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1. INTRODUÇÃO 
A “perturbação” pode ser definida como um fenômeno que altera a estabilidade de uma 

comunidade ou ecossistema, que podem ser de ordem natural ou antrópica (ALBUQUERQUE et al., 2018). 

As perturbações antrópicas são oriundas das atividades humanas e são o principal fator de perda de 

biodiversidade, mudanças na composição de espécies que ocasionam mudanças no funcionamento do 

ecossistema (NETO, 2013). Alguns organismos são beneficiados em ambientes antrópicos (e.g. Alces, 

Besouros rola bosta e algumas espécies de formigas) e informações sobre esses organismos auxiliam no 

entendimento do efeito das perturbações antrópicas (CUSACK, 2015). 

 As perturbações antrópicas podem acentuar o efeito da competição entre organismos. A 

competição é definida como qualquer uso ou defesa de um recurso por um indivíduo que reduz a sua 

disponibilidade para outros indivíduos (RICKLEFS, 2001). Dessa forma a coexistência entre as formigas 

pode ser influenciada por competição e fatores relacionados à perturbação antrópica.  

Dito isto, o objetivo desse estudo foi verificar a conversão de um ambiente natural para uma área 

de pastagem e seu efeito quanto à coexistência de formigas e os respectivos grupos funcionais, sabendo que 

as florestas tropicais úmidas existem estações distintas (seca versus chuvosa) consideramos o efeito da 

sazonalidade, em duas áreas: (1) heterogênea, caracterizada por uma mata ciliar e (2) homogênea, convertida 

em pastagem.  

A nossa hipótese é que a conversão de áreas naturais (e. g. mata ciliar) para pastagens irá ocasionar 

redução na biodiversidade taxonômica e de grupos funcionais. Ademais a dominância será maior na área de 

pastagem, acarretando em uma menor coexistência dos grupos funcionais e reduzindo a biodiversidade 

taxonômica. Esperamos uma dominância maior na área de pastagem, pois a mesma oferece uma menor 

disponibilidade de recursos, logo as formigas dominantes monopolizaram o recurso existente impedindo a 

utilização do mesmo por outras espécies de formigas. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

A área onde foi realizado o trabalho se encontra aos arredores do Campus III da Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará. No qual classificamos a Área (1) como o ambiente heterogêneo (área 

natural), correspondendo uma área total de 330 mil m². Sua vegetação é composta por uma predominância de 

estrato arbóreo, herbáceo e arbustivo que corresponde a Mata ciliar do rio Tauarizinho.  A Área (2) ambiente 

homogêneo (área antrópica), com uma área de 202 mil m². A vegetação apresenta um estrato arbóreo 

escasso, com a dominância de Atalea spp, é nítida a dominância em gramíneas com destaque no 

(capim/pasto), corresponde a uma área de Mata ciliar convertida para pastagem. Cada um dos ambientes 
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possuem suas características, e elas determinam a quantidade de nichos que ofereceram para as formigas, 

sendo a área (1) com uma maior quantidade e a área (2) com uma menor.  

 

Coleta de dados 

Os transectos foram montados contendo cinco pontos de coletas com iscas: 1) iscas de alta 

qualidade (doce de amendoim triturado com mel), 2) iscas de media qualidade (doce de amendoim triturado) 

e 3) iscas de baixa qualidade (doce de amendoim compacto) e distantes 20 metros entre si. As qualidades das 

iscas foram classificadas de acordo com o valor energético e a facilidade de transporte das mesmas. Levamos 

em consideração que a porção do doce de amendoim (paçoca) mais mel seria a isca de alta qualidade, visto 

que ela possui um alto valor energético e oferece a facilidade no transporte. A isca de média qualidade foi 

composta de paçoca triturada, oferecendo facilidade de transporte, mas com o valor energético inferior a 

anterior. Por fim, a isca de baixa qualidade foi composta pela paçoca compacta, oferecendo um valor 

energético igual à de média, entretanto com maior dificuldade no transporte.  As coletas foram realizadas nas 

estações seca (novembro) e chuvosa (janeiro). 

 

Classificação funcional das formigas 

Todas as formigas foram classificadas de acordo com 7 grupos funcionais (do Novo Mundo) 

seguindo a metodologia adaptada de Andersen et al. (2000) em: dominantes Dolichoderinae, subordinada 

Campotini, especialistas climáticas, espécies crípticas, oportunistas, generalistas Myrmicinae, predadoras 

especialistas e visitantes de nectários extra-florais (NEFs). 

 

Análise de dados 

Para analisar a riqueza das formigas em relação à área e sazonalidade foi utilizado o teste T. A 

frequência dos grupos funcionais relacionados a área e a sazonalidade foi testada com a análise de qui-

quadrado em uma tabela de contingência com as distribuições esperadas e observadas. As análises 

estatísticas foram feitas no pacote COMS do programa R versão 2.15. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas duas estações (seca e chuvosa) encontramos 12 gêneros na área de mata ciliar, cinco na área de 

pastagem, sendo os gêneros Ectatomma e Tapinoma comuns nas duas áreas. As espécies predominantes no 

ambiente de mata ciliar foi a Ectatomma sp2 (11%), Nylanderia sp5 (4%) e Pseudomyrmex sp1 (4%), 

enquanto na área de pastagem foi Solenopsis invicta (24%), Ectatomma sp2 (6%) e Crematogaster sp3 (4%). 

No geral a área de maior riqueza foi a mata ciliar (3,9 ± 2,08; média ± Desvio padrão) em relação à de 

pastagem (2,3 ± 1,9). Não encontramos o efeito da sazonalidade sobre a riqueza na área de mata ciliar (seca 

= 5 ± 1; chuvosa = 3,5 ± 2,08; p > 0,05), entretanto para área de pastagem a riqueza foi quase três vezes 

maior na estação chuvosa (3,8 ± 1,30; p < 0,05) do que na estação seca (1,3 ± 0,57). Provavelmente a 

dominância da S. invicta em áreas de pastagem está ocasionando uma menor riqueza de espécies de formigas 

nesses ambientes devido ao seu comportamento agressivo e alta taxa de recrutamento. Maior ocorrência de S. 

invicta ocasiona redução da diversidade de artrópodes, danos indiretos em plantas cultivadas, afeta outras 

espécies de formigas devido a grande eficiência em explorar recursos (SPOLIDORO, 2009). Em ambientes 

de mata ciliar S. invicta está ausente, sendo que a formiga de maior ocorrência é Ectatomma sp2 e nesse 

ambiente está ocorrendo uma maior coexistência de diferentes espécies de formigas.  

O grupo funcional mais frequente no ambiente heterogêneo foi Predadora Especialista (PE) (22%) 

(p = 0,001), enquanto no homogêneo foi o Dominante de Clima Quente (DCQ) (26%) (p = 0,001). O DCQ 

apresenta uma preferencia de 6,5 vezes maior no ambiente homogêneo em relação ao heterogêneo (p = 

0,002). No ambiente heterogêneo os grupos mais frequentes relacionados à estação seca foram Predadoras 

Especialistas (PE) (40%) e Generalistas (G) (30%) (p = 0,001), porém não ocorreu predominância na estação 

chuvosa (p = 0,81). No ambiente homogêneo, não houve dominância de grupos funcionais na estação seca (p 

= 0,20), entretanto na estação chuvosa os grupos DCQ (76,66 %) e PE (23,33%) foram os dominantes (p < 

0,001). O grupo PE, considerado bioindicador de áreas preservadas, ocorre em ambientes com alta densidade 

de plantas tolerantes a sombra devido a uma maior abundância de presas (ANDERSEN, 2000). Como 

esperado, o grupo DCQ teve maior ocorrência no ambiente homogêneo devido o grupo preferir áreas abertas 

às quais apresentam altas temperaturas que favorecem o grupo. Não houve grupo dominante na estação seca, 

o que torna esse período mais hostil aos grupos funcionais, devido à elevação da temperatura. O ambiente 

heterogêneo permitiu uma maior coexistência de grupos funcionais comparada ao homogêneo, o que 

demonstra que áreas naturais apresentam uma maior coexistência de espécies de formigas. 



 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossos resultados demonstram os efeitos da conversão de áreas naturais para pastagem sobre a 

competição e biodiversidade de formigas. Onde áreas de pastagens apresentam menor coexistência de 

formigas e grupos funcionais e redução da diversidade. O que pode ocasionar nesses ambientes uma redução 

nos serviços ecossistêmicos que as formigas podem realizar (e. g. dispersão de sementes, controle biológico, 

manutenção do equilíbrio ecológico) e homogeneização da comunidade de formigas. 

 A presença da formiga exótica S. invicta, principalmente em áreas de pastagem é preocupante, 

uma vez que a população da S. invicta tem uma grande capacidade de se expandir em áreas antrópicas. O que 

pode aumentar os efeitos das perturbações antrópicas no ambiente. Logo a presença da espécie S. invicta 

aliada às perturbações promovem um ambiente hostil para a comunidade de formigas, e permitem uma 

menor coexistência taxonômica e de grupos funcionais presentes. 
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