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“Você não sabe o quanto eu caminhei 

Pra chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu nem cochilei 

Os mais belos montes escalei 

Nas noites escuras de frio chorei". 

A Estrada – Cidade Negra 

 

“Sem a música, a vida seria um erro.” 

Friedrich Nietzsche 

 

 

“A vida da gente neste mundo, é isso. 

Um rosário de Piscadas. 

Cada Pisco é um dia. 

Pisca e mama; Pisca e anda; Pisca e brinca; Pisca e estuda; Pisca e ama; 

Pisca e cria filhos; Pisca e geme os reumatismos; por fim Pisca pela última 

vez e morre. 

- E depois que morre? 

- Depois que morre, vira hipótese.  

- É OU NÃO É?” 

Monteiro Lobato 

 

 

 

"A dúvida é o preço da pureza e é inútil se ter certeza" 

Humberto Gessinger 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 As florestas tropicais abrigam a maior biodiversidade de árvores do 

planeta (Burslem et al., 2001). Estas florestas não são homogêneas, pois os 

distúrbios naturais promovem a heterogeneidade de hábitats ao longo do tempo, 

levando à formação de complexos mosaicos de vegetação (Richard, 1996). 

Dentre as florestas tropicais, destaca-se a Floresta Atlântica brasileira por abrigar 

cerca de 20.000 espécies de plantas, sendo 8.000 endêmicas e 2.315 espécies 

de vertebrados, 725 endêmicas (Conservation Internacional et al., 2012). Muitas 

destas espécies encontram-se ameaçadas, podendo citar: 55 espécies de aves, 

21 de mamíferos e 14 de anfíbios (Conservation Internacional et al., 2012). 

Apesar desta elevada riqueza em espécies e alto grau de endemismo, 

historicamente, a floresta atlântica sofreu um intenso e contínuo processo de 

desflorestamento (Hirota, 2003).  

 Estudos recentes revelam que, num intervalo de 15 anos (1985-2000), 

ocorreu a perda drástica de cerca 11.650 km2 da cobertura vegetal desta floresta 

(Hirota, 2003). Este desflorestamento levou a uma redução de cerca 92% de sua 

área original (Myers et al., 2000), que atualmente restringe-se a apenas 

99.944km2 (Conservation Internacional et al., 2012). Diante deste panorama, a 

floresta atlântica figura entre os cinco mais importantes no ranking dos 34 

hotspots mundiais (Mittemiers et al., 2005).  

A floresta atlântica abrange amplas formações vegetais tropicais e 

subtropicais, revelando uma composição extremamente heterogênea (Tabarelli 

et al., 2005). A origem desta heterogeneidade está nas perturbações naturais e 

têm papel relevante na estruturação de comunidades (Levey, 1988; Brandani et 

al., 1988; Richard, 1996). As perturbações naturais aumentam a 

heterogeneidade de hábitat, permitindo a especialização e a divisão de recursos 
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entre as espécies, e, portanto, previnem a exclusão competitiva e promovem a 

diversidade (Connell, 1978; Denslow, 1980; Pickett & White, 1985). A forma 

mais visível de perturbação em ambientes de florestas é a formação de clareiras, 

causadas pela queda de uma ou mais árvores, formando uma abertura no dossel 

(Green, 1996; Richard, 1996).  

As clareiras naturais são responsáveis pela regeneração de florestas 

tropicais, contribuindo de forma significativa para sua diversidade florística 

(Brokaw, 1982a; Denslow & Hartshorn, 1994). Estas pequenas perturbações têm 

um papel importante na dinâmica ecológica, influenciando o crescimento das 

plantas, as estratégias de defesa anti-herbívoros (Coley et al., 1985; Schupp & 

Feener, 1991) e a diversidade de plantas lenhosas (Schnitzer & Carson, 2001). 

Este fato está relacionado às condições ambientais (Denslow & Hartshorn, 1994), 

pois existe uma grande diferença no microclima entre os ambientes de mata 

madura e de clareira natural (Chazdon & Fetcher, 1984; Levey, 1988; Whitmore 

et al., 1993), que leva a diferenças substanciais na estrutura e composição da 

vegetação (Denslow, 1980; Levey, 1988). 

A regeneração via clareiras promove regeneração de espécies pioneiras e 

primárias, provocando mudanças acentuadas na dinâmica das populações de 

árvores, nas taxas de crescimento e no recrutamento (Brokaw, 1985b). Portanto, 

tem sido considerado um mecanismo essencial para a manutenção da 

heterogeneidade estrutura e diversidade das florestas (Denslow, 1980; 

Whitmore, 1996; Schnitzer & Carson, 2001). A duração da regeneração das 

clareiras pode ser determinada pela sua superfície (Brokaw, 1985a; Denslow, 

1980; Runkle, 1985), relevo (Tabarelli e Mantovani, 1999), severidade do 

distúrbio (Runkle, 1985) e vegetação pré-existente (Dalling et al., 1998). As 

clareiras possuem quatro fontes de regeneração (Schnitzer & Carson, 2001). (i) 

A partir de sementes: surgimento de sítios favoráveis permite a colonização por 
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pioneiras que compõem o banco de sementes no solo (Baider et al., 1999), 

presentes antes da abertura da clareira. Estas pioneiras favorecem o 

estabelecimento de outras, pois criam abrigo para dispersores, promovem 

melhoria na fertilidade edáfica e fornecem hábitats adequados ao recrutamento 

(Baider et al., 1999). (ii) A regeneração a partir de plântulas ou jovens pré-

estabelecidos, quando as plântulas e plantas jovens tolerantes à sombra, 

presentes no sub-bosque antes da formação da clareira, crescem rapidamente. 

(iii) A regeneração vegetativa, quando árvores ou arbustos no interior da 

clareira, ou lianas puxadas pela queda da árvore, produzem numerosos brotos 

clonais, e (iv) A regeneração a partir da vegetação adjacente, quando lianas, 

herbáceas e galhos do dossel circundantes preenchem lateralmente o espaço 

aberto pela clareira. 

As clareiras naturais influenciam a distribuição espacial e temporal de 

plantas e, consequentemente, afetam os animais que interagem com estes 

organismos (Stiles, 1975; Thompson, 1980; Dunn, 2004). Áreas de borda da 

mata também podem provocar alterações dos processos biológicos (Cerqueira et 

al., 2005) similares à uma clareira. Com influência direta ou indireta sobre a 

composição e riqueza em espécies (Murcia, 1995). Por exemplo, Oliveira-Alves et 

al. (2005), observaram que a composição de espécies de aranhas em um 

fragmento urbano de Mata Atlântica apresentaram baixa similaridade entre borda 

e interior da mata e a diversidade foi maior na borda. Processos similares são 

conhecidos para as formigas (Majer et al., 1997). Há necessidade de se 

investigar se os ambientes de borda podem oferecer ambientes adequados a 

espécies típicas de clareiras naturais e vice-versa.   

Os estudos com clareiras naturais têm sido pouco focados em animais, e 

com frequência abordam os aspectos estruturais, como área, idade, geometria e 

tipo de queda, e sobretudo, organismos vegetais (Runkle, 1985; Brokaw, 1982a; 
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Whitmore, 1996; Armelin & Mantovani, 2001; Lima, 2005). Vários estudos têm 

verificado influências significativas das clareiras naturais sobre comunidades 

vegetais. Dentre esses, podemos citar estudos com árvores (Vandermeer et al., 

1974; Denslow, 1980), plantas pioneiras (Brokaw, 1982b; Tabarelli & Mantovani, 

1999), bambus (Tabarelli & Mantovani, 2000), crescimento de plântulas (Brown, 

1996), interação da área da clareira e herbívoria em relação ao crescimento e a 

sobrevivência de espécies pioneiras (Pearson et al., 2003). Assim, a escassez de 

estudos avaliando as comunidades animais ocasiona uma lacuna de 

conhecimento e, por conseguinte, dificulta uma compreensão mais ampla do 

papel das clareiras na dinâmica ecológica de florestas tropicais. Os estudos com 

animais, aves (Levey, 1988), formigas (Basu, 1997; Feener & Schupp, 1998; 

Patrick et al., 2012) e aranhas (Peres et al., 2007; Peres et al., 2010). Nestes 

estudos, foram encontradas diferenças significativas na estrutura e composição 

das comunidades de aves e aranhas tecedeiras entre clareiras naturais e 

florestas maduras (Levey, 1988; Peres et al., 2007). Para as assembléias de 

formigas, os resultados foram conflitantes. Basu (1997) verificou diferença na 

riqueza em espécies entre as duas formações. Entretanto, este resultado não foi 

verificado nos demais estudos (Feener & Schupp, 1998; Patrick et al., 2012), 

uma vez que estes animais parecem estar mais associados a fatores sazonais e 

estratos vegetais do que com a formação de clareiras (Feener & Schupp, 1998). 

Recentemente foi verificado que não existe uma tendência da assembléia de 

formigas das clareiras se assemelharem às das matas adjacentes à medida que 

as clareiras envelhecem (Patrick et al., 2012). 

As aranhas (Arachnida: Araneae) estão entre os animais mais abundantes 

e diversos, constituindo a sétima maior ordem animal em riqueza (Coddington & 

Levi, 1991), com 42.751 espécies descritas (Platnick, 2012). Na estrutura trófica 

das comunidades, agem como predadores secundários (Riechert & Bishop, 1990; 
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Wise 1993), regulando direta ou indiretamente a abundância de táxons que 

atuam em importantes processos ecossistêmicos, como herbivoria, polinização, 

decomposição e dispersão (Churchill, 1997). As aranhas são consideradas 

predadores generalistas (Wise, 1993), porém, muitas espécies podem selecionar 

suas presas (Toft, 1999).  

A distribuição e densidade populacional das aranhas estão associadas a 

fatores ambientais, como temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade 

(Huhta, 1971; Dondale & Binns 1977; Rypstra, 1986), fisionomia, riqueza e 

composição vegetal (Toti et al., 2000) e também à disponibilidade de presas, 

inimigos e predadores (Gibson et al., 1992; Wise, 1993; Foelix, 1996). Em 

florestas tropicais, a estrutura do hábitat influencia a composição e riqueza em 

espécies das assembléias de aranhas (Uetz, 1991; Santos, 1999). A estrutura da 

serrapilheira afeta a abundância (Bultman & G.W. Uetz, 1984), a composição e a 

riqueza em espécies de aranhas (Benati et al. 2010; Benati et al. 2011). Espécies 

da família Salticidae apresentam uma estreita relação com arquitetura de 

bromeliáceas (Romero & Vasconcellos-Neto, 2005). Os distúrbios também podem 

influenciar as assembléias de aranhas (Coyle, 1981; Kowal & Ralph, 2011). 

 Assim como as aranhas, as formigas (Hymenoptera: Formicidae) estão 

entre os animais mais abundantes e diversos (Hölldobler & Wilson, 1990) com 

14.893 espécies descritas, sendo que 3.729 ocorrem na Região Neotropical 

(Bolton, 2012). Para o Brasil, estão descritas 1.033 espécies (Agosti & Johnson, 

2005). Especialmente em florestas tropicais, as formigas são um componente 

importante na serrapilheira (Ward, 2000). Um estudo na Malásia encontrou 104 

espécies de formigas, em apenas 20m2 de serrapilheira e troncos em 

decomposição (Agosti et al., 2000). Na Amazônia, em 1m2 de solo de floresta de 

várzea, foram registradas 5.300 formigas, que representaram 8,2% dos 

artrópodes capturados (Adis et al., 1987). Num fragmento de floresta secundária 
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do Nordeste Brasileiro foi registrada uma média de 11 espécies de formigas por 

m2 de serrapilheira, e mesmo em cacaual, foi registrada uma média de 8,05 

espécies por m2 (Delabie et al., 2000).  

Em escala geográfica, o conhecimento da mirmecofauna ainda apresenta 

várias lacunas (Ward, 2000). Em escalas menores, estudos indicam que a 

diversidade de formigas está fortemente correlacionada com a complexidade 

estrutural do hábitat (Santana-Reis & Santos, 2001; Lassau & Hochuli, 2004; 

Hites et al., 2005). Em formações de cabruca no sul da Bahia, a estratificação 

vegetal, a riqueza em espécies de árvores e características da paisagem, como 

extensão do fragmento, qualidade da matriz e conectividade têm estreita 

associação com as assembléias de formigas (Delabie et al., 2007).   

As atividades de forrageio e a distribuição dos ninhos têm relação com a 

luminosidade, umidade e temperatura (Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 

1990). Numa avaliação em plantio de eucalipto, verificou-se uma associação 

positiva da diversidade de formigas e o aumento da complexidade da vegetação 

e da serrapilheira (Matos et al., 1994). Entretanto, um estudo comparando a 

riqueza de formigas entre eucaliptais e uma área adjacente de cerrado, não 

verificou diferença significativa, indicando que a riqueza não depende apenas da 

complexidade dos ambientes (Marinho et al., 2002). 

Distúrbios naturais também podem influenciar fortemente a riqueza e 

composição das assembléias de formigas de serrapilheira (Campos et al., 2007). 

Por exemplo, numa floresta de coníferas verificou-se que, mesmo após 100 anos 

da perturbação e regeneração, a assembléia de formigas não se assemelhava à 

mata madura (Palladini et al., 2007). A biogeografia ecológica e histórica 

determinam os grupos de formigas que colonizam a serrapilheira (Silvestre et 

al., 2012). Entretanto, fatores ecológicos locais e perturbações têm um papel 

efetivo na estruturação e composição da assembléia de formigas de serrapilheira. 
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 Considerando-se: (i) a importância das assembléias de formigas e aranhas 

na regulação de processos ecossistêmicos (Churchill, 1997; Hölldobler & Wilson, 

1990) e (ii) o papel das clareiras naturais na regeneração de floretas tropicais 

(Brokaw, 1982a; Denslow & Hartshorn, 1994), é importante investigar como 

estas perturbações influenciam a distribuição espacial e temporal destas 

assembléias. 
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Manuscrito para apreciação 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta o manuscrito intitulado: “Formigas (Formicidae) 

de serrapilheira se distribuem de forma diferenciada entre as zonas 

internas das clareiras naturais?”, que se destina à submissão para 

apreciação e publicação no periódico científico Neotropical Biology and 

Conservation. Os resultados aqui discorridos, assim como a discussão e 

conclusão derivadas, decorrem do desenvolvimento da presente tese. Os 

critérios de redação e formatação seguem às normas deste periódico, as quais se 

encontram disponíveis na integra no anexo da tese. 

As tabelas e figuras foram inseridas ao longo do texto para facilitar a 

compreensão dos membros da banca. 
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Resumo 

Este estudo investiga a estrutura e distribuição da assembléia de formigas de 

serrapilheira entre as zonas internas de clareiras naturais numa área remanescente de 

floresta atlântica no sul da Bahia. O estudo foi realizado na Reserva Ecológica Michelin- 

REM (Igrapiúna-Bahia) num remanescente de 180 ha denominado Mata da Vila Cinco. 

Foram coletadas amostras de serrapilheira (1m2) nas zonas de raiz, tronco e copa em 

seis clareiras naturais, totalizando 18m2 de serrapilheira que foram submetidas à 

extração das formigas através de mini-Winkler. Foram registradas 52 espécies de 

formigas, distribuídas em 23 gêneros e seis subfamílias. 24 espécies ocorreram na zona 

de raiz, 34 na zona de copa e 30 na zona de tronco. Porém, esta diferença não foi 

significativa (Anova; p=0,3073). Também não houve diferença significativa na 

composição de espécies comparando as três zonas (MRBP, p= 0.26497062). A espessura 

e pesos da serrapilheira e a luminosidade não diferiram entre as três zonas (p > 0,05). 

Divergindo do que tem sido amplamente observado em organismos vegetais, o 

zoneamento interno de clareiras naturais pequenas (40 a 80m2) não afeta a estrutura da 

assembléia de formigas de serrapilheira em floresta atlântica. 

 

Palavras-chave: Floresta Atlântica, Brasil, seleção de habitat, Formigas de solo 

e fauna Neotropical. 
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Are leaf-litter ants (Formicidae) distributed differentiatedly between 
internal zones of natural treefall gaps? 

 

Abstract 

This paper investigates the structure and distribution of the leaf-litter ant 

assembly between the inner zones of natural treefall gaps in a remnant of 
Atlantic forest in southern Bahia. The study was conducted in the Ecological 
Reserve Michelin-REM (Igrapiúna-Bahia) a remnant of 180 ha called Mata da Vila 

Cinco. Samples of 1m2 litter were collected in the root, stem and crown areas in 
six natural treefall gaps, totaling 18m2 of litter from which the ants were 

extracted using mini-Winkler traps. We recorded 52 ant species distributed in 23 
genera and six subfamilies. 24 species occurred in the root zone, 34 in the 

canopy zone and in 30 trunk area. However, this difference was not significant 
(ANOVA, p = 0.3073). There was no significant difference in species composition 
among the three zones (MRBP, p = 0.26497062). The thickness and weight of 

the litter layer and the light did not differ between the three areas (p> 0.05). 
Different from what has been widely observed in plant organisms, the internal 

zoning of small treefall gaps (40 to 80m2) does not affect the structure of the 
leaf-litter ant assemblage of in the Atlantic forest. 
 

Keywords: Atlantic Forest, Brazil, habitat selection, Ground-dwelling ants, 

Neotropical fauna 
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INTRODUÇÃO 

 

As perturbações naturais aumentam a heterogeneidade de hábitat, 

permitindo a especialização e a divisão de recursos entre as espécies, e, 

portanto, previnem a exclusão competitiva e promovem a diversidade (Connell, 

1978; Denslow, 1980; Pickett & White, 1985). A forma mais visível de 

perturbação em ambientes de florestas é a formação de clareiras, causadas pela 

queda de uma ou mais árvores. Este processo cria uma abertura no dossel 

(Green, 1996; Richard, 1996) e promove mudanças significativas na estrutura 

ambiental destas áreas abertas (Whitmore et al., 1993) que, consequentemente, 

promovem diferenças substanciais na estrutura e composição da vegetação 

(Denslow, 1980; Levey, 1988). 

 As alterações desencadeadas pelas clareiras naturais ocorrem de forma 

complexa no interior das mesmas (Brandani et al. 1998; Dalling & Hubbell, 

2002), pois diversos componentes interagem, tais como, tipo de queda, 

tamanho, geometria, substrato e zonação interna (Lima, 2005). 

A estrutura da clareira natural define as condições microclimáticas de seu 

substrato (Orians, 1982; Denslow & Hartshorn, 1994) e, portanto, pode 

influenciar a colonização, distribuição espacial e temporal das espécies de plantas 

(Whitmore, 1989; Schnitzer & Carson, 2001). Por consequência, pode afetar os 

animais que interagem com estes organismos (Stiles, 1975; Thompson, 1980; 

Dunn, 2004).  

Dentre os diversos componentes estruturais da clareira natural, a zonação 

tem papel significativo, pois torna o seu interior muito heterogêneo (Brandani et 

al., 1988; George & Bazzaz, 1999; Dalling & Hubbell, 2002). A formação de 

zonas deve exercer algum tipo de influência na distribuição de espécies animais 

que habitam o interior das clareiras. 
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As clareiras naturais apresentam a zonação interna dividida em zona de 

raiz, zona de tronco e zona de copa (Orians, 1982). (1) A Zona da Raiz é típica 

de clareira com origem por desenraizamento, com solo bastante revolvido 

(Lawton e Putz, 1988) e intensa luminosidade (Hubbell & Foster, 1986). 

Portanto, trata-se de uma zona onde as espécies pioneiras se estabelecem 

preferencialmente (Tabarelli e Mantovani, 1999). (2) A Zona de Tronco 

(adjacente ao tronco caído) é comum em clareiras de diversas origens (Lima, 

2005). Nesta zona o distúrbio do solo é leve e a luminosidade é variável, pois, 

depende da vegetação sobrevivente (Lima, 2005). (3) A Zona da Copa também é 

comum em clareiras de diversas origens, corresponde à área atingida pela copa 

da árvore caída (Lima, 2005). Apresenta distúrbio leve no solo e luminosidade 

variável (Hubbell & Foster, 1986), semelhante à zona de tronco.  

O zoneamento das clareiras promove a colonização espacialmente 

diferenciada de plantas pioneiras (Putz, 1983; Lawton & Putz, 1988; Brandani et 

al., 1988; Tabarelli & Mantovani, 1999). Entretanto, não há trabalhos 

relacionando o zoneamento das clareiras com a distribuição de animais. Os 

poucos estudos com animais envolvem comparações entre clareiras naturais e 

florestas maduras. Em vários estudos foram encontradas diferenças significativas 

na estrutura e composição das comunidades de aves e aranhas tecedeiras entre 

clareiras naturais e florestas maduras (Levey, 1988; Peres et al., 2007). Já para 

formigas, os resultados foram conflitantes. Num estudo realizado numa floresta 

na Índia, a riqueza em espécies diferiu entre as formações de mata e clareira 

(Basu, 1997). Porém, num estudo feito numa floresta no Panamá, a abundância, 

riqueza e composição de espécies não diferiram (Feener & Schupp, 1998). Mais 

recentemente, num estudo realizado numa floresta na Costa Rica, verificou-se 

que a riqueza estimada (Chao 2) diferiu entre clareira e floresta madura 

adjacente, embora a composição de espécies não diferiu (Patrick et al., 2012). 
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As formigas (Hymenoptera: Formicidae) estão entre os animais mais 

abundantes e diversos (Hölldobler & Wilson, 1990) com 14.893 espécies 

descritas, sendo que 3.729 ocorrem na Região Neotropical (Bolton, 2012). Para o 

Brasil, são descritas 1.033 espécies (Agosti & Johnson, 2005). Estudos indicam 

que a diversidade de formigas está fortemente correlacionada com a 

complexidade estrutural do hábitat (Santana-Reis & Santos, 2001; Lassau & 

Hochuli, 2004; Hites et al., 2005). As atividades de forrageio e a distribuição dos 

ninhos tem estreita relação com as variações de luminosidade, umidade e 

temperatura (Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 1990). Distúrbios também 

influenciam fortemente a riqueza e composição das assembléias de formigas de 

serrapilheira (Campos et al., 2007).  

É amplamente defendido que as clareiras naturais de florestas tropicais 

têm efeito sobre a distribuição espacial e temporal das plantas, e, portanto, 

podem afetar os animais que interagem com tais organismos (Stiles, 1975; 

Thompson, 1980; Scheiner, 1989). O zoneamento das clareiras promove 

condições microclimáticas diferenciadas no interior das mesmas (Orians, 1982; 

Whitmore, 1996). Isso permite a colonização diferenciada de plantas pioneiras 

(Tabarelli & Mantovani, 1999) e cria hábitats diversificados que permitem a 

coexistência de espécies em nichos distintos (Brandani et al., 1988; Denlow, 

1996). 

Este estudo investiga a estrutura e distribuição da assembléia de formigas 

de serrapilheira entre as zonas internas (raiz, tronco e copa) de clareiras naturais 

numa área remanescente de floresta na mata atlântica no sul da Bahia. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Reserva Ecológica Michelin (REM), localizada nos 

municípios de Igrapiúna e Ituberá (13°50’S 39°10’W), com uma área total de 

3.096 ha, localizada a 18 km do litoral (Figura 1). A área da REM é formada por 

um mosaico vegetacional com diferentes estágios sucessionais, caracterizado por 

diferentes tipos de perturbações antrópicas provenientes da extração de 

madeira, e outras formas de pressão antrópica, tais como caça e exploração do 

palmito, além de algumas áreas convertidas em agricultura e pastagens. Cerca 

25% da reserva é destinada à monocultura de seringa (Flesher, 2006).  

 

Figura 1: Localização da Reserva Ecológica Michelin (REM) – Igrapiúna (Bahia, 

Brasil). Os quatro fragmentos florestais da REM estão destacados em verde. 

Figura adaptada de Flesher (2006). 
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No interior da REM, a floresta ombrófila compõe um mosaico com os seringais 

e está dividida em quatro fragmentos: Mata de Pacangê - 550 ha, Mata da Vila 

Cinco - 180 ha, Mata de Pancada Grande - 172 ha e Mata Luís Inácio - 140 ha 

(Flesher, 2006) (Figura 1). 

O estudo foi realizado na Mata da Vila Cinco. O trecho ao norte constitui-se 

num mosaico dominado por mata primária madura e jovem (Flesher, 2006), 

onde o dossel alcança 17-20 m uniformemente. Já o trecho ao sul é constituído 

por capoeira madura, com árvores entre 8 e 13 m, trepadeiras abundantes e 

serrapilheira espessa. Nos declives mais elevados há um bloco de mata primária 

madura com várias árvores longevas. As palmeiras de juçara, bromélias, cipós e 

outras epífitas são abundantes e bem distribuídas nesta floresta, atravessada por 

um pequeno rio, dois riachos e várias nascentes. A mata está cercada por 

plantios de cacau, seringa e banana e ao norte pela “Mata do Rio” (Flesher, 

2006) (Figura 2). 

A precipitação média anual é de 2.051 mm e a temperatura oscila entre 18º e 

30ºC, sem período de estiagem (Flesher, 2006). Entre os anos de 1997 e 2002, 

a precipitação média mensal foi de 168 mm, sendo a mínima em setembro (118 

mm) e máxima em março (208 mm). No mesmo período a temperatura variou 

entre 21º e 29ºC (dados climáticos da estação meteorológica da Michelin, 

localizada dentro da área de estudo). 
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Figura 2: Caracterização vegetal da área da Mata Vila Cinco - Reserva Ecológica 

Michelin (REM) – Igrapiúna (Bahia- Brasil) (Flesher, 2006). 

 

 

Delineamento amostral 

As clareiras naturais foram localizadas no setor norte da Mata Vila Cinco, 

num trecho de mata primária madura, com dossel que atinge 18 a 25m. A 

maioria das árvores locais apresenta DAP acima de 25 cm, com frequência 

moderada de trepadeiras e densidades de bromélia e outras epífitas entre 
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moderada a alta, com palmeiras abundantes e vegetação herbácea 

moderadamente densa (Flesher, 2006).  

 Foram selecionadas numa primeira fase 15 clareiras naturais com 

estruturas similares em relação à idade, origem, área e classe de tamanho. 

Todas tinham, no máximo, um mês de formação, estimada com base nas 

condições da copa da árvore caída, ou seja, presença de galhada e folhagem 

verde (ver Tabarelli e Mantovani, 1999). (2) Todas tinham origem no 

desenraizamento das árvores (ver Brokaw, 1982). (3) Na mesma classe de 

tamanho (ver Brokaw, 1985), com área mínima de 25m2 e máxima de 150 m2, 

estimada com base em Runkle (1981). 

Após as categorizações, selecionamos as seis clareiras mais similares em 

relação à estrutura (idade, origem e tamanho), para as coletas em campo em 

março de 2009. Em cada clareira foram distribuídos três pontos de 1m2 para 

coleta de serrapilheira totalizando 18m2 de amostras. Estes pontos foram 

distribuídos com base no zoneamento interno proposto por Orians (1982), que 

estabelece três zonas: raiz, tronco e copa. 

Para a distribuição dos pontos amostrais (PA), tomamos como referência a 

árvore principal - que originou a clareira. Foi definido um ponto amostral em 

cada zona: (i) zona da raiz (ZR): o PA foi situado na base tronco, adjacente à 

raiz; (ii) zona do tronco (ZT): o PA foi estabelecido na área adjacente ao centro 

do tronco da árvore caída e (iii) zona da copa (ZC): o PA foi estabelecido na área 

central da copa da árvore caída. Os PAs distavam entre si aproximadamente 4 m 

(Figura 3).  
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Figura 3: Zoneamento interno das clareiras - Zona da raiz (ZR), zona do tronco 

(ZT) e zona de copa (ZC). O tracejado representa o contorno hipotético da 

clareira natural com base na abertura do dossel.  

 

Foram mensuradas três variáveis ambientais nas seis clareiras: espessura 

e peso da serrapilheira e luminosidade. A espessura da serrapilheira foi aferida 

em centímetros no centro dos três quadrantes (1m2) com uma régua plástica, 

introduzida até alcançar o solo. O peso da serrapilheira foi medido nas amostras 

de 1m2.  A luminosidade foi aferida em lux, no centro dos quatro quadrantes 

utilizados para coletar as amostras de serrapilheira. Utilizou-se um luxímetro 

digital posicionado no centro de cada quadrante a 1 metro acima do substrato. 

As formigas foram extraídas das amostras de serrapilheira com armadilhas 

do tipo mini-Winkler (ver Bestelmeyer et al., 2000). Em cada ponto amostral, foi 

recolhido 1m2 de serrapilheira que foi peneirado no local. No laboratório, o 

material resultante foi colocado no mini-Winkler, durante 24h. Em serrapilheira 

de floresta atlântica é possível extrair 90% das espécies de formigas em 24h de 

exposição (Delabie et al., 2000). Desta forma, no intuito de reduzir o tempo de 

estadia em campo e aumentar o número de amostras, adotamos o período de 

24h para extração de formigas na armadilha.  
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As formigas foram identificadas e depositadas na coleção entomológica da 

CEPLAC, Ilhéus, Bahia (curador: Dr. Jacques Delabie). 

 

Análises estatísticas 

Considerando-se o comportamento social das formigas, a matriz de 

espécies foi construída com base na presença (1) ou ausência (0) da espécie em 

cada ponto amostral (ver Longino, 2000). Esta matriz foi utilizada para comparar 

a composição em espécies de formigas entre as três zonas internas (zona de 

raiz, de tronco e de copa) das clareiras naturais. Aplicamos o Procedimento de 

Permutação e Resposta Múltipla em bloco (MRBP), através do programa (PC-

ORD© 6.0) (McCune & Mefford, 1999), utilizando a distância de Sorensen (Bray-

Curtis). Utilizamos o MRBP (=MRPP em blocos) para retirar o efeito de 

dependência espacial entre as amostras, que distavam em apenas 4 m entre si. 

Os valores foram padronizados (n/soma(n)) pelo programa e o nível de 

significância adotado foi de 0,05. Quando ocorreu diferença significativa entre as 

três zonas da clareira, verificamos os resultados das comparações par-a-par 

apresentadas no output da análise.  

A riqueza em espécies de formigas foi comparada, entre as três zonas, 

através do teste ANOVA para medidas repetidas, utilizando-se o programa 

GraphPad Instat 3.0. O mesmo teste foi aplicado para comparar, entre as três 

zonas, a espessura e peso da serrapilheira e a luminosidade. Este teste foi 

aplicado devido à dependência espacial entre as amostras.  
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RESULTADOS 

ESTRUTURA DAS CLAREIRAS NATURAIS - Foram avaliadas seis clareiras 

naturais de acordo com Runkle (1981). Com áreas entre 40 e 80 m2 e, portanto, 

inseridas na classe de tamanho pequeno (< 150m2 - ver Brokaw, 1985). As seis 

clareiras tiveram origem por desenraizamento, foram classificadas como recentes 

e com a altura do dossel adjacente entre 25 e 30m (ver Tabarelli & Mantovani, 

1999). 

A espessura e peso da serrapilheira, assim como, a luminosidade, não 

diferiram significativamente entre as zonas internas (F= 0,1438; p= 0,8675), 

(F= 0,3553; p= 0,9654), (F= 2.864; p= 0,1039), respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Média e desvio padrão da espessura e peso da serrapilheira e 

luminosidade nas zonas internas de clareiras naturais, na Mata da Vila Cinco- 

Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). ZR= zona de raiz, ZT= zona de 

tronco e ZC= zona de copa. Dados coletados em maio de 2009 

Variáveis ambientais ZR ZT ZC 

Espessura da serrapilheira (cm) 3,9 (1,1) 3,7 (0,7) 4,1 (2,4) 

Peso da serrapilheira (g) 1815 (576) 1795 (363) 1736 (740) 

Luminosidade (LUX) 1823 (597) 1924 (489) 2405 (696) 

 

 

ASSEMBLÉIA DE FORMIGAS - Foram coletadas 52 espécies de formigas, 

distribuídas em seis subfamílias. A subfamília Myrmicinae teve 34 espécies, 

seguida por Ponerinae (n= 10). Foram registradas 34 espécies na zona de copa, 

29 na zona de tronco e 24 na zona raiz (Tabela 2). Entretanto, esta diferença 

não foi significativa (F= 1.331; p=0,3073). As espécies com maior frequência (0-

100%, n=18) nas clareiras naturais foram: Nylanderia fulva (56%), Pheidole 

flavens (44%), Pheidole sp.4 gp. tristis (39%), Strumigenys denticulata (39%). 
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A espécie Pheidole sp.4 gp. tristis foi mais frequente em zona de tronco. A N. 

fulva em zona de copa e raiz, P. flavens em zona de tronco e S. denticulata na 

zona de copa. Com exceção de Pheidole sp.4 gp. tristis, que não ocorreu na zona 

de raiz, as demais espécies ocorreram nas três zonas da clareira, variando 

apenas na sua frequência (Tabela 2).  

Considerando os gêneros das quatro espécies com maior frequência, 

Pheidole foi o que apresentou a riqueza em espécies mais elevada, com nove 

espécies e frequência de 83%. O gênero Strumigenys apresentou três espécies, 

com frequência de ocorrência de 56% e Nylanderia apenas duas espécies, porém 

com alta frequência de ocorrência (83%). 

 

 

Tabela 2: Frequência (0- 100%, n = 18) das espécies de formigas na Mata da 

Vila Cinco - Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia).  ZR= zona de raiz, 

ZT= zona de tronco e ZC= zona de copa. Dados coletados em maio de 2009. 

 

  ZC ZR ZT Geral 

AMBLYOPONINAE     

 
Prionopelta antillana Forel 1909 - - 11 11 

DOLICHODERINAE 
    

 
Dolichoderus imitator (Emery 1894) - 6 6 11 

 
Tapinoma melanocephalum (Fabricius 1793) 6 - - 6 

ECTATOMMINAE 
    

 
Gnamptogenys mediatrix Brown 1958 6 - - 6 

 
Gnamptogenys moelleri (Forel 1912) - - 6 6 

 
Gnamptogenys regularis Mayr 1870 6 - - 6 

FORMICINAE 
    

 
Nylanderia fulva (Mayr 1862) 22 22 11 56 

 
Nylanderia guatemalensis (Forel 1885) 11 11 6 28 
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Tabela 2 – continuação 
 

  ZC ZR ZT Geral 

MYRMICINAE 
    

 
Acanthognathus ocellatus Mayr, 1887 6 - - 6 

 
Apterostigma andense Lattke 1977 - - 6 6 

 
Apterostigma auriculatum Wheeler 1925 6 - - 6 

 
Apterostigma urichi Forel 1893 - - 6 6 

 
Basiceros  balzani (Emery 1894) - - 6 6 

 
Carebara sp. - 6 - 6 

 
Crematogaster limata Smith 1858 22 6 - 28 

 
Crematogaster victima Smith 1858 - 6 - 6 

 
Cyphomyrmex minutus Mayr 1862 6 11 6 22 

 
Cyphomyrmex transversus Emery 1894 6 - - 6 

 
Hylomyrma immanis Kempf 1973 - - 6 6 

 
Megalomyrmex drifti Kempf 1961 11 - 6 17 

 
Megalomyrmex goeldii (Forel 1912) 6 17 6 28 

 
Mycocepurus smithii (Forel 1893) - 6 - 6 

 
Pheidole arhuaca Forel 1901 6 - - 6 

 
Pheidole flavens Roger 1863 11 11 22 44 

 
Pheidole midas Wilson 2003 11 6 6 22 

 
Pheidole pholeops Wilson 2003 - - 6 6 

 
Pheidole sospes Forel 1908 6 6 - 11 

 
Pheidole gp. flavens sp.3 - 6 6 11 

 
Pheidole gp. tristis sp.4 17 - 22 39 

 
Pheidole gp. fallax sp.5 6 - - 6 

 
Pheidole gp. fallax sp.6 6 - 6 11 

 
Sericomyrmex sp.1 11 - - 11 

 
Solenopsis sp.1 6 6 - 11 

 
Solenopsis sp.2 - 6 6 11 

 
Solenopsis sp.3 - 17 6 22 

 
Solenopsis sp.4 11 - - 11 
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Tabela 2 – continuação 
 

  
ZC ZR ZT Geral 

 
Solenopsis virulens (Smith 1858) - - 6 6 

 
Strumigenys denticulata Mayr 1887 17 11 11 39 

 
Strumigenys eggersi Emery 1890 6 - - 6 

 
Strumigenys elongata Roger 1863 6 - - 6 

 
Trachymyrmex sp.1 6 - - 6 

 
Wasmannia lutzi Forel 1908 - 6 6 11 

PONERINAE 
    

 
Hypoponera foreli (Mayr 1887) 6 6 1 11 

 
Hypoponera sp.1 - 11 6 17 

 
Hypoponera sp.2 6 - 6 11 

 
Hypoponera sp.3 11 11 - 22 

 
Odontomachus haematodus (Linnaeus 1758) 6 11 6 22 

 
Odontomachus meinerti Forel 1905 6 11 11 28 

 
Pachycondyla constricta (Mayr 1884) 6 - - 6 

 
Pachycondyla harpax (Fabricius 1804) 11 6 - 17 

 
Pachycondyla laevigata (Smith 1858) 6 - 6 11 

 
Pachycondyla venusta (Forel 1912) - - 6 6 

 Riqueza em espécies 34 24 29 52 

 

 

 

Não houve diferença significativa (MRBP: p= 0.26497062, A= 0.00485338, 

T= -0.61530587) na composição de espécies de formigas entre as zonas internas 

das clareiras naturais (raiz, tronco e copa).  
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DISCUSSÃO 

 

O alto número de espécies nas subfamílias Myrmicinae e Ponerinae já 

havia sido reportado na REM (Resende et al., 2011). Myrmicinae tem 6.087 

espécies descritas, sendo globalmente a subfamília mais diversa de formigas 

(Bolton, 2012). O gênero Pheidole é comumente relatado em diversos estudos 

como mais rico em número de espécies (Marinho et al. 2002; Delabie et al., 

2006; Pacheco, 2009; Silvestre et al., 2012). O gênero Strumigenys é diverso 

em florestas tropicais onde ocorrem dezenas de espécies na serrapilheira (Brown 

Jr, 2000), utilizando esse micro-hábitat para nidificação e forrageio (Fernandez, 

2003). São predadores especializados em colêmbolas (Fowler et al., 1991; 

Kaspari, 2000). Um estudo realizado na Reserva Ecológica Michelin apontou 

Pheidole e Strumigenys como os gêneros mais ricos localmente (Resende et al., 

2011). Nylanderia é o quinto gênero mais frequente registrado em serrapilheira 

no mundo, sendo bem distribuídos em florestas tropicais (Ward, 2000). São 

formigas que nidificam na serrapilheira ou na madeira podre (Hölldobler & 

Wilson, 1990). Em suma, os gêneros mais frequentes e que apresentaram maior 

riqueza em espécies são reportadas como dominantes em serrapilheira de 

florestas tropicais.  

O zoneamento das clareiras promove a colonização diferenciada por 

diferentes espécies ou grupos vegetais (Brandani et al., 1988). Na medida que 

oferecem sítios distintos para o estabelecimento de plântulas e afetam a 

distribuição de espécies pioneiras (Putz, 1983; Lawton & Putz, 1988; Tabarelli & 

Mantovani, 1999). Contudo, não encontramos relação entre a distribuição das 

formigas de serrapilheira e o zoneamento interno das clareiras naturais. Este 

resultado é intrigante, visto que, as formigas apresentam associação com 

organismos vegetais (Schupp & Feener, 1991; Quintero et al., 2012) e 
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respondem a distúrbio no solo e na luminosidade (Kaspari & Weiser, 2000; 

Campos et al., 2007), que diferem entre as zonas internas das clareiras (Orians, 

1982; Brandani et al., 1988). A luminosidade afeta a atividade de forrageamento 

e distribuição de ninhos de formigas (Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 1990; 

Kaspari & Weiser, 2000) e os distúrbios naturais influenciam fortemente a 

riqueza e composição das formigas de serrapilheira (Campos et al., 2007). A 

complexidade estrutural do habitat tem estreita relação com a diversidade de 

formigas (Delabie et al., 2007), portanto, esperava-se que a assembléia de 

formigas diferisse entre as três zonas internas. No entanto, também não 

observamos diferença da luminosidade e espessura da serrapilheira entre as três 

zonas, contrapondo Orians (1982) e Brandani et al. (1988). Esta falta de 

diferenciação nestas variáveis ambientais pode explicar a falta de resposta de 

formigas ao zoneamento internos das clareiras. 

A priori nossos resultados revelam que a distribuição de formigas de 

serrapilheira não responde à heterogeneidade interna das clareiras naturais em 

floresta tropical. Diferente do que tem sido amplamente observado para 

organismos vegetais em clareiras maiores que 150m2 (Putz, 1983; Lawton & 

Putz, 1988; Brandani et al., 1988; Tabarelli & Mantovani, 1999). Entretanto, (i) 

O tamanho reduzido das clareiras naturais estudadas (40 a 80 m2) contribui para 

a falta de diferenciação das variáveis ambientais (luminosidade e serrapilheira) 

entre as zonas (Denslow, 1980). Além disso, em comparação às comunidades 

vegetais, as formigas têm (ii) alta capacidade de dispersão e (iii) elevadas taxas 

de crescimento, logo, estes organismos respondem de maneira diferenciada aos 

distúrbios (Andersen, 1985).  

Em suma, defendemos que o zoneamento interno de clareiras naturais de 

pequenas dimensões (< 150m2) não afeta a estrutura da assembléia de formigas 

de serrapilheira em floresta atlântica. Portanto, para avaliações destes 
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organismos neste tipo de clareira natural, não é necessário amostrar as três 

zonas. 
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Manuscrito para apreciação 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

Este capítulo apresenta o manuscrito intitulado: “Efeito de clareiras 

naturais sobre as assembléias de formigas (Formicidae) e 

aranhas (Araneae) numa área de Mata Atlântica”, que se destina à 

submissão para apreciação e publicação no periódico científico Forest Ecology 

and Management. Os resultados aqui discorridos, assim como a discussão e 

conclusão derivadas, decorrem do desenvolvimento da presente tese. Os 

critérios de redação e formatação seguem às normas deste periódico, as quais se 

encontram disponíveis na integra no anexo da tese. 

As tabelas e figuras foram inseridas ao longo do texto para facilitar a 

compreensão dos membros da banca. 
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Resumo 

Este estudo investiga o efeito espacial e temporal das clareiras naturais sobre as 

assembléias de formigas e aranhas numa área remanescente de floresta atlântica no sul 

da Bahia (Brasil). O estudo foi realizado, entre junho de 2009 e outubro de 2010 (16 

meses), na Reserva Ecológica Michelin- REM (Igrapiúna-Bahia), num remanescente de 

180 ha denominado Mata da Vila Cinco. Foram coletadas amostras de serrapilheira (50 x 

50 cm2) em cinco formações de clareira natural (< 150 m2), em cinco trechos de mata 

primária adjacente e em cinco trechos de borda interna da floresta. As 480 amostras de 

serrapilheira foram submetidas à extração das formigas através da armadilha mini-

Winkler. Foram registradas 143 espécies de formigas, distribuídas em 41 gêneros e nove 

subfamílias. 102 espécies ocorreram na clareira, 103 na mata adjacente e 113 na borda. 

Entre as aranhas, foram 87 espécies na clareira, 92 na mata e 90 na borda, num total de 

128 espécies e morfoespécies, distribuídas em 41 famílias. A riqueza em espécies de 

formigas, observada e estimada (Jackknife de segunda ordem) foram mais elevadas na 

borda (p < 0,01), a riqueza de aranhas não diferiu entre as formações (p > 0,05). A 

estrutura do habitat diferiu significativamente entre as três formações (MRPP, p < 0,01) 

e também ao longo do envelhecimento das clareiras (MRBP, p < 0,01). Houve diferença 

significativa na composição de espécies de aranhas e formigas comparando as três 

formações (MRPP, p < 0,05). Em relação ao efeito temporal das clareiras naturais sobre 

as assembléias de formigas e aranhas, os resultados foram antagônicos. A composição 

em espécies de aranhas variou ao longo do envelhecimento das clareiras (MRBP, p < 

0,05), mas a composição da mirmecofauna não mudou (MRBP, p > 0,05). Defendemos 

que as clareiras naturais desempenham um papel acentuado na dinâmica espacial das 

assembleias de aranhas e formigas e na distribuição temporal de aranhas em escala 

local, embora, o efeito temporal ainda deve ser avaliado. Por fim, a importância das 

clareiras naturais na prevenção da exclusão competitiva é ratificada.  

 

Palavras-chave: Floresta Atlântica, seleção de habitat, efeito de borda, 

Formigas de solo e fauna Neotropical. 
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Effect of treefall gaps on ant (Formicidae) and spider (Araneae) 

assemblages in an Atlantic Forest area 

 

Abstract 

 

This study investigates the effect of spatial and temporal gaps on the natural assemblage 

of ants and spiders in a remnant area of Atlantic forest in southern Bahia (Brazil). The 

study was conducted in the Ecological Reserve Michelin-REM (Igrapiúna-Bahia), a 

remnant of 180 ha of forest called Mata da Vila Cinco. Samples were collected in litter 

(50 x 50 cm2) in five formations of treefall gaps (<150 m2), in five adjacent primary 

forest plots and five plots of the inner edge. Between June 2009 and October 2010 (16 

months), 480 m2 of leaf litter were collected, which were extracted from ants using mini-

Winkler traps. We recorded 144 species of ants distributed among 41 genera and nine 

subfamilies. 103 species occurred in the clearing, 104 in the adjacent forest and 114 in 

the edge. Among the spiders, 87 species were collected in the clearing, 92 in the 

adjacent forest and 90 in the edge, in a total of 128 species and morphospecies, 

distributed in 41 families. The observed and estimated (second-order Jackknife 2) ant 

species richness was higher on the edge (p <0.01), the spider richness did not differ 

between formations (p> 0.05). The habitat structure differed significantly between the 

three configurations (MRPP, p <0.01) and also during the aging of gaps (MRBP, p <0.01). 

There were significant differences in species composition of spiders and ants, comparing 

the three configurations (MRPP, p <0.05). Regarding the effect of temporal gaps on 

natural assemblages of ants and spiders, results were antagonistic. The species 

composition of spiders changed varied according the aging of gaps (MRBP, p <0.05), but 

the composition of the ant fauna did not (MRBP, p> 0.05). We argue that the treefall 

gaps play a role in the spatial dynamics of spider and ant assemblies and the temporal 

distribution of spiders on a local scale, although the time effect should still be evaluated. 

Finally, the importance of treefall gaps in the prevention of competitive exclusion is 

ratified.  

 

Keywords: Atlantic Forest, habitat selection, edge effect, Ground-dwelling ants, 

Neotropical fauna 
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INTRODUÇÃO 

O papel das perturbações naturais é amplamente reconhecido na 

estruturação biológica de comunidades em florestas tropicais (Levey, 1988; 

Richard, 1996). As perturbações naturais aumentam a heterogeneidade de 

habitats, permitindo a especialização e a divisão de recursos entre as espécies, 

e, portanto, previnem a exclusão competitiva e promovem a diversidade 

(Connell, 1978; Denslow, 1980; Pickett & White, 1985). A forma mais visível de 

perturbação em ambientes de florestas é a formação de clareiras, causadas pela 

queda de uma ou mais árvores, formando uma abertura no dossel (Green, 1996; 

Richard, 1996). As clareiras naturais são consideradas as principais responsáveis 

pela regeneração de florestas tropicais, contribuindo de forma significativa para 

sua diversidade florística (Brokaw, 1982a; Denslow & Hartshorn, 1994). 

A regeneração via clareiras promove o desenvolvimento de espécies 

pioneiras e primárias, provocando mudanças acentuadas na dinâmica de 

populações de árvores, composição de espécies e taxa de crescimento (Brokaw, 

1985b, Fraver et al., 1998). Portanto, tem sido considerado um mecanismo 

essencial para a manutenção da diversidade nas florestas (Denslow, 1980; 

Whitmore, 1996; Schnitzer & Carson, 2001). A duração da regeneração das 

clareiras pode ser determinada pelo tamanho (Brokaw, 1985a; Denslow, 1980; 

Runkle, 1985), relevo (Tabarelli e Mantovani, 1999), severidade do distúrbio 

(Runkle, 1985) e vegetação pré-existente (Dalling et al., 1998). 

A regeneração das clareiras pode ser dividida em três fases: clareira, 

edificação e madura (Whitmore, 1990). A duração destas fases é variada e 

depende de fatores como, tamanho (Brokaw, 1982; Runkle, 1985b), relevo 

(Tabarelli e Mantovani, 1999), severidade do distúrbio (Runkle, 1985), condições 

do solo (Denslow e Hartshorn, 1994), e vegetação pré-existente (Hubbell & 

Foster, 1986). A fase clareira é considerada a etapa mais importante para 
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determinar a composição florística (Whitmore, 1989), pois é caracterizada por 

intensas alterações na estrutura da clareira, nas condições microclimáticas e na 

estrutura da comunidade de vegetal (Hubbell & Foster, 1986). Em florestas 

tropicais estima-se que esta fase dure quatro anos (Fraver et al., 1998). 

As clareiras naturais influenciam a distribuição espacial e temporal de 

plantas e, consequentemente, afetam os animais que interagem com estes 

organismos (Stiles, 1975; Thompson, 1980; Dunn, 2004). Entretanto, poucos 

tratam de animais, a maioria foca nos aspectos estruturais, como área, idade, 

geometria e tipo de queda, assim como nos organismos vegetais (Runkle, 1985; 

Brokaw 1982a; Whitmore, 1996; Armelin & Mantovani, 2001; Lima, 2005). Estes 

estudos têm verificado influências significativas das clareiras naturais sobre 

comunidades vegetais. Dentre os quais, podemos citar: estudos com árvores 

(Vandermeeret al., 1974; Denslow, 1980), plantas pioneiras (Brokaw, 1982a; 

Tabarelli & Mantovani, 1999), bambus (Tabarelli & Mantovani, 2000), 

crescimento de plântulas (Brown, 1996) e interação da área da clareira e 

herbivoria com o estabelecimento, crescimento e sobrevivência de espécies 

pioneiras (Pearson et al., 2003).  

Dentre os estudos com animais, podemos mencionar as aves (Levey, 

1988), formigas (Basu, 1997; Feener & Schupp, 1998; Patrick et al., 2012) e 

aranhas (Peres et al., 2007; Peres et al., 2010). Nestes estudos, foram 

encontradas diferenças significativas na estrutura e composição das comunidades 

de aves e aranhas tecedeiras entre clareiras naturais e florestas maduras (Levey, 

1988; Peres et al., 2007). Já para as formigas, os resultados foram conflitantes. 

Num estudo realizado numa floresta na Índia, a riqueza em espécies diferiu entre 

as formações de mata e clareira (Basu, 1997). Porém, num estudo feito numa 

floresta no Panamá, a abundância, riqueza e composição de espécies não 
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diferiram (Feener & Schupp, 1998). Mais recentemente, num estudo realizado 

numa floresta na Costa Rica, verificou-se que a riqueza estimada (Chao 2) diferiu 

entre clareira e floresta madura adjacente, embora a composição de espécies 

não diferiu (Patrick et al., 2012). Também foi verificado que não existe uma 

tendência da assembléia de formigas das clareiras se assemelharem às 

assembléias das matas adjacentes à medida que as clareiras envelhecem 

(Patrick et al., 2012). 

As aranhas (Arachnida: Araneae) estão entre os animais mais abundantes 

e diversos, constituindo a sétima maior ordem animal em riqueza (Coddington & 

Levi, 1991), com 42.751 espécies descritas ao nível global (Platnick, 2012). Na 

estrutura trófica agem como predadoras secundárias (Riechert & Bishop, 1990; 

Wise 1993), regulando direta ou indiretamente a abundância de táxons que 

atuam em importantes processos ecossistêmicos, como herbivoria, polinização, 

decomposição e dispersão (Churchill, 1997).  

A distribuição e densidade populacional das aranhas estão associadas a 

fatores ambientais, como temperatura, umidade relativa do ar e luminosidade 

(Huhta, 1971; Dondale & Binn.s 1977; Rypstra, 1986), fisionomia, riqueza e 

composição vegetal (Toti et al., 2000) e também a disponibilidade de presas, 

inimigos e predadores (Gibson et al., 1992; Wise, 1993; Foelix, 1996). Em 

florestas tropicais, a estrutura do habitat influencia a composição e riqueza em 

espécies das assembléias de aranhas (Uetz, 1991; Santos, 1999). A estrutura da 

serrapilheira afeta a abundância (Bultman & Uetz, 1984), a composição e a 

riqueza em espécies de aranhas (Benati et al. 2010; Benati et al. 2011). Os 

distúrbios também podem influenciar as assembléias de aranhas (Coyle, 1981; 

Kowal & Ralph, 2011). 
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 As formigas (Hymenoptera: Formicidae), assim como as aranhas, estão 

entre os animais mais abundantes e diversos (Hölldobler & Wilson, 1990) com 

14.893 espécies descritas no Planeta, sendo que 3.729 ocorrem na Região 

Neotropical (Bolton, 2012).  Nestas florestas as formigas são um componente 

importante na serrapilheira (Ward, 2000). Para o Brasil, são descritas 1.033 

espécies (Agosti & Johnson, 2005). Estudos indicam que a diversidade de 

formigas está fortemente correlacionada com a complexidade estrutural do 

habitat (Santana-Reis & Santos, 2001; Lassau & Hochuli, 2004; Hites et al., 

2005; Delabie et al., 2007). As atividades de forrageio e a distribuição dos 

ninhos têm estreita relação com a luminosidade, umidade e temperatura 

(Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 1990). Distúrbios também podem 

influenciar fortemente a riqueza e composição da assembléia de formigas de 

serrapilheira (Campos et al., 2007; Palladini et al., 2007).  

 Este estudo investiga se as clareiras naturais exercem algum efeito 

espaço/temporal sobre a composição das espécies de duas assembléias 

(formigas e aranhas) num remanescente de floresta atlântica na Reserva 

Florestal Michelin, Igrapiúna, Bahia, no nordeste do Brasil. Abordamos quatro 

questões: (i) A estrutura de habitat (microclima e micro-habitat) encontrada em 

clareira natural difere significativamente daquela encontrada em floresta madura 

adjacente e borda interna? (ii) A composição e riqueza em espécies (formigas e 

aranhas) encontradas em clareira natural diferem significativamente daquelas 

encontradas em floresta madura adjacente e borda interna? (iii) A estrutura de 

habitat (microclima e micro-habitat) encontrada em clareira natural muda 

significativamente ao longo do processo de regeneração da vegetação na 

clareira? (iv) A composição de espécies (formigas e aranhas) encontrada em 

clareira natural altera significativamente ao longo do processo de regeneração? 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Reserva Ecológica Michelin (REM), localizada nos 

municípios de Igrapiúna e Ituberá (13°50’S 39°10’W), com uma área total de 

3.096 ha, localizada a 18 km do litoral (Figura 1). A área da REM é formada por 

um mosaico vegetacional com diferentes estágios sucessionais, alterado por 

diferentes tipos de perturbações antrópicas provenientes da extração de 

madeira, e outras formas de pressão antrópica, tais como caça e exploração do 

palmito, além de algumas áreas convertidas em agricultura e pastagens. Cerca 

25% da reserva é destinada à monocultura de seringueira (Flesher, 2006).  

 

 

 

Figura 1: Localização da Reserva Ecológica Michelin (REM) – Igrapiúna 

(Bahia- Brasil). Os quatro fragmentos florestais da REM estão destacados em 

verde. Figura adaptada de Flesher (2006). 
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No interior da REM, a floresta ombrófila compõe um mosaico com os seringais 

e está dividida em quatro fragmentos: Mata de Pacangê - 550 ha, Mata da Vila 

Cinco - 180 ha, Mata de Pancada Grande - 172 ha e Mata Luís Inácio - 140 ha 

(Flesher, 2006) (Figura 1). 

 

 

Figura 2: Caracterização vegetal da Mata Vila Cinco - Reserva Ecológica 

Michelin (REM) – Igrapiúna (Bahia- Brasil) (Flesher, 2006). 
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O estudo foi realizado na Mata da Vila Cinco. O trecho ao norte constitui-se 

num mosaico dominado por mata primária madura e jovem (Flesher, 2006), 

onde o dossel alcança 17-20 m uniformemente. Já o trecho ao sul é constituído 

por capoeira madura, com árvores entre 8 e 13 m, trepadeiras abundantes e 

serrapilheira espessa. Nos declives mais elevados há um bloco de mata primária 

madura com várias árvores longevas. As palmeiras de juçara, bromélias, cipós e 

outras epífitas são abundantes e bem distribuídas nesta floresta, atravessada por 

um pequeno rio, dois riachos e várias nascentes. A mata está cercada por 

plantios de cacau, seringa e banana e ao norte pela “Mata do Rio” (Flesher, 

2006) (Figura 2). 

A precipitação média anual é de 2.051 mm e a temperatura oscila entre 18º e 

30ºC, sem período de estiagem (Flesher, 2006). Entre os anos de 1997 e 2002, 

a precipitação média mensal foi de 168 mm, sendo a mínima em setembro (118 

mm) e máxima em março (208 mm). No mesmo período a temperatura variou 

entre 21º e 29ºC (dados climáticos da estação meteorológica da Michelin, 

localizada dentro da área de estudo). 

 

Delineamento amostral 

As coletas foram realizadas entre julho de 2009 e outubro de 2010, sendo 

oito coletas, em regime bimestral.  

No setor norte da Mata Vila Cinco foram definidos os pontos amostrais de 

clareira natural e mata, ambos em trechos de floresta madura. No setor sul, ao 

longo da trilha principal, delimitamos os pontos amostrais de borda em trechos 

de capoeira madura. O trecho de mata madura apresenta vegetação contínua, 

com dossel que pode atingir entre 18 e 25m. A maioria das árvores possui DAP 

acima de 25 cm, frequência moderada de trepadeiras, densidade de bromélias e 

outras epífitas moderada a alta, palmeiras abundantes e vegetação herbácea 
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moderadamente densa (Flesher, 2006). A camada de serrapilheira é bastante 

densa. O trecho de capoeira madura, possui árvores entre 8 e 13 m, DAP entre 

10 e 15 cm, com poucas árvores antigas atingindo 30 cm de DAP. As trepadeiras 

são abundantes e a serrapilheira espessa (Flesher, 2006). 

Inicialmente, foram localizadas 25 clareiras, a partir da queda natural de 

árvores, com estruturas similares, em relação à origem, altura do dossel 

adjacente, área e classe de tamanho. Apresentavam áreas mínimas de 25m2 (ver 

Runkle, 1981), estavam classificadas na mesma classe de tamanho (ver Brokaw, 

1982b), eram recentes (ver Tabarelli & Mantovani, 1999) e tiveram origem 

similar (ver Brokaw, 1982b). Dentre as 25 clareiras, foram selecionadas as cinco 

mais recentes e que ocorriam no trecho de mata primária madura. Buscou-se 

também as mais similares em relação à estrutura, e que distavam entre si, no 

mínimo em 150 metros. Especificamente as clareiras foram selecionadas com 

base em cinco critérios: (1) faixa etária- as que apresentavam no máximo dois 

meses de formação, ou seja, a copa da árvore caída ainda apresentava a galhada 

com folhas verdes (ver Tabarelli & Mantovani, 1999); (2) origem - por 

desenraizamento (ver Brokaw, 1982b); (3) área - possuía área mínima de 25m2, 

que foi estimada com base em Runkle (1981); (4) altura do dossel adjacente, 

estimativa visual (ver Tabarelli & Mantovani, 1999), estabeleceu-se as que 

apresentavam altura similar e (5) classe de tamanho (< 150m2) (ver Brokaw, 

1982b). 

Após a seleção das cinco clareiras, foram localizados os pontos de mata e 

borda. Os cinco pontos de mata foram estabelecidos no trecho de mata primária, 

adjacentes aos pontos de clareira. Buscaram-se pontos que não apresentavam 

nenhum indício de perturbações naturais que os caracterizassem como clareira. 

Por fim, foram estabelecidos os pontos de borda no trecho de capoeira madura, 

distribuídos ao longo da margem da trilha principal da mata (Figura 2).  
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Após a escolha dos 15 pontos amostrais (PAs), sendo cinco clareiras, cinco 

áreas de mata e cinco bordas, foi efetuada a marcação de um lote de 50m2 no 

interior de cada PA. Nestes lotes foram tomadas as mensurações ambientais 

(microclima e micro-habitat) e efetuadas as coletas de formigas e aranhas 

concomitantemente, conforme descrito a seguir. 

Para caracterizar a estrutura ambiental das clareiras, matas e bordas 

foram mensuradas ou estimadas, durante as oito coletas bimestrais, as variáveis 

ambientais de micro-habitat e microclima dos 15 lotes de 50m2: (1) temperatura 

e umidade relativa do ar (amplitude); (2) temperatura do solo, (3) temperatura 

do substrato, (4) espessura da serrapilheira; (5) estimativa de cobertura da 

serrapilheira, (6) estimativa de cobertura de herbácea, (7) volume de madeira 

(troncos e galhos caídos) em decomposição e (8) luminosidade. 

1) Temperatura e umidade relativa do ar (amplitude): foram mensuradas 

em graus Celsius no centro do lote com o auxílio de um termohigrômetro digital. 

O aparelho foi afixado na vegetação, a cerca de 150 cm do substrato, durante o 

período da coleta das amostras de serrapilheira. Num intervalo de 

aproximadamente 1h, foram aferidas a temperatura e umidade (máxima e 

mínima), e partir destas foi calculada a amplitude térmica. 2 e 3) Temperatura 

do solo e do substrato: estas medidas foram aferidas em graus Celsius, em 4 

locais no interior do lote. Especificamente, no centro dos quatro quadrantes (50 

x 50 cm) utilizados para coletar as amostras de serrapilheira. Para a temperatura 

do solo e substrato, utilizou-se, respectivamente, um termômetro digital do tipo 

caneta, e termômetro digital infravermelho. O primeiro foi inserido no solo e o 

segundo posicionado num ângulo de 75º em relação à horizontal, a 50 cm do 

substrato. 4) Espessura da serrapilheira: estas medidas foram aferidas em 

centímetros, nos mesmos dos itens dois e três. Em cada quadrante (50 x 50 

cm), foram efetuadas quatro medidas com uma régua plástica, que foi 
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introduzida na serrapilheira até alcançar o solo. 5 e 6) Estimativas de cobertura 

da serrapilheira e herbácea: Foram obtidas através de uma adaptação do 

Percentual de Intensidade de Fournier, um método de quantificação categórico, 

onde os valores são atribuídos segundo as categorias: 1- (cobertura de 0 a 

25%), 2 – (26 a 50%), 3 – (51 a 75%) e 4 – (76 a 100%) (Fournier, 1974). 7) 

Volume de troncos e galhos caídos em decomposição: foram mensurados a 

circunferência e comprimento de todos os troncos e galhos com circunferência 

superior a 5cm no interior do lote de 50m2. A partir da circunferência foi 

calculado o raio e através da fórmula (π.raio².altura) obteve-se o volume em m3. 

Ao final foram somados os valores, a fim de obter o volume total de troncos e 

galhos no lote. (8) luminosidade: estas medidas foram aferidas com um 

luxímetro digital posicionado no centro de cada quadrante a 1 metro acima do 

substrato. 

 

Coleta de formigas e aranhas 

Para o levantamento das formigas e aranhas, foram coletadas amostras de 

serrapilheira cuja fauna foi extraída com o auxílio de armadilhas do tipo mini-

Winkler (ver Bestelmeyer et al. 2000). Quatro amostras de serrapilheira de 50 x 

50 cm foram coletadas em cada lote de 50m2 e peneiradas no mesmo local. O 

material resultante permaneceu no mini-Winkler durante 24h. Em serrapilheira 

de floresta atlântica é possível extrair 90% das espécies de formigas neste 

intervalo de exposição (Delabie et al., 2000). Desta forma, no intuito de reduzir 

o tempo de estadia em campo e aumentar o número de amostras, adotamos o 

período de 24h para extração de formigas na armadilha.  

Em cada coleta foram retiradas 60 amostras, 20 em cada formação 

(clareira, mata e borda). Totalizando 480 amostras de serrapilheira de 50 x 50 

cm ao longo das oito coletas.  
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Para as aranhas, foi aplicada adicionalmente a coleta manual noturna 

(adaptado de Coddington et al., 1991). Nos lotes de 50m2, foi realizada uma 

busca ativa durante 60 minutos por um coletor, sendo 30 minutos destinados às 

buscas de aranhas na serrapilheira e nos troncos e galhos caídos, e 30 minutos 

na vegetação até 180 cm. As aranhas foram capturadas com auxílio de pinças e 

fixadas em álcool a 70%. Foram realizadas 15 horas de coleta, totalizando 120 

horas de busca ativa ao longo das oito coletas. O material de cada lote foi 

tratado nas análises como uma unidade amostral.  

As formigas e aranhas foram identificadas e depositadas, respectivamente, 

na coleção entomológica da CEPLAC, Ilhéus, BA (curador: Dr. Jacques Delabie) e 

na coleção Aracnológica do Instituto Butantan, São Paulo, SP (IBSP, curador: 

Dra. Irene Knysak). Uma parcela do material testemunho foi depositada no 

Museu da UFBA, Salvador, BA (MZUFBA, curador: Dr. Adolfo R. Calor). 

 

Análises estatísticas 

A matriz de espécies foi construída com base na presença (1) ou ausência 

(0) da espécie em cada unidade amostral (ver Longino, 2000).  

As seguintes análises foram realizadas:  

(1) As duas matrizes foram utilizadas para as estimativas de riqueza em 

espécies de formigas e aranhas, calculadas com o auxílio do programa EstimateS 

8.2.0 (Colwell, 2006). No intuito de remover o efeito da sequência ordenada da 

tomada das amostras, os dados foram randomizados 50 vezes (Cowell, 1997). 

Um bom estimador deve fornecer estimativas que não diferem drasticamente dos 

demais; a finalização da curva de acumulação de espécies deve convergir para a 

curva de espécies observadas; sendo que essa deve ter uma tendência ao 

formato assintótico, com um número de amostras menor que a curva de 

espécies observadas precisou para tender à estabilização (Toti et al., 2000).  
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(2) A riqueza (observada e estimada) das formigas e das aranhas foram 

comparadas entre as três formações (clareira, mata e borda). Através do teste 

Kruskal-Wallis (Anova não paramétrica) - programa GraphPad Instat 3.0. O teste 

não paramétrico foi aplicado porque os dados não apresentaram distribuição 

normal (teste de Kolmogorov-Smirnov) 

 (3) As matrizes (formigas e aranhas) foram utilizadas para comparar a 

composição em espécies entre as três formações vegetais (clareira natural, 

borda e mata). Para tanto, aplicamos o Procedimento de Permutação e Resposta 

Múltipla (MRPP) - (PC-ORD© 6.0) (McCune & Mefford, 1999), utilizando a 

distância de Sorensen (Bray-Curtis). Os valores foram padronizados (n/soma(n)) 

pelo programa e o nível de significância adotado foi de 0,05. Quando ocorreu 

diferença significativa entre as três formações vegetais, verificamos os 

resultados das comparações par-a-par. O MRPP é adequado para estudos de 

comunidades, visto que não parte do pressuposto de normalidade multivariada e 

variâncias homogêneas (McCune & Grace, 2002). 

(4) A partir das duas matrizes gerais, ou seja, que compunham as três 

formações vegetais. Foram extraídas separadamente as matrizes de espécies de 

aranhas e formigas referentes apenas a formação de clareira natural. Estas 

matrizes foram utilizadas para comparar a composição em espécies ao longo da 

regeneração das clareiras.  

Para avaliar se as assembléias de formigas e aranhas variavam 

significativamente ao longo da regeneração das clareiras, comparamos quatro 

subfases, entre julho de 2009 e outubro de 2010. Subfase 1: julho a setembro 

de 2009, subfase2: novembro 2009 a janeiro 2010, subfase3: março a maio de 

2010 e subfase4: agosto a outubro de 2010. Estas subfases estão incluídas 

dentro da fase clareira (ver Whitmore, 1990) que, em floresta tropical, dura 

cerca de quatro anos (Flaver et al., 1998).  
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Aplicamos o Procedimento de Permutação e Resposta Múltipla em bloco 

(MRBP) - (PC-ORD© 6.0) (McCune & Mefford, 1999), utilizando a distância de 

Sorensen (Bray-Curtis). Utilizamos o MRBP (=MRPP em blocos), pois, este teste 

analisa os dados em bloco, e assim, retira o efeito da dependência temporal 

entre as amostras. Os valores foram padronizados (n/soma(n)) pelo programa e 

o nível de significância adotado foi de 0,05. Quando ocorreu diferença 

significativa entre as quatro subfases, verificamos os resultados das 

comparações par-a-par.  

(5) Para comparar a estrutura do habitat entre as três formações (clareira, 

mata e borda) e ao longo da regeneração das clareiras, foram construídas as 

matrizes com as variáveis de micro-habitat e microclima. Para comparar as três 

formações, extraímos as médias dos dados coletados ao longo dos 16 meses de 

campo e aplicamos o MRPP. Adotamos os mesmos procedimentos aplicados no 

item (3). Para comparar as quatro subfases ao longo da regeneração das 

mesmas, aplicamos o MRBP (=MRPP em blocos). Adotamos os mesmos 

procedimentos aplicados no item (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 63 

RESULTADOS 

 

ESTRUTURA DAS CLAREIRAS NATURAIS - Todas as 25 clareiras foram 

classificadas na classe de tamanho pequeno (< 150m2) (ver Brokaw, 1982b), 

sendo que  as cinco selecionadas apresentaram áreas entre 86 e 110 m2 

(dp=11,09) de acordo com o método de mensuração proposto por Runkle 

(1981), origem por desenraizamento, foram recentes e apresentaram a altura do 

dossel adjacente estimada entre 20 e 30m (dp= 4,18) (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Estrutura e localização das clareiras naturais (CN) na Mata da Vila 

Cinco- Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna, Bahia). Dados coletados entre 

maio e julho de 2009. CG= coordenadas, AA= área aproximada, ADA = altura do 

dossel adjacente.  

 

CN CG Origem Idade* AA (m2) ADA(m) 

CN 1 13°49'307"S/39°12'270"O Desenraizamento <=2meses 86 25 

CN 2 13°49'399"S/39°12'187"O Desenraizamento <=2meses 98 20 

CN 3 13°49'190"S/39°12'201"O Desenraizamento <=2meses 90 25 

CN 4 13°49'399"S/39°12'102"O Desenraizamento <=2meses 110 30 

CN 5 13°49'496"S/39°12'119"O Desenraizamento <=2meses 110 30 

 
 

 
 
 

ESTRUTURA DO HABITAT - A estrutura do habitat diferiu 

significativamente entre as três formações vegetais, clareira, mata e borda 

(MRPP: p < 0.001; T= -32.642779; A= 0.15145932). Quando as formações 

foram comparadas par-a-par, também se verificou diferenças significativas entre 

estas (Tabela2). A serrapilheira (espessura e cobertura) e umidade relativa do ar 

foram mais elevadas na mata. A cobertura de herbácea, volume total de madeira 
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(troncos e galhos caídos), temperatura (solo e substrato), amplitude térmica do 

ar e luminosidade foram maiores nas clareiras naturais (Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 2: Comparação par-a-par da estrutura do habitat entre as formações 

vegetais: clareira natural, mata e borda na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica 

Michelin (Igrapiúna- Bahia).Teste de MRPP (Procedimento de Permutação de 

Reposta Múltipla). T= variação entre grupos; A= variação intra grupo e p= 

significância estatística. Dados coletados entre maio 2009 e outubro 2012. 

 

 T A p 

Clareira vs. Borda -6.9028 0.0276 0.0002 

Clareira vs. Mata -37.2574 0.2008 p < 0.001 

Borda vs. Mata -25.5025 0.1224 p < 0.001 

 

 

 

Tabela 3: Média e desvio padrão (dp) da espessura de serrapilheira, cobertura da 

serrapilheira e cobertura de herbácea e volume total de madeira (troncos e 

galhos caídos) em decomposição e desvio padrão (dp) das clareiras naturais, 

matas adjacentes e bordas na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica Michelin 

(Igrapiúna- Bahia). Dados coletados entre maio 2009 e outubro 2012. 

 

Variáveis do habitat Clareira  Mata Borda 

Espessura da serrapilheira (cm) 2,7 (0,58) 3,2 (0,70) 2,4 (0,71) 

Cobertura da serrapilheira * 3,5 (0,64) 3,9 (0,35) 3,4(0,67) 

Cobertura de herbácea* 3,3 (0,82) 2,2 (0,79) 3,1 (0,85) 

Volume total de troncos caídos e galhos (m3)  2,05 (0,04) 1,40 (0,03) 1,71 (0,04) 

*Mensurados na escala de Fournier 

 

 

Tabela 4: Média e desvio padrão (dp) da temperatura do solo, temperatura do 

substrato, amplitude térmica do ar, umidade relativa do ar e luminosidade das 

clareiras naturais, matas adjacentes e bordas na Mata da Vila Cinco- Reserva 
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Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). Dados coletados entre maio 2009 e 

outubro 2012. 

 

Variáveis ambientais Clareira Mata Borda 

Temperatura do solo (oC) 23,8 (1,88) 23,6 (1,51) 23,8 (1,34) 

Temperatura do substrato (oC) 25,9 (3,73) 24,3 (3,20) 24,7 (2,21) 

Amplitude térmica do ar (oC)* 3,8 (1,28) 3,3 (1,52) 3,1 (1,49) 

Umidade relativa do ar (%) 73 (10,78) 76 (10,14) 74 (10,20) 

Luminosidade 4406 (11634) 412 (1444) 2571 (9181) 

* Temperatura máxima e mínima mensurada durante a coleta da 

serrapilheira, num intervalo de 1h.  

 

 

 

 

ASSEMBLÉIA DE FORMIGAS - Foram coletadas 143 espécies de formigas, 

distribuídas em 41 gêneros e nove subfamílias, na Mata da Vila Cinco da REM, 

102 espécies foram registradas na clareira, 103 na mata e 113 na borda (Tabela 

5). As espécies mais frequentes foram Nylanderia guatemalensis, Pheidole 

(complexo flavens) sp.1 e  Pheidole (complexo flavens) sp.7. Nas clareiras as 

espécies mais frequentes foram: N. guatemalensis, Pheidole (complexo flavens) 

sp.1 e Strumigenys denticulata. Na borda: Pheidole (complexo flavens) sp.1, N. 

guatemalensis e Pheidole (complexo flavens) sp.7. Na mata: N. guatemalensis, 

Pheidole (complexo flavens) sp.1 e  Solenopsis sp.3 (Figura 3). 
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Tabela 5: Frequência (0- 100%, n = 120 amostras) das espécies de formigas de 

serrapilheira na Mata da Vila Cinco - Reserva Ecológica Michelin - REM 

(Igrapiúna- Bahia).  CN= clareira natural, MM= mata matura adjacente e MB= 

mata de borda. Dados coletados entre julho de 2009 e outubro de 2010. 

 

 

 
 

CN MM MB REM 

AMBLYOPONINAE 
    

 

Amblyopone agostii (Lacau & Delabie 2002) 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Amblyopone lurilabes (Lattke 1991) 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Amblyopone sp.1 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Prionopelta sp.1 5.8 9.2 4.2 19.2 

CERAPACHYINAE 
    

 

Cerapachys splendens (Borgmeier 1957) 0.0 0.0 0.8 0.8 

DOLICHODERINAE 
    

 

Azteca chartifex spiriti Forel 1912 4.2 0.0 0.8 5.0 

 

Dolichoderus imitator Emery 1894 5.8 1.7 4.2 11.7 

 

Dolichoderus lutosus (Fr. Smith 1858) 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Dorymyrmex sp.1 0.0 0.8 0.8 1.7 

ECITONINAE  
    

 

Labidus coecus (Latreille 1802) 0.0 0.8 0.0 0.8 

 

Neivamyrmex sp.1 0.0 0.0 0.8 0.8 

ECTATOMMINAE 
    

 

Ectatomma edentatum Roger 1863 2.5 0.0 0.0 2.5 

 

Ectatomma tuberculatum (Olivier 1791) 0.0 0.0 2.5 2.5 

 

Gnamptogenys acuminata (Emery 1896) 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Gnamptogenys mina (Brown 1956) 5.0 1.7 1.7 8.3 

 

Gnamptogenys moelleri (Forel 1912) 0.8 1.7 2.5 5.0 

 

Gnamptogenys sp.1 3.3 5.0 3.3 11.7 

 

Gnamptogenys sp.2 0.8 0.8 1.7 3.3 
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Tabela 5 – continuação 
 

 
 

CN MM MB REM 

FORMICINAE 
    

 

Acropyga fuhrmanni (Forel 1914) 8.3 5.8 8.3 22.5 

 

Brachymyrmex heeri Forel 1874 2.5 2.5 4.2 9.2 

 

Brachymyrmex sp.1 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Brachymyrmex sp.2 0.8 0.8 0.8 2.5 

 

Camponotus (Hypercolobopsis) sp.1 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Camponotus (Myrmaphaenus) sp.3 0.8 0.0 0.0 0.8 

 

Camponotus (Tanaemyrmex) sp.2 0.8 0.0 0.8 1.7 

 

Camponotus bidens Mayr 1870 1.7 0.0 0.8 2.5 

 

Camponotus melanoticus Emery, 1894 0.8 0.0 0.0 0.8 

 

Camponotus novogranadensis Mayr 1870 2.5 0.8 3.3 6.7 

 

Nylanderia guatemalensis (Forel 1885) 25.0 31.7 20.8 77.5 

 

Nylanderia sp.1 23.3 16.7 15.0 55.0 

 

Nylanderia sp.2 7.5 6.7 5.8 20.0 

 

Nylanderia sp.3 4.2 6.7 2.5 13.3 

MYRMICINAE 
    

 

Acanthognathus ocellatus Mayr 1887 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Apterostigma acre Lattke 1997 6.7 10.0 6.7 23.3 

 

Apterostigma epinotale Weber 1937 0.0 0.8 0.0 0.8 

 

Apterostigma sp.1 2.5 4.2 1.7 8.3 

 

Apterostigma sp.2 1.7 0.8 3.3 5.8 

 

Apterostigma sp.3 1.7 0.8 2.5 5.0 

 

Apterostigma tachirense Lattke 1997 0.0 0.8 0.8 1.7 

 

Basiceros balzani (Emery 1894) 14.2 10.0 11.7 35.8 

 

Basiceros jheringhi (Emery 1888) 2.5 2.5 2.5 7.5 

 

Basiceros petiolata (Mayr 1887) 0.0 1.7 0.0 1.7 

 

Basiceros rugifera (Mayr 1887) 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Blepharidatta sp.1 3.3 1.7 4.2 9.2 

 

Cardiocondyla minutior Forel 1899 0.0 0.0 1.7 1.7 
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Tabela 5 – continuação 
 

 
 

CN MM MB REM 

 

Carebara sp.1 1.7 0.0 0.0 1.7 

 

Carebara urichi (Wheeler 1922) 1.7 0.0 0.8 2.5 

 

Carebarella sp.1 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Crematogaster acuta (Fabricius 1804) 0.8 0.0 0.0 0.8 

 

Crematogaster carinata Mayr 1862 1.7 0.8 1.7 4.2 

 

Crematogaster limata Fr. Smith 1858 10.0 10.8 8.3 29.2 

 

Crematogaster longispina Emery 1890 3.3 5.0 5.0 13.3 

 

Crematogaster victima Smith 1858 4.2 0.8 2.5 7.5 

 

Cyphomyrmex peltatus Kempf 1965 6.7 3.3 10.8 20.8 

 

Cyphomyrmex rimosus (Spinola 1853) 10.8 10.0 18.3 39.2 

 

Cyphomyrmex transversus Emery 1894 8.3 5.0 5.0 18.3 

 

Hylomyrma immanis Kempf 1973 4.2 7.5 8.3 20.0 

 

Hylomyrma sp.1 0.0 1.7 1.7 3.3 

 

Megalomyrmex drifti Kempf 1961 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Megalomyrmex iheringhi Forel 1911 10.8 9.2 5.0 25.0 

 

Megalomyrmex sp.1 5.8 5.8 0.8 12.5 

 

Monomorium floricola (Jerdon 1852) 3.3 0.8 0.8 5.0 

 

Mycocepurus smithii (Forel 1893) 14.2 12.5 13.3 40.0 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.1 24.2 20.0 21.7 65.8 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.10 5.8 5.0 5.0 15.8 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.11 0.8 0.8 0.0 1.7 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.2 10.8 10.8 5.0 26.7 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.7 20.0 16.7 20.0 56.7 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.8 0.8 0.0 0.0 0.8 

 

Pheidole (complexo flavens) sp.9 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Pheidole (complexo tristis) sp.3 2.5 2.5 3.3 8.3 

 

Pheidole (grupo diligens) sp.12 1.7 0.0 1.7 3.3 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.13 4.2 3.3 8.3 15.8 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.14 4.2 6.7 2.5 13.3 
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Tabela 5 – continuação 
 

 
 

CN MM MB REM 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.15 2.5 2.5 3.3 8.3 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.17 1.7 0.8 0.8 3.3 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.18 1.7 0.0 3.3 5.0 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.4 2.5 0.8 1.7 5.0 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.5 1.7 2.5 1.7 5.8 

 

Pheidole (grupo fallax) sp.6 0.0 2.5 0.0 2.5 

 

Pheidole (grupo flavens) sp.23 2.5 1.7 0.0 4.2 

 

Pheidole (grupo tristis) sp.19 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Pheidole (grupo tristis) sp.20 0.0 1.7 3.3 5.0 

 

Pheidole (grupo tristis) sp.21 3.3 5.8 2.5 11.7 

 

Pheidole (grupo tristis) sp.22 1.7 0.8 0.0 2.5 

 

Pheidole fimbriata Roger 1863 0.0 0.8 3.3 4.2 

 

Pheidole (grupo tristis) sp16 0.8 1.7 1.7 4.2 

 

Pheidole midas Wilson 2003 4.2 9.2 9.2 22.5 

 

Pheidole radoszkowskii Mayr, 1884 11.7 7.5 6.7 25.8 

 

Rogeria subarmata (Kempf 1961) 0.0 0.0 1.7 1.7 

 

Sericomyrmex sp.1 3.3 2.5 1.7 7.5 

 

Sericomyrmex sp.2 0.8 1.7 0.8 3.3 

 

Sericomyrmex sp.3 5.0 10.8 3.3 19.2 

 

Sericomyrmex sp.4 10.0 4.2 5.0 19.2 

 

Solenopsis geminata (Fabricius 1804) 0.0 1.7 0.0 1.7 

 

Solenopsis sp.1 10.0 7.5 11.7 29.2 

 

Solenopsis sp.2 1.7 2.5 2.5 6.7 

 

Solenopsis sp.3 11.7 19.2 10.8 41.7 

 

Solenopsis sp.4 4.2 5.0 2.5 11.7 

 

Solenopsis sp.5 1.7 0.0 1.7 3.3 

 

Solenopsis virulens (Fr. Smith 1858) 8.3 10.0 5.8 24.2 

 

Stegomyrmex olindae Brandão & Diniz 2008 0.8 4.2 0.0 5.0 

 

Strumigenys alberti (Forel 1893) 0.0 4.2 0.0 4.2 
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Tabela 5 – continuação 
 

 
 

CN MM MB REM 

 

Strumigenys denticulata Mayr 1887 24.2 15.0 16.7 55.8 

 

Strumigenys diabola Bolton 2000 0.0 1.7 0.0 1.7 

 

Strumigenys eggersi Emery 1890 4.2 2.5 3.3 10.0 

 

Strumigenys elongata Roger 1863 0.8 5.8 1.7 8.3 

 

Strumigenys propiciens Emery 1906 0.0 0.8 0.8 1.7 

 

Strumigenys rugithorax (Kempf 1859) 0.0 2.5 0.0 2.5 

 

Strumigenys sp.1 0.0 0.8 0.0 0.8 

 

Strumigenys sp.2 0.0 0.0 2.5 2.5 

 

Strumigenys sp.3 0.0 2.5 0.0 2.5 

 

Strumigenys spathula (Lattke & Goitã 1997) 0.0 0.8 0.0 0.8 

 

Trachymyrmex cornetzi (Forel 1912) 13.3 11.7 10.8 35.8 

 

Trachymyrmex sp.1 0.0 0.8 1.7 2.5 

 

Trachymyrmex sp.2 0.0 0.0 1.7 1.7 

 

Trachymyrmex sp.3 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Trachymyrmex sp.4 0.8 0.0 0.8 1.7 

 

Wasmannia auropunctata (Roger 1863) 14.2 13.3 17.5 45.0 

 

Wasmannia lutzi Forel 1908 0.8 0.8 1.7 3.3 

PONERINAE 
    

 

Hypoponera foreli (Mayr 1887) 4.2 3.3 3.3 10.8 

 

Hypoponera sp.1 5.0 6.7 5.0 16.7 

 

Hypoponera sp.2 0.8 0.8 0.8 2.5 

 

Hypoponera sp.3 0.0 1.7 0.8 2.5 

 

Hypoponera sp.4 5.8 7.5 8.3 21.7 

 

Hypoponera sp.5 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Hypoponera sp.6 0.8 0.0 0.8 1.7 

 

Hypoponera sp.7 0.8 0.0 0.8 1.7 

 

Hypoponera sp.8 1.7 4.2 0.8 6.7 

 

Odontomachus haematodus (Linnaeus 1758) 5.8 5.8 3.3 15.0 

 

Odontomachus meinerti Forel 1905 11.7 9.2 10.8 31.7 
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Tabela 5 – continuação 
 

 
 

CN MM MB REM 

 

Pachycondyla bucki (Borgmeier 1928) 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Pachycondyla concava Mackay & Mackay 2010 6.7 7.5 10.0 24.2 

 

Pachycondyla constricta (Mayr 1861) 5.8 5.8 5.0 16.7 

 

Pachycondyla crassinoda (Latreille 1802) 0.8 0.8 0.8 2.5 

 

Pachycondyla ferruginea (Fr. Smith 1858) 0.8 0.0 0.0 0.8 

 

Pachycondyla harpax (Fabricius 1804) 4.2 10.8 6.7 21.7 

 

Pachycondyla schultzi Mackay & Mackay 2010 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Pachycondyla stigma (Fabricius, 1804) 0.0 0.0 1.7 1.7 

 

Thaumatomyrmex sp.1 0.0 0.8 0.0 0.8 

PSEUDOMYRMECINAE  
    

 

Pseudomyrmex rochai Forel 1912 0.0 0.0 0.8 0.8 

 

Pseudomyrmex tenuis (Fabricius 1804) 3.3 0.0 0.0 3.3 

 

Pseudomyrmex termitarius Fr. Smith 1855 1.7 0.0 0.0 1.7 

 

Riqueza em espécies 102 103 113 143 
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Figura 3: Frequência das formigas dominantes numericamente (0 – 100%, n= 

120) na Vila Cinco e nas três formações: clareira natural (CN), mata (MM) e 

borda (MB) (0 – 100%, n= 40). Foram consideradas as dez espécies mais 

frequentes na Mata Vila Cinco da Reserva Ecológica Michelin – REM (Igrapiúna- 

Bahia). Dados coletados entre maio 2009 e outubro 2012. 

 

 

Os gêneros com as maiores riquezas em espécies foram: Pheidole (26 

espécies), Strumigenys (11) e Hypoponera (9). Na formação de clareiras os 

gêneros com maior riqueza em espécies foram: Pheidole (21 espécies) e 

Hypoponera (7), na mata Pheidole (21 espécies) e Strumigenys (11) e na borda 

Pheidole (21 espécies) e Hypoponera (9). 

De acordo com as análises de estimativa de riqueza em espécies, a 

estimativa de Jackknife de 2º ordem (Jack 2) foi a mais elevada, apontando uma 

riqueza em espécies de 164 espécies, já o Michaelis-Menten e Bootstrap 

apresentaram as estimativas mais baixas. As estimativas dos demais 

estimadores foram semelhantes entre si e revelaram valores intermediários aos 

78 

66 

57 

56 

55 

45 

42 

40 

39 

36 

75 

73 

60 

73 

70 

43 

35 

43 

33 

43 

63 

65 

60 

50 

63 

53 

33 

40 

55 

35 

95 

60 

50 

45 

50 

40 

58 

38 

30 

30 

Nylanderia guatemalensis

Pheidole (complexo flavens) sp1

Pheidole (complexo flavens) sp7

Strumigenys denticulata

Nylanderia sp1

Wasmannia auropunctata

Solenopsis sp3

Mycocepurus smithii

Cyphomyrmex rimosus

Basiceros balzani

REM CN MB MM



 73 

de Jack 2 e Michaelis-Menten ou Bootstrap (Figura 4, Tabela 6). A maioria das 

curvas de acumulação de espécies estimadas e de espécies observadas, não 

atingiu a assíntota. Verificou-se diferença significativa na riqueza observada e 

estimada (Jack 2) entre as três formações (KW, p< 0,001). A riqueza observada 

e estimada foi mais elevada na formação de borda, e não houve diferença 

significativa entre mata e clareira (Tabela 7). 

 

 
Tabela 6: Riqueza em espécies de formigas observada (Sobs) e estimada nas 

clareiras naturais, matas adjacentes e bordas na Mata da Vila Cinco- Reserva 

Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia).  

 

 

Formações Sobs Maior estimador Menor estimador 

Clareira Natural 102 Jack 2 (140) Bootstrap (115) 

Mata 103 Jack 2 (138) MM Means (113) 

Borda 113 Jack 2 (146) Bootstrap (127) 

Geral 143 Jack 2 (164) MM Means (146) 

MM Means= Michaelis-Menten Means. Jack 2= Jackknife de 2º ordem. 

 

Tabela 7: Comparação par-a-par da riqueza de formigas observada e estimada 

entre as três formações vegetais: clareira natural, mata e borda na Mata da Vila 

Cinco- Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna-Bahia). Teste de Kruskal-Wallis 

(Anova não paramétrica). Sobs= Espécies observadas. 

 

 Sobs Jack2 

Clareira vs. Borda p< 0,001 p< 0,001 

Clareira vs. Mata P > 0,05 P > 0,050 

Borda vs. Mata p< 0,010 p< 0,001 

Riqueza estimada: Jack2 (Jackknife de 2º ordem) 
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Figura 4: Estimativas de riqueza em espécies de formigas nas três formações: 

clareira natural (CN), borda (MB) e mata (MM). Na Mata da Vila Cinco- Reserva 

Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). Sobs: Espécies observadas. Jack2: 

Jackknife de 2º ordem. 

 

 

Houve diferença significativa (p= 0.000038, A= 0.0825, T= -4.7718) na 

composição de espécies de formigas entre três formações vegetais. Entretanto, 

na comparação par-a-par não foi encontrada diferença significativa entre as 

formações de clareira natural e borda (Tabela 8). 

Foram registradas nove (6,3%) espécies exclusivas na clareira natural, 12 

(8,3%) na mata e 21 (14,6%) na borda. Entretanto, nas comparações par-a-par 

estes valores foram mais altos: clareira vs. mata, apresentaram respectivamente 

(19 espécies exclusivas – 15,5%; 20 – 16,3%); mata vs. borda, respectivamente 

(21 espécies exclusivas – 16,0%; 20 – 23,0%) e clareira vs. borda (18 espécies 

exclusivas – 12,0%; 21 – 14,6%) (Tabela 8). 
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Tabela 8: Comparação par-a-par da composição em espécies de formigas entre 

as formações vegetais: clareira natural, mata e borda na Mata da Vila Cinco- 

Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia).Teste de MRPP (Procedimento de 

Permutação de Resposta Múltipla). T= variação entre grupos; A= variação intra-

grupo e p= significância estatística. EE = número de espécies exclusivas na 

comparação par-a-par. Em negrito os valores com significância estatística. 

 

 T A p EE 

Clareira vs. Borda -1.4985 0.0027 0.0761 18 e 21 

Clareira vs. Mata -4.3167 0.0880 0.0002 19 e 20 

Borda vs. Mata -4.2227 0.0778 0.0004 20 e 21 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLÉIA DE ARANHAS - Incluindo jovens e adultos, foi coletado um 

total de 4.732 aranhas, distribuídas em 41 famílias. As famílias mais abundantes 

foram: Ctenidae (963 -20,4%), Araneidae (906 – 19,15) e Salticidae (534 – 

11,3%). Dentre as aranhas adultas, foi registrado um total de 1.175 indivíduos, 

compondo 128 espécies, distribuídas em 36 famílias. Foram registradas 87 

espécies na clareira, 92 na mata e 90 na borda (Tabela 9). As famílias mais ricas 

em espécies foram: Araneidae (22 espécies – 17,2%), Theridiidae (18 – 14,1%) 

e Ctenidae (12 – 9,4%) (Figura 5). 
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Tabela 9: Abundância das espécies de aranhas na Mata da Vila Cinco - Reserva 

Ecológica Michelin - REM (Igrapiúna- Bahia).  CN= clareira natural, MM= mata 

matura adjacente e MB= mata de borda. Dados coletados entre julho de 2009 e 

outubro de 2010. 

  
CN MB MM REM 

ANYPHAENIDAE 
    

 
Hibana sp.1 1 2 0 3 

 
Isigonia sp.1 2 2 1 5 

ARANEIDAE 
    

 
Acacesia sp.1 0 0 1 1 

 
Alpaida  gr. negra 2 0 4 6 

 
Alpaida delicata (Keyserling, 1892) 1 1 1 3 

 
Alpaida  sp.1 11 14 14 39 

 
Alpaida sp.2 0 0 1 1 

 
Araneus sp.1 3 2 2 7 

 
Cyclosa fililineata Hingston, 1932 2 0 1 3 

 
Cyclosa sp.1 0 3 2 5 

 
Dubiepeira sp.1 1 0 0 1 

 
Eustala sp.1 6 2 5 13 

 
Gasteracantha sp.1 0 0 1 1 

 
Hypognatha sp.1 0 0 3 3 

 
Kaira sp.1 0 0 1 1 

 
Mangora sp.1 2 9 1 12 

 
Melychiopharis sp.1 2 0 0 2 

 
Metazygia sp.1 3 3 2 8 

 
Micrathena sp.1 19 22 13 54 

 
Micrathena sp.2 3 3 3 9 

 
Micrathena sp.3 0 0 1 1 

 
Ocrepeira sp.1 0 1 0 1 

 
Parawixia sp.1 6 1 1 8 

 
Wagneriana sp.1 0 2 1 3 
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Tabela 9 - continuação 

  
CN MB MM REM 

CAPONIIDAE 
    

 
Nops sp.1 1 1 1 3 

CORINNIDAE 
    

 
Castianeira sp.1 4 1 4 9 

 
Corinna sp.1 7 10 10 27 

 
Corinnidae sp.1 7 2 4 13 

 
Ianduba sp.1 1 0 1 2 

 
Myrmecium sp.1 1 0 0 1 

 
Orthobula sp.1 3 5 2 10 

 
Parachemmis sp.1 0 1 0 1 

 
Stethorrhagus sp.1 0 0 2 2 

CTENIDAE 
    

 
Ancylometes rufus (Walckenaer, 1837) 0 1 0 1 

 
Celaetycheus sp.1 4 0 10 14 

 
Ctenidae sp.1 1 2 2 5 

 
Ctenus ornatus (Keyserling, 1877) 0 4 4 8 

 
Ctenus rectipes F. O. P.-Cambridge, 1897 14 8 14 36 

 
Ctenus sp.1 4 5 6 15 

 
Enoploctenus cyclothorax (Bertkau, 1880) 6 2 4 12 

 
Enoploctenus maculipes Strand, 1909 1 0 0 1 

 
Gephyroctenus sp.1 0 2 0 2 

 
Isoctenus sp.1 4 10 9 23 

 
Nothroctenus sp.1 5 3 6 14 

 
Nothroctenus sp.2 1 0 3 4 

CYRTAUCHENIIDAE 
    

 
Cyrtaucheniidae sp.1 1 14 4 19 

DEINOPIDAE 
    

 
Deinopis sp.1 3 5 1 9 
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Tabela 9 - continuação 

  
CN MB MM REM 

DIPLURIDAE 
    

 
Masteria sp.1 5 2 3 10 

GNAPHOSIDAE 
    

 
Gnaphosidae sp.1 1 1 0 2 

HERSILIIDAE 
    

 
Ypypuera sp.1 4 8 5 17 

IDIOPIDAE 
    

 
Idiops sp.1 3 1 2 6 

LINYPHIIDAE 
    

 
Meioneta sp.1 5 3 1 9 

LYCOSIDAE 
    

 
Aglaoctenus sp.1 0 1 0 1 

MIMETIDAE 
    

 
Ero sp.1 0 1 0 1 

 
Gelanor sp.1 1 3 6 10 

MITURGIDAE 
    

 
Eutichurus sp.1 0 0 1 1 

 
Miturgidae Gen. Novo 1 3 2 6 

NEMESIIDAE 
    

 
Nemesiidae gen.1 1 0 3 4 

OCHYROCERATIDAE 
    

 
Theotima sp.1 0 0 1 1 

OECOBIIDAE 
    

 
Oecobius sp.1 0 1 0 1 

OONOPIDAE 
    

 
aff. Oonops sp.1 1 3 1 5 

 
Neoxyphinus sp.1 4 0 0 4 

 
Oonops sp.1 3 2 0 5 

 
Gr. Capitato 3 3 1 7 
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Tabela 9 - continuação 

  
CN MB MM REM 

PALPIMANIDAE 
    

 
Fernandezina sp.1 12 21 29 62 

 
Otiothops atlanticus 
Platnick, Grismado & Ramírez, 1999 

18 12 22 52 

PHOLCIDAE 
    

 
Carapoia sp.1 0 1 0 1 

 
Mesabolivar sp.1 5 6 8 19 

PISAURIDAE 
    

 
Architis sp.1 6 6 16 28 

 
Thaumasia sp.1 0 0 1 1 

PRODIDOMIDAE 
    

 
Lygromma sp.1 4 16 16 36 

 
Lygromma sp.2 1 0 1 2 

 
Lygromma sp.3 0 1 3 4 

SALTICIDAE 
    

 
Breda sp.1 1 0 0 1 

 
Corythalia sp.1 0 0 2 2 

 
Cotinusa sp.1 1 1 0 2 

 
Lyssomanes sp.1 4 3 0 7 

 
Noegus sp.1 2 6 0 8 

 
Salticidae sp.1 4 7 4 15 

 
Salticidae sp.2 2 7 3 12 

 
Thiodina sp.1 0 2 0 2 

SCYTODIDAE 
    

 
Scytodes sp.1 2 2 0 4 

SENOCULIDAE 
    

 
Senoculus sp.1 1 1 2 4 
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Tabela 9 - continuação 

  
CN MB MM REM 

SPARASSIDAE 
    

 
Olios sp.1 16 19 8 43 

 
Sparianthinae sp.1 4 7 0 11 

 
Thomasettia sp.1 3 3 3 9 

SYNOTAXIDAE 
    

 
Synotaxus sp.1 0 2 1 3 

TETRAGNATHIDAE 
    

 
Azilia histrio  Simon, 1895 13 7 11 31 

 
Chrysometa sp.1 0 1 0 1 

 
Cyrtognatha sp.1 1 1 6 8 

 
Leucauge sp.1 2 3 6 11 

THERAPHOSIDAE 
    

 
Ischnocolinae sp.1 1 1 0 2 

 
Magulla sp.1 0 3 0 3 

 
Plesiopelma sp.1 0 0 4 4 

 
Theraphosidae sp.1 1 4 2 7 

THERIDIIDAE 
    

 
Achaearanea sp.1 1 0 0 1 

 
Argyrodes elevatus Taczanowski, 1873 0 1 0 1 

 
Argyrodes sp.1 0 1 1 2 

 
Chrosiothes sp.1 0 0 1 1 

 
Chrysso sp.1 7 4 3 14 

 
Dipoena sp.1 3 11 5 19 

 
Dipoena sp.2 1 0 1 2 

 
Dipoena sp.3 0 0 0 0 

 
Dipoena sp.4 3 0 3 6 

 
Episinus gr. cognatus 10 10 13 33 

 
Episinus sp.1 1 9 10 20 

 
Episinus sp.2 0 0 0 0 
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Tabela 9 - continuação 

  
CN MB MM REM 

 

 
Episinus sp.3 1 1 2 4 

 
Euryopis sp.1 0 0 1 1 

 
Nesticodes rufipes (Lucas, 1846) 10 1 0 11 

 
Spintharus sp.1 0 6 3 9 

 
Theridiidae sp.1 4 2 1 7 

 
Theridion sp.1 4 0 2 6 

THERIDIOSOMATIDAE 
    

 
Chthonos sp.1 0 2 0 2 

 
Naatlo sp.1 1 6 2 9 

 
Plato sp.1 3 4 0 7 

 
Theridiosomatidae Gen. Novo 2 0 2 4 

THOMISIDAE 
    

 
aff. Tmarus sp.1 0 0 1 1 

 
Aphantochilus rogersi O. P.-Cambridge, 
1870 

0 0 1 1 

 
Tmarus sp.1 2 5 15 22 

 
Tmarus sp.2 0 1 1 2 

TRECHALEIDAE 
    

 
Trechalea sp.1 4 2 2 8 

ULOBORIDAE 
    

 
Uloborus sp.1 0 0 4 4 

 
Miagrammopes sp.1 3 11 3 17 

 
Zosis sp.1 7 1 3 11 

ZODARIIDAE 
    

 
Tenedos sp.1 3 38 3 44 

 



 82 

 

 

 
Figura 5: Percentual da abundância e riqueza em espécies por família de aranhas 

na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). Foram 

consideradas as famílias que representaram no mínimo 1% da abundância total. 

Dados coletados entre maio 2009 e outubro 2012. 

  

 

 

De acordo com estimativas de riqueza em espécies, a estimativa de 

Jackknife 2 foi a mais elevada, com 185 espécies, já o Bootstrap apresentou 

estimativa mais baixa, com 140 espécies. As estimativas dos demais estimadores 

foram semelhantes entre si e revelaram valores intermediários aos de Jackknife1 

e Bootstrap (Tabela 10). As curvas de acumulação de espécies estimadas e 

observadas, não atingiram a assíntota nas três formações (Figura 6). Não se 

verificou diferença significativa na riqueza observada e estimada (Jackknife 2) 

entre as três formações (KW, p> 0,05).  
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Tabela 10: Riqueza em espécies de aranhas observada (Sobs) e estimada nas 

clareiras naturais, matas adjacentes e bordas na Mata da Vila Cinco- Reserva 

Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). 

 
 

Formações Sobs Maior estimador Menor estimador 

Clareira Natural 87 Jack 2 (125) Bootstrap (101) 

Mata 92 Jack 2 (136) Bootstrap (107) 

Borda 90 Jack 2 (136) Bootstrap (104) 

Geral 128 Jack 2 (185) Bootstrap (140) 

Riqueza estimada: Jack2 (Jackknife de 2º ordem) 

 
 

 

Figura 6: Estimativas de riqueza em espécies de aranhas nas três formações: 

clareira natural (CN), borda (MB) e mata (MM). Na Mata da Vila Cinco- Reserva 

Ecológica Michelin (Igrapiúna- Bahia). Sobs: Espécies observadas. Riqueza 

estimada: Jack2 (Jackknife de 2º ordem) 

 

 

 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

R
iq

u
e
z
a
 e

m
 e

s
p

é
c
ie

s
 

Amostras 

Sobs-CN

Jack 2-CN

Sobs-MB

Jack 2-MB

Sobs-MM

Jack 2-MM



 84 

Quando analisados os dados das quatro primeiras campanhas de coleta 

(Julho de 2009 a janeiro de 2010), ou seja, quando as clareiras tinham uma 

idade máxima de oito meses, verificou-se diferença significativa (MRPP, p= 

0.00398857, A= 0.01368813, T= -3.0830481) na composição de espécies de 

aranhas entre três formações vegetais. Entretanto quando comparado às 

formações par-a-par não se verificou diferença significativa entre as formações 

de clareira natural e borda (Tabela 11). Quando analisados os dados das quatro 

últimas campanhas de coleta (março de 2010 a outubro de 2010), ou seja, 

quando as clareiras tinham uma idade mínima de 10 meses e máxima de 16, 

verificou-se também diferença significativa (p= 0.0456, A= 0.0090, T= -1.8376) 

na composição de espécies de aranhas comparando as três formações vegetais. 

Entretanto, quando comparado às formações par-a-par, não se verificou 

diferença significativa entre as formações de clareira natural e mata (Tabela 12). 

Foram registradas 10 (7,8%) espécies exclusivas na clareira natural, 17 

(13,3%) na mata e 14 (11,0%) na borda. Entretanto, nas comparações par-a-

par, estes valores foram mais altos: clareira vs. mata, apresentaram 

respectivamente (19 espécies exclusivas – 14,9%; 26 – 20,3%); mata vs. borda, 

respectivamente (27 espécies exclusivas – 21,0%; 24 – 18,8%) e clareira vs. 

borda, respectivamente (20 espécies exclusivas – 15,6%; 23 – 18,0%) (Tabela 

11). 

 

Tabela 11: Comparação par-a-par da composição em espécies de aranhas entre 

as formações vegetais: clareira natural, mata e borda, considerando-se as quatro 

primeiras campanhas de coleta. Na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica 

Michelin (Igrapiúna- Bahia). Teste de MRPP (Procedimento de Permutação de 

Reposta Múltipla). T= variação entre grupos; A= variação intra-grupo e p= 

significância estatística. EE = número de espécies exclusivas na comparação par-

a-par. Em negrito os valores com significância estatística. 
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 T A p EE 

Clareira vs. Borda -1.671 0.0079 0.0608 20 e 23 

Clareira vs. Mata -1.830 0.0827 0.0470 19 e 26 

Borda vs. Mata -3.053 0.0152 0.0059 24 e 27 

 

 

Tabela 12: Comparação par-a-par da composição em espécies de aranhas entre 

as formações vegetais: clareira natural, mata e borda, considerando-se as quatro 

últimas campanhas de coleta. Na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica Michelin 

(Igrapiúna- Bahia). Teste de MRPP (Procedimento de Permutação de Reposta 

Múltipla). T= variação entre grupos; A= variação intra grupo e p= significância 

estatística. Em negrito os valores com significância estatística. 

 
 

 T A p 

Clareira vs. Borda -2.4669 0.1350 0.0190 

Clareira vs. Mata -1.0050 -0.0052 0.8520 

Borda vs. Mata -2.3803 0.1233 0.0201 

 

 

 

 

EFEITO TEMPORAL DAS CLAREIRAS SOBRE A ESTRUTURA DO HABITAT - A 

estrutura do habitat diferiu significativamente entre as quatro subfases das 

clareiras (MRBP; p = 0.0056; T =-3.2479; A = 0.1292). Quando comparado às 

subfases par-a-par, se verificou diferenças significativas apenas entre as 

subfases (1 vs. 3) e (1 vs. 4) (Tabela 13). 
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Tabela 13: Comparação par-a-par da estrutura do habitat entre as quatro 

subfases da clareira natural na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica Michelin 

(Igrapiúna- Bahia). Teste de MRBP (Procedimento de Permutação de Reposta 

Múltipla em Blocos). T= variação entre grupos; A= variação intra-grupo e p= 

significância estatística. Resultados significantes destacados em negrito. Em 

negrito, os valores com significância estatística. 

 

 

Subfases Idade estimada* T A p 

1 vs. 2 4 vs. 8 meses -1.247 0.0692 0.1107 

1 vs. 3 4 vs. 12 meses -1.986 0.1167 0.0477 

1 vs. 4 4 vs. 16 meses -2.313 0.1732 0.0339 

2 vs. 3 8 vs. 12 meses -0.249 0.0064 0.3910 

2 vs. 4 8 vs. 16 meses -0.989 0.0630 0.1420 

3 vs. 4 12 vs. 16 meses -1.358 0.1280 0.0973 

Idade máxima estimada* 

 

 

 

EFEITO TEMPORAL DAS CLAREIRAS SOBRE AS ASSEMBLÉIAS DE 

FORMIGAS E ARANHAS - Não houve diferença significativa (MRBP; p= 0.3227; 

T= -0.4246; A= 0.001) na composição de espécies de formigas entre quatro 

subfases das clareiras.  

A composição em espécies de aranhas diferiu significativamente entre as 

quatro subfases das clareiras (MRBP; p = 0.0047; T =-3.007, A=0.2994). 

Quando comparado às subfases par-a-par se verificou diferenças significativas 

apenas entre a subfase quatro e as demais (Tabela 14). 
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Tabela 14: Comparação par-a-par da composição em espécies de aranhas entre 

as quatro subfases da clareira natural na Mata da Vila Cinco- Reserva Ecológica 

Michelin (Igrapiúna- Bahia). Teste de MRBP (Procedimento de Permutação de 

Reposta Múltipla em Blocos). T= variação entre grupos; A= variação intra-grupo 

e p= significância estatística. Resultados significantes destacados em negrito. Em 

negrito os valores com significância estatística. 

 

Subfases Idade estimada* T A p 

1 vs. 2 4 vs. 8 meses -0.9087 0.0088 0.1765 

1 vs. 3 4 vs. 12 meses 0.0363 -0.0004 0.5229 

1 vs. 4 4 vs. 16 meses -2.4134 0.0454 0.0200 

2 vs. 3 8 vs. 12 meses -0.0153 0.0001 0.4832 

2 vs. 4 8 vs. 16 meses -1.9200 0.0199 0.0357 

3 vs. 4 12 vs. 16 meses -2.7010 0.05411 0.0157 

Idade máxima estimada* 
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DISCUSSÃO 

 

ESTRUTURA DAS CLAREIRAS NATURAIS - As clareiras naturais originadas 

por desenraizamento favorecem o estabelecimento de plantas pioneiras (Putz, 

1983), pois, o solo revolvido facilita a penetração das radículas dessas plantas 

pioneiras (Tabarelli & Mantovani, 1999). Por outro lado, clareiras pequenas (< 

150m2) influenciam negativamente o estabelecimento de plantas pioneiras 

(Whitmore, 1982; Brokaw, 1982b; Lawton & Putz, 1988). No entanto, um padrão 

diferente foi observado numa floresta Montana no sudeste brasileiro, onde a 

ocupação de habitats iluminados por bambus e bambusóides afetou a densidade 

e riqueza de pioneiras (Tabarelli & Mantovani, 1999). As clareiras naturais 

originadas por desenraizamento na mata Vila Cinco da REM, embora pequenas, 

constituem-se em sítios potenciais de estabelecimento de plantas pioneiras, e, 

portanto, podem fornecer habitats diferenciados para comunidades animais 

associadas direta ou indiretamente a organismos vegetais (Stiles, 1975; 

Thompson, 1980), como as formigas (Schupp & Feener, 1991; Matos et al., 

1994; Delabie et al., 2007; Quintero et al., 2012) e as aranhas (Gunnarsson, 

1990; Halaj et al., 1998; Toti et al., 2000; Baldissera & Silva, 2010). 

 

 

ESTRUTURA DO HABITAT - A formação das clareiras naturais de fato 

promoveu mudanças significativas na estrutura ambiental em relação à mata 

adjacente, especificamente em relação às variáveis microclimáticas e de micro-

habitat. Diferenciações deste tipo têm sido reportadas em diversos estudos em 

florestas tropicais (Hubbell & Foster, 1986; Levey, 1988; Whitmore et al., 1993, 

Feener & Shupp, 1988; Peres et al., 2007; Patrick et al., 2012). Também 

verificamos que, ao longo da regeneração no interior das clareiras, ocorrem 
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alterações significativas na estrutura de habitat, como reportado em outros 

estudos (Brown, 1993; Palladini et al., 2007). Pois, o fechamento gradual do 

dossel promove alterações no microclima de áreas abertas (Dunn, 2004; 

Palladini et al. 2007). Desta forma, nossos resultados comprovam o papel das 

perturbações naturais no aumento da heterogeneidade de habitat em escala 

espaço-temporal (Connell, 1978; Denslow, 1980; Pickett & White, 1985). 

 

 

ASSEMBLÉIA DE FORMIGAS - A formação das clareiras naturais 

desencadeou mudanças significativas na estrutura da assembléia de formigas em 

relação à mata adjacente. A assembléia de formigas está correlacionada com a 

estrutura do habitat (Santana-Reis & Santos, 2001; Lassau & Hochuli, 2004; 

Hites et al., 2005; Delabie et al., 2007), e os distúrbios podem influenciar a 

riqueza e composição da assembléia de formigas de serrapilheira (Campos et al., 

2007; Palladini et al., 2007). Especificamente, as marcantes alterações que a 

abertura do dossel imprimiu na luminosidade, umidade e temperatura no interior 

das clareiras naturais, têm estreita relação com as atividades de forrageio e 

distribuição dos ninhos (Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 1990). Feener & 

Schupp (1998) propuseram que as alterações microclimáticas e a maior oferta de 

plantas jovens nas clareiras são fatores que promovem alterações na assembléia 

de formigas nestas formações. Num estudo realizado numa floresta tropical na 

Costa Rica, Patrick et al. (2012) verificaram resultados convergentes com Feener 

& Schupp (1998) em relação aos fatores abióticos, onde a insolação e a 

temperatura diferiram significativamente entre clareira e mata adjacente. 

Entretanto, surpreendentemente, ambos os estudos não encontraram diferenças 

significativas entre assembléias de formigas de clareira natural e mata 

adjacente.  
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A qualidade e microclima da serrapilheira afeta a comunidade de insetos 

(Schowalter & Lowman, 1999). A maior espessura de serrapilheira nas formações 

de mata disponibiliza recursos e favorece a manutenção da umidade, variável 

que afeta positivamente a abundância de formigas (Levings & Windsor, 1994). 

Estudos revelaram a relação da espessura da serrapilheira com a composição em 

espécies (Carvalho & Vasconcelos, 1999) e riqueza de formigas (Matos et al., 

1994; Leal, 2003). Embora, num sistema agroflorestal (cacaual), estranhamente, 

não foi identificada está associação entre a espessura de serrapilheira e a riqueza 

em espécies de formigas (Delabie & Fowler, 1995). Os autores atribuíram esta 

falta de associação à relativamente alta mobilidade das colônias em florestas 

tropicais. Não discordamos desta explicação, mas, ratificamos que a espessura 

da serrapilheira está associada à umidade deste micro-habitat, variável 

ambiental que têm estreita relação com as atividades de forrageio e distribuição 

dos ninhos (Levings, 1983; Hölldobler & Wilson, 1990), com a abundância das 

formigas (Levings & Windsor, 1994) e densidade dos ninhos (Kaspari, 1996). A 

umidade mais alta na mata tem influência positiva na assembléia de formigas 

(Kaspari & Weiser, 2000). A maior oferta de troncos e galhos caídos no interior 

das clareiras em relação à mata adjacente fornece sítios importantes para 

nidificação e obtenção de alimentos para as formigas (Carvalho & Vasconcelos, 

1999).  Em remanescentes de floresta atlântica um número restrito de formigas 

utilizam grandes troncos para nidificar (Delabie et al., 1997).  No entanto, numa 

floresta na Costa Rica, a densidade de galhos colonizados por formigas é 

bastante elevada (Byrne, 1994). Em nosso estudo o volume de madeira foi 

representado em grande parte por galhos, o que reitera a importância destes 

recursos na diferença observada das formigas entre as três formações. As 

clareiras e bordas apresentaram uma maior densidade de herbácea, que tem 

associação positiva com a riqueza de formigas (Corrêa et al. 2006). Além de quê, 
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estas herbáceas oferecem folhas jovens, que, em florestas tropicais, são 

altamente comestíveis para insetos herbívoros (Coley, 1983, Schowalter & 

Lowman, 1999). Ademais, em florestas tropicais, existe uma maior oferta de 

frutos nas clareiras em relação à mata adjacente (Levey, 1988). A maior oferta 

de frutos e folhas jovens atraem insetos herbívoros, que servem como recursos 

para as formigas (Feener & Schupp, 1998).  Em suma, as clareiras, matas e 

bordas possuem estrutura de habitat diferenciado, constituído por variáveis de 

microclima e micro-habitat que possuem associações positivas ou negativas com 

as formigas, e assim, abrigam assembléias distintas. 

Um estudo realizado numa floresta tropical na Índia verificou que a riqueza 

em espécies de formigas diferiu significativamente entre clareira e mata 

adjacente (Basu, 1997), resultado oposto aos de Feener & Schupp (1998) e 

Patrick et al., (2012). Embora Basu (1997) não tenha mensurado 

sistematicamente as variáveis de microclima e micro-habitat, tomando conta de 

observações realizadas em campo, o autor atribuiu a diferença entre as duas 

formações, à luminosidade elevada e instabilidade térmica nas clareiras, e à 

maior espessura da serrapilheira nas áreas de mata adjacente. Nossos resultados 

concernentes a assembléia de formigas corroboram Basu (1997). Assim como, 

concordamos com as explicações de Feener & Schupp (1998) Patrick et al. 

(2012) de que as alterações microclimáticas promovem alterações na assembléia 

de formigas nas clareiras naturais. Acreditamos que a técnica de coletas aplicada 

por Feener & Schupp (1998) - o pitfall trap, pode ter obliterado as diferenças 

entre as assembléias de formigas de clareiras e mata adjacente. O Pitfall tende a 

capturar as espécies ativas da superfície. Além de quê, a estrutura física do solo 

pode afetar a captura das formigas, e espécies podem escapar destas armadilhas 

(Bestelmeyer et al., 2000). O pitfall não é armadilha mais indicada para 

amostragem de formigas de serrapilheira (Olson 1991), especialmente para 
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comparar clareira e mata adjacente, justamente devido à proximidade de ambas, 

as clareiras estão inseridas nas mata. 

O elevado número de espécies exclusivas, assim como, a maior riqueza 

em espécies de formigas na borda, são intrigantes. Pois, é consenso que o efeito 

de borda tem implicações deletérias sobre os fragmentos florestais (Murcia, 

1995), embora ainda haja dúvida de como mensurar a extensão e ações deste 

efeito (Murcia, 1995). Recentemente estudos têm contestado a ação deletéria do 

efeito de borda sobre plantas raras (Godefroid & Koedam, 2003) e besouros 

(Molnar et al. 2001). Inferimos que a borda interna, que se forma ao longo da 

trilha principal da Mata Vila Cinco funciona como um ecótono (ver Odum, 1988), 

abrangendo características da borda e da mata adjacente. Assim, apresenta um 

habitat diversificado, de alta produtividade e adequado à colonização de formigas 

que respondem a distúrbios (Campos et al., 2007; Palladini et al., 2007). Este 

resultado inusitado, somado à falta de diferença na assembléia de formigas entre 

borda e clareira e diferença menos pronunciada na estrutura do habitat entre 

estas duas formações, sugere que as bordas internas mitigam a importância das 

clareiras. Entretanto, salientamos que as clareiras abrigam muitas espécies de 

formigas que não ocorrem na mata e na borda, e, portanto, constituem-se em 

um ambiente diferenciado para algumas formigas de serrapilheira. Assim, 

indicamos que estudos futuros devem ser direcionados a bordas internas, 

especificamente para elucidar o papel destas formações na estruturação de 

assembléias de formigas. 

 Em suma, nossos resultados convergem com os estudos para comunidades 

de plantas tropicais (Levey, 1988; Connell, 1978; Denslow, 1980; Pearson et al., 

2003) e corroboram com estudos envolvendo comunidades animais em florestas 

tropicais: aves na Costa Rica (Levey, 1988), aranhas no Nordeste Brasileiro 

(Peres et al., 2007) e formigas na Índia (Basu, 1997). Assim, atestamos que a 
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abertura de dossel altera a estrutura do habitat e promove alterações 

acentuadas nas assembléias de formigas. Portanto, defendemos que as clareiras 

naturais, mesmo pequenas, têm papel relevante na promoção da diversidade de 

formigas de serrapilheira em floresta atlântica.  Lembramos que não existe uma 

relação linear entre o tamanho da clareira e as alterações microclimáticas 

(Brown, 1993; Whitmore, 1996). Por fim, como as formigas executam funções 

essenciais no ecossistema, como a dispersão de sementes, é provável que estas 

diferenciações tenham implicações sobre outros organismos. 

 Em contraste com os resultados supracitados, a assembléia de formigas 

não diferiu ao longo do envelhecimento das clareiras, embora a estrutura do 

habitat tenha variado devido ao fechamento gradual do dossel, como já foi 

reportado (Brown, 1993, Whitmore, 1996; Dunn, 2004; Palladini et al. 2007). 

Nossos resultados corroboram um estudo recente realizado na Costa Rica, onde 

verificou-se que a assembléia de formigas não variou com o envelhecimento das 

clareiras, apesar da correlação negativa entre a insolação e a idade das clareiras 

(Patrick et al., 2012). 

A priori este resultado é intrigante, pois, outros estudos demostraram que 

as formigas têm estreita relação com a estratificação vegetal (Delabie et al., 

2007),  e com a complexidade estrutural da vegetação (Ribas et al., 2003). Além 

disso, a riqueza em espécies de formigas tem correlação positiva com a 

densidade de herbáceas (Corrêa et al., 2006). Em relação às variáveis 

microclimáticas e de micro-habitat, a luminosidade, umidade e temperatura 

afetam a atividade de forrageamento e distribuição de ninhos de formigas 

(Hölldobler & Wilson, 1990; Kaspari & Weiser, 2000), e a espessura da 

serrapilheira influencia a composição (Carvalho & Vasconcelos, 1999) e riqueza 

em espécies de formigas (Matos et al., 1994; Leal, 2003). 
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De fato, esperava-se que a assembléia de formigas diferisse ao longo do 

processo sucessional no interior das clareiras, respondendo às alterações na 

estrutura do habitat.  A literatura reporta que as clareiras naturais influenciam a 

distribuição temporal de plantas e, consequentemente, afetam os animais que 

interagem com estes organismos (Stiles, 1975; Thompson, 1980; Dunn, 2004) e 

que as formigas de serrapilheira são fortemente afetadas pelo microclima 

(Kaspari & Weiser, 2000). Entretanto o estudo de campo abrangeu apenas a fase 

inicial das clareiras - denominada fase clareira “gap phase”, que tem uma 

duração de quatro anos (Fraver et al., 1998). Esta fase é caracterizada por 

intensas alterações na estrutura da clareira, nas condições microclimáticas e na 

estrutura da comunidade de vegetal (Hubbell & Foster, 1986), e assim, fortalece 

a nossa expectativa de que a assembléia de formigas responderia ao processo 

sucessional no interior das clareiras.  

Contudo, as formigas são insetos sociais que formam colônias estáveis 

(Agosti et al., 2000; Carvalho & Vasconcelos, 2002), sendo muitas vezes 

territorialistas (Fowler et al., 1991). É comum a alta frequência de formigas anti-

herbívoros em áreas de dossel aberto e ensolaradas, como as clareiras (Schupp 

& Feener, 1991), devido à oferta de plantas em continuo crescimento. Logo, 

inferimos que as primeiras colônias que ocuparam as clareiras recém-formadas, 

estabeleceram seus ninhos, explorando os recursos destas formações, e 

impedindo o estabelecimento de novas colônias em curto prazo (< 2 anos). 

Assim, a realização de estudos compreendendo períodos mais longos, 

abrangendo as três etapas da evolução das clareiras – fase clareira, edificação e 

madura (ver Whitmore, 1990) são necessários para elucidar os mecanismos de 

ocupação e interação que afetam a dinâmica temporal das assembléias de 

formigas de serrapilheira em clareiras naturais de florestas tropicais.  
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 Em suma, mesmo as clareiras naturais pequenas, têm um papel 

importante na dinâmica espacial das assembléias de formigas em floresta 

atlântica. Porém, têm pouco efeito na dinâmica temporal destes organismos, 

pelo menos na fase inicial das clareiras (menos de dois anos).  

 

 

ASSEMBLÉIA DE ARANHAS: A formação das clareiras naturais 

desencadeou mudanças significativas na assembléia de aranhas em relação à 

mata adjacente. Esta diferenciação foi observada na estrutura do habitat e, 

assim, atestamos a associação da assembléia de aranhas com as variáveis de 

microclima e micro-habitat, já reportada em outros estudos. A estrutura do 

habitat influencia a composição e/ou a riqueza em espécies de assembléias de 

aranhas (Uetz, 1991; Santos, 1999; Seyfulina, 2005; Peres et al. 2007;  Benati 

et. al, 2010;  Benati et. al., 2011). As marcantes alterações que a abertura do 

dossel imprime na luminosidade, umidade e temperatura no interior das clareiras 

naturais, afetam a distribuição e densidade populacional das aranhas que têm 

estreitas associações com os estes fatores ambientais (Huhta, 1971; Dondale & 

Binns, 1977; Rypstra, 1986; Downie et al., 1999; Samu et al., 1999; Peres et 

al., 2007). Mudança na densidade da vegetação também promove alterações na 

riqueza e diversidade de aranhas (Gunnarsson, 1990; Halaj et al., 1998). 

A maior heterogeneidade do habitat favorece a ocorrência de aranhas 

tecedeiras, pois esta qualidade eleva a oferta de suporte e abrigos para o 

estabelecimento das espécies (Simó et al., 2011).  As famílias tecedeiras 

Araneidae, Tetragnathidae e Linyphiidae também revelam forte dependência da 

umidade relativa do ar (Gillespie, 1987). Estas três famílias representaram mais 

de 20% das aranhas coletadas, e Araneidae foi a família com maior riqueza em 

espécies. Apresentaram abundância similar nas três formações (clareira, mata e 
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borda), porém, a mata abrigou um elevado número de espécies exclusivas 

destas famílias, quatro vezes maior que a clareira e oitos vezes maior que a 

borda. A predominância de espécies tecedeiras exclusivas na mata está 

relacionada às condições microclimáticas mais estáveis, e é uma consequência 

da baixa luminosidade promovida pelo dossel fechado. Sem dúvida, em clareiras 

naturais, a luminosidade é a principal variável que controla as demais variáveis 

microclimáticas, e, que distingue as clareiras das matas adjacentes (Whitmore, 

1996). Outro estudo no Nordeste brasileiro comparando clareira e mata 

adjacente, também mostrou que aranhas tecedeiras exibiram preferência pelas 

formações de mata (Peres et al., 2007).  

A alta abundância de aranhas da família Ctenidae pode ser explicada em 

parte pela facilidade de serem visualizadas e coletadas devido à intensidade do 

brilho nos olhos e grande tamanho (Rego, 2003; observação pessoal). Estas 

aranhas não tecem teias, e muitas espécies do gênero Ctenus forrageiam 

ativamente sobre a serrapilheira e na vegetação (Höfer et al., 1994). Inclusive 

usam a vegetação para realizar a ecdise (observação pessoal). A maior 

abundância destas aranhas na formação de mata está associada a menor oferta 

de troncos caídos (Rego, 2003) e umidade mais elevada (Gasnier & Höfer, 

2001).  

As diferenças na estrutura da serrapilheira e na cobertura de herbáceas 

entre as três formações também explicam as diferenças encontradas nas 

assembléias de aranhas entre as três formações. A riqueza da vegetação 

influencia positivamente a abundância de aranhas tecedeiras (Baldissera & 

Fonseca, 2004), assim como, a densidade vegetal afeta a riqueza e diversidade 

de aranhas (Gunnarsson, 1990; Halaj et al., 1998). A heterogeneidade do 

habitat pode afetar a riqueza em espécies de aranhas e favorecer a ocorrência de 

aranhas tecedeiras (Simó et al., 2011). A complexidade da serrapilheira afeta as 
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assembléias de aranhas (Uetz, 1976, Benati et al., 2011). Um estudo realizado 

numa floresta decídua revelou que as aranhas têm distribuição estratificada na 

serrapilheira (Wagner et al., 2003). Assim, uma maior espessura de serrapilheira 

nas formações de mata disponibiliza maior oferta de refúgios e de presas para as 

aranhas (Uetz, 1976; Bultman & Uetz, 1984), favorece a distribuição vertical 

(Wagner et al., 2003), e, assim, pode reduzir a competição. Além disso, a maior 

espessura da serrapilheira reduz a amplitude térmica e aumenta a umidade 

(Gonzalez & Zou, 1999), criando condições microclimáticas que afetam 

positivamente a assembléia de aranhas (Huhta, 1971).  

Em contrapartida a maior luminosidade nas clareiras e bordas promove a 

maior cobertura de herbáceas, contribuindo para o aumento de herbívoros 

(Harrison, 1987), presas importantes para as aranhas que forrageiam na 

folhagem (Wise, 1993). Além de quê, a maior cobertura de vegetação herbácea 

e galhos caídos nas clareiras e bordas oferece suporte adequado para a fixação 

das teias (Coyle, 1981).  

Logo, as clareiras, matas e bordas, possuem estrutura de habitat 

diferenciado, por variáveis de microclima e micro-habitat que possuem 

associações positivas ou negativas com as aranhas, e por isso, abrigam 

assembléias distintas. 

Nossos resultados corroboram um estudo realizado numa remanescente de 

mata atlântica no Nordeste brasileiro, que verificou que as clareiras naturais 

influenciam a distribuição de aranhas (Peres et al., 2007). Assim, convergem 

com estudos para comunidades de plantas tropicais (Levey, 1988; Connell, 

1978; Denslow, 1980; Pearson et al., 2003) e corroboram estudos envolvendo 

comunidades animais em florestas tropicais: aves na Costa Rica (Levey, 1988), 

formigas na Índia (Basu, 1997) e aranhas no Nordeste brasileiro (Peres et al., 

2007). Assim, atestamos que a abertura de dossel altera a estrutura do habitat e 
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promove alterações acentuadas nas assembléias de aranhas. Portanto, 

defendemos que as clareiras naturais, mesmo as pequenas, têm papel relevante 

na promoção da diversidade de aranhas em floresta atlântica.  Lembramos que 

não existe uma relação linear entre o tamanho da clareira e as alterações 

microclimáticas (Brown, 1993; Whitmore, 1996).  

As assembléias de aranhas e formigas apresentaram resultados muito 

similares em relação à diferenciação entre as clareiras, matas e bordas. A soma 

dos resultados mostra que mesmo pequenas perturbações naturais, como as 

clareiras, podem exercer forte influência na dinâmica espacial dos artrópodes 

terrestres. Assim, recomendamos a realização de estudos comparando outros 

artrópodes, sensíveis a alterações ambientais, como besouros e opiliões, no 

intuito de verificar o efeito das clareiras naturais sobre a distribuição espacial de 

artrópodes terrestres neotropicais. 

 Contudo, houve uma resposta diferente das duas assembléias em relação 

ao efeito temporal das clareiras naturais. Divergindo da assembléia de formigas, 

a composição em espécies de aranhas sofreu alterações significativas ao longo 

do envelhecimento das clareiras. A assembléia de aranhas respondeu as 

variações temporais na estrutura do habitat. Como já discutido, estudos 

revelaram associação das aranhas com a densidade da vegetação (Gunnarsson, 

1990; Halaj et al., 1998), com a serrapilheira (Huhta, 1971; Uetz, 1976, 1979; 

Höfer et al., 1996; Green, 1999; Benati et al., 2011) e heterogeneidade habitat 

(Simó et al., 2011). Ademais o estudo de campo foi realizado durante 16 meses, 

e, portanto, abrangeu apenas a fase inicial das clareiras - denominada fase 

clareira “gap phase”, que tem uma duração aproximada de quatro anos (Fraver 

et al., 1998). Esta fase é caracterizada por intensas alterações na estrutura da 

clareira, nas condições microclimáticas e na estrutura da comunidade de vegetal 

(Hubbell & Foster, 1986). Em suma, as clareiras naturais, mesmo que pequenas, 
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têm um papel determinante na dinâmica das assembléias de aranhas em floresta 

atlântica. O efeito espacial é acentuado, mas, o efeito temporal embora 

detectado neste estudo, precisa ser avaliado em estudos de longa duração (> 4 

anos). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS CAPÍTULOS I e II 

 

O zoneamento interno proposto para clareiras naturais em três zonas: 

zona de raiz, de tronco e de copa, não afeta a composição em espécies de 

formigas de serrapilheira em floresta atlântica.  Diferente do que tem sido 

observado para a colonização de plantas pioneiras. Contudo, nossos resultados 

se aplicam a pequenas clareiras naturais (40 a 80m2), que revelaram 

heterogeneidade interna baixa. Assim, está falta de respostas da assembléia de 

formigas ao zoneamento pode ser explicada pela similaridade das três zonas em 

relação a luminosidade e serrapilheira. Indicamos estudos em grandes clareiras 

naturais (> 150m2), para corroborar nosso resultado. 

A estrutura do habitat, especificamente as variáveis de microclima e 

micro-habitat, diferem entre clareiras naturais e mata adjacente.  Esta mesma 

estrutura variou significativamente ao longo da regeneração das clareiras, 

avaliadas durante 16 meses consecutivos. Assim, defendemos que mesmo 

pequenas clareiras (< 150m2) promovem o aumento da heterogeneidade de 

habitat em escala espaço-temporal. Portanto, podem exercer forte efeito sobre 

organismos animais, em especial animais sensíveis a alterações de micro-habitat 

e microclima. 

 As clareiras naturais, mesmo as pequenas (86 a 110m2), têm um papel 

importante na dinâmica espacial das assembléias de formigas de serrapilheira 

em floresta atlântica. Porém, têm pouco efeito na dinâmica temporal destes 

organismos, pelo menos na fase inicial das clareiras (menos de dois anos), 

denominada “gap phase”. 

 As clareiras naturais, mesmo as pequenas (86 a 110m2), têm um papel 

determinante na dinâmica das assembléias de aranhas em floresta atlântica.  O 
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efeito espacial é acentuado, mas, o efeito temporal, embora detectado neste 

estudo, ainda precisa ser avaliado em estudos de longa duração (> 4 anos). 

O efeito das clareiras naturais sobre a dinâmica espacial das assembléias 

de formigas e aranhas foi similar, e deve estar associado às condições 

diferenciadas do microclima e do micro-habitat das clareiras naturais. Assim, 

inferimos que as clareiras naturais, podem exercer influência na dinâmica 

espacial de artrópodes terrestres neotropicais. Contudo, são necessários estudos 

comparando outros artrópodes, como besouros, opiliões e lepidópteros, para 

confirmar esse efeito. 

 Em relação ao efeito temporal das clareiras naturais sobre as assembléias 

de formigas e aranhas, as respostas foram antagônicas. Este resultado pode 

estar associado ao comportamento diferenciado das duas assembléias, as 

formigas são eusocias e as aranhas solitárias. Assim, as formigas são mais fiéis 

ao habitat que as aranhas. Além disso, o efeito da sazonalidade é acentuado nas 

aranhas. Contudo, recomendamos muita ponderação.  A realização de estudos 

compreendendo períodos mais longos, abrangendo as três etapas da 

regeneração das clareiras - fase clareira, edificação e madura, deverão elucidar o 

efeito temporal das clareiras naturais sobre as assembléias de formigas e 

aranhas neotropicais.   

Por fim, na literatura científica é consenso, exceto por (Hubbell et al., 

1999; Dalling et al., 1998; entre outros). As clareiras naturais promovem a 

heterogeneidade habitat, aumentam a diversidade de espécies e tem papel 

determinante na regeneração de floretas tropicais. As assembléias de formigas e 

aranhas regulam direta ou indiretamente importantes processos ecossistêmicos. 

Portanto, este estudo contribui com subsídios para planos de manejo e 

conservação em florestas tropicais. 

 


