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Sinopse

A comunidade de Crematogaster foi investigada em relação a sua abundância,

freqüência e diversidade. As variáveis ambientais preditoras: volume de liteira, teor de

areia fina, pH e temperatura do solo foram suficientes para explicar a distribuição de

Crematogaster. Conceitos de suficiência e resolução taxonômica, rarefação e diluição

de amostras, aliados ao teste de autocorrelação de Mantel, foram utilizados para avaliar

o esforço amostrai do Protocolo de coleta de formigas de liteira do projeto TEAM-

Caxiuanã. Foi verificado que há duas possibilidades de redução do esforço. A rarefação

para todos os gêneros e inclusive Crematogaster, e a diluição para Crematogaster.
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Capítulo 1:

^  História Natural e Ecologia de Crentatogaster Lund, 1831 (Insecta: Formicidae) na
^  Estação Científica Ferreira Penna em Melgaço, PA, Brasil.

Resumo

^  As formigas estão presentes na maioria dos ecossistemas atualmente estudados, e têm

%  sido amplamente utilizadas para responder muitas questões ecológicas. Neste estudo
% verificamos a diversidade, a abundância e a freqüência do gênero Crematogaster na área da
%^  Estação Científica Ferreira Penna (ECFP) no Pará assim como a influência de variáveis
^  ambientais preditoras na comunidade de Crematogaster. Adicionalmente, acrescentamos

informações sobre a história natural das espécies coletadas. Em uma área de floresta primária

contínua, foram coletadas formigas e outros invertebrados através dos métodos de coleta tipo

Winkler e Pitfall, em 6 plotes distribuídos numa área de 33.000 ha. Em cada plote, 4

transectos de 1 km^ de lOOm foram instalados. Dez 10 sub-amostras foram coletadas por
transecto, onde três das sete espécies foram muito freqüentes e abundantes nos 240 pontos de

coleta, com registro de uma espécie nova. As espécies mais abundantes estiveram presentes

^  em ambos métodos de coleta. A comunidade de Crematogaster foi reduzida a um único eixo

por análise de ordenação (SSH-MDS), utilizando similaridade entre as parcelas. As variáveis

ambientais foram submetidas ao teste de correlação de Pearson para evitar o uso de variáveis

correlacionadas nos mesmos modelos de regressão. Foram efetuadas análises de regressão

múltipla para verificar a influência do volume de liteira, teor de areia fina, temperatura e pH

do solo. O maior volume de liteira indicou maior presença de formigas, e a redução no valor

do teor de areia fina, da temperatura e do pH do solo também condicionaram maior freqüência

de formigas no local estudado.
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Abstract

%

^  Ants are present in the majority of ecosystems that have been studied and are widely

^  used to answer many ecological questions. We studied the diversity, abundance and frequency

®  of the genera Crematogaster Lund 1831, in the "Estação Científica Ferreira Penna (ECFP)",
an ecological Station located in the Brazilian state of Pará, and the effects of the

environmental variables in the community of species of Crematogaster. In addition, we

provided information about the natural history of the sampled species. In a continuous

%  primary forest area, we sampled ants and other invertebrates in 6 plots distributed in 33,000

^  ha. Each plot was 1 km^and in each one, 4 transects of 100 m were installed. Using Winkler
and Pitfall traps, we collected 10 sub-samples in each transect. Three of the seven species

%
^  registered were very frequent and abundant in the 240 sub-samples and we had a specie that

was a new register. The most abundant species were registered in both sampling methods. We

^  reduced the Crematogaster community to a single axes using ordination analysis (SSH-MDS)
with the similarity of the parcels. We submitted the environmental variables to the Pearson's

correlation test with the aim of not using correlated variables in the same regression model.

Regression analyses were used to investigate the influence of the predicator variables. The

greatest amount of litter was positively related to higher frequency of ants, and the reduction

in percentage of sand, the temperature and of the soil pH conditioned higher ant frequency in

the studied site.
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Introdução

Nos trópicos, os invertebrados constituem aproximadamente 94% da biomassa animal

^  (Fittkau & Klinge, 1973) e vivem, em sua maioria, nas florestas (Hubbell & Foster, 1992). As
formigas (Hymenoptera: Formicidae) são de presença evidente em grande parte dos
ecossistemas terrestres (Longino et ai, 2002), exercem grande influencia nos solos (Lobry de
Bruyn, 1999), possuem ampla distribuição, alta riqueza de espécies, são relativamente fáceis

^  de identificar (Holdobler & Wilson, 1990; Alonso & Agosti, 2000) e são usadas como modelo
^  para responder a diversas questões ecológicas (Kaspari & Weiser 2000).

%  As muitas espécies de formigas que nidificam em folhas e/ou troncos caídos no chão

das florestas constróem ninhos efêmeros, que são considerados sensíveis a modificações no
habitat (Byme, 1994). O gênero Crematogaster possui distribuição bastante ampla e possui

^  colônias de tamanho muito variado, podendo estas ser grandes, no dossel de árvores na
floresta ou pequenas, reduzidas a uma simples folha morta, no solo. As colônias grandes são

%  usualmente polidômica com vários ninhos. Muitas espécies nidificam em madeira morta,
desde pequenos galhos até grandes troncos. Algumas linhagens de formigas possuem
interação com espécies de plantas na região Amazônica. Muitas espécies fazem ninhos com
material processado de fibras de plantas, formando os chamados "ninhos de cartão". Este tipo

^  de ninho é utilizado extensivamente por muitas espécies encontradas na Costa Rica (Longino,
2003).

^  qualquer análise de biodiversidade e a adequação das medidas de
«

^  conservação depende da qualidade dos dados básicos, que são principalmente os taxonômicos

(Valdecasas & Camacho, 2003). Usher (1988) recomenda que 10% do tempo de qualquer
estudo ecológico em fauna do solo deve ser devotado no desenvolvimento das bases

taxonômicas de um ou mais grupos de animais da comunidade do solo. Sendo assim, neste
estudo, as formigas do gênero Crematogaster (Myrmicinae) foram tratadas com maior

detalhamento. Esse gênero foi escolhido por 1) ser comum nos dois métodos de coletadas

utilizados (Winkler e Pitfall) pelo protocolo do Programa de Ecologia, Avaliação e
Monitoramento de Florestas Tropicais (TEAM - Tropical Ecology Assesment and Monitoring
Initiative) em Caxiuanã, para formigas de liteira (ALP), do qual nosso estudo fará parte, e 2)
por ser um gênero muito comum e com distribuição ampla no ecossistemas de floresta.

Atualmente o projeto TEAM, financiado pela Fundação Gordon & Betty Moore,

trabalha com monitoramento de formigas e outros organismos em grandes escalas. A meta

principal do monitoramento é fornecer informações contínuas e relevantes para a análise do

estado da biodiversidade regional e global e suas ameaças, além de auxiliar com modos de

conservação. O objetivo primário do TEAM é de se monitorar um amplo espectro de
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indicadores de biodiversidade e detectar mudanças e tendências a partir de condições básicas
^  que reflitam flutuações normais e anormais. Isso é efetuado através da padronização da coleta

#  de dados em zonas núcleo da área protegida e também em zonas sujeitas a baixos níveis de
^  influência antrópica.

Até o momento, existem apenas alguns registros de espécies na região amazônica, mas

nenhum levantamento deste tipo foi realizado na área de estudo ou arredores. Nosso estudo é,

^  portanto, um levantamento pioneiro de acordo com as literaturas consultadas e desse modo,

#  optamos também por incluir informações adicionais da literatura sobre a história natural das

^  espécies que registramos.

Os fatores ambientais que controlam a distribuição de espécies de formiga estão

correlacionados com fatores climáticos, tipo de solo e composição da vegetação (Hõlldobler

& Wilson 1990). Em "Barro Colorado Island (BCI)", na República do Panamá, em floresta

^  tropical decídua, mudanças entre estações (seca e chuvosa) e diferença entre dois anos
^  consecutivos evidenciaram que o numero e a abundância de espécies de formiga de solo
^  tendeu a aumentar com a umidade do solo. Períodos ou locais mais úmidos apresentaram mais
^  espécies e melhor distribuição dos indivíduos entre as mesmas. O estresse por calor, medido

indiretamente por cobertura do dossel, afetou o padrão entre ou dois sítios estudados na

reserva de Barro Colorado (Levings, 1983).

A riqueza e a biomassa das formigas são enormes em ambientes de floresta levemente

quentes e abertos, estas comunidades são dominadas numericamente e funcionalmente por

Dolichoderinae (Andersen & Patel, 1994). As espécies generalistas {Crematogaster e outros

Myrmicinae) são subdominantes nestes tipos de ambiente, porém assumem comportamento

dominante em habitat levemente quentes e sombreados (Andersen, 1997). Entretanto,

umidade do solo parece ser mais diretamente correlacionada com as diferenças encontradas

entre ambientes sombreados ou não e este dado foi usado como a variável principal, mas

certamente as diferenças são oriundas da interação entre temperatura (Andersen, 1995b;

Bestelmeyer, 2000) e dissecação dos espécimes (Levings, 1983). No México, em fragmentos

florestais vizinhos a plantações de café, existe uma grande influência da qualidade do

ambiente com a presença de ninhos de formiga na liteira, sendo a cobertura do dossel a mais

r-. importante (Armbrecht & Perfecto, 2003). Em ambientes sombreados de fragmentos florestais

existe uma quantidade muito maior de formigas e ninhos quando comparado com áreas

abertas ou clareiras (Watt et ai, 2002 e Reyes-López et al., 2003). Mudanças na abundância

relativa de formigas generalistas (Crematogaster entre outros Myrmicinae) estão muitas vezes

correlacionadas com o nível de distúrbio ambiental. Gómez et al (2003) encontrou no geral

1*^
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uma clara substituição de oportunistas por generalistas por todo o gradiente de distúrbio no

^  local estudado (Noroeste Espanhol).

Nosso estudo foi efetuado numa área de floresta primária de 33 mil hectares, na

Estação Científicas Ferreira Penna (ECFP) no Município de Melgaço, Pará. As coletas foram
fSà

efetuadas como parte do Projeto TEAM Caxiuanã (protocolo de formigas de liteira, ALP).

Embasando-nos no que já tem sido inferido pelos autores acima citados, incluímos as

^  seguintes variáveis preditoras em nosso estudo: volume de liteira, granulometria, temperatura

#  e pH do solo. Desse modo, forneceremos dados de abundância, diversidade e influência

^  dessas variáveis sobre os Crematogaster aqui estudados, que poderão servir de subsidio para
#^  futuras investigações.

%  Objetivo

1. Conhecer a abundância, diversidade e freqüência da comunidade de Crematogaster

encontradas na Estação Científica Ferreira Penna em Melgaço, PA, Brasil.

^  2. Adicionar informações sobre a história natural das espécies de Crematogaster encontradas
41^ no local.

3. Verificar os efeitos das variáveis ambientais preditoras sobre a comunidade de

Crematogaster coletada com o extrator de Winkler e armadilha tipo Pitfall.

Material e Método

Área de coleta

As coletas foram realizadas numa área de floresta primária no Pará, nas parcelas do

Projeto TEAM Caxiuanã, com parte do protocolo de formigas de liteira (ALP), na estação

chuvosa (Outubro - Novembro). Estas parcelas estão localizadas na Estação Científica

Ferreira Penna (ECFP) (Fig. 1) no Município de Melgaço, Pará (1° 30' e 1° 50' latitude sul e

51° 15' a 51° 45' longitude leste). A estação tem uma extensão aproximada de 33.000 ha e

forma parte da Floresta Nacional de Caxiuanã (Lacruz, 1996).



Figura 1. Localização da Estação Cientifica e demarcação dos jííot^^
Legenda: 1 -Sede física da Estação Científica Ferreira Penna (ECFP), 2- Plotes.

O relevo é plano a suavemente ondulado. Os solos predominantes são os Latossolos

Amarelos, com variedades de Latossolo Amarelo Distrófico com textura média, Latossolo

Amarelo Distrófico com textura argilosa e solos concrecionários lateríticos indiscriminados

distróficos e textura indiscriminada. São bem drenados, de estrutura maciça e baixa fertilidade

natural (RADAMBRASIL, 1974). Nas porções mais baixas ocorrem também Planossolo e

Glei Pouco Húmico (Kem & Costa, 1994).

Na Floresta Nacional (ECFP), foram implantas seis áreas de coleta, denominadas de

plote. Cada plote possui 1 km^ previamente dividido em quatro quadrantes com 25 subáreas

cada (Fig 2). Desta forma cada plote possui 100 subáreas (lOOm x 100 m).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H  1000 m. M
Figura 2. Sistema de trilhas e do posicionamento dos transectos (linhas pontilhadas) dentro de cada Plote na Estação
Científica Ferreira Penna (ECFP).
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Método de coleta e delineamento experimental

Utilizei dois métodos de coleta: armadilhas tipo Pitfall e extrator de Winkler. Segundo

o protocolo de Bestelmeyer et ai. (2000), armadilhas do tipo Pitfall (Fig. 3) são recipientes

colocados ao nível da superfície do solo. Insetos que estão em atividade na superfície caem na

armadilha, morrem e são preservados no liquido coletor (solução de álcool 70%). No Winkler

(Fig. 4) toda a liteira demarcada por um quadrado de Im^, é recolhida para o centro e

colocada dentro da peneira para mobilizar as formigas através do distúrbio causado na liteira

para que estas caiam dentro do recipiente coletor. Este método é apropriado para usar em

ambientes de floresta, onde muitas espécies de formigas habitam a liteira (Bestelmeyer et al.

2000).

9,3 cm,

Solo

Figura 3. Armadilha Pitfall colocada no solo.

(a)

Cadarço

Aro de metal com 30 cm de

diâmetro e manopla.
\ 27 cm

Aro de metal com 30 cm de

diâmetro, manopla e tela de
1 cm'.

► Tecido de Algodão/Canvas

Aro de metal com
13 cm de diâmetro

41 cm

Tecido de Algodão

•4-27 cm

Figura 4: Peneira (a) e extrator de Winkler (b).

Demarquei em conjunto com a equipe responsável pela coleta de formigas do projeto
TEAM transectos de 100 m, em linha reta, com o uso de uma trena e uma bússola para
orientar a direção desejada. Para a realização da amostragem, a cada 10 m, demarquei 10
pontos. Como cada plote possui 4 transectos e coletei em 6 plotes, isto forneceu um total de

240 pontos de coleta para cada armadilha. Em cada ponto do transecto, delimitei Im^ de
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liteira (incluindo troncos caídos, raízes, etc) com um quadrado padrão. Toda a liteira foi

^  agrupada no centro do quadrado com uma pá, e depois colocada na peneira de Winkler para
^  posteriormente ser agitada, com a finalidade de separar os invertebrados da liteira. Durante a

agitação, o folhiço foi revirado várias vezes. Depois de transportado para o laboratório,

acondicionei esse material no extrator de Winkler por 48 horas. Preso ao extrator de Winkler,

coloquei um recipiente com álcool diluído a 70%. Em seguida, recolhi o conteúdo do

recipiente em um frasco com tampa, com identificação para posterior identificação dos

%  invertebrados.

^  Em cada ponto de coleta, coloquei copos plásticos ao nível do solo para armadilha do
#  . . . .^  tipo Pitfall distanciados alguns centímetros da área de Im^, com solução de álcool 70% e
•í#
^  detergente para quebrar a tensão superficial da solução. Adicionei uma cobertura plástica de

diâmetro pouco maior que a abertura do copo para amenizar efeito deletério das intempéries.

Recolhi o material do Pitfall após 48 horas, para serem acondicionados em recipientes

plásticos com tampa e levados para laboratório para identificação dos invertebrados.

^  Identificação do Material Coletado

A identificação das formigas ao nível de gênero foi efetuada em conjunto com Carlos

^  Alberto R. Moura estudante de mestrado da Coordenação de Pesquisas em Ecologia (CPEc),
INPA.

As formigas do gênero Crematogaster são relativamente fáceis de identificar devido a

<itias características conspícuas que as separam de outros gêneros: Formato do gáster

(cordiforme) e forma de inserção do gáster no pecíolo. As formigas foram identificadas com

utilização de chave entomológica: "The Crematogaster sp. of Costa Rica" (Longino, 2003).

Confirmamos as identificações das espécies através de comparações com material

identificado nas Coleções de Invertebrados do MPEG e do INPA e também com a ajuda do

especialista, Dr. John T. Longino. O material coletado ficará acondicionado como testemunho

biológico nas coleções de invertebrados do MPEG e do INPA.

Tratamento estatístico dos dados

Fiz as análises com base na casta de operários, visto que as operárias indicam o

estabelecimento de colônia (Longino et al, 2002). Utilizei dados de incidência

(presença/ausência) devido a diversos fatores, entre eles o uso do forrageio em massa e a

distribuição dos ninhos na liteira (Hõlldobler & Wilson, 1990; Levings & Franks, 1982;

Soares et al^ 2001; Longino et al., 2002). Dividi o número de ocorrência de espécies pelo

número de amostras coletadas, obtendo assim a abundância relativa. Analisei os dados em



©  ̂^  separado para cada tipo de armadilha, utilizando os programas SYSTAT 10.2 (Wilkinson,
Q  1990) e no PATN (Belbin, 1992).

©  Para responder o terceiro objetivo (relação entre a comunidade de formigas e variáveis

®  ambientais), sendo a variável dependente uma comunidade, logo multidimensional, efetuei as
®  análises de ordenação usando o método de "Escalonamento Multidimensional não Híbrido -
W^  (SSH-MDS)" com o programa PATN (Belbin, 1992). Utilizei a similaridade entre as parcelas
^  para reduzir os padrões da comunidade formigas a uma dimensão (um eixo), devido ao

©  numero reduzido de espécies (7). Usei o índice de associação de Bray-Curtis, que é chamado

de Czekanowski quando os dados utilizados são de presença/ausência, por ser efetivo na
#_  detecção de gradientes ecológicos (Minchin, 1987).

^  As variáveis ambientais foram submetidas ao teste de correlação de Pearson,

utilizando a correção de Bonferroni para não utilizar variáveis correlacionadas em um mesmo

^  modelo de regressão múltipla. Considerei significativos os valores que atendiam os seguintes
A  2parâmetros: r > 0,3; p < 0,05. Após este procedimento realizei a análise de regressão múltipla

_  para relacionar o eixo(s) resultante(s) da ordenação com as variáveis independentes. A análise

de regressão múltipla foi feita com o programa SYSTAT versão 10.2, para verificar qual fator

ou quais fatores contribuem para explicar os padrões observados nas espécies de

^  Crematogaster. Fiz gráfico com as parciais da regressão múltipla para mostrar a relação
positiva ou negativa entre a comunidade e as variáveis ambientais.
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®  Resultado

^  Diversidade e abundância de Crematogaster

®  No período de Outubro à Novembro de 2003, na Estação Científicas Ferreira Penna
^  (ECFP) no Município de Melgaço, Pará, houve o registro de sete espécies do gênero
^  Crematogaster,

m

%  Hymenoptera

%  FORMICIDAE

Myrmicinae

^  Crematogaster huná,, \%3\

C. Mayr, 1878

^  C. flavosnesitiva Longino, 2003

^  C levior Longino, 2003
C. mgrppz/oía Mayr, 1870n

C. sotobosque Longino, 2003

C. tenuicula Forel, 1904

n  CJTL017*

m,

m

m

Coletamos 5.550 espécimes de sete espécies nos 240 pontos de coleta utilizando os

dois métodos de coleta, sendo que 88% foi proveniente das coletas com o extrator de Winkler.

Três espécies foram mais abundantes nos dois métodos de coleta: C. tenuicula, C. levior e C

sotobosque (Tab. 1).

* Espécie nova sendo descrita pelo especialista Jonh Longino.
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Tabela 1, Abundância total e relativa das espécies de Crematogaster registradas em 6 plotes (n = 240), na. Estação Científica
Ferreira Penna (ECFP).

Espécies Winkler % Pitfall % Total %

C. tenuicula 2648 54.29 421 62.56 3069 55.3

C. levior 1579 32.38 217 32.24 1796 32.36

C. sotobosque 441 9.04 14 2.08 455 8.2

C. flavosensitiva 120 2.46 5 0.74 125 2.25

C. brasiliensis 76 1.56 9 1.34 85 1.53

C. JTL 017 13 0.27 0 0 13 0.23

C. nigropilosa 0 0 7 1.04 7 0.13

Total 4877 673 5550

As sete espécies foram presentes em ambos os métodos de coleta. A freqüência nos

240 pontos de coleta por espécies coletadas mostra que no método do Winkler, as espécies

são mais freqüentes quando comparada com Pitfall (Fig. 5).

Há um padrão muito similar para as cinco espécies mais freqüentes (Fig. 5). No Pitfall

há uma troca entre a posição da primeira espécie mais freqüente e a segunda mais freqüente

quando tomamos o extrator Winkler como referência. A diferença da abundância relativa

(Tab. 3) entre os métodos de coleta é muito pequena, sendo o gênero Crematogaster bem

representado em ambas armadilhas, comparado com os outros 49 gêneros registrados.

Espécies

C. tenuicula

C. sotobosque

C. nigropilosa

C. limata

C. levior

C. flavosensitiva

C. brasiliensis

C. JTL017

O  10 20 30 40 50 60 70
Freqüência nos métodos de coleta

H Winkler

■ Pitfall

Figura 5. Freqüência das espécies de Crematogaster no Pitfall e no Winkler em 6 plotes (n = 240 para cada tipo de método de
coleta), na. Estação Científica Ferreira Penna (ECFP).
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Tabela 2. Abundância relativa dos gêneros de Formicidae coletados por Winkier e Pitfall (n = 240 para cada método de
coleta) na Estação Cientifica Ferreira Penna (ECFP).

Abundância relativa (%)

WINKLERGÊNERO PITFALL

Acromyrmex 0,017 0,013

Acropyga 0,008 0,038

Anochetus 0,021 0,038

Apterostigma 0,013 0,021

Azteca 0,008 -

Basiceros 0,004 0,004

Blepharidata 0,021 0,117

Brachymyrmex 0,042 0,113

Camponotus 0,079 0,083

Carebara 0,008 0,063

Cephalotes 0,013 0,017

Cerapachys 0,004 -

Cremaíogasier 0,488 0,492

Cyphomyrmex 0,092 0,225

Dinoponera 0,046 -

Discothyrea
- 0,071

Dolichoderus 0,008 0,025

Ectatomma 0,400 0,021

Gigantiops 0,008 -

Gnamptogenys 0,300 0,129

Hylomyrma 0,038 0,108

Hypopomra 0,063 0,525

Labidus 0,067 0,004

Lachnomyrmex
- 0,008

Leptogenys 0,008 -

Leptothorax 0,142 0,133

Megalon^rmex 0,004 0,033

Mycocepurus 0,004 0,021

Myrmicocripta 0,017 0,042

Nomamyrmex 0,004 -

Octostruma 0,038 0,204

Odonlomachus 0,071 0,104

Oligomyrmex 0,013 0,058

Pachycondyla 0,283 0,096

Paedalgus
- 0,008

Paratrechina 0,125 0,292

Pheidole 0,850 0,646

Plathytyrea 0,004 -

Pseudomyrmex 0,008 0,017

Pyramica 0,113 0,413

Rogéria 0,013 0,125

Rophalotryx
- 0,004

Sericomyrmex 0,013 0,017

Solenopsis 0,571 0,771

Strumigenys 0,083 0,688

Thaumatomyrmex
-

0,004

Trachymyrmex 0,121 0,004

Typhlomyrmex
- 0,221

Wasmannia 0.033 0,092



^  História Natural das espécies registradas na Estação Científica Ferreira Penna (ECFP).

s
^  Crematogaster brasiliensis Mayr, 1878

$  Essa espécie é encontrada na Bolívia, Nicarágua, até a Amazônia brasileira (Longino,
2003), e já possui registro de ocorrência no estado do Pará (Brandão, 1991; Kempf, 1972). As
características para a identificação são as longas setas flexíveis na face e mesossoma, e um

g  processo antero-ventral no pecíolo e pós pecíolo (Longino, 2003). As operárias são
normalmente monomórficas, mas na América do Sul podem apresentar muitos graus de
polimorfismo (Longino, 2003). Muitos espécimes coletados na Amazônia brasileira são

^  fortemente polimórficos. Porém nas coletas deste estudo, não foi verificada a presença de
^  polimorfismo entre os indivíduos. Outra variação morfológica ocorre na forma do pecíolo, na
^  América Central o pecíolo em vista lateral é relativamente alongado, ficando mais curto nos

espécimes da América do Sul (Longino, 2003).

As espécies do complexo limata (C. brasiliensis, C. carinata, C. limata e C. tenuicula)
^  são difíceis de separar. Elas diferenciam primariamente pela natureza do processo ventral do
^  pecíolo e pós-pecíolo. Crematogaster brasiliensis possui um processo conspícuo em ambos

pecíolo e pós-pecíolo. Crematogaster limata e C. carinata, não possuem processo no pós-
pecíolo. Na Costa Rica, C. brasiliensis e C. tenuicula são relativamente distintas porque C.
tenuicula não possui processo ventral no pecíolo e tem o pecíolo elevado e mais triangular
quando visto lateralmente. Estas duas espécies convergem e tomam-se mais difíceis de serem

m  separadas na América do Sul, principalmente nas espécies amazônicas como constatado neste

i^í estudo. C brasiliensis pode ser confundida com C. foliocrypta, porém foliocrypta tem mais
pilosidade decumbente do que ereta na tíbia (Longino, 2003).

Esta espécie prefere terras mais baixas e úmidas em detrimento de ambientes mais

quentes. Ocorre tanto em florestas primárias como em florestas secundárias. A abundância é

relativamente alta, porém outras espécies, C. limata e C. carinata, do mesmo grupo {limata)
são bem mais abundantes (Longino, 2003). As operárias podem ser encontradas durante o dia

e a noite forrageando. São onívoros generalistas, procuram por proteínas ou carboidratos e

usualmente visitam nectários extraflorais (Longino, 2003). A nidificação ocorre em cavidades

de troncos, com fireqüencia, em galhos mortos na vegetação mais baixa. Podem também ser

encontradas em plantas mirmecofitas como Cordia nodosa, porém estes ninhos aparecem

como oportunismo, não como preferência (Longino, 2003).

.i».
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Crematogasterflavosensitiva Longino, 2003

^  Essa espécie é encontrada no Panamá, Venezuela e Amazônia brasileira. Esta espécie

®  foi coletada numerosas vezes na ilha Barro Colorado, no Panamá. Porém estava identificada
como C. flavomicrops, C. minutíssima, C. monteverdensis, C. sumichrasti e C. wardi

(Longino, 2003). Neste estudo efetuamos o primeiro registro desta espécie para o Estado do

Pará na ECFP.

As características mais importantes para sua identificação são a presença de uma ou

duas setas longas e flexíveis no último par de tíbias, muito maior que a pilosidade sub-erecta,

e espinhos propodeais posteriormente direcionados (Longino, 2003). Ocorre em local de

^  terras mais baixas até florestas úmidas. Poucas vezes coletadas na Costa Rica, com amostras

%  de Winkler ou com iscas na liteira ou próximas. O tipo desta espécie é oriundo de um ninho

^  em um fruto em decomposição que estava sobre a liteira (Longino, 2003). No presente estudo,
esta espécie foi pouco freqüente em amostras de Winkler, aparecendo apenas 8 vezes em 240

amostras com um total de 120 indivíduos. Ao contrário das realizadas na Costa Rica, essa

espécie também foi capturada em Caxiuanã com armadilhas Pitfall, onde apareceu duas vezes

^  em 240 amostras com um total de 5 indivíduos.

Crematogasternigropilosa Mayr, 1870

^  Esta espécie encontra-se distribuída da Nicarágua até Bolívia, e no Brasil, onde é

registrada aqui pela primeira vez para o Estado do Pará e para ECFP.

Esta espécie é identificada pela combinação de duas características, a presença de

espinhos propodeais longos e divergentes e pilosidade aderente nas tíbias (Longino, 2003).

Ocorre em uma ampla variedade de ambientes e elevações excetuando área extremamente

secas e é muito comum em florestas úmidas de elevação baixa até média. Pode ser achada em

micro ambientes úmidos, em áreas sazonalmente secas. Embora mais abundante em áreas de

baixa e média elevação, pode ocorrer em altas elevações onde virtualmente outras espécies de

formigas não foram encontradas (Longino, 2003). As operárias podem ser encontradas

durante o dia e a noite. Aparecem em nectários extra florais e podem ser capturadas com iscas

de sardinha postas no chão.Os ninhos de nigropilosa são freqüentemente encontrados em

madeiras mortas ou pequenas rachaduras em troncos de árvores, podem usualmente estar no

chão ou poucos metros do chão da floresta em áreas sombreadas. Estes ninhos contêm uma

variação na população de operárias que vai desde poucas dezenas até aproximadamente

trezentos indivíduos. A presença de ergatóide é muito comum. Normalmente os ninhos têm

alguma variação em suas estruturas reprodutivas, em alguns casos, encontra-se uma
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^  população de operárias, imaturos e uma rainha. Outros têm uma colônia de rainhas somadas a

um ou mais ergatóides (Longino, 2003). Os ninhos podem não ter rainhas, possuindo apenas

^  operárias, imaturos e um ou mais ergatóide. Estes ninhos sem rainha aparecem como único na

vizinhança, sem indicação de ser parte de um ninho polidômico (Longino, 2003). Nesse

estudo, essa foi uma espécie pouco coletada, com registro de apenas 7 espécimes capturados

com armadilha tipo Pitfall. Nenhum representante da casta reprodutiva foi coletado.

#  Crematogaster sotobosque Longino, 2003

Está distribuída do sul da Costa Rica até a Amazônia brasileira e Peru. Neste estudo,

fazemos o primeiro registro da espécie para o Estado do Pará e para a ECFP em Caxiuanã.

A combinação de corpo altamente polido, com setas de coloração âmbar, e pilosidade

%  sub edita nas tíbias identifica esta espécie. Algumas vezes, parece ser uma versão reduzida de

nigropilosa, porém com ou espinhos propodeais nitidamente reduzidos (Longino, 2003).

C. sotobosque ocorre em ambientes de florestas úmidas em baixas ou médias

elevações. As operárias são freqüentemente coletadas em amostras de liteira extraídas com

Winkler, e ocasionalmente algumas rainhas sem asas (Longino, 2003). Esse fato foi

confirmado nesse estudo, onde houve o registro de 441 operárias e de 03 rainhas sem asas.

As operárias forrageiam na vegetação baixa, normalmente durante o dia, em locais

sombreados. São normalmente solitárias e dispersas na vegetação. Iscas de açúcar e

^  mosquitos mortos atraem as operárias, porém nunca foi relatada uma grande agregação

m  (Longino, 2003).

%
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Crematogaster tenuicula Forel, 1904

Essa espécie já foi encontrada na Bolívia, Costa Rica até a Amazônia brasileira. Nesse

é feito o primeiro registro para o Estado do Pará e para a Estação Científica Ferreira Penna.

^  A morfologia é muito próxima da uniformidade ao longo de sua distribuição

geográfica. É muito similar a C. brasiliensis. Na Costa Rica, as duas espécies são facilmente

distinguíveis, porque na C. brasiliensis o pecíolo em vista lateral é alongado, quase linear e

com o processo antero-ventral. Já na C. tenuicula, o pecíolo é mais curto e mais triangular,

sem o processo antero-ventral. Entretanto, na América do Sul, o pecíolo da C. brasiliensis

tomou-se mais curto, e o pecíolo da C tenuicula desenvolveu um pequeno processo

(Longino, 2003). Devido a essa grande semelhança, houve dificuldade para a separar as duas

espécies nesse trabalho, onde C. tenuicula foi à espécie mais abundante com 2.648 espécimes

coletados.

líi»

■r»
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Essa espécie ocorre em ambientes úmidos, como florestas primárias ou secundárias. É

^  muito comum verificar operárias solitárias forrageando na vegetação baixa, visitando

nectários extra florais e escarificando pequenos artrópodes (Longino, 2003), fato esse

observado também em Caxiuanã, Segundo Longino (2003), podem ser atraídas com iscas de

insetos mortos ou solução de açúcar. As operárias são encontradas dia e noite. Muitas

observações sugerem uma estrutura de ninho polidômico não muito definida, com segregação

^  espacial de operárias, reprodutores e imaturos em várias idades e castas.

%

Crematogaster levior Longino, 2003

Este estudo relata o primeiro registro desta espécie para o Estado do Pará e para a

ECFP. E uma espécie da América do Sul muito similar a C. carinata (Longino, 2003) e muito

%  fácil de confundir com C. limata.

^  C. levior e C. carinata são muito difíceis de separar utilizando apenas caracteres

morfológicos. A primeira é parabiótica, associada à outra espécie de formiga, Camponotus

femoratus (Fabricius). Crematogaster levior e Camponotus femoratus co habitam "jardins de

formigas" em toda Amazônia na América do Sul. Todos os espécimes oriundos de "jardins

de formiga" possuem o pronoto completamente liso e brilhante (Longino, 2003). Longino

^  (2003) relata que identifica como C. carinata todos os espécimes que possuem algum tipo de
carenas ou estrias longitudinais no pronoto. Porém, apenas em caracteres morfológicos temos

uma variação de formas de carenas de fortes até suaves ou presença de estrias, chegando a um

pronoto completamente liso, como o de C. levior. Crematogaster levior é poligênica e

polidômica como algumas populações de Crematogaster carinata. C. levior é sempre

parabiótica de Camponotus femoratus, e C. carinata é parabiótica facultativa de outras

formigas grandes dos gêneros Dolichoderus e Odontomachus (Longino, 2003).

C. levior foi à espécie mais freqüente e abundante neste estudo, sendo bastante comuns
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em ambos os métodos de coleta empregados.

Comportamento da comunidade de formigas do gênero Crematogaster em relação às

^» variáveis ambientais

^  Após a análise de correlação (Apêndice I), que mostrou quais as variáveis

independentes (Tab. 3) que estavam correlacionadas (abertura de dossel, teor de silte e argila,

umidade e temperatura do ar, teor de P, K, Na, Ca, Ca/Mg, e Al), fizemos análise de regressão

múltipla com um eixo agrupando todas as espécies de Crematogaster como variável
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dependente e as variáveis preditoras que selecionamos (volume de liteira, teor de areia fina,

temperatura e pH do solo).

%

^  Tabela 3. Variáveis independentes, médias e amplitude das variáveis ambientais na área de estudo. Em negrito estão as

variáveis selecionadas para as análises de regressão múltipla.
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Para a comunidade de Crematogaster coletada no Winkler, houve relação

/Oi» significativa com as variáveis ambientais (P <0,001 e r^ = 0,109; Apêndice II e Fig. 6). O

valor de P parcial foi (< 0,01) para todas as variáveis. A análise foi repetida sem os valores de

^  "outliers" e permaneceu com os valores semelhantes, indicando que os "outliers" não estavam

influenciando o comportamento geral das espécies. Para a comunidade de Crematogaster

coletada em armadilha tipo Pitfall não houve resultado significativo (r^ = 0,007 e P = 0,786;

Apêndice II).

Variáveis Média Variação

Temperatura do Solo 25,9 25,0 - 26,4
Volume de Liteira 8.9 3,0-15,5
Tem. Orvaiho 26,2 24,6-28,1
Temperatura do Ar 28.3 26,4 - 30,6
Umidade do Ar 90,0 79,0 - 96,0
Areia Grossa 316,4 20,0 - 700,0
Areia Fina 162,9 10,0-340,0
Silte 168,4 70,0 - 430,0
Argila 348,8 0,0 - 860,0

pH 4.0 3.4-5,3
P 2.9 1,0-8,0

K 26,3 12,0-58,0

Na 22,9 8,0-289,0
Ca + Mg 1.0 0.3-1,3
Al 1.9 0,2 - 3,9

Abertura do Dossel 19,5 3,6 - 26,5
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Figura 6. Gráficos das parciais de regressão múltipla para o gênero Crematogaster no extrator de Winkler, = 0,109; P
0,001; n = 240.

Como existem algumas espécies de Crematogaster como, por exemplo, C. tenuicula
que tem uma área de forrageio superior a dez metros (intervalos entre os pontos coletados),
fizemos novamente a análise considerando os transectos como unidades amostrais (n= 24) e
utilizando o material obtido com extrator de Winkler. Não houve correlação significativa com
nenhuma das variáveis ambientais escolhidas (r^= 0,134 e P= 0,578). A análise foi repetida
sem os valores de "outliers". Dessa vez houve correlações significativas com as variáveis

ambientais, indicando que os "outliers", neste caso, estavam influenciando o comportamento
geral das espécies (r^= 0,483 e P= 0,025; Fig. 7; Apêndice III). Dentre as variáveis ambientais
escolhidas, houve correlação positiva com o volume de liteira (P= 0,019; Fig. 7; Apêndice
III).



Q

Q

Q

e

%

%

%

%

%

%

m

%

m

%

m

m

m

m

m

%

rO».

4»
I

/^»

AT»

19

1.0

Q5

QO

-0.5

-1.0

1

d^o

1

0

1

O

o

o  s
o O° o
o

o

o o

< 1

-01 00 01

Tenrperatura do Sdo (Fferdal)
02

-1.0
-02 -01 00 01 02 03

VtiixTB de Uteira (Pardal)

-20 -10 O 10 20 X 40

pHdoSdo(Rardd)
-010 -005 OX OX 010

A-eia Fina (Pardal)

Figura 7. Gráficos das parciais de regressão múltipla para o gênero Crematogaster no extrator de Winkier, r^ = 0,483; P =

0,025; n = 24.

Discussão

Os métodos de coleta não tiveram efeito complementar para as espécies mais

abundantes do gênero Crematogaster que habitam a liteira. Isso podem ser explicado por três

motivos: 1) a ordem decrescente de freqüência não se alterou muito para as cinco espécies

mais freqüentes, 2) o extrator de Winkier manteve sempre a maior abundância, 3) não houve

diferença entre a abundancia relativa nos dois métodos. Este efeito complementar foi citado

por Olson (1991) que comparou a eficácia do extrator de Winkier e armadilhas tipo Pitfall

para coleta de formigas de liteira. Por outro lado, quando um investigador desenvolve um

inventário de um táxon em um determinado local, a primeira questão levantada por um

visitante é: "Quantas espécies você registrou?". Nesse caso, é mostrada uma lista de espécies

que, porém, não responde à questão de quantas espécies existem no sítio. O número

observado de espécies nunca é maior que o número real de espécies, mas pode ser usualmente

menor (Longino et al. 2002). Sendo assim, se o interesse for um inventário completo, os dois
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G  ,^®todos devem ser empregados, uma vez que C. nigropilosa^ foi capturada apenas no Pitfall e

^  ̂ morfoespécie JTL 017 apenas no Winkler. Inventários relativamente completos de
comunidades de artrópodes com muitas espécies só são possíveis se métodos múltiplos e
esforço extensivo forem empregados (Longino et ai. 2002), uma vez que nenhum método

registra todas as espécies presentes, fato esse já confirmado por Lindsey & Skinner (2001) em
habitat semi-árido no Sul da África, para comunidade de formigas.

^  Os resultados de freqüência e abundância desse estudo podem ser explicados pela
^  biologia das espécies coletadas. As duas espécies mais freqüentes e abundantes,

Crematogaster levior e Crematogaster temicula são aquelas que possuem colônias maiores e

muitas vezes tem tendências de polidômia, ou seja, ninhos grandes sub-divididos, com mais

de uma rainha, e com operárias forrageando dia e noite. Crematogaster sotobosque é a

terceira espécie mais freqüente e abundante. Porém, C. sotobosque aparece com valores de

^  freqüência e abundância bem menores quando comparados com os das duas primeiras
espécies, não tem tendência à agregação de operárias e possuem ninhos pequenos instalados

na liteira, ninhos esses às vezes divididos.

Considerando as 240 sub-amostras para a análise da comunidade de Crematogaster
com as variáveis ambientais, o valor do r^ (0,109) pode ser considerado baixo, mesmo com o

valor de P significativo (> 0,001). O coeficiente de determinação indicou que apenas 10% da

variação da comunidade de Crematogaster é influenciada por estas variáveis. A relação

negativa entre temperatura do solo e formigas encontrada neste estudo já havia sido relatada

antes por King et al. (1998), em um trabalho realizado em fragmento florestal na Austrália. O

volume de liteira tem relação positiva com as espécies de Crematogaster. Isto já era esperado,

pois de acordo com a biologia das espécies coletadas, estas nidificam e forrageiam na liteira.

O maior volume de liteira provavelmente condiciona maior disponibilidade de substrato para

forragear e nidificar. Considerando os 24 transectos como unidades amostrais para evitar a

pseudo-replicação, o volume de liteira foi à única variável que teve relação significativa (P

^  parcial = 0,019). Portanto, a relação entre a quantidade de liteira e a comunidade de

Crematogaster tomou-se ainda mais consistente.

Em uma revisão sobre a biodiversidade de formigas e seu relacionamento com o

ecossistema, feita por Folgarait (1998), é relatado que poucos estudos encontraram influencia

do pH do solo na atividade de formigas. Entretanto, a autora comenta que existe alguma

evidência de baixa atividade de formigas em solos com pH alcalino, aumentando a atividade

em solos ácidos. Wagner et al. (2004) relata que solos dos ninhos de formigas são mais ácidos

quando comparados com solos adjacentes e encontrou relação negativa entre o pH do solo e a

idade de colônias de Pogonomyrmex barbatus. Isso está de acordo com os resultados obtidos
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neste estudo, pois a relação encontrada foi negativa ou seja com aumento do pH do solo, as

w

^  formigas diminuem sua presença no local.
o teor de areia fina tem relação negativa com as formigas. Isto indica que onde há

^  mais areia por conseqüência menos argila, o número de presenças de formigas é menor. Este
resultado já havia sido encontrado em um estudo feito na Amazônia brasileira. Fagundes

(2003) encontrou resultado significativo entre aumento de argila e aumento na densidade de

^  formigas do gênero Hypoponera (r^= 0,169 e P = 0,005) na Reserva Duke em Manaus -
^  Amazonas. Embora formigas do gênero Hypoponera pertençam a uma subfamília (Ponerinae)

típica de predadoras, estas são classificadas como espécies crípticas (Andersen, 1995a; 1997),

sendo bastante abundantes e freqüentes em inventários de formigas de liteira. Este

comportamento se assemelha bastante com as espécies do gênero Crematogaster^ facilitando

^  o entendimento desta relação positiva entre formigas e teor de argila.

%

^  Conclusões

Não houve efeito complementar entre os métodos de coleta utilizados para as espécies

mais abundantes registradas, mesmo que aproximadamente 88% dos 5.550 indivíduos

^  ocorridos nos 240 pontos de coleta tenha sido coletado com o extrator de Winkler.

Concluímos, então, que para levantamentos rápidos de diversidade local, é mais eficiente

utilizar um úmco tipo de método de coleta de formigas do gênero Crematogaster em florestas

primárias contínuas, já que elas são representadas em ambos os métodos de coleta. Desse

modo, pode-se economizar em tempo de identificação de material e recursos logísticos e

financeiros. As respostas quanto às influências das variáveis ambientais preditoras foi

encontrada nas regressões efetuadas com a comunidade de Crematogaster coletada com o

Winkler e não com o Pitfall. O teor de areia fina, o pH e a temperatura do solo influenciaram

negativamente a comtmidade de Crematogaster somente quando os 240 pontos de coleta

foram considerados como unidades amostrais. Por outro lado, o volume de liteira influenciou

positivamente a comunidade de Crematogaster, tanto considerando os 240 pontos, quanto

considerando os 24 transectos como unidades amostrais.
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Q  Capítulo 2

®  Avaliação do esforço amostrai na coleta de formigas de liteira na Estação Cientifica
w  Ferreira Pena, município de Melgaço, Pará.
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Resumo

Frente à necessidade de elaborar protocolos de coletas de invertebrados mais viáveis

economicamente e mais adequados no sentido de coletar apenas o necessário para responder a

<0

m

<'#

^  questão levantada pelo pesquisador, sem perder a qualidade especifica dos dados, surgiu à

^  idéia de avaliar o esforço amostrai dentro do projeto TEAM - Caxiuanã. Avaliamos o esforço

%  amostrai para a coleta de formigas de liteira na área da Estação Cientifica Ferreira Penna, no

município de Melgaço, Pará. Em uma área de floresta contínua, coletamos as formigas e

outros invertebrados dentro de um sistema de trilhas de um km^ com 6 plotes, em cada plote 4

transectos com 10 sub-amostras cada, utilizando métodos de coleta tipo Winkler e Pitfall.

%  Foram testadas as seguintes análises de esforço amostrai: rarefação da comunidade de gêneros

Formicidae, rarefação e diluição de amostras da comunidade de espécies de Crematogster,

Utilizamos dados de presença/ausência, para gerar matrizes de associação no programa PATN

e comparar a similaridade entre plotes e entre transectos. Utilizamos o teste de Mantel para

comparar as diferentes matrizes geradas. Avaliamos a rarefação de amostras para a

comunidade de gêneros coletados, com os dados obtidos com a comunidade coletada no

Winkler utilizando transecto como unidade amostrai, temos a possibilidade de reduzirmos o

número de amostras de 10 para 7 por transecto. Ao avaliarmos a rarefação na comunidade de

(0^ Crematogaster, novamente com os dados do extrator de Winkler existe a possibilidade da

(0; redução para 7 amostras por transecto com 82% da informação total. Analisando os dados

obtidos com o Winkler para a comunidade de Crematogaster, testamos também a redução do
(0.^  esforço no laboratório com a diluição de amostras, considerando o plote como unidade
^'0, amostrai, a diluição a 50% tem resultado igual a 100%. Para testar a funcionalidade da

diluição, realizamos análises de regressão múltipla com amostrai integral e diluída a 50%

' ̂ contra variáveis ambientais (volume de liteira, teor de areia fina, temperatura e pH do solo)

escolhidas previamente. O padrão geral de comportamento da comunidade se manteve para

volume de liteira e teor de areia fina. Isto é um indicativo de que com 50% da amostra triada,

obtemos parte da informação com a triagem da amostra integral. Estas reduções de esforços

podem ser utilizadas em inventários rápidos, atentando que a diluição só funciona em nível

taxonômico de espécie. Estes resultados mostram que a redução do esforço amostrai pode ser

usada em inventários rápidos de biodiversidade e deve ser repetido utilizando um maior

período amostrai.
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®  Facing the necessity to elaborate viable and economically adequate protocols to
sample invertebrates in order to sample only the necessary material to answer the question

being asked by the researcher, without losing the specific quality of the data, we are

Q  evaluating the amostrai effort of the project TEAM/Caxiuanã. We evaluated the sampling

Q  effort of the ant protocol in the "Estação Cientifica Ferreira Penna", an ecological station

®  located in Melgaço, Pará (Brazil). In a continuous primary forest area, we sampled ants and
^  other invertebrates in 6 plots distributed in 33,000 ha. Each plot was 1 km^ and in each one 4

^  transects of 100 m were instalied. Using Winkler and Pitfall traps, we collected 10 sub-
samples in each transect. We tested the following analysis of amostrai effort: rarefaction of

(0 the genera community, rarefaction and diiution of the sampies of the community of

^  Crematogster. The aim was to determinate the minimum effort necessary to make an adequate
inventory, evaluating the minimum number of sub-sampies and the maximum diiution of each

^  one. We used qualitative data to create association matrices using the PATN program and to

(0 compare the simiiarity among piots and transects. The Mantei test was utiiized to compare the
matrices. Evaluating the rarefaction of samples in the Winkler sampled genera, and aiso using

transects as amostrai unit, we registered an indication to reduce the number of sub-sampies

from 10 to 7 in each transect. Evaluating the community of species of Crematogaster

sampled with Winkler we aiso registered the possibility to reduce the effort from 10 to 7 sub-

sampies in each transect, keeping 82% of the specific quality of the data. Analyzing the data

obtained with Winkler to the community of Crematogaster^ we aiso tested the reduction of the

effort in the laboratory, considering the plot as amostrai unit. We registered that is possible to

dilute the initial volume of the sub-sampies by 50%. To test the functional ability of the

diluted sub-sampies, we proceeded to make a regression analysis to compare the results of the

sub-sampies that were not diluted. As predicator variables, we chose volume of litter,

percentage of sand, temperature and pH of the soil. The overall pattem of the community was

the same for the volume of litter and percentage of sand, indicating that with the sample

diluted to 50%, we kept part of the information of the total sampled community. The diiution

worked only to the specie levei. These results show that the reduction of amostrai effort can

be used in rapid inventories of biodiversity and they must be replicated using more amostrai

periods.
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^  Introdução

^  No estudo dos invertebrados, em particular das formigas da liteira, deve ser levado em
^  consideração o nível de classificação taxonômica a ser atingido, uma vez que existem poucos

^  especialistas. Segundo o conceito de "Suficiência Taxonômica" (Ellis, 1985), qualquer

®  organismo deve ser identificado a um nível (espécie, gênero, família, etc.) que balanceie as
necessidades de indicar a biologia dos organismos presentes com precisão ao se proceder a

^  identificação, e essa identificação só é suficiente em um levantamento se ela é precisa a um
nível que satisfaça a necessidade de informação. Pik et al (1999) encontrou alta correlação

entre riqueza de espécies e riqueza de gêneros. Andersen (1995) informa que esta correlação é

^  forte e linear para formigas em florestas na Austrália. Esta correlação, entretanto, variou
^  consideravelmente em comparações entre duas regiões diferentes na Austrália, sendo assim,
^  usar o número de gêneros ao invés de número de espécies pode ser desconfiável, sendo
ü  restrito para estudos locais ou regional (Andersen, 1997; Pik et al, 1999). Oliver & Beattie

®  (1993, 1996) demonstraram que o uso de morfo-espécies de formigas funciona bem para
pesquisas de biodiversidade e monitoramento em locais altamente modificados,

Como resultado da incerteza taxonômica, atualmente muitas classificações em níveis

0) taxonômicos superiores (família, ordem, classe ou filo) são freqüentemente tratadas como

unidades nos cálculos de índices de diversidade, em vez da utilização taxonômica em nível de

espécie. Porém, esse uso pode invalidar a comparação de muitos índices (Wu, 1982). Todos

esses agrupamentos englobam muitas espécies, tornando difícil medir atributos específicos

(Hilty & Merenlender, 2000). Na Reserva Ducke, Amazônia Central, apesar da grande

(p) extensão amostrai em estudos que abrangeram 10.000 ha, a separação dos invertebrados

(meso e macrofauna da liteira) em níveis taxonômicos superiores de Ordem ou Família, em

^  grupos funcionais, em guildas ou em classes de abundância não refletiram de uma maneira
^  clara o comportamento das comunidades sobre o solo. Estudos mais detalhados ao nível
0) taxonômico de espécies serão necessários para acessar a real magnitude da distribuição dos

0  animais na reserva. As análises de grupos funcionais e de categorias taxonômicas superiores

quase que certamente obscurecem as partições de habitat muito mais complexas que ocorrem

ao nível de espécie. Esses aspectos devem ser considerados principalmente para aqueles taxa

mais abundantes que englobam maior número de indivíduos e de espécies e que, por isso,

induzem a maiores generalizações (Guimarães, 2003; Fagundes, 2003). Porém, quando as

formigas foram avaliadas em categorias mais inferiores (Gênero), foram obtidas respostas

mais significativas para a distribuição das mesmas no solo da Reserva Ducke (Fagundes,

2003). Segundo Andersen (1995), a riqueza de espécies pode ser uma ferramenta ainda mais

m
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^  útil do que a riqueza de gêneros, uma vez que riqueza de espécies dentro de alguns gêneros

Q  mais abundantes no Brasil e na Austrália parece ser muito mais fortemente correlacionada

®  com a riqueza total de espécies do que com a riqueza de gêneros.

®  Além da necessidade de atingir a suficiência taxonômica necessária, também devemos
^  atentar para o problema de escala espacial. A maioria dos estudos ecológicos é efetuada em
0  escalas reduzidas (até 10 metros) e com menos de 10 de replicatas (Levin, 1995). Muitos

desses estudos são inteiramente apropriados para a questão que está sendo efetuada, mas

®  outros derivam mais de limitações de tempo e de recursos financeiros do que de um cuidadoso

inventário da escala espacial que governa o sistema em questão (May, 1994). Por isso, esse

estudo abrangerá uma escala espacial coberta por 6 parcelas de 100 ha (10.000 m^) cada,

^  dentro de uma reserva com 33.000 ha, parte da floresta Nacional de Caixuanã (Estação

^  Cientifica Ferreira Penna, ECFP), e fará parte do Programa de Ecologia, Avaliação e

®  Monitoramento de Florestas Tropicais (TEAM - Tropical Ecology Assesment and Monitoring

^  Initiative) - Caxiuanã. Este projeto é uma iniciativa do Centro para Ciência de Biodiversidade
Aplicada (CABS) da Conservation Intemational (Cl), e é financiado pela Fundação Gordon &

^  Betty Moore. Seguimos o Protocolo de Formigas de Liteira (ALP) deste mesmo projeto. O

TEAM se estenderá por um período de 10 anos, e espera atingir uma meta de 50 estações

distribuídas em diversas regiões tropicais, gerando um grande banco de dados.

^  Pelo acima exposto, os dados referentes ao ALP do Projeto TEAM são custosos tanto
em tempo de coleta como de triagem, demandando enorme recurso logístico-fmanceiro. Por

#) outro lado, os invertebrados terrestres não serão amplamente usados como bioindicadores de

W  manejo de áreas até quando protocolos de coleta simples e eficientes tenham sido

desenvolvidos (Andersen et ai., 2002). A redução do esforço de coleta demandado em

inventários intensivos é de crucial importância, e o desafio maior é efetuar essa redução sem

0) reduzir a confiabilidade e a viabilidade dos dados. Devido a todos os problemas de incerteza

taxonômica, de escala espacial e de triagem acima citados, considerei que o protocolo de

coleta do TEAM demanda um enorme esforço amostrai, e que poderia ser reduzido.

O esforço amostrai abrange os três fatores: 1) número de plotes, 2) número de

m

0

0

01

0, amostras e 3) o tempo demandado para a triagem e identificação das formigas. Para fins de

#  comparação, em uma coleta em Caxiuanã, seguindo o Protocolo de Formigas de Liteira

(ALP), foi coletada uma média de 2.188 L de liteira, resultando em 144 L de liteira peneirada.

Em 10 anos de coleta, o projeto terá coletado um volume de 5.760 L de liteira peneirada. Em

comparação com o trabalho de Longino et ai. (2002), no inventário de formigas da Estação

0

i9

(9

■■§ Biológica de La Selva, onde foram coletados 246 L de liteira peneirada durante 14 anos em

9

,9

9
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cerca de 1.500 ha, é possível comprovar que efetivamente o esforço amostrai do TEAM será

0  muito grande, justificando a proposta de nosso estudo.

®  Considerando como máximo o esforço amostrai eiaborado para o ALP, avaiiei quai é o

tamanho mínimo de amostras necessário para obter dados de quaiidade específica em para

efetuar comparação entre transectos e piotes. Neste caso, para os testes de simüaridade utiiizei

e

Ü

^  como unidade amostrai iniciaimente os transectos (n = 24, com 10 sub amostras) e depois os
^  piotes (n = 6, com 40 sub amostras).

Outra forma de reduzir o esforço amostrai, desta vez em iaboratório, é a diiuição.

Sendo assim, efetuei diversas düuições das amostras originais, reduzindo-a 50%, 25% e

12,5% do volume originai, para verificar quai é a diiuição máxima que pode ser utilizada sem

^  perder a quaiidade específica dos dados.

Portanto, este processo de redução do esforço amostrai poderá contribuir para redução

®  do tempo de identificação de invertebrados, reduzir custos de projeto favorecendo o projeto
TEAM em seu estudo de monitoramento ao longo de 10 anos. Será possível, ao finai do

trabalho, inferir quai será a redução do esforço, em porcentagem, em comparação com o

^  esforço atuai efetuado nas coletas do TEAM. Isso será comparado tanto em questão do

#) número de amostras e número de piotes, através da avaliação da similaridade entre os

mesmos, quanto em redução do tempo gasto na triagem das amostras originais, sem diiuição.
#

p, Objetivo

#>

^  Avaliar métodos de redução de tempo coletando, triando e identificando formigas,

para determinar a redução dos custos e a perda da informação envolvida, com objetivo de

0^ identificar métodos que sejam efetivos financeiramente para inventários em larga escala. A
(0) primeira pergunta realizada foi quanto o número de sub-amostras (rarefação) por transecto ou

#! plote poderia ser reduzido para a comunidade de Formicidae e de Crematogaster, sem perder

os principais padrões de distribuição das formigas na área. A segunda pergunta foi o quanto

^  das sub-amostras inicial poderia ser triado (diluição), o quanto isto afetaria estudos de padrões
^0 ecológicos da comunidade de Crematogaster e quai a economia potencial em relação ao

0' tempo e ao dinheiro num levantamento.

0

0

0

0

0

0
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9

Método

Área de coleta e métodos de coleta.

Idem ao Capítulo 1 (página 05).
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0  Diluição das amostras

Q

®  Um ensaio foi desenvolvido para determinar qual o percentual de diluição que ainda
â^  apresentava um número representativo de espécies. Todas as 240 sub-amostras extraídas com

Q  o Winkler foram diluídas quatro vezes. Cada diluição foi efetuada através de uma
^  modificação do "Método de Diluição Seqüencial", desenvolvido por Santos (2005), para a

®  diluição de amostras com componentes da mesofauna, especialmente ácaros do solo. A

®  modificação levou em consideração o maior tamanho das formigas em relação aos
invertebrados componentes da mesofauna e consistiu no uso de um cilindro feito com tubo de

m
^  PVC de 9.5 cm de diâmetro e 5.0 cm de altura, com 4 aberturas inferiores (Fig. IA), em vez

d  de um copo de plástico de 300 mL, utilizado por Santos (2005). Após a extração com o
Winkler, as amostras eram fixadas em álcool e acondicionadas em recipientes de plástico, de

80 mL e 5.0 cm de diâmetro, com tampa de rosca. Para o processo de diluição, todo o

conteúdo - contendo as formigas e o lixo orgânico e inorgânico - desses recipientes era

^  transferido para a placa de PVC com fundo telado (Fig. IB), já dividida em quatro partes.

m  Duas destas divisões, correspondentes a 50% da amostra inicial, foram separadas para triagem

®  e o restante, foi recolhido em um frasco, para passar novamente pelo cilindro. O processo foi
repetido, resultando numa segunda diluição onde 25% da amostra inicial foi analisado. A

terceira diluição correspondeu a 12,5% da amostra inicial.

r0) No final do processo de diluição havia uma amostra com 50%, uma com 25%, uma

m  com 12,5%, e uma - denominada de DR (diluição restante) - também com 12,5%, totalizando

os 100% da amostra integral (Apêndice IV). Nestas amostras, as formigas foram identificadas
0\
^  ao m'vel de gênero e as formigas do gênero Crematogaster foram identificadas até espécie.
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Placa de PVC dividida em 4 partes.

(A)

Cilindro de diluição.

(B)

Vista superior Vista lateral

Figura 1. Placa de PVC dividida em 4 seções iguais, com fundo telado em (A) e cilindro com 4 aberturas em (B), utilizados

para diluir as amostras.

Análise dos dados

Todos as análises foram feitas com base na casta de operárias, visto que as operárias

indicam estabelecimento de colônia (Longino et ai, 2002). Empregamos dados qualitativos

(presença/ausência) e de abundância relativa para as duas armadilhas, devido a diversos

fatores, dentre eles o comportamento destes insetos sociais, que usualmente empregam

forrageio em massa e a distribuição dos ninhos na liteira (Hõlldobler «& Wilson, 1990;

Levings & Franks, 1982; Brühl et ai, 2003).

Para as análises de rarefação e diluição, montei planilhas com dados de incidência para

posteriormente gerar matrizes lineares de associação. Estas matrizes lineares têm por

finalidade reduzir o número de dimensões da comunidade a um ou dois eixos. Comparei a

similaridade de espécies entre transectos e entre plotes. Para esses cálculos, inicialmente os

transectos foram tratados como unidade amostrai (n = 24), cada um composto por dez sub-

amostras. Em seguida as unidades amostrais foram os plotes (n = 6) compostos por 40 sub-

amostras. Organizei os dados de forma a criar uma ordem para objetos (transectos ou plotes) e

atributos (espécies), a fim de que os dados fossem passíveis de serem processados pelo

programa PATN (Belbin, 1992).

BIBLIOTECA 00 lOPA
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Frente à necessidade de selecionar aleatoriamente amostras para realizar as análises de

0  rarefação, sem perder a integridade da unidade amostrai, sob a orientação do Dr. W.

to Magnusson (Ecologia, EMPA), um comando foi gerado no programa Systat (Apêndice V),
para retirar as amostras aleatoriamente. Para isso, utilizei um arquivo de referência composto

por uma matriz triangular preenchida de forma a permitir o sorteio de um número predefmido

de amostras. Esta matriz de referência é ordenada e reordenada de maneira continua por uma

to coluna de números aleatórios a cada sorteio. O resultado obtido é uma matriz com o número

toi de linhas correspondente ao número de transectos (n = 24) ou plotes (n = 6) utilizados, as
quais são obtidas através da soma das amostras sorteadas.

Foram realizadas dez aleatorizações por ponto de coleta, gerando um total de 2.400

planilhas para cada unidade amostrai (transecto e plote) no SYSTAT. De posse das planilhas

to geradas, os dados foram transformados no PATN para manter a forma de presença/ausência
to (p/à)' Utilizei o índice de Czekanowski - nome dado para o índice de Bray-Curtis, para as

análises com base em dados qualitativos (p/à) (Belbin, 1992) - e, após esse procedimento, a

estatística padronizada de Mantel (rM) que é um coeficiente de correlação linear calculado

entre dois grupos de distâncias e que pode assumir valores entre -1 e +1 (Chust et al., 2003).

tô  Estes valores são medidas de distâncias entre os dados, comparada duas a duas. Valores

próximos de +1 indicam que as duas amostras comparadas muito similares. De maneira
to^  contrária, valores próximos de -1 indicam amostras pouco similares,
to comparei as matrizes lineares de similaridade do esforço amostrai
to) máximo e os demais níveis de rarefação. A significância estatística do teste de Mantel foi

testada através de um teste de randomização (1.000 randomizações) com um p = 0,05

(Decaêns & Rossi, 2001). A partir deste passo, obtive dez valores para cada nível de retirada

de amostras (pontos de coleta) por transecto ou por plote, com os quais foram calculadas as

médias para gerar os gráficos de rarefação.

Para a diluição, não houve necessidade de aleatorização como efetuado na rarefação,

já que considerei toda a comunidade na diluição analisada. Com os valores obtidos do r

Mantel para cada diluição, plotei os gráficos de diluição.

Para confirmar a eficiência e a funcionalidade da diluição, utilizei regressão múltipla

com as variáveis preditoras (temperatura do solo, volume de liteira, pH do solo e teor de areia

fina) selecionadas através da análise de correlação de Pearson (ver Capítulo 1) que poderiam

influenciar as formigas Crematogaster, tanto na amostra integral, quanto nas amostras

provenientes das diluições a 50%, a 25% e a 12,5%.
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Resultados

Rarefação dos gêneros de Formicidae

Ao considerar as formigas coletadas em extrator tipo Winkler e armadilhas tipo Pitfall,

usando como unidades amostrais os plotes (40 sub-amostras por plote, n = 6), a rarefação não

foi eficiente, ou seja, a curva não chegou perto de uma assimptota (Fig. 2).

1.0

0.5

<p

? 0.0

•0.S

•1.0

d)

1.0

0.5

0.0

-0.5

10 20 30

Amostras/parcela

10 20 30

Amostras/parcela

<10

Figura 2. Curva de rarefação dos gêneros de Formicidade em extrator de Winkler (A) e armadilhas tipo Pitfall (B) em 6
plotes, na Estação Científica Ferreira Pena, Pará.

Quando consideramos os transectos como unidades amostrais (10 sub-amostras por
transecto, n = 24), a curva de rarefação para o extrator tipo Winkler não chegou perto de uma

assimptota. Porém a partir da sétima amostra, já havia aproximadamente 82% do total de

informação. O acúmulo de informação a partir desta amostra foi muito pequeno.

Considerando os animais coletados no Pitfall, a curva de rarefação não se aproximou da

assimptota e a cada adição de uma nova amostra, muita informação sobre a comunidade foi

acrescentada (Fig. 3).
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1.0

0.8

TD 0.6
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Figura 3. Curva de rarefação dos gêneros de Formicidade em 24 transectos, na Estação Científica Ferreira Pena, Pará. A.
Amostras extraídas pelo extrator de Winkler e B. Amostras coletadas em armadilhas tipo Pitfall.

Rarefação para a comunidade de Crematogaster

Efetuei as análises com a comunidade de Crematogaster com indivíduos coletados em

extrator de Winkler, pois somente com os dados deste método obtivemos resultados

significativos da comunidade com as variáveis ambientais. Para o gênero Crematogaster, a

rarefação também se aproximou da assimptota, tanto para plote (Fig. 4A) quanto para

transecto (Fig. 4B). Porém, tratando o transecto como unidade amostrai, novamente a partir da

sétima amostra, havia aproximadamente 80% da informação total (Fig. 4B).
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Figura 4. Curva de rarefação da comunidade de Crematogaster extraída com Winkler na Estação Científica Ferreira Pena,
Pará. A. Considerando os 6 plotes (40 sub-amostras/plote) e B. Considerando os 24 transectos (10 sub-amostras/transecto).
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Diluição para a comunidade de Crematogaster

Testei a diluição para Crematogaster considerando o plote e o transecto como unidade

amostrai e comparando cada nível de diluição (50%, 25% e 12,5%) com a comunidade a

100% (sem diluição). Para o plote (n = 6), a diluição a 50% teve o valor do r Mantel igual a 1,

que foi o mesmo valor encontrado com 100% (Fig. 5A). Para o transecto (n = 24) a diluição

não funcionou, pois a cada uma diluição, muito da informação original foi perdida (Fig. 5B).

1.0

0.8

ro 0.6

0.4

0.2
25 50 75

DIuiçâo Rote
100

ro 0.6

25 50 75

DIuição Transecto

Figura 5. Curva de diluição da comunidade de Crematogaster em extrator tipo Winkler na Estação Científica Ferreira Pena,
Fará. A. Considerando os 6 plotes (40 sub-amostras/plote) e B. Considerando os 24 transectos (10 sub-amostras/transecto).

Eficiência e a funcionalidade da diluição para a comunidade de Crematogaster

Para confirmar a eficiência e a funcionalidade da diluição, efetuei análises de

regressão múltipla com variáveis ambientais (temperatura do solo, volume de liteira, pH do

solo e teor de areia fina) que poderiam influenciar as formigas do gênero Crematogaster.

Nesse caso, considerando o resultado do item anterior, aonde a diluição a 50% funcionou para

o plote, comparei os resultados obtidos nas análises de regressão para o plote, considerando a

totalidade da amostra não diluída (100%) e considerando 50% de diluição. Nosso objetivo

principal era verificar se o padrão se mantinha para as duas análises.

Os valores encontrados foram de r^ = 0,109 e P < 0,001 para as amostras a 100% e de

r^ = 0,052 e P = 0,014 para as amostras diluídas a 50% (Tab. 1). As variáveis ambientais

escolhidas (temperatura do solo, volume de liteira, pH do solo e teor de areia fina) tiveram o

valor de P parcial significativo para a amostra integral. Na amostra diluída a 50%, das quatro

variáveis escolhidas, o volume de liteira e o teor de areia fina mantiveram os valores de P

parcial significativos, mantendo o padrão encontrado com a amostra integral.
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Tabela 1. Valores das regressões múltiplas da comunidade de Crematogaster com as variáveis ambientais, considerando a
totalidade de cada amostra (100%) e considerando 50% da amostra. Valores significativos estão assinalados (*).

6

e

te

te

te

te

te

^  Winkier 100% Winkier 50%
te

te

te

te

Variável

' W, WW 1 1

P parcial P parcial
Constante 0,004 0,203
Temperatura do solo 0,009* 0,206
Volume de liteira 0,004* 0,022*
pH do solo 0,006* 0,586
Teor de areia fina 0,002* 0,042*

te

te

te
^  Redução do tempo de identificação de invertebrados e redução dos custos do projeto.

te)

te' Para favorecer o projeto TEAM em seu estudo de monitoramento ao longo de 10 anos,
efetuei uma tentativa para estimar os custos totais de apenas uma das quatro coletas anuais do

Protocolo de Formigas de Liteira (ALP) (Tab. 2), incluindo as bolsas de dois mestrandos, um

com bolsa CNPq (Dois anos) e outro pela Fundação de Amparo ao Desenvolvimento do

Estado de São Paulo - FADESP (Três meses) e pela Fundação de Amparo a Pesquisa no

Estado do Amazonas - FAPEAM (21 meses). O valor das duas bolsas de mestrado foi

considerado equivalente ao salário pago a um técnico parataxônomo especializado para fins

de cálculo. Os cálculos foram realizados apenas com o custo parcial de coleta, uma vez que os

valores de bens de custo permanente e material de consumo não foram utilizados.

Tabela 2. Estimativa dos custos totais das coletas (I coleta = 6 plotes/4 transectos/10 sub-amostras, n = 240 sub-amostras)
do Protocolo de Formigas de Liteira (ALP), do Programa de Ecologia, Avaliação e Monitoramento de Florestas Tropicais
(TEAM - Tropical Ecology Assesment and Monitoring Iniliative), Caxiuanã, Pará. u$ 1,00 = R$ 2.40.

0

'0 Bolsistas Agência
Horas

ao dia

Horas

1 mês

Tempo
Dias

Tempo Valor
Mêses Mensal

Valor

Total

Valor de 4

coletas

Valor de 10

anos

de coleta

a Mestrandos (2) CNPq/FAPEAM 8 240 6  711.67 24595,20 17080,00 170800,00

Ajudantes de campo (2) TEAM 8 240 18 375,00 250,00 1000,00 10000,00

Hospedagem TEAM 20 312,50 208,33 833,33 8333,33

Total 4728,33 18913,33 189133.33

Avaliando a rarefação para OS gêneros de Formicidae (Fig. 3), e do gênero

amostrai, foi possível verificar que ter uma redução da ordem de 30% seria possível, uma vez

que com sete (7) amostras conseguimos obter mais de 80% de informação total. Uma
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Se considerarmos o plote como unidade amostrai, podemos reduzir o esforço de

39

^  economia estimada ao redor de 15% em comparação ao valor total estimado na Tabela 2 (u$
28.370,00) seria possível de prever, uma vez que a redução de apenas três amostras não

5  implicaria diretamente na redução dos custos logísticos.

6

^  triagem em laboratório em 50% (Tab. 3). Ao contrário do que foi estimada para a economia

^  no campo, a economia no esforço de triagem no laboratório pode ser estimada como uma

^  conseqüência direta porcentagem de diluição das sub-amostras ou seja cerca de 45%-50% do

valor total estimado na Tabela 2.
%

Tabela 3. Estimativa de redução de 50% do esforço em laboratório (1 coleta = 6 plotes/4 transectos/10 sub-amostras, n =
^  240 sub-amostras) do Protocolo de Formigas de Liteira (ALP), do Programa de Ecologia, Avaliação e Monitoramento de

Florestas Tropicais (TEAM - Tropical Ecology Assesment and Monitoring Initiative), Caxiuanã, Pará, considerando a
diluição das amostras e os Cremaíogaster identificados em nível específico. u$ 1,00 = R$ 2.40.

w

/ ̂

m Bolsistas Agência Horas

ao dia

Horas

1 mês

Tempo
Dias

Temp
0

Meses

Valor

Mensal

Valor

Total

Valor de 4

coletas

anuais

Valor de 10

anos

de coleta

m- CNPq/FAPEA
Mestrandos (2) M 8 240 3 355.83 1067,49 4270,00 42700,00
Ajudantes de campo

A;
(2) TEAM 18 375,00 250,00 1000,00 10000,00

W
Hospedagem 20 312,50 208,33 833,33 8333,33

im Total 1525,82 6103,33 61033,33
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Discussão

Q  A rarefação é suficiente para determinar qual o esforço mínimo necessário para se obter um

inventário adequado dos gêneros de Formicidae coletados?

A rarefação para os gêneros no plote não funcionou, pois a curva gerada não

atingiu a assimptota, ou seja, a cada amostra adicionada muita informação sobre a

comunidade é acrescentada. Porém, para a rarefação de Winkler no transecto, um resultado

importante pode ser observado, pois com 7 amostras por transecto 82% da informação total é

^  mantida, além de ter pouca variabilidade nas amostras adicionadas posteriormente.

^  Dependendo do objetivo do estudo, recurso financeiro e logístico disponível além do tempo
de duração, pode ser muito interessante reduzir o número de amostras de 10 para 7 em cada

transecto, apesar de que a redução dos custos não possa ser interpretada como uma

conseqüência direta e sim indireta, uma vez que a redução de apenas três amostras não

implicaria diretamente na redução dos custos logísticos na mesma proporção (30%). Contudo,

isso implicaria diretamente na diminuição do número de sub-amostras a serem tríadas,

reduzindo, assim, o esforço no laboratório. Essa redução evitaria que houvesse ainda um

maior estoque de amostras não tríadas nas coleções. Ao tomarmos o projeto TEAM como

exemplo, onde as coletas se estenderão por dez anos, isto pode ser uma informação valiosa ao

de planejar as coletas. A cada ano, o projeto TEAM efetua quatro coletas de formigas de

liteira e com esta redução, haveria uma redução de 240 para 168 amostras por coleta.

Qual o esforço mínimo requerido para se obter um inventário adequado de espécies de

Crematogaster, avaliando o número de amostras (rarefação), assim como a diluição das

mesmas, sem reduzir a confiabilidade e a viabilidade dos dados em uma determinada área?

Ao analisarmos as espécies de Crematogaster em conjunto, a curva de rarefação não

se aproxima da assimptota, porém quando a unidade amostrai são os transectos, novamente

com sete amostras aproximadamente 80% da informação total é mantida. Aqui também cabe

o comentário de que dependendo do objetivo maior do projeto, talvez seja bastante

interessante perder 20% de informação em detrimento de aumentar gasto de tempo e recursos

logísticos e financeiros.

A diluição para o conjunto de espécies do gênero Crematogaster, mostrou-se eficiente

ao m'vel de 50%, com o valor do r Mantel igual a um quando a unidade amostrai são os plotes.

Confirmamos a eficiência e funcionalidade da diluição, fazendo uma regressão múltipla com
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as variáveis preditoras onde os resultados foram significativos para 100 e 50% (P < 0,05).

^  Embora com um valor de r^ considerado baixo e P significativo, o resultado mais importante a

0  ser observado é a manutenção do comportamento geral das formigas do gênero
Crematogaster nas amostras com 100% e 50% de diluição. Isto é um forte indicativo de que

ao diluirmos as amostras, ainda conseguimos reter parte da informação do comportamento

^  geral. Moura (2005) ao trabalhar com dois gêneros {Gnamptogenys e Pachycondyla), na
^  mesma coleta desse estudo, obteve resultados não significativos para a diluição em ambos

gêneros estudados. Estes gêneros são classificados como predadores especialistas (Andersen

1997), e as formigas normalmente forrageiam sozinhas, ao contrário de Crematogaster que

usualmente empregam o forrageio em massa. Tal fato pode ser um forte indício que a diluição

é dependente da abundância das formigas, limitando assim seu emprego a gêneros mais

abimdantes.

Estes resultados foram obtidos utilizando uma única coleta, sendo indicativos que

chamam a nossa atenção para a necessidade de estudos futuros. Estudos mais detalhados e

com maior tempo de duração são de extrema importância para aplicar de fato as reduções de

esforço tanto para a comunidade de gêneros como de espécies de Crematogaster.

Quanto à questão de suficiência taxonômica, ficou claro que ao trabalhar com gênero,

é possível obter respostas para a rarefação de amostras, reduzindo o esforço de coleta no

campo. Porém, somente quando foi utilizado o nível taxonômico mais refinado, utilizando

espécies, foram obtidas respostas claras com diluição, reduzindo o esforço no laboratório. Tal

fato pode amarrar a utilização da diluição com a existência de taxônomos ou parataxônomos,

já que esta proposta de redução de esforço em laboratório só funcionou com espécies. Outra

questão relevante é o fato de que os protocolos de coleta são elaborados para a coleta de uma

Ordem, uma Família (como o caso de Formicidae) sem atentar para a abundância, a

freqüência e os hábitos dos taxa de níveis inferiores como gênero e espécies. Quando a

biologia dos grupos em questão não é considerada, alguns grupos podem ser sub-amostrados.

Moura (2005) Concluiu que os gêneros Gnamptogenys e Pachycondyla podem estar sendo

sub-amostrados devido a sua biologia. Comparando esses dois resultados, é possível concluir

que o gênero Crematogaster não está sendo sub-amostrado, podendo inclusive ser reduzido o

#  esforço em sua coleta em campo (rarefação) e em laboratório (diluição).

é

ê
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Conclusão

Em nível de gêneros de Formicidae e da comunidade de Crematogaster coletados por

Winkler e considerando os transectos como unidades amostrais, a rarefação mostrou que seria

possível reduzir o esforço amostrai no campo de 10 para 7 amostras. Com apenas 7 amostras

^  por transecto, já se têm 80% da informação total. Se o objetivo do pesquisador for um

^  inventário rápido, onde o tempo e os recursos gastos são mais escassos, pode-se optar por
^  reduzir o número de amostras.

Utilizando os plotes como unidades amostrais, a diluição das sub-amostras à 50%

funcionou muito bem, ja que os valores obtidos através das análises de regressão múltipla

com as variáveis preditoras mostraram que o padrão geral se manteve. Adicionalmente ao

numero de plotes, ao numero de amostras e ao tempo demandado para triagem - inicialmente

relacionados como fatores importantes para a redução do esforço amostrai - este estudo

forneceu indícios de que um novo fator deve ser considerado em análises de esforço amostrai.

Esse fator é necessidade de se levar em conta, na elaboração dos protocolos de coleta, a

utilização de mVeis taxonômicos em nível de gênero e espécie, assim como de informações

sobre a biologia, uma vez que a redução do esforço no laboratório (diluição), só funcionou

quando o nível taxonômico de espécies foi utilizado, e ainda pode ser dependente da

abundância dos táxons testados. Protocolos elaborados para a coleta uniformizada de uma

categoria taxonômica superior (Ordem ou Família), podem incorrer nos problemas de sub-

amostragem de alguns grupos.
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Apêndice I. Matriz da Correlação de Pearson e ProbabUidade de Bonferroni

Matriz de Correlação de Peaison n = 240

com as variáveis ambientais preditoras.

Temperatura
Temperatura Volume de Abertura de ponto de Temperatura Umidade do

desolo orvaitto doar pH do solo
Areia Una

Temperatura do sole
Volume de IHeita

Atrertura de dossel

Temperatura ponto de orvallto
Temperatura do ar

Umidade do ar

pH do sele

P

K

Na

Ca

CaAAg

Al

Areia grossa

Areia fina

Silte

Argila

•T3
»>

B
&

O

1,000

0.203 1,000

-0.075 -0.243 1,000
-0.019 -0.039 0.605 1,000
-0.099 -0.223 0.349 -0.468
0.264 0.375 -0.038 0.166
-0.202 -0.226 0.171 0.067
0.053 -0.135 0.041 -0.037
-0.061 -0.070 -0.041 •0.127
0.033 0.239 -0.087 0.007
0.022 0.137 -0.179 -0.067
0.074 -0.124 0.075 0.036
-0.184 -0.258 0.167 0.129
-0.164 -0.346 0.356 0.264
0.045 -0.139 0.241 0.147
0.173 0.375 -0.328 -0238

0.000

0.216 0.000

1,000 0.019 0.000

1,000 1,000 0.000

1,000 0.069 0.000

0.005 0.000 1,000

0.220 0.058 1,000
1.000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000
1,000 0.025 1,000

1,000 1,000 0.738

1.000 1,000 1,000
0.584 0.007 1,000
1.000 0.000 0.000

1.000 1.000 0.023

0.983 0.000 0.000

0.000

0.001 0.000

1,000 0.000 0.000

1.000 1,000 0.000 0.000

1,000 1.000 1,000 0.000 0.000
0.426 0.000 0.294 1,000 1,000 0.000
0.414 0.009 1,000 0.001 0206 0.000
1.000 0.100 1,000 0.005 1.000 0.000
1.000 0.000 0.009 0.366 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 0.590 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 0.753 1,000 1,000
1,000 0.000 0.008 1,000 1,000 0.602

o\
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Apendice II. Regressão múltipla entre a comunidade de Crctnatogüster e as variáveis
preditoras, com e sem valores de "outliers", nas armadilhas Winkler e Pitfall.

Winkler Com "outiier" n = 240 Sem "outiier" n = 234

1^ = 0.109 P < 0,001 1^ = 0,074

"D
II

p
b
o

Variável P parcial P parcial
Constante

Temperatura do Solo
Volume de Liteira

pH do Solo

Teor de Areia Fina

0.004

0,009*

0,004*

0,006*

0,002*

0.046

0.088

0,030*

0,005*

0,010*

Pitfall Com "outiier" n = 240 Sem "outiier" n = 218
1^ = 0.007 P = 0.786 ^ = 0,020 P = 0,377

Variável P parcial P parcial
Constante

Temperatura do Solo

Volume de Liteira

pH do Solo

Teor de Areia Fina

0.823

0.837

0.367

0.933

0.497

0.000

0.263

0.605

0.328

0.165
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Apendice III. Regressão múltipla entre a comunidade de Crcmatogaster e as variáveis
preditoras, com e sem valores de "outliers", nas armadilhas Winkler.

Winkler Com "outiier" n = 24 Sem "outiler" n = 21
0.134 P = 0,578 ^ = 0.483 P = 0.025

Variável P parcial P parcial
Constante 0.947 0.502
Temperatura do Solo 0,972 0*573
Volume de Liteira 0.279 0.'oi 9*
pH do Solo 0.308 0.140
Teor de Areia Fina 0.956 piseS



Apêndice IV. Esquema da diluição.

Amostra Inicial

Dl = 50% da

amostra inicial

D2 = 25% da

amostra inicial

D3 = 12,5 % da

amostra inicial

DR = Restante da amostra também

corresponde a 12,5 % da amostra inicial
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Apêndice V. Comando gerado no Systat 10 para a retirada das amostras aleatoriamente.
Linhas de comando Systat (.syc)utilizadas para fazer a rarefação de amostras; onde
DformC = pasta de origem das planilhas, NPA,syd = matriz triangular utilizada como
referência pelo programa para retirada de amostras, ran = coluna de números aleatórios
gerados pelo programa para reordenar a planilha NPA.syd.

USE "C:\DformC\NPA.SYD"

let ran = um

run

by PLOT
sortran

save "C:\DformC\NPA_l.SYD"
run

merge "C:\DformC\NPA_l.SYD" "C:\DformC\INVBRT_AP.SYD"
save M

run

use M

selectNl=l

by PLOT
STATS

save NPA1_1

stspl,sp2,sp3,sp4,sp5,sp6.sp7.sp8,sp9,spl0,spll,spl2,spl3,spl4/sum

USE "C:\DformC\NPA.SYD"
let ran = um

run

by PLOT
sortran

save "C:\DformC\NPA_l.SYD"
run

merge "C:\DformC\NPA_l.SYD" "C:\DformC\INVERT_AP.SYD"
save M

mn

use M

selectNl=l

by PLOT
STATS

save NPA1_2
st sp 1 ,sp2,sp3 ,sp4,sp5,sp6,sp7,sp8,sp9,sp 10,sp 11 ,sp 12,sp 13 ,sp 14/sum

* Continua até o número desejado de retiradas aleatórias por ponto de coleta. Depois
segue o mesmo raciocínio até terminar todas as amostras (N_XX).




