Co-adviser). 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A heterogeneidade ambiental e as interações entre os componentes bióticos e abióticos 

fazem o bioma Mata Atlântica ser considerado como um dos biomas tropicais mais ricos em 

bidiversidade e com altos índices endêmicos (MITTERMEIER et al., 1998; MYERS et al., 

2000).  Entretanto, os desmatamentos e as atividades agropastoris têm modificado as 

paisagens, promovendo a homogeneização, a perda de hábitats e de recursos utilizados pelas 

espécies nativas (GRAHAM et al., 2009; TABARELLI, 2010). 

 A Mata Atlântica no estado de Sergipe está passando por forte pressão antrópica 

(MMA, 2002). Os remanescentes florestais que ainda restam encontram-se bastante 

fragmentados, em diferentes estádios sucessionais (SOUSA, 2009), dispersos numa matriz de 

paisagens com predomínio de áreas agrícolas e de pastagens e áreas abandonadas com baixa 

fertilidade por causa do manejo inadequado dos recursos naturais (SOUZA; SIQUEIRA, 

2001), restando apenas 8% da área original do bioma no início do descobrimento do país 

(SANTOS, 2009). 

 Os diferentes distúrbios antrópicos, gerados pelas atividades humanas, abrangem 

extensas áreas e geralmente são de alta intensidade (CHARLES-DOMINIQUE et al., 1998), 

favorecem o desenvolvimento de espécies adaptadas a ambientes perturbados e a introdução 

de espécies exóticas (MCKINNEY, M. L.; LOCKWOOD, 1999; FAHRIG, 2003; 

MITTERMEIER et al., 2004; PEREIRA; OLIVEIRA; LEMOS, 2006; FIGUEROA; 

TEILLIER; CASTRO, 2011), causando perdas da biodiversidade local (HOLWAY; 

SUAREZ, 2006; FROSI, 2012) e aumentando os índices de similaridades entre as áreas 

(BAISER et al., 2012). 

 Intervenções nos ecossistemas tropicais devem ser implementadas no sentido da 

manutenção e conservação dos remanescentes florestais que ainda restam (RIBEIRO et al., 

2009), independentemente do tamanho dos fragmentos visto que apresentam biodiversidade 

considerável (GIBSON et al, 2011), adoção do manejo sustentável nas diversas atividades 

econômicas e a restauração em áreas com baixa resiliência ambiental (TABARELLI, 2010). 

 A restauração de áreas encurtam as distâncias e o isolamento entre os fragmentos, 

diminuindo os impactos negativos do efeito de bordas (RIBEIRO et al., 2009), além de 

contribuir para a manutenção e conservação da biodiversidade tropical (GIBSON et al, 2011). 

Inúmeros serviços ecossistêmicos são fornecidos pela restauração ambiental (LAMB; 

ERSKINE; PARROTTA, 2005; MEA, 2005). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X0800143X
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 A recomposição vegetal é a principal técnica utilizada em um programa de 

recuperação de áreas degradadas, visando aumentar a área de cobertura vegetal nos 

ecossistemas (SIMMONS et al., 2002; GAREN et al., 2011). Entretanto, torna-se necessária a 

adoção de estudos e práticas que visam o restabelecimento da fauna nativa, visto que esse 

grupo de organismos desempenham diversas interações entre si e com o meio no qual estão 

inseridas, atuando no restabelecimento das funções ecossistêmicas (FROUZ; JILKOVÁ, 

2008; CRISTESCU et al., 2012). 

 Partindo do conceito de que a restauração ecológica envolve processos que buscam a 

recuperação das comunidades em ambientes antropizados; além do crescente interesse na 

redução dos impactos negativos das atividades antrópicas nos ecossistemas tropicais 

brasileiros (RODRIGUES et al., 2009), faz-se necessário inserir o monitoramento ambiental 

nos projetos de recuperação de áreas degradadas, com o objetivo de verificar o sucesso da 

restauração (ANDERSEN et al., 2004) e se a sustentabilidade ambiental está sendo alcançada 

(BRANCALION et al., 2012). 

 Alguns artrópodos podem ser utilizados como bioindicadores ambientais, pois suas 

comunidades estão estritamente correlacionadas com os estágios sucessionais em áreas 

impactadas (SAUTTER, 1998), dentre eles as formigas (ANDERSEN; SPARLING, 1997; 

COSTA et al., 2010). O estudo desses grupos de organismos é uma ferramenta útil na 

avaliação do sucesso da restauração (ANDERSEN et al., 2004) e na indicação do estado de 

conservação ou de degradação ambiental (SOBRINHO et al., 2003; SILVA; SILVESTRE, 

2004). 

A indicação dos formicídeos em monitoramento ambiental se deve ao fato desses 

grupos serem abundantes, são relativamente fácil de serem amostrados e separados em morfo-

espécies. Ocorrem em todos ambientes terrestres, apresentam grande diversidade biológica, 

mantêm relações ecológicas com muitos organismos, desempenham diversas interações de 

herbivoria e facilitação (ANDERSEN; SPARLING, 1997) e de predação (FERNANDES et 

al., 2010). Muitas espécies são encontradas em serrapilheira, atuam na dispersão de sementes, 

outras se alimentam de matéria animal morta e algumas cultivam fungos (HOLLDOBLER; 

WILSON, 1990; UNDERWOOD; FISCHER, 2006). 

 A riqueza de espécies e a estrutura das comunidades de formigas são as principais 

variáveis a serem avaliadas no monitoramento ambiental, sendo influenciadas pelas práticas 

agrícolas (HERNÁNDEZ-RUIZ; CASTAÑO-MENESES, 2006; ABERA-KALIBATA et al., 

2007) e pelo tempo da restauração (PAIS; VARANDA, 2010; SCHMIDT et al., 2013). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000632071200095X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1164556306000653
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1164556306000653
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Os períodos de coleta podem alterar a riqueza de espécies de formigas (DANTAS et 

al., 2011), decorrente de mudanças no forrageamento da mimercofauna e de alterações nos 

fatores abióticos como, por exemplo: a temperatura e umidade (CASTRO et al., 2011). 

Portanto, amostragens em diferentes épocas do ano podem ajudar no estudo das comunidades 

dos formícideos (HUISING et al., 2008). 

O presente trabalho teve como objetivo, estudar as comunidades de formigas epigéicas 

em duas áreas reflorestadas e em um fragmento florestal em bom estado de conservação, 

analisando as variáveis riqueza e similaridade das diferentes áreas, e do provável efeito da 

época de amostragem na riqueza de espécies e a identificação das espécies indicadoras de 

estágio sucessional. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 - A Mata Atlântica 

Não há uniformidade de distribuição das espécies ao redor do mundo. A 

biodiversidade de espécies é elevada nas florestas tropicais, onde também se observam altos 

níveis de endemismo. Sendo a Floresta Atlântica caracterizada como uma das florestas 

tropicais mais ricas em biodiversidade no mundo (MITTERMEIER  et al., 1998). 

A Mata Atlântica brasileira está situada por quase todo o litoral e desde a época do 

descobrimento a floresta tropical estendia-se do estado do Piauí até o Rio Grande do Sul 

(FUNDAÇÃO, 2009). Sob o ponto conservacionista o artigo terceiro do Decreto Federal n° 

750/93, define que a Mata Atlântica é composta por diferentes formações florestais e 

ecossistemas associados, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de 

Vegetação do Brasil, dentre elas incluem: Floresta Ombrófila Densa Atlântica, Floresta 

Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual, manguezais, restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves 

Florestais do Nordeste (IBGE, 1988). 

  Com bases nessas características Myers et al. (2000) classificaram essas florestas 

como uma das regiões mundiais denominadas “hotspots. Apesar de ocupar as primeiras cinco 

posições na lista de classificação dos “hotspots” que possuem o maior número de espécies 

endêmicas, o bioma Mata Atlântica é considerado um dos mais ameaçados. Isto pode ser 

explicado pelo fato do mesmo abrigar aproximadamente 60% da população brasileira e onde 

se desenvolve um grande centro agro-industrial do país. Estima-se que a área desse bioma 

esteja reduzida a 8,1% quando comparado com a sua área original no início da colonização 

(MITTERMEIER et al., 2004). 

O início da exploração e degradação da Mata Atlântica nordestina se deu desde a 

época do descobrimento do Brasil. O desmatamento visando a extração de madeiras, a 

aquisição de áreas para o cultivo da cana-de-açúcar, a ocupação urbana desordenada, a 

instalação de pólos indústrias e a demanda ainda presente por lenha e madeira para 

construções civil, contribuíram e continuam contribuindo para a redução e fragmentação 

desse bioma (FURLAN; NUCCI, 1999; CAPOBIANCO, 2001; PINTO et al., 2006).  

O relevo nordestino apresenta topografia suave. Essa característica facilitou a 

colonização e a ocupação da Floresta Atlântica nordestina, promovendo uma maior 

fragmentação do bioma, quando comparados aos tamanhos de fragmentos florestais existentes 
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nas regiões do sul e sudeste do país (FURLAN; NUCCI, 1999; CAPOBIANCO, 2001; 

SOUZA; SIQUEIRA, 2001). 

A área do bioma Mata Atlântica abrangia na época do descobrimento do Brasil 

aproximadamente 54% da área total do estado sergipano (FUNDAÇÃO, 2009). Estudos 

recentes identificaram 403 fragmentos em acelerado estágio de antropização. Pela soma das 

áreas desses fragmentos pode-se estimar que ainda restam 8% da vegetação original do bioma 

no estado de Sergipe (SANTOS, 2009).  

Atualmente 54 municípios sergipanos estão inseridos no domínio da Mata Atlântica 

(CAPOBIANCO, 2001). Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2002) as áreas onde se 

encontram os remanescentes florestais de Mata Atlântica do estado de Sergipe compõem uma 

das 36 áreas classificadas como de alta pressão antrópica em todo o país.  

Os fragmentos florestais no estado apresentam diferentes estádios sucessionais e a 

maioria desses estão inseridos dentro de propriedades particulares (SOUSA, 2009), alguns 

com formatos mais arredondados e com certa conectividade entre os mesmos (SANTOS, 

2009), condições que podem garantir a manutenção da biodiversidade local (METZGER, 

2000).  

A Mata Atlântica nordestina está sujeita a um período de estiagem bem definido, se 

diferenciando das áreas desse bioma nos estados do sul do país (FURLAN; NUCCI, 1999; 

SOUZA; SIQUEIRA, 2001). O conjunto de fatores climáticos, a variabilidade de hábitats e as 

interações entre os organismos, promovem o desenvolvimento de espécies adaptadas a essas 

condições (OLIVEIRA-FILHO; FONTES, 2000; QUESADA et al., 2009).  Há registros de 

469 espécies vegetais distribuídas em 94 famílias, sendo as mais amostradas: Myrtaceae, 

Leguminosae e Rubiaceae, algumas dessas consideradas endêmicas (SOUZA; SIQUEIRA, 

2001). 

Segundo Tonhasca (2005), a diversidade de espécies vegetais nas florestas tropicais 

favorece maior disponibilidade de recursos a serem utilizados por outros grupos de 

organismos, e que essas interações juntamente com o meio físico condicionam a estruturação 

das comunidades bióticas em florestas tropicais.  

Em especial as florestas estacionais, caracterizadas por duas estações climáticas bem 

definidas (seca e chuvosa), são uma das formações florestais que mais tiveram reduções da 

área original desde o descobrimento. Agravado também pelo fato de que a maioria dos 
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estudos científicos não abordarem essas formações florestais, pouco se tem conhecimento 

sobre a biodiversidade desses ecossistemas (IVANAUSKAS; ASSIS, 2012).  

Apesar de alguns autores discorrerem que a riqueza de espécies vegetais das florestas 

deciduais serem menores do que as florestas úmidas (GENTRY, 1988; TONHASCA, 2005), 

as florestas estacionais semideciduais são reconhecidas por apresentarem alto nível de 

endemismo e merecem prioridade de conservação dos remanescentes florestais ainda 

presentes (GILLESPIE et al., 2000; MMA, 2002) e a inclusão de práticas de recuperação de 

áreas degradadas (CAPOBIANCO, 2001) . 

As práticas de conservação devem priorizar as áreas classificadas como “hotspot”, 

para uma melhor preservação da biodiversidade, em especial das espécies endêmicas, 

buscando assim a otimização de recursos financeiros (MYERS et al., 2000). 

2.2 – Dinâmica florestal e impactos na Mata Atlântica 

A visão tradicional de que haveria uma convergência de eventos para a formação de 

uma comunidade clímax em sistemas florestais vêm perdendo espaço a favor das teorias 

modernas. Essas últimas preveem que os níveis de organização e estruturação das 

comunidades clímax se dão por mecanismos de sucessão e de interações entre os diferentes 

organismos, ambos influenciados por fatores abióticos e por distúrbios ambientais 

(PICKETT; THOMPSON, 1978; COOK, 1996; FIEDLER et al., 1997). 

 Após o distúrbio, as espécies mais adaptadas aquele novo ambiente se desenvolvem e 

criam condições favoráveis para serem substituídas por outras espécies, em uma sequência de 

substituição de espécies, denominada sucessão, até atingir uma comunidade clímax (ODUM, 

1983; BEGON et al., 1996; RICKLEFS, 2008). 

Assim, as interações internas (a competição e a facilitação) e as forças externas do 

ambiente (abertura de clareiras e incêndios), denominadas respectivamente como sucessão 

autogênica e alogênica podem regular e controlar a sucessão ecológica (ODUM; BARRET, 

2004).  

Os distúrbios naturais tidos de baixa intensidade e baixa escala, como por exemplo, 

aberturas de clareiras por causa da queda de árvores, exercem funções importantes na 

dinâmica das comunidades, pois reduzem a dominância de espécies, evitando a exclusão de 

espécies raras e espécies típicas de estádios iniciais de sucessão, mantendo assim a riqueza de 

espécies nos ecossistemas (CONNELL, 1978; LERTZMAN et al., 1996; VANDERMEER et 

al., 1996). 

http://www.sciencedirect.com.ez20.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0304380000002817#BIB1
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Os desmatamentos e os monocultivos tradicionais são as principais atividades 

impactantes do meio físico, caracterizados por removerem a vegetação nativa, aumentarem os 

processos erosivos, poluindo e contaminando os cursos hídricos por pesticidas e fertilizantes. 

Essas práticas são exemplos de distúrbios antrópicos que geralmente abrangem extensas áreas 

e também apresentem alto grau de intensidade (CHARLES-DOMINIQUE et al., 1998; 

MATOS, 2010). 

  A utilização insustentável dos recursos naturais promovem modificações da paisagem, 

o surgimento de ambientes homogêneos e a consequente perda de hábitats naturais, colocando 

em risco o estabelecimento de espécies nativas, raras e/ou endêmicas, favorecendo por sua 

vez um número menor de espécies adaptadas a ambientes perturbados (MITTERMEIER et 

al., 1998; MCKINNEY; LOCKWOOD, 1999; FAHRIG, 2003; MITTERMEIER et al., 2004; 

PEREIRA; OLIVEIRA; LEMOS, 2006). 

Outro impacto ambiental negativo é a introdução de espécies exóticas (FIGUEROA; 

TEILLIER; CASTRO, 2011). Estudos recentes apontam a homogeneização de vários grupos 

taxonômicos em diferentes ambientes ao redor do mundo, característica que pode ser 

observada pela diminuição da riqueza de espécies nativas e do aumento dos índices de 

similaridades entre as áreas (BAISER et al., 2012).   

 Entretanto, a colonização por espécies exóticas depende diretamente das interações 

existentes nas comunidades de espécies nativas (RODRIGUEZ, 2006), do grau e do tempo de 

intensidade dos distúrbios e das características ambientais de cada local (LOSOSOVÁ, 2012).   

 Alterações das comunidades da fauna nativa caracterizam uma situação de degradação 

ambiental. Uma determinada área é considerada como degradada quando há perda das 

funções e do equilíbrio ecológico, mesmo se a mesma ainda não tenha sido completamente 

desmatada (LAMB; GILMOUR, 2003). 

 O desenvolvimento de trabalhos que abordem as interações entre as espécies, em 

especial a facilitação e os impactos decorrentes da introdução de espécies exóticas 

desempenham papel importante na restauração ambiental (RODRIGUEZ, 2006). 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320711004010
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 2.3 Restauração de áreas degradadas 

 A conservação e demais medidas protecionistas em florestas primárias deve ser 

prioridade nas regiões tropicais, visto que essas áreas apresentam as condições ambientais 

favoráveis para abrigo das espécies nativas (GIBSON et al., 2011). Sem desconsiderar os 

pequenos fragmentos florestais, visto que desempenham funções de conectar os 

remanescentes florestais maiores (RIBEIRO et al., 2009). 

 O manejo sustentável nas diferentes atividades de exploração dos recursos naturais é a 

melhor alternativa a ser adotada visando diminuir os impactos adversos de tais atividades. E 

em áreas com baixa resiliência ambiental faz-se necessário a inclusão de programas de 

recuperação de áreas degradadas (TABARELLI, 2010). 

 O Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (PRMA, 2009) é um programa formado 

por grupos de empresas privadas, governos, instituições de pesquisas, ONGs e proprietários 

rurais, que mapearam áreas potenciais para a restauração florestal nos 17 estados do bioma no 

Brasil, sendo que no estado de Sergipe foram identificadas 187.820,7 ha. O referido programa 

prevê que se caso as metas de restauração fossem cumpridas até 2050 iria haver a inclusão de 

15 milhões de hectares de áreas restauradas, contribuindo consideravelmente para o aumento 

da cobertura florestal em todo país. 

 Os remanescentes florestais do estado sergipano estão dispersos em meio a uma 

paisagem com predomínio de áreas agrícolas e áreas abandonadas que perderam a fertilidade 

por causa do manejo insustentável (SOUZA; SIQUEIRA, 2001). A restauração de áreas em 

volta dos fragmentos florestais, encurtam as distâncias e o isolamento entre os mesmos, além 

de diminuir os impactos negativos do efeito de borda (RIBEIRO et al., 2009), contribuindo 

para a manutenção e conservação da biodiversidade (GIBSON et al., 2011) e favorecendo as 

espécies de animais que desempenham funções ecológicas importantes na dispersão de 

sementes e outros propágulos vegetais (SOUZA; SIQUEIRA, 2001; SEKERCIOGLU et al., 

2006). 

 Além de funções na conservação e manutenção da bidiversidade (MCNAMARA et 

al., 2006; GODBOLD et al., 2008) inúmeros são os serviços ecossistêmicos fornecidos pela 

restauração ambiental (LAMB; ERSKINE; PARROTTA, 2005), como por exemplo: 

contribuem para o sequestro de carbono  (DÍAZ et al., 2009); promovem aumento na 

infiltração de água das chuvas no perfil dos solos, atuam na manutenção e conservação de 

recursos hídricos e dos solos (VALENTE; GOMES, 2005); no controle de espécies vegetais 
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exóticas (RODRIGUES et al., 2009); favorecem a  polinização de culturas agrícolas, no 

controle de pragas e doenças em áreas agrícolas próximas a áreas restauradas (MEA, 2005). 

 Historicamente no Brasil os primeiros trabalhos de recuperação de áreas degradadas se 

deram no século XIX, entretanto, não somente esses como outros trabalhos que se sucederam 

ao longo dos anos tiveram objetivos específicos, relacionados a recomposição vegetal e ao 

controle da erosão (LERF, 2009). Praticamente na sua totalidade não foram utilizados 

conhecimentos técnico-científicos na elaboração de tais projetos (LERF, 2009), as etapas de 

implantação dos projetos não tinham critérios devidamente pré-estabelecidos para cada 

realidade local (WRIGHT et al., 2009), nem tão pouco o retorno dos processos ecológicos e a 

biodiversidade eram os objetivos centrais desses trabalhos (KAGEYAMA; GANDARA, 

2001). 

 Aproximadamente nos últimos 15 anos, assuntos relacionados a biodiversidade e a 

busca por conhecimentos sobre a influencia dos fatores ambientais na formação das 

comunidades bióticas foram introduzidas nas pesquisas científicas. A partir dessa época, esses 

estudos nortearam as elaborações e implantações dos programas de restauração florestal no 

Brasil (LERF, 2009). 

 O principal foco atual da restauração de áreas degradadas é o retorno dos processos 

ecológicos. Nas etapas da recomposição vegetal, conceitos sobre a sucessão ecológica e as 

características silviculturais das espécies arbustivas e arbóreas foram adotados nos principais 

programas de restauração ambiental, relatados em várias publicações científicas (DIAS; 

MELLO, 1998; MARTINS, 2007; CORRÊA, 2009; MAGNAGO et al., 2012). 

O plantio de espécies vegetais é a principal técnica utilizada na restauração ecológica 

(SIMMONS et al., 2002; GAREN et al., 2011). Primeiramente é necessário fazer um 

planejamento e uma avaliação da área onde se deseja fazer a restauração ambiental, levando 

em consideração as espécies vegetais do ecossistema e a matriz onde a área está inserida 

(MARTINS et al., 2012).  

Posteriormente seguem as etapas de revegetação na qual utiliza-se mudas ou sementes 

de espécies arbustivas/arbóreas nativas da região, buscando-se usar o maior número de 

espécies possível. Essa recomendação parte do pressuposto em se tentar criar condições 

semelhantes à riqueza de espécies nos ecossistemas tropicais (RODRIGUES et al., 2011).  

 As espécies vegetais arbóreas podem ser classificadas em grupos sucessionais, por 

meio das características ecológicas e morfológicas que essas apresentam. A identificação dos 
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grupos de espécies com funções ecológicas semelhantes é uma ferramenta muito utilizada em 

programas de restauração ecológica (LERF, 2009; MAGNAGO et al., 2012). 

Ao observar mudanças na composição de comunidades vegetais, Budowski (1965) 

propôs a existência de quatro grupos ecológicos de espécies vegetais, baseado nos 

mecanismos sucessionais. As espécies pioneiras são típicas de estágio inicial de sucessão, 

intolerantes à sombra e tempo de vida curto. Espécies secundárias iniciais são intolerantes à 

sombra e apresentam ciclo de vida mais longo do que as pioneiras. Espécies secundárias 

tardias apresentam variações com relação às taxas de crescimento e são as espécies mais 

dominantes nos ecossistemas. E as espécies climácicas que apresentam crescimento inicial 

mais lento do que as anteriores, mas podem atingir alturas superiores a 60 metros e 

apresentam ciclo de vida mais longo. 

Após a identificação das espécies arbóreas e a separação das mesmas por grupos 

sucessionais, segue a etapa de plantio das mudas. Na etapa de plantio seriam utilizadas as 

espécies pertencentes a todos os grupos sucessionais, contudo, a disposição das mudas e a 

abundância de espécies em campo está condicionada as características ecológicas dos 

referidos grupos. As espécies pioneiras devem ser plantadas em torno das espécies de estágios 

sucesssionais mais tardios, visto que, as primeiras apresentam crescimento mais rápido 

criando condições ambientais favoráveis (sombreamento) ao desenvolvimento das últimas 

(LERF, 2009). 

Uma vantagem na utilização de espécies arbóreas na recuperação de áreas está no fato 

de que as árvores participam ativamente na ciclagem de nutrientes, pois apresentam sistema 

radicular profundo que ao absorverem nutrientes em camadas mais inferiores, há posterior 

disponibilização desses nas camadas mais superficiais do solo pela queda de folhas e galhos 

secos (LAL, 1988; NAIR, 1993; BARROS et al., 2001).  

Esses componentes orgânicos são mineralizados pela ação da fauna do solo (macro, 

meso e micro fauna). E á medida que se aumenta a diversidade da comunidade vegetal há 

aumento de recursos (compostos orgânicos) e consequentemente aumento da diversidade da 

fauna nos solos (LAL, 1988; NAIR, 1993; BARROS et al., 2001.). 

A matéria orgânica desempenha funções fundamentais na manutenção das 

propriedades químicas, físicas e biológicas nos solos tropicais (NAIR, 1993; BARROS et al., 

2001). Já foram relatadas interações entre as comunidades vegetais nativas e solos com 

maiores teores de matéria orgânica, inibindo o crescimento de espécies vegetais exóticas 



11 

(GERHARDT; COLLINGE, 2003; HOU et al., 2011), além de correlações positivas entre 

comunidades de formigas com carbono orgânico (GOITIA; JAFFÉ, 2009). 

 O principal papel a ser desempenhado pelas espécies vegetais é o de aumentar os 

teores de matéria orgânica nos solos, criando-se condições ambientais (microclimas) 

favoráveis para a germinação e desenvolvimento de propágulos vegetais de espécies nativas 

que serão introduzidas via dispersão natural (DIAS et al., 2007), compreendendo as etapas 

denominadas de enriquecimento (MARTINS, 2007). 

  Lerf (2009) esclarece que o baixo número de espécies em cada grupo ecológico e/ou a 

maior abundância de mudas de espécies típicas de estágios iniciais de sucessão durante a fase 

de plantio, têm comprometido os resultados nos programas de restauração ecológica em 

ambientes tropicais ricos em biodiversidade de espécies arbóreas. 

 A diversidade de espécies vegetais e as interações entre os diferentes grupos de 

organismos estão positivamente correlacionados com a complexidade ambiental.  

Contribuindo consideravelmente para a estabilidade ambiental frente aos possíveis distúrbios 

futuros (BELL, 1996; GODBOLD et al., 2008).  

 2.4 Biomonitoramento ambiental  

 Após as etapas de preparo da área e de arborização, faz-se necessário inserir o 

monitoramento ambiental nos projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD’s). Esse 

procedimento é negligenciado na maioria dos projetos, entretanto não é menos importante do 

que todas as atividades realizadas anteriormente, devendo ser executado até quando os 

processos naturais assegurarem que a sustentabilidade ecológica foi alcançada (CORRÊA, 

2009). 

 Diversas atividades devem ser utilizadas no monitoramento ambiental, nas quais 

podemos citar: avaliação da sobrevivência de mudas; reposição de mudas mortas; adubação 

de cobertura; identificação de doenças e pragas; o controle de formigas cortadeiras; verificar 

se está ocorrendo a introdução de espécies vegetais nativas oriundas de remanescentes 

florestais próximos, denominada regeneração natural; a introdução de espécies exóticas; a 

sucessão ecológica; entre outras. No entanto a aplicabilidade de cada atividade é condicionada 

ao tempo em que foi feito o reflorestamento (MARTINS, 2007; CORRÊA, 2009). 

  De acordo com Brancalion et al. (2012) a aplicabilidade do monitoramento está 

condicionada a uma área de referência e dos objetivos que se desejam alcançar com a 

restauração ecológica. Esses objetivos devem ser avaliados de acordo com os atributos 
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estabelecidos no início do projeto, como por exemplo: a comunidade e o número de espécies 

nativas nas áreas de referência; no controle de espécies exóticas; em promover um ambiente 

adequado para o desenvolvimento de espécies nativas; entre outros. 

 O monitoramento ambiental pode ser realizado a partir de estudos das comunidades de 

organismos denominados bioindicadores. As comunidades desses organismos respondem a 

alterações do meio decorrente de diversas atividades impactantes, inferindo também sobre o 

estado biótico e abiótico do meio. Características essas que viabilizam os estudos desses 

organismos como indicadores da conservação de paisagens (LEWINSOHN et al., 2000; 

SOBRINHO et al., 2003).  

 Os formicídeos fazem parte desse grupo de organismos, visto que, as suas 

comunidades podem ser correlacionadas com o estado de conservação, em avaliações de áreas 

impactadas e também em áreas em processo de restauração. Portanto, trabalhos envolvendo as 

formigas podem ser considerados uma ferramenta útil no monitoramento ambiental de 

ecossistemas naturais (ANDERSEN; SPARLING, 1997; SAUTTER, 1998; SOBRINHO et 

al., 2003; ANDERSEN et al., 2004; SILVA; SILVESTRE, 2004).  

 A mimercofauna pode ser encontrada em todos ambientes terrestres, são organismos 

abundantes, relativamente fácil de serem amostrados e identificados, desempenham diversas 

relações ecológicas entre as espécies que compõe a sua comunidade e também com outros 

grupos de organismos (ANDERSEN; SPARLING, 1997; FERNANDES et al., 2010).  

 Na construção de ninhos e galerias, as formigas promovem a movimentação dos solos. 

Com isso os solos dos ninhos apresentam texturas diferenciadas dos solos adjacentes, além de 

apresentarem maiores teores de matéria orgânica. Esses processos desempenham funções 

importantes na restauração de solos degradados, principalmente os compactados, por haver 

maior retenção e infiltração de água no perfil dos mesmos (LAL, 1988; SWIFT et al., 2008) e 

no transporte e fragmentação da matéria orgânica  em camadas mais profundas atuando na 

ciclagem de nutrientes nos ecossistemas (FROUZ; JILKOVÁ, 2008). Características essas 

que fazem das formigas serem consideradas um dos grupos denominados “engenheiros do 

ecossistema do solo” (LAVELLE et al., 1997). 

 As formigas são insetos sociais sensíveis aos impactos ambientais. As práticas de uso 

dos solos, por exemplo: a monocultura, o desmatamento, arações excessivas e uso do fogo 

para queimar palhada (ANDERSEN; SPARLING, 1997; LAL, 1988), a aplicação de 

inseticidas em culturas agrícolas, tem alterado drasticamente a fauna de formigas em 

ambientes tropicais (PEREIRA et al., 2010).  
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 A intensidade dos distúrbios promovem diferentes respostas na riqueza de espécies de 

formigas. Áreas com alto grau de perturbação apresentam baixa riqueza de espécies e maior 

dominância de espécies adaptadas a esses ambientes. Podendo ser explicado pela remoção da 

biomassa vegetal e a homogeneização de habitats. Em contrapartida, áreas com níveis 

intermediários de distúrbios apresentam mesmos valores de riqueza de espécies quando 

comparadas a ambientes heterogêneos, por haver mais oferta de recursos e menor estresse 

ambiental (GRAHAM et al., 2009). 

Maeto e Sato (2004) demonstram que os valores de riqueza de espécies não diferiram 

entre áreas nativas, áreas de florestas secundárias e entre áreas onde se pratica a silvicultura. 

Apesar dessas últimas, serem altamente perturbadas por essas atividades. No entanto, houve 

diferenças na estrutura das comunidades de formigas entre as áreas, com predomínio de 

espécies especialistas em áreas mais conservadas e em áreas alteradas houve maior 

abundância de espécies generalistas. 

O monitoramento ambiental com esses grupos também oferece informações 

importantes sobre a introdução de espécies de formigas exóticas (UNDERWOOD; FISHER, 

2006; DELABIE et al., 2006). Uma vez estabelecidas em ecossistemas tropicais, as espécies 

exóticas podem coexistir com espécies nativas (WETTERER, 2010) ou podem eliminar ou 

alterar drasticamente as comunidades dessas últimas (HOLWAY; SUAREZ, 2006; 

WETTERER, 2012). Em alguns casos há redução na riqueza de espécies de outros grupos de 

insetos (PORTER; SAVIGNANO, 1990). 

A metodologia em estudos que visam o conhecimento da biodiversidade de formigas 

deverá ser direcionada para diferentes épocas do ano. Alterações nos fatores ambientais, como 

temperatura, recursos alimentares e umidade, nas diferentes estações podem alterar o 

comportamento dos formicídeos (COOK et al., 2011; HUISING et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X0800143X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320706001467#bib116
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3. METODOLOGIA 

 Os trabalhos de amostragens foram realizados em duas áreas reflorestadas e em um 

fragmento florestal próximos a cidade de Laranjeiras a 23 km da capital Aracaju no estado de 

Sergipe. 

  O relevo é plano a suavemente ondulado e os solos ricos em calcário. A temperatura 

anual média é de 25,5°C e índice pluviométrico médio de 1200mm por ano. De acordo com a 

classificação de Kopen o clima da região é tropical chuvoso com duas estações bem definidas, 

um período seco entre os meses de setembro a fevereiro, e um período chuvoso entre os meses 

de março a agosto (JACOMINE et al., 1975) e as florestas das áreas em estudo são florestas 

estacionais semideciduais.  

 Foram feitas duas coletas em 2012, uma no mês de fevereiro - período seco - e outra 

no mês de junho - período chuvoso - nas três áreas. Na figura 1 seguem as médias mensais de 

precipitação que abrange o período em estudo. As referidas áreas são: uma área de fragmento 

florestal de mata nativa - FMN - (10°49’17,9”S e 37°11’13,9”W, altitude de 66 metros), que 

compõe área de reserva legal da fazenda Boa Sorte com aproximadamente 55 hectares em 

bom estado de conservação, utilizada como área de referência (Figura 2); uma área 

reflorestada com 7 anos de idade - ZRI - (10°49’15,8”S e 37°09’41”W, altitude de 32 metros), 

com 20 hectares (Figura 3); e outra área reflorestada com 5 anos de idade - ZRII - 

(10°49’01,6”S e 37°09’40,7”W, altitude de 30 metros), com 30,7 hectares (Figura 4).

 

Figura 1. Médias mensais de precipitação (mm) em Laranjeiras - Sergipe, do período de 

setembro de 2011 a outubro de 2012. 
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Figura 2. Visão parcial do fragmento florestal de mata nativa, Laranjeiras-SE (A), detalhe 

para o solo rico em folhiço (B), em 2012.  

 

 

Figura 3. Visão parcial da área reflorestada ZRI, Laranjeiras-SE (A), detalhe para a presença 

de espécies vegetais rasteiras (B), em 2012.  

 

A B

A B
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Figura 4. Visão parcial da área reflorestada ZRII, Laranjeiras-SE (A), detalhe para a presença 

de espécies vegetais rasteiras (B), em 2012.  

  As áreas ZRI e ZRII pertencem a uma antiga fazenda de cana-de-açúcar, cujo terreno 

apresenta relevo levemente ondulado, foi disponibilizado para compensação ambiental, onde 

foram realizados reflorestamentos com espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica, dentre 

elas: pau-pombo (Tapirira guianensis), pau-brasil (Caesalpinia echinata), jenipapo (Genipa 

amerciana), cajá-mirim (Spondias lutea), aroeira (Schinus terebinthifolius), mulungu 

(Erythrina velutina), tamboril (Enterolobium contorsiliquum), trapiá (Cleome tapia), pau-

ferro (Caesalpinia leiostachya), ingá (Inga marginata), canafistula (Cassia grandis), falso-

ingá (Lonchocarpus sericeus), angico (Anadenanthera macrocarpa) e jatobá (Hymenaea 

courbaril).  

 Para o estudo da mirmecofauna epigéica foram demarcadas cinco transectos (20 x 

50m), distanciados em 150 metros. Em cada transecto instalou-se 5 armadilhas do tipo 

“pitfall” sem isca distanciadas de 10 metros uma da outra em cada transecto, totalizando 25 

armadilhas/área em cada época (fevereiro e junho). 

  As armadilhas de “pitfall” consistiam de poste plásticos de 1000 ml, com 14 cm de 

diâmetro e 9 cm de altura, contendo cerca de 120 ml de água, 5 gotas de detergente líquido 

neutro para quebrar a tensão superficial da água e 13 gramas de sal mineral para conservação 

das espécimes capturadas. 

A B



17 

  As armadilhas foram enterradas com a abertura ao nível do solo e permaneceram 

instaladas por 48 horas. Após esse período as armadilhas foram retiradas das áreas e levadas 

para o Laboratório de Pragas Agrícolas e Florestais na Universidade Federal de Sergipe 

(LPAF/UFS), onde o material foi transferido para frascos de vidro com álcool 70%, 

quantificado, montado e separado em morfo-espécie utilizando as chaves Bolton (1994; 2003) 

como referências. 

  Posteriormente as morfo-espécies foram confirmadas e identificadas em nível de 

espécie, quando possível, com o auxílio de chaves contidas em revisões taxonômicas e por 

meio de comparações com a coleção de formicídeos no Laboratório de Ecologia de 

Comunidades na Universidade Federal de Viçosa (LabEcol/UFV) e outra parte no Laboratório 

de Mirmecologia da CEPEC/CEPLAC em Ilhéus, no estado da Bahia. 

 Para avaliar o esforço amostral entre as três áreas, foram construídas curvas de 

acumulação, utilizando os índices de Bootstrap, através do programa EstimateS, versão 8.2.0 

(COLWELL, 2009). 

  Com o objetivo de verificar efeito da idade do reflorestamento e do provável efeito da 

sazonalidade, foi feita a comparação das três áreas por meio de ANOVA, utilizando o 

software R (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2009). 

  A composição da mimercofauna nos distintos estádios sucessionais foi comparada 

pela análise de escala multidimencional não-métrica (NMDS). 

  A ordenação das parcelas foi realizada utilizando as variáveis qualitativas e 

quantitativas, presença e riqueza de espécies de formigas coletadas respectivamente, usando o 

índice de Jaccard.  Para verificar se as comunidades de formigas são estatisticamente 

diferentes entre os distintos estádios sucessionais foram utilizadas análises de similaridade 

(ANOSIM) entre o R-valor obtido nos testes (CLARKE, 1993). Também foram feitas análises 

de SIMPER, para o calculo da porcentagem de similaridade e para a descrição da contribuição 

de cada espécie nos grupos obtidos na NMDS. As análises citadas anteriormente foram 

realizadas no programa PAST (HAMMER et al., 2001). 
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4. RESULTADOS 

 Nas três áreas amostradas foram coletadas 82 morfo-espécies, distribuídas em 31 

gêneros, de um total de 5908 espécimes. As espécies foram distribuídas em sete subfamílias 

(Tabela 1), entre as quais Myrmicinae foi a que obteve maior número de espécies (42), 

seguida de Formicinae (12), Dolichoderinae (7), Pseudomyrmecineae (7), Ponerinae (5), 

Ectatomminae (5), Ecitoninae (4). Os gêneros com maior número de espécies foram: Pheidole 

(11), Camponotus (10), Pseudomyrmex (7), Cephalotes (6), Crematogaster (5) e Solenopsis 

(5), (Tabela 1). 

Tabela 1. Número de espécies de formigas epigéicas amostradas em armadilhas do tipo 

“pitfall” sem isca, em 10 transectos (20 x 50 m) por área, nos períodos seco (fevereiro) e 

chuvoso (junho) de 2012, em um fragmento de mata nativa e em duas áreas reflorestadas na 

Mata Atlântica, no município de Laranjeiras, Sergipe. 

Espécies de Formicidae 
Ocorrência 

FMN ZRI ZRII 

Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso 
DOLICHODERINAE 

     Dolichoderus lutosos - 1 - - - - 
Dolichoderus diversus - 1 - - - - 
Dolichoderus attelaboides - 1 - - - - 
Dorymyrmex biconis - - - - 1 - 
Azteca sp. 1 4 2 - - - - 
Azteca sp. 2 1 - - - - - 
Azteca sp. 3 - 1 - - - - 

ECITONINAE 
Labidus praedator - 2 - - - - 
Labidus coecus - - 2 - 2 - 
Nomamyrmex esenbeckii - - - 1 - - 
Neivamyrmex diana - - - 1 - - 

FORMICINAE 
Brachymyrmex pr. patagonicus - - - 1 - - 
Camponotus trapezoideus 1 - - - - - 
Camponotus renggeri 5 2 - - - - 
Camponotus bispinosus 1 - - - - - 
Camponotus novogranadensis 3 1 - - - - 
Camponotus fastigatus 5 - - - - - 
Camponotus arboreus 1 - 1 - - - 
Camponotus cingulatus 4 - - - - - 
Camponotus vittatus - 2 4 5 3 4 
Camponotus (Myrmaphaenus) sp.9 - - 5 4 4 - 

 Continua... 
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Tabela 1. Continuação 

Espécies de Formicidae 
Ocorrência 

FMN ZRI ZRII 

Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso 
FORMICINAE 

      Camponotus rufipes - - 2 - 1 5 

Nylanderia pr. fulva - - 2 - 1 - 

MYRMICINAE 
Piramica pr. perpava 2 2 - - - - 
Piramica sp. 2 - 1 - - - - 
Cephalotes atratus 3 - - - - - 
Cephalotes umbraculatus 1 - - - - - 
Cephalotes minutus - - - 1 - - 
Cephalotes maculatus 1 - - - - - 
Cephalotes pusillus - - - 1 - - 
Cephalotes depressus - - - - - 2 
Acromyrmex balsani - - 3 - 2 1 
Acromyrmex rugosos rugosos - 3 2 1 1 - 
Atta sexdens rubropilosa - - 1 - 1 - 
Cyphomyrmex sp .1 - 1 - - - - 
Cyphomyrmex sp. 2 - - 3 1 4 2 
Mycetosoritis sp. 1 * - - - - - 1 
Mycocepurus obsoletus - 2 - - - - 
Sericomyrmex sp. 1 1 1 - - - - 
Sericomyrmex sp. 2 - 2 - - - - 
Trachymyrmex sp. 1 1 - - - - - 
Monomorium floricula - - 1 - 4 - 
Solenopsis tridens - - 1 1 - - 
Solenopsis sp. 2 1 3 - - - - 
Solenopsis sp. 3 3 - - - - - 
Solenopsis saevissima 1 - 3 3 4 2 
Solenopsis globularia - - 1 5 4 
Hylomyrma balzani 1 1 - - - - 
Pheidole radoszkowskii 2 2 5 5 3 5 
Pheidole fimbriata - - 1 2 - - 
Pheidole (grupo Diligens) sp.3 2 4 - - - - 
Pheidole sp. 4 3 5 - - - - 
Pheidole (grupo Flavens) sp.5 1 2 - 2 - - 
Pheidole (grupo Tristis) sp.6 4 2 1 - - - 
Pheidole (grupo Fallax) sp.7 - - 5 2 4 5 
Pheidole (grupo Diligens) sp.8 - - - 1 5 1 
Pheidole sp. 9 - - - - - 2 
Pheidole (grupo Fallax) sp.10 - - 2 3 1 - 

Pheidole (grupo Fallax) sp.11 3 4 4 2 4 2 
Continua... 
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Tabela 1. Continuação 

Espécies de Formicidae 
Ocorrência 

FMN ZRI ZRII 

Seco Chuvoso Seco Chuvoso Seco Chuvoso 
MYRMICINAE 

Crematogaster sp. 1 - - 5 2 2 5 
Crematogaster sp. 2 - - 1 - - - 
Crematogaster sp. 3 - - - - 3 - 
Crematogaster sp. 4 2 - - - - - 
Crematogaster sp. 5 1 - - - - - 
Cardiocondyla emeryi - - 1 - 1 - 

PONERINAE 
Odontomachus haematodos 5 5 5 3 4 5 
Leptogenys unistimulosa 5 3 3 4 5 2 
Hypoponera sp. 1 1 - - - - - 
Pachycondyla venerae 2 2 - - - - 
Pachycondyla harpax 2 - - - 1 - 

ECTATOMMINAE 
Gnamptogenys acuminata 1 - - - - - 
Gnamptogenys sulcata - - 2 - 2 - 
Ectatoma bruneunn - - 2 - 3 3 
Ectatoma tuberculatum 1 - 3 1 - - 
Ectatoma edentatum 2 4 1 3 - - 

PSEUDOMYRMECINAE 
Pseudomyrmex tenuis 4 3 - - - - 
Pseudomyrmex termitarius - - 1 - 1 - 
Pseudomyrmex sp.3 - - - - 1 - 
Pseudomyrmex sp. 4 - - - 2 - - 
Pseudomyrmex gracilis - - 1 - - - 
Pseudomyrmex sp. 6 - - 1 - - - 

Pseudomyrmex sp. 7 - - 1 - - - 

       * gênero novo sp.1 (Feitosa, R. comunicação pessoal)  

 Analisando as três áreas verifica-se o registro com um único indivíduo em 21 espécies, 

sendo eles: Cephalotes maculatus, Cephalotes minutus, Camponotus trapezoideus, Azteca 

sp.2, Cephalotes umbraculatus, Piramica sp.2, Neivamyrmex diana , Dolichoderus 

attelaboides, Nomamyrmex esenbeckii, Trachymyrmex sp.1, Pseudomyrmex sp.6, 

Pseudomyrmex gracilis, Pseudomyrmex sp.3, Mycetosoritis sp.1, Hypoponera sp.1, 

Gnamptogenys acuminata , Crematogaster sp.5, Azteca sp.3, Camponotus bispinosus, 

Dolichoderus diversus, Dolichoderus lutosos.  
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 A curva de acumulação de espécies observadas nas áreas em estudo não atingiu a 

assíntota, demonstrando que esforço amostral não foi suficiente para amostrar toda fauna de 

formigas (Figura 5). 

 

 

 Figura 5. Curvas de acumulação de espécies de formigas epigéicas na Mata Atlântica em 

Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 Não houve diferença significativa na riqueza de espécies de formigas entre a área do 

fragmento florestal de mata nativa e as duas áreas reflorestadas (F=1,71; p=0,19) (Figura 6).  
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Figura 6. Riqueza média de espécies de formigas epigéicas por parcela (± erro padrão) da 

área de fragmento florestal de mata nativa e das duas áreas reflorestadas na Mata Atlântica em 

Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 Entretanto, a riqueza de espécies de formigas foi maior no período seco (F=10.85; 

p=0,0027) (Figura 7). 
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Figura 7. Riqueza média de espécies de formigas epigéicas nos períodos chuvoso e seco (± 

erro padrão) na Mata Atlântica em Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 Através da análise de escala multidimensional não-métrica (NMDS), dois grupos 

distintos foram formados, um grupo das parcelas do fragmento florestal de mata nativa e outro 

grupo das duas áreas reflorestadas (Figura 8). 
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Figura 8. Análise da ordenação da escala multidimensional não-métrica (NMDS) a partir da 

composição da assembléia de formigas em um fragmento florestal de mata nativa e em duas 

áreas reflorestadas na Mata Atlântica em Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 Para a análise de similaridade (ANOSIM) os resultados indicam que não há diferença 

significativa da estrutura das comunidades de formigas entre as áreas reflorestadas, mas há 

diferença significativa entre essas últimas com a área do fragmento florestal de mata nativa 

(Tabela 2).  

Tabela 2. Análise de similaridade (ANOSIM) entre as áreas de fragmento florestal de mata 

nativa e duas áreas reflorestadas na Mata Atlântica em Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 

        

 

 

  FMN ZRI ZRII 
 

 

FMN - 0,0003** 0,0001** 
 

 

ZRI 0,0003** - 0,0732 
 

 

ZRII 0,0001** 0,0732 - 
 

      ** diferença significativa, p < 0,01. 
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 Através de um diagrama (Figura 9) pode-se observar que 34 espécies foram restritas a 

área do fragmento florestal bem conservado e que as áreas reflorestadas apresentam um 

número bem representativo de espécies comuns, 18 espécies.  

 

34

125

51

18

7

FMN

ZRIZRII

 

Figura 9. Diagrama da distribuição das espécies no fragmento florestal de mata nativa e em 

duas áreas reflorestadas na Mata Atlântica em Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

 As análises de SIMPER indicaram que onze espécies foram as principais contribuintes 

para a dissimilaridade entre os ambientes, respondendo por 31,51% de dissimilaridade 

acumulada (Tabela 3). 
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Tabela 3. Análises de SIMPER com as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade 

entre as áreas de fragmento florestal de mata nativa e as duas áreas reflorestadas na Mata 

Atlântica em Laranjeiras, Sergipe, 2012. 

    

Espécies 
Porcentagem 
acumulada de 

dissimilaridade 
(%) 

Pheidole (grupo Fallax) sp.7 3,407 
Camponotus (Myrmaphaenus) sp.9 6,709 
Crematogaster sp. 1 9,905 
Camponotus vittatus 12,89 
Solenopsis saevissima 15,77 
Pheidole sp. 4 18,58 
Cyphomyrmex sp 2 21,25 
Solenopsis globularia 23,92 
Ectatoma edentatum 26,59 
Camponotus renggeri 29,05 
Pseudomyrmex tenuis 31,51 

   

5. DISCUSSÃO 

 Ao analisarmos as curvas de acumulação de espécies podemos inferir que a riqueza de 

espécies das áreas em estudo provavelmente é maior do que as 82 espécies identificadas no 

referido trabalho. A utilização de armadilhas do tipo “pitfall” tem a principal vantagem a 

coleta de formigas que nidificam tanto no período diurno quanto no período noturno (WANG 

et al., 2001). Entretanto, esse método pode subestimar o número de espécies, podendo 

favorecer a coleta de espécies grandes e de comportamento mais ativo na serrapilheira, sendo, 

portanto recomendada a combinação com outros métodos de amostragem como, por exemplo, 

o extrator de Winkler, aumentado assim a probabilidade de coletar formigas que não 

apresentam essa característica anatômica e comportamental (OLSON, 1991; LOPES; 

VASCONCELOS, 2008; PACHECO; VASCONCELOS, 2012).  

 A família formicidae é um grupo muito diverso, a ocorrência de espécies raras nas 

regiões neotropicais pode justificar a não amostragem de todas as espécies no estudo das 

comunidades de formicídeos (DELABIE et al., 2000). Entretanto, Longino et al. (2002) e 

Brandão et al. (2008), citam que alguns critérios devem ser observados na caracterização de 

uma espécie como rara numa dada localidade e que os métodos de amostragens podem 
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influenciar nos resultados, devido a baixa densidade populacional que algumas espécies 

podem apresentar. Não podemos afirmar com precisão que todas as vinte e uma espécies que 

tiveram baixa ocorrência sejam consideradas espécies raras. Visto que, a maioria dessas 

espécies já foram descritas em outros trabalhos científicos em diferentes regiões e 

apresentarem características importantes: algumas nidificam no dossel das árvores e podem 

eventualmente forragear na serrapilheira, como as espécies: Dolichoderus diversus e 

Camponotus trapezoideus (MAJER; DELABIE, 1999); Cephalotes minutus (NEVES et al., 

2010); Cephalotes umbraculatus (RIBEIRO et al., 2013); Dolichoderus attelaboides, 

Dolichoderus lutosos, Pseudomyrmex gracilis e algumas espécies dos gêneros Azteca e 

Crematogaster; além de outras espécies que constroem ninhos em camadas mais profundas no 

solo e que também eventualmente podem forragear na serrapilheira: as espécies Nomamyrmex 

esenbeckii e Hypoponera sp. 1 (SILVEIRA, 2000). Assim sendo, a baixa ocorrência dessas 

espécies e o método de amostragem utilizado no estudo de espécies de formigas epigéicas 

impossibilita a indicação dessas espécies como bioindicadoras. 

 A subfamília Myrmicineae é caracterizada por apresentar alta diversidade e adaptação 

a diferentes ambientes (HOLLDOBLER; WILSON, 1990; FOWLER et al., 1991), 

características que podem justificar a predominância desse grupo de organismos no presente 

trabalho. Os resultados corroboram com diversos trabalhos sobre a comunidade de formigas 

epigéicas (SILVA; SILVESTRE, 2004; FEITOSA; RIBEIRO, 2005; SCHMIDT et al., 2005). 

 A riqueza de espécies não diferiu com o tempo da restauração. Os resultados 

apresentados sugerem que cinco anos são suficientes para haver a recuperação da riqueza de 

espécies de formicídeos. Esse tempo pode ser considerado baixo quando comparado aos 

estudos realizados por Vasconcelos (1999), 10 anos e Roth et al., (1994), 25 anos. A riqueza 

de espécies é uma variável importante em estudos sobre a comunidade dos formicídeos. 

Aumento nos valores dessa variável pode estar correlacionado com a complexidade 

ambiental, podendo ser explicado pela maior oferta de recursos em ambientes com vegetação 

mais diversa (MATOS et al., 1994; OLIVEIRA et al., 1995). Para Marinho et al. (2002), 

outras variáveis além da diversidade vegetal devem ser utilizadas para explicar a riqueza da 

mimercofauna. Embora não tenham sido realizados estudos fitossociológicos para verificar a 

relação entre diversidade vegetal e riqueza de espécies de formigas, o plantio de espécies 

arbóreas nas etapas iniciais da recuperação ambiental das áreas ZRI e ZRII, pode ter criado 

condições florestais e ambientais favoráveis para a colonização de formigas. Sendo 

comparáveis aos valores de riqueza de espécies dessas áreas com o FMN. Apesar dessa última 
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apresentar fauna distinta das demais áreas, entre elas espécies predadoras especialistas do 

gênero Pyramica (SILVESTRE, 2000). 

 Apesar de não haver correlação do estágio sucessional com a riqueza de espécies de 

formigas, a riqueza de espécies variou entre os períodos de coleta, com valores maiores no 

período seco. Mudanças no forrageamento de formigas são observadas com a sazonalidade 

ambiental (WOLDA, 1988; KASPARI, 2000; CASTRO, 2011; COOK et al., 2011). O longo 

período de estiagem, a redução da disponibilidade de recursos e a maior mobilidade de 

formigas podem explicar o aumento da riqueza de espécies na estação seca, decorrente do 

aumento de chances de coletas por armadilhas do tipo “pitfall” (ANDOW, 1991; DANTAS et 

al., 2011). Entretanto, a metodologia utilizada consistiu em uma coleta em cada época durante 

um ano, o que inviabiliza fazer inferências mais concretas sobre o efeito da sazonalidade na 

riqueza de espécies de formigas. 

 As comunidades de formigas diferiram entre FMN e as áreas reflorestadas. Resultados 

que também foram relatados por outros autores (VASCONCELOS, 1999; SCHMIDT et al., 

2013). Maeto e Sato (2004) concluíram que a riqueza de espécies não é um bom indicador 

para o estudo da regeneração florestal e ainda atribuem que os fatores abióticos são os 

responsáveis pelas diferenças entre as comunidades de formigas em áreas de florestas 

primárias e secundárias. 

 Trinta e quatro espécies foram restritas ao fragmento florestal, o que correspondem a 

41,46% das espécies amostradas, sendo que, nesse grupo, as três espécies mais frequentes 

foram: Camponotus renggeri, Pheidole sp. 4 e Pseudomyrmex tenuis, podendo ser indicadoras 

de ambientes menos perturbados nas regiões estudadas. Curiosamente, diversos trabalhos 

demonstram também a ocorrência da espécie Camponotus renggeri em formações florestais 

estacionais como no Cerrado (DEL-CLARO et al., 1999; CHRISTIANINI et al., 2007; 

NEVES et al., 2012) e no semiárido nordestino (HITES et al., 2005). Estudos realizados por 

Conceição et al. (2006), também relatam a presença da espécie Pseudomyrmex tenuis em 

ambientes mais conservados. 

 As espécies Pheidole (grupo Fallax) sp.7, Camponotus (Myrmaphaenus) sp.9 e 

Crematogaster sp.1, Solenopsis globularia  e Cyphomyrmex sp.2, tiveram ocorrência apenas 

nas áreas ZRI e ZRII, sendo espécies indicadoras de estágios iniciais de sucessão ou de áreas 

degradadas. Também houve ocorrência da espécie Solenopsis globularia  em uma área com 

forte impacto antrópico em vegetações de manguezal (DELABIE et al., 2006). 
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 A espécie Solenopsis saevissima  apresentam comportamento agressivo (SILVESTRE, 

2000) e são espécies generalistas geralmente associadas a ambientes perturbados 

(SILVESTRE et al., 2003).  Alguns autores relatam que a presença dessa espécie é favorecida 

em condições onde há grande oferta recursos de espécies vegetais típicas de estágios iniciais 

de sucessão, denominadas espécies pioneiras (VASCONCELOS, 2008; SCHMIDT et al., 

2013). Assim, a presença dessa espécie pode indicar a alta abundância de plantas pioneiras 

nas áreas ZRI e ZRII e que os distúrbios ambientais de intensidade considerável ainda não 

cessaram, pois a ocorrência dessa espécie foi de 60% dos transectos em cada área 

reflorestada. Condições essas diferentes do fragmento florestal no qual apenas um indivíduo 

da referida espécie foi amostrado.  

 A espécie Camponotus vittattus bioindicadora de ambientes degradados (DELABIE et 

al., 2006) foi amostrada nas três áreas estudadas, todavia, apresentaram características de 

ocorrência semelhantes as observadas pela espécie Solenopsis saevissima . Nas áreas FMN, 

ZRI e ZRII, ocorreram em 20%, 90% e 70% das amostras, respectivamente. Indicando que o 

grau e a intensidade dos distúrbios é maior nas áreas reflorestadas do que na área do 

fragmento.  

 Assim, a partir dos resultados demonstrados, as espécies Camponotus vittattus e 

Solenopsis saevissima  podem apresentar potencial como indicadores ecológicos, na relação 

entre abundância, expressa como número de amostras na qual as referidas espécies esteve 

presentes, e o impacto da mudança ambiental na comunidade ou no ecossistema. 

  Estudos realizados por Ramos et al. (2003) no cerrado, onde também há forte 

influência da sazonalidade climática,  verificaram a presença da Ectatoma edentatum somente 

em área conservada. Essa espécie foi amostrada tanto no remanescente florestal quanto na 

área reflorestada (ZRI), entretanto, a ocorrência da referida espécie na mata nativa em nossos 

estudos foi maior do que na área ZRI. Vasconcelos (2008), relata que a medida que se dá a 

regeneração florestal, há substituição da espécie Ectatomma brunneum por Ectatoma 

edentatum. Na área ZRII não houve ocorrência dessa última, várias hipóteses podem ser 

levantadas como, por exemplo, condições ambientais desfavoráveis e a limitação de recursos 

que favoreçam o estabelecimento de outras espécies que apresentam semelhanças no 

forrageamento e que são mais competitivas.   

 Os distúrbios ambientais desempenham papel fundamental na estrutura das 

comunidades de formigas (CASTRO et al., 1990; VASCONCELOS, 1998). Os trabalhos 

possibilitaram a identificação de duas espécies exóticas nas áreas reflorestadas, 
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Cardiocondyla emeryi e Monomorium floricula . A presença dessas espécies nos ecossistemas 

geralmente indica a intensidade da perturbação ambiental (HOLWAY et al., 2002; 

HOLWAY; SUAREZ, 2006).  São espécies cosmopolitas, podem reduzir ou causar alterações 

nas comunidades da fauna nativa por apresentarem grande potencial de competição 

(WETTERER, 2012). Provavelmente o histórico de práticas culturais decorrente do cultivo de 

cana-de-açúcar, nas áreas em processos de recuperação, promoveram condições ambientais 

favoráveis à introdução dessas espécies exóticas. Ao contrário das áreas ZRI e ZRII, a fauna 

presente na mata nativa e a não ocorrência de distúrbios de alta intensidade podem estar 

impedindo a introdução dessas espécies no remanescente florestal conservado.  

 Para Ulysshen (2011) a conservação de remanescentes florestais, a adoção de ações 

visando à manutenção de espécies vegetais nativas e a eliminação de espécies exóticas, são 

essenciais para a disponibilização de recursos e condições ambientais favoráveis para a fauna 

de artrópodos. Estudos em florestas que sofrem forte influência da sazonalidade ainda são 

escassos (PENNINGTON et al. 2000), aliado os altos níveis de antropização em florestas 

semideciduais, a priorização da conservação dessas áreas é a melhor alternativa (GILLESPIE 

et al. 2000), possibilitando assim o desenvolvimento de estudos científicos e principalmente a 

manutenção da biodiversidade local.  

 

6. CONCLUSÕES 

 Áreas em processo de restauração com cinco anos após a data de reflorestamento 

apresentam mesmo valores de riqueza de espécies de formigas epigéicas quando comparadas 

com áreas de fragmento florestal em bom estado de conservação; 

 Ambientes que apresentam históricos semelhantes de distúrbios apresentam altos 

índices de similaridade; 

 Apesar da riqueza de espécies não diferir, a estrutura das comunidades de formigas das 

áreas reflorestadas são diferentes de ambientes florestais mais conservados; 

 O presente trabalho possibilitou a indicação de espécies bioindicadoras de ambientes 

em processo de recuperação e de ambientes mais preservados, além de contribuir 

consideravelmente para pesquisas seguintes.  
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