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"Não são os mais fortes da espécie que sobrevivem,

nem os mais inteiigentes, mas os que se adaptam

meihor às mudanças."

Charies Darwin
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RESUMO

Neste trabalho determinei primeiramente, o efeito do ambiente de luz

(clareiras ou sub-bosque sombreado) e da espécie de planta hospedeira na

sobrevivência de rainhas, no estabelecimento de colônias e na colonização de

formigas associadas a plantas mirmecófitas. O sucesso na sobrevivência foi

avaliado colonizando-se experimentalmente plântulas de Maieta guianensis com

rainhas de Crematogaster laevis e Pheidole minutula, e plântulas de Tococa buliifera

com rainhas de C. laevis, Azteca sp. e P. minutula. Os resultados demonstraram

que, em M. guianensis, a sobrevivência de rainhas de C. laevis é maior que a de

rainhas de P. minutula, particularmente no sub-bosque sombreado. Por outro lado,

em T. buliifera, não houve diferenças entre C. laevis e Azteca spp na sobrevivência

das rainhas, quer seja em clareiras ou no sub-bosque sombreado. O sucesso na

fundação de colônias por C. iaevis foi independente da espécie de planta

hospedeira. Em M. guianensis, colônias de C. laevis ou de P. minutula iniciadas com

cinco rainhas, cresceram mais rápido que colônias de P. minutula iniciadas com uma

única rainha. Entretanto para T. buliifera, não encontrei diferenças na taxa de

crescimento entre formigas. De um modo geral, o ambiente de luz e a espécie de

planta hospedeira não influenciaram significativamente o crescimento das colônias.

Já a taxa de colonização foi maior em plantas de clareiras do que naquelas de sub-

bosque, possivelmente devido a proximidade de plantas adultas.

O segundo capítulo trata do efeito da origem de cultivo as plântulas (casa de

vegetação com 31% ou 68% de luz), do ambiente de luz (clareiras ou sub-bosque

sombreados) e da posição topográfica (platô ou baixio), sobre a intensidade de

XI



ataque por insetos herbívoros, em piântulas de T. buliifera. Os resultados indicam

que piântulas cultivadas em casas de vegetação com 68% de luz e piântulas

localizadas em áreas de clareiras foram mais atacadas por herbívoros. Já, a posição

topográfica não afetou os níveis de herbivoria. A abundância e a riqueza de

herbívoros também foram maiores em áreas de clareiras. Possivelmente a

intensidade de luz modifica as características foliares de 7. buliifera, afetando assim

o seu grau de palatabilidade e a susceptibilidade ao ataque por insetos.
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ABSTRACT

In this study I determined, firstiy, the effects of the light environment (gaps vs

forest understory) and of the host-piant species on colony estabiishment and survival

of plant-ants. I experimentally colonized Maieta guianensis seedüngs with queens of

C. laevis and P. minutula, and Tococa buliifera with queens of C. laevis and Azteca

spp. Resulta show that, In M. guianensis, survival of C. laevis queen was greater

than that of P. minutula, particularly in the forest understory. On the other hand, for T.

buliifera no difference in survival was detected between C. laevis and Azteca spp,

both for seediings growing in gaps or in the forest understory. There was no

difference in survival for queens of C. laevis growing on different hosts (M.

guianensis or T. buliifera). Colony growth in M. guianensis seedüngs was greater for

colonies of P. minutula with 5 queens or for colonies of C. laevis (1 queen) than for

colonies of P. minutula with a singie queen. In T. buliifera no difference was found in

colony growth between C. laevis and Azteca spp. Overall, no effect of light

environment or host-plant species on colony growth was detected. Golonization

rates, however, were greater for seedüngs growing in gaps than for seedüngs

growing in the understory, possibly because in gaps the density of mature planta, and

thus of mature colonies, was greater.

In a second study I determined the effect of the light environment were the

plant was grown (shade houses with 31 or 68% of full sun light), the environment to

which the plant was transplanted (gaps vs forest understory) and topographic

position (plateau vs stream beds) on herbivory rates, and abundance and diversity of

herbivores feeding on Tococa buliifera. Resulta show that planta which grew with
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more light (68%) suffered more herbivory than plants which grew under a low light

regime (31%), and that plants which were transplanted to forest gaps suffered more

herbivory than those that were transplanted to the forest understory. In gaps,

particularly In those at the plateaus, I found more abundance and diversity of

herbivores than In the other three habitats. Topographic position did not significantiy

affect herbivory rates in T. buHifera. It is proposed that the light environment affect

the foliar traits of T. buliifera, thus affecting the palatability and vulnerability of this

plant to herbivores.
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INTRODUÇÃO GERAL

A maioria das interações entre formigas e plantas tende a ser oportunista ou

não especializada (Wheeler, 1942; Schemske, 1982; Beattie, 1985), porém existem

sistemas que evidenciam fortes especializações evolutivas. Isto pode ser

comprovado em associações em que plantas oferecem moradia para as formigas, e

estas as protegem contra herbívoros e plantas competidoras (Janzen, 1966; 1969;

Schupp, 1986; Vasconcelos, 1991; Fonseca, 1994; Gaume et a/., 1997) ou ainda

oferecem suplemento nutricional para as mirmecófitas (Janzen, 1967a; Harada,

1982; Schupp, 1986; Koptur, 1992).

Mirmecófitas são plantas que oferecem locais de nidificação e freqüentemente

alimento para algumas espécies de formigas (Benson, 1985). Estas plantas

produzem cavidades denominadas "domácea" ou "formicário", onde formigas

especializadas constróem seus ninhos, sendo consideradas membros conspícuos

de comunidades de plantas tropicais (Agrawal & Tholer, 1998), já que ocorrem

basicamente nestas regiões.

As espécies mirmecófitas apresentam várias formas de vida e estruturas de

domáceas, ocorrendo em uma diversidade de microhabitats (Fonseca, 1999). Em

formas de vida, mirmecófitas variam de pequenos arbustos (p. ex. Maleta) e

pequenas árvores (p. ex. Duroia), a arvores de dossel ou emergentes (p. ex.

TachiQali), spresentando domaceas em forma de cavidades no tronco (p. ex.

Cecropia), bolsas nas folhas (p.ex. Hirtella, Maleta e Tococa), hastes inchadas e

ocas (p. ex. Cordia), cavidades em raques e pecíolos (p. ex. Tachigall), ou

modificações externas na base do pecíolo (p.ex. Pouroma) (Benson, 1985).



Algumas mirmecófitas oferecem recursos alimentares diretamente para as

formigas, conhecidos como corpúsculos de alimentação, encontrados em Cecropia e

Pouroma, e tricomas glandulares na parte abaxial das folhas ou dentro das

domáceas (p. ex. Maieta, Tococa) (Roth, 1976; Vasconcelos, 1991; Svoma &

Morawetz, 1992; Vasconcelos & Davidson, 2000), enquanto outras plantas não

possuem estas estruturas. A maioria das mirmecófitas ocorre em florestas de mata

primária, poucas são encontradas em florestas secundárias (p. ex. Cecropia). Nestas

florestas, essas plantas estão distribuídas de acordo com a topografia, com algumas

espécies ocorrendo principalmente em baixio e próximo a igarapés (p. ex. Maieta),

enquanto outras basicamente no platô (p. ex. Hirtela). Em termos de regime de luz,

algumas espécies demandam luz (p. ex. Cecropia), e muitas outras mirmecófitas são

tolerantes à sombra (Davidson & Fisher, 1991; Folgarait & Davidson, 1994).

A associação simbiótica entre plantas mirmecófitas e certas espécies de

formigas é um importante fenômeno em ecossistemas tropicais, existindo algumas

centenas de espécies de formigas que nidificam exclusivamente em mirmecófitas

(Fonseca, 1999). Vários trabalhos vêm sendo realizados para se entender essa

interação (Janzen, 1966, 1967a,b, 1969; Harada & Benson, 1988; Fiala et ai., 1989,

1991; Davidson & Fisher, 1991; Vasconcelos, 1991, 1993; Davidson & Mckey, 1993;

Yu & Davidson, 1997; Fonseca, 1999; Vasconcelos & Davidson, 2000).

Na Amazônia Central, em apenas 1 ha de floresta úmida, pode haver cerca

de 380 plantas mirmecófitas, em que a comunidade local de formiga-mirmecófita

compreende pelo menos 16 famílias e 35 gêneros de plantas e 25 espécies de

formigas (Benson, 1985; Fonseca & Ganade, 1996). Entretanto, testes

experimentais para se conhecer o mecanismo funcional da interação entre formigas

0 plantas nesses ambientes ainda são pouco freqüentes. Estudos como o efeito da



variação na luz ambiental e da espécie de planta hospedeira (M. guianensis e T.

buliifera) na colonização, sobrevivência e crescimento das colônias, como também a

Influência do ambiente e da luz no ataque de Insetos herbívoros nestas plântulas,

propostos nessa dissertação são básicos para se obter padrões associados à

evolução da mirmecofilla.



CAPITULO I

ESTABELECIMENTO DE COLÔNIAS DE FORMIGAS EM MAIETA GUIANENSÍS

E TOCOCA BULLIFERA: EFEITO DA VARIAÇÃO DE LUZ E DA ESPÉCIE

HOSPEDEIRA NA COLONIZAÇÃO, SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DAS

COLÔNIAS

I. INTRODUÇÃO

Algumas formigas são especialistas em nidificar em domáceas de plantas

mirmecófitas. Os padrões de associação destas formigas podem ser influenciados

pela variação luz ambiental e habitat em que as plantas hospedeiras estão se

desenvolvendo (Davidson et ai, 1990).

Vários fatores são importantes para o estabelecimento e o crescimento das

colônias de formigas associadas a mirmecófitas, porém, alguns recursos são

essenciais. O espaço de nidificação, um recurso dependente do ambiente e do

desenvolvimento da planta (Benson, 1985; Harada, 1989; Davidson et ai, 1989;

Davidson & Fisher, 1991; Davidson & McKey, 1993; Vasconcelos, 1993; Fonseca,

1994; Vasconcelos & Davidson, 2000), a disponibilidade de alimento e a distância de

plantas adultas colonizadas (Vasconcelos, 1993), por exemplo, são alguns fatores

que podem afetar a fundação e estabelecimento de colônias de formigas.

Dependendo do ambiente em que as plantas crescem, existem diferenças nas

espécies de formigas que colonizam essas plantas. Em espécies de Cecropia, por

exemplo, indivíduos crescendo em áreas ensolaradas são geralmente colonizados

por Azteca spp., enquanto os gêneros Camponotus, Pachycondyla e Crematogaster



colonizam indivíduos de Cecropia que crescem em áreas sombreadas (Harada &

Benson, 1988; Davidson & Fisher, 1991). Uma combinação de fatores em áreas

iluminadas como insolação, temperatura e umidade, por exemplo, permitem que

plantas cresçam mais rapidamente nesses ambientes, havendo um aumento na

produção de folhas e domáceas, e conseqüentemente, oferecendo mais espaço de

nidificação e recursos alimentares para as formigas. Existem fortes predições que

algumas formigas são mais bem sucedidas em colonizar plantas de

Melastomataceae que outras, dependendo principalmente do habitat em que a

planta se desenvolve (Vasconcelos & Davidson, 2000). Em algumas mirmecófitas da

família Melastomataceae estudadas, também se pode verificar que ocorrem

variações em espécies colonizadores e no tamanho das colônias, talvez em

conseqüência do efeito do habitat no crescimento das plantas. Comparando

associações de Crematogaster laevis com Tococa buliifera e Maieta guianensis,

acredita-se que a primeira planta é mais comumente colonizada por esta formiga,

devido ao rápido crescimento dessa hospedeira. Por outro lado, mesmo sendo as

primeiras colonizadores de plântulas, esta espécie tem um baixo tempo de

permanência na planta, sendo encontrada em ninhos situados em galhos no chão

(Vasconcelos & Davidson, 2000). Este comportamento pode estar associado á falta

de espaço para o crescimento da colônia e limitações em recursos alimentares. Em

geral, variações interespecíficas em niveis de recursos alimentares e espaço de

nidificação podem influenciar as taxas de crescimento da colônia, que por sua vez,

afetará o grau de proteção oferecido pelas formigas às plantas hospedeiras, contra

insetos herbívoros (Davidson & Fisher, 1991).

A limitação de sítios de nidificação para formigas associadas à plantas

mirmecófitas é um fator relevante e abre a possibilidade de forte competição



intraespecífica e interespecífica (Fonseca, 1995). Rainhas de algumas espécies de

formigas mantêm um comportamento de cooperação no momento de fundação de

novas colônias, comportamento este conhecido como pleometrose. Este

comportamento pode ser importante para algumas espécies, na competição com

outras formigas pela dominância na planta hospedeira (Walloff, 1957; Bartz &

Hõlldobler, 1982; Tschinkel & Howard, 1993).

Entretanto, o sucesso no estabelecimento de formigas em plantas

mirmecófitas ainda é discutido por vários autores e informações detalhadas sobre

os fatores que afetam a colonização de plantas mirmecófitas por formigas, ainda são

escassos (Vasconcelos, 1993).

O presente estudo tem como objetivo comparar a taxa de nidificação,

sobrevivência e desenvolvimento de colônias de formigas associadas a duas

espécies de Melastomataceae mirmecófitas que ocorrem na Amazônia, em função

do ambiente de luz e espécie de planta hospedeira.



II. MATERIAL E MÉTODOS

11.1. ÁREA DE ESTUDO

Os trabalhos de campo foram realizados na reserva 1501, área controle do

PDBFF (Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais), um convênio entre o

INPA e o Smithsonian Institution. Esta área está localizada na BR 174 (ZF-3; Km

41), aproximadamente a 70 Km ao norte da cidade de Manaus (54°50'W e 02°25'S)

(Fig. 1), dentro do Distrito Agropecuário da Suframa (Lovejoy & Bierrgaard, 1990).

A reserva ocupa uma área de 1.000 ha de floresta contínua, dos quais 800 ha

têm um desenvolvido sistema de trilhas organizadas em grades e afastadas 100 m

entre si. O relevo é ondulado com variação altitudinal de 50 a 100 m entre os platôs

e os locais mais baixos, onde se concentram pequenos igarapés que cortam toda a

reserva. Caracterizada como uma floresta primária de terra-firme, possui árvores de

dossel que variam de 30-40 m de altura e algumas árvores emergentes que chegam

a alcançar 50 m de altura. O sub-bosque é relativamente aberto e são geralmente

encontradas várias espécies de palmeiras sem caule.

A precipitação em Manaus tem média anual de 2200 mm e varia

sazonalmente, com período de chuva entre novembro e maio e um período de seca

entre junho e outubro (Ribeiro, 1976). A temperatura média anual é de 26,7°C

(Lovejoy & Bierregaard, 1990).
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Figura 1. Mapa da região de Manaus, AM, indicando a área de estudo (•), reserva 1501 do Km

41 (Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais).



11.2. ESPÉCIES ESTUDADAS

Concentrei meus estudos em duas espécies mirmecófitas, Maieta guianensis

e Tococa buliifera, comuns nesta área, no entanto, Fonseca & Ganade (1996)

registram para esta reserva 16 espécies de plantas mirmecófitas.

As duas espécies pertencem à família Melastomataceae, conhecida como

uma das maiores famílias de plantas existentes, com aproximadamente 4500-5000

espécies e 185 gêneros distribuídos nos trópicos úmidos do Velho e Novo Mundo

(Renner, 1989, 1993), e também com algumas espécies na América do Norte. Esta

família possui 13 gêneros de plantas com características mirmecófitas,

representando cerca de 6% do número total de gêneros conhecidos (Fonseca,

1995).

O gênero Maieta compreende pequenos arbustos, altura média de 1,5 m,

apresentando geralmente pubescência híspida, com folhas opostas de coloração

verde-escura e grandemente anisofílicas, sendo que a folha mais desenvolvida do

par porta uma domácea na base. As nervuras principais são de coloração

avermelhada. A inflorescência é do tipo axilar, e o fruto que é produzido durante todo

o ano é uma baga (Whiffin, 1971). Na região de Manaus, estão catalogadas duas

espécies de Maieta, M, guianensis e M. poeppigii, e no local de estudo a primeira é a

espécie mais comum, estando geralmente localizada em regiões de baixio e

margens de igarapés, (Vasconcelos & Davidson, 2000).

O gênero Tococa possui indivíduos em forma de arbustos, com altura de

2,5 m, e que tem lâmina foliar cartácea, glabra ou com pilosidade esparsa na face

abaxial das folhas adultas. As folhas novas são normalmente pilosas e arroxeadas,

mudando sua coloração quando ficam adultas, sendo talvez esta característica uma



forma de defesa contra Inimigos. T. buliifera produzem domáceas localizadas na

base da lâmina das folhas, presente em ambas folhas do par. Têm inflorescência

terminal e o fruto em forma de baga. Plantas de T. buliifera são ligeiramente mais

abundantes no interior da floresta que em margens de igarapé (Vasconcelos &

Davidson, 2000).

M. guianensis e T. buliifera são colonizadas por formigas assim que produzem

suas primeiras domáceas na fase de piãntula. M. guianensis é colonizada por duas

espécies de formigas: Pheidoie minutuia e Crematogaster laevis. T. buiiifera é

colonizada por Azteca spp. (possivelmente duas espécies) e por C. laevis.

Na região de Manaus, Pheidoie minutuia (Mayr) coloniza cerca de 95% da

plantas disponíveis de Maleta (Vasconcelos, 1991), colonizando também,

ocasionalmente, outros gêneros de Melastomataceae. Suas colônias são geralmente

fundadas por pleometrose (Vasconcelos, 1991), ou seja, múltiplas rainhas, podendo

uma colônia incipiente de P. minutuia ter até 22 rainhas. Suas operárias têm corpo

de tamanho pequeno, e área de forrageamento limitada á planta hospedeira

(Davidson et ai., 1989).

Crematogaster laevis (Mayr) é uma espécie com distribuição restrita à

Amazônia, podendo ser uma recente colonizadora de muitas espécies de

Melastomataceae, entre elas, Tococa, Maleta, Myrmidone e Ciidemia, tendo

provavelmente um pequeno papel na evolução de características mirmecófitas

destas plantas (Benson, 1985; Vasconcelos & Davidson, 2000). A entrada da

domácea em M. guianensis é bastante estreita, permitindo facilmente a passagem

da rainha de P. minutuia, mas não da rainha de C. laevis (Davidson et ai., 1989;

Vasconcelos & Davidson, 2000), que são maiores. As rainhas de C. laevis

conseguem, entretanto, penetrar na domácea alargando a sua entrada (obs.
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pessoal). Após um período do desenvolvimento da colônia, a rainha de C. laevis

move-se para fora da planta hospedeira e acomoda-se em ninhos satélites,

geralmente formados por galhos mortos situados próximo da planta hospedeira.

Colônias de C. laevis são encontradas freqüentemente em plantas pequenas de T.

buliifera e M. guianensis, localizadas ao longo das bordas de igarapé (Vasconcelos

& Davidson, 2000).

O gênero Azteca necessita de revisão e as espécies possuem poucas

características morfológicas que as diferenciem. As formigas desse gênero têm

hábitos arboricolas, construindo ninhos em árvores, os quais são conhecidos como

jardins de formiga, e ninhos de cartão (carton nests) por se assemelharem a caixas

de papelão. Azteca spp. forma associações com diferentes mirmecófitas, entre elas,

Cecropia, Tococa, Cordia e Tachigall. Uma ou provavelmente duas espécies (não

descritas) de Azteca estão associadas à 7. buliifera na região de Manaus (Fonseca

& Ganade, 1996; Vasconcelos & Davidson, 2000). Alguns aspectos de associação

Cecropia vs Azteca spp. foram estudados por Harada (1982), Harada & Benson

(1988), Harada (1989), Schupp (1986) e Fáveri (2000) entre outros.
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11.3. METODOLOGIA

II.3.1. COLETA DE ESPÉCIES VEGETAIS

É durante a fase jovem das mirmecófitas, também conhecida como fase de

plântula, que são adquiridas colônias de formigas, sendo esta a época mais

importante no ciclo de vida da planta (McKey, 1988; Vasconcelos, 1993). Por esse

motivo, este trabalho foi desenvolvido basicamente com plântulas, obtidas através

de coletas de mudas no campo ou obtidas através da germinação de sementes,

neste último caso, apenas para as mudas de T. buHifera. Plântulas de M. guianensis

e T. buliifera, portando uma a três domáceas, foram localizadas no campo. As

plântulas no campo foram diferenciadas de plantas jovens ou adultas levando em

consideração a coloração, textura e formato das folhas. Estas plântulas foram

colocadas em sacos plásticos, devidamente identificados com o tipo de ambiente no

qual foram encontradas, para que fossem recolocadas em ambientes próximos do

original. Plântulas de T. buliifera foram germinadas em sementeiras tendo

areia como substrato.

As plântulas obtidas pelos dois métodos foram transplantadas em sacos

plásticos de 0,5 litro contendo uma mistura de solo do local (platô) com terra

compostada numa proporção 2:1.

12



11.3.2. SOBREVIVÊNCIA DAS COLONIAS

Para determinar se a taxa de sobrevivência das colônias de P. minutula, C.

laevis e Azteca spp. varia em função do ambiente (locais iluminados e locais

sombreados) e da planta hospedeira {M. guianensis e T. buliifera), implantei o

seguinte experimento: primeiramente, removi todas as colônias incipientes

eventualmente existentes nas plântulas coletadas do campo. Cada domácea foi

aberta cuidadosamente fazendo-se uma pequena incisão na parte abaxial de todas

as domáceas para a retirada das rainhas, operárias, soldados, ovos e pupas quando

existentes. Apenas as rainhas foram reservadas em tubos de cultura contendo água

e algodão, e vedados com tampões de gaze, até ser iniciada a segunda parte do

experimento, ou seja, a fase de colonização.

Colonizei 105 indivíduos de 7. buliifera e 180 indivíduos de M. guianensis, das

quais, 61 plântulas de M guianensis foram colonizadas com uma rainha de C. laevis

em cada plântula, 59 outras plântulas com uma rainha de P. minutuia e 60 plântulas

com cinco rainhas de P. minutuia. Em 7. buliifera, colonizei 68 plântulas com uma

rainha de C. laevis cada, 16 plântulas com uma rainha de Azteca spp., e 21

plântulas com cinco rainhas de P.minutula. A distância mínima entre as plântulas no

campo foi de 50 m.

A colonização consistiu em colocar as rainhas de cada espécie de formiga, na

parte superior da folha mais jovem que portasse uma domácea desenvolvida. Para

se ter certeza do sucesso de colonização, cada plântula foi monitorada até o

momento de entrada da rainha na domácea.

13



Os experimentos foram conduzidos em dois períodos: entre maio e julho de

2000 e o outro entre setembro e novembro de 2000. Na segunda repetição coloquei

sempre que possível, as plântulas em diferentes locais.

Distribui as plântulas colonizadas em dois ambientes de luz. Em clareiras,

próximas as margens de igarapés, e no sub-bosque sombreado do interior da

floresta. As plântulas foram colocadas dentro de gaiolas de filó, de modo que fosse

impedida a colonização por novas rainhas. Sob cada uma dessas plântulas, coloquei

ainda recipientes contendo água, o que permitiu que as plântulas se mantivessem

hidratadas durante o experimento, como também eventualmente detectar o escape

das rainhas.

Após 75 dias do início do experimento, as plântulas foram levadas ao

laboratório. Cada domácea foi dissecada, e as colônias quando existentes foram

transferidas separadamente para recipientes plásticos contendo álcool 70%, a fim de

determinar o número de indivíduos de cada casta (Fig. 2).

II.3.3. PRODUÇÃO DE FOLHAS

Medi o número de folhas novas produzidas após 75 dias para verificar se

realmente a luz influenciou o crescimento das plântulas dentro do período do

experimento. A produção foi comparada para cada espécie hospedeira. Para cada

indivíduo calculei a taxa de crescimento relativo, através da fórmula: TC = (Nf -

Ni)/Ni, onde Nf = número de folhas no final do experimento; Ni = número de folhas

no momento de implantação do experimento.
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Figura 2. Domáceas dissecadas de plântulas de T. buliifera contendo colônias

incipientes de Azteca spp. (a) e C. laevis (b).
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11.3.4. TAXA DE COLONIZAÇÃO

Transplantei outras novas plântulas de M.guianensis e T. buliifera (n= 32 e 23,

respectivamente) portadoras de uma a três domáceas e removi suas colônias de

acordo com o procedimento descrito no item 11.3.2. Estes indivíduos foram

colocados, aleatoriamente, nos dois ambientes (clareiras e sub-bosque), e após um

período de dois meses os mesmos foram removidos do campo. No final do

experimento, contei o número de folhas e domáceas, examinei todas as domáceas e

determinei o número de rainhas ou colônias incipientes existentes na planta.

Em um raio de 20 m ao redor de cada plântula transplantada, fiz um censo de

todas as plantas adultas existentes, para determinar assim a densidade de colônias

maduras de formigas.

ÍI.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS

Os dados sobre a porcentagem de sobrevivência de colônias por período nas

plântulas (Tab. 1) em cada uma das espécies foram transformados em arcoseno: x'

= arcoseno ( x), onde x é a proporção de colônias vivas. Utilizei ANOVA para

determinar se haviam diferenças na sobrevivência entre diferentes espécies de

formigas na mesma espécie de planta hospedeira, entre uma mesma espécie de

formiga em diferentes espécies de plantas hospedeiras, entre os ambientes de luz, e

entre o número de rainhas fundadoras. No caso de haver diferenças no teste, utilizei

o teste Fisher LSD de comparação por pares, que eqüivale a múltiplos testes t entre

todos os pares de grupo, quando existem poucos graus de liberdade.

16



Como indicador de crescimento de colônias, contei o número total de

operárias e soldados produzidos após 75 dias. Os dados de crescimento em cada

uma das espécies foram transformados em logaritmo. Utilizei ANOVA para

determinar se existiam diferenças entre as espécies de formiga, como também,

efeito do ambiente em que as plântulas foram colocadas, sobre o crescimento das

colônias. Com um teste Fisher LSD de comparações por pares determinei se

existiram diferenças no crescimento da colônia entre as três espécies de formigas.

Utilizei ANOVA para comparar o crescimento absoluto das plântulas, em

função do ambiente de luz e da espécie de planta hospedeira.

Utilizei regressão logística para determinar a probabilidade de serem plantas

colonizadas em função da densidade de plantas adultas.

Diferenças no número de colonizações por piãntula foram avaliadas

separadamente para cada espécie de planta hospedeira através do teste não

paramétrico de Mann-Whitney (Siegel, 1975).

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa

Systat 8.0 (Wilkson, 1998).
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III. RESULTADOS

III.1. SOBREVIVÊNCIA DE RAINHAS

As colônias localizadas nas áreas de clareira apresentaram uma

sobrevivência maior (50 ± 19%) do que as colônias localizadas no sub-bosque (33 ±

27%) (F(i,6) = 8,93; P = 0,02) (Apêndice 1), porém este efeito foi dependente da

espécie de formiga. Para P. minutula, a sobrevivência foi maior nas clareiras que no

sub-bosque, enquanto que para C. laevis o ambiente de luz não teve influência na

porcentagem de sobrevivência. De um modo geral, em M. guianensis, a

sobrevivência foi maior para colônias de C. laevis (51,6 ± 12,3%) que para

colônias de P. minutula (24,5 ± 14%), (F(2.6) = 5,84; P = 0,03; Fisher LSD

teste P< 0,02) (Tab. 1).

Pode-se observar que em T. buliifera, a sobrevivência de Azteca spp. foi

ligeiramente maior que a de C. laevis (Tab. 1). Para nenhuma destas duas espécies

houve efeito do ambiente de luz sobre a sobrevivência. Entretanto os dados não

puderam ser testados estatisticamente, por não ter sido possível repetir o

experimento com Azteca spp., já que não havia rainhas suficientes.

A espécie de planta hospedeira e o ambiente não tiveram efeito sobre a

sobrevivência de C. laevis (F(i.4) = 2,49; P = 0,19; F(i.4) = 0,17; P = 0,70,

respectivamente) (Tab. 1; Apêndice 2).
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Tabela 1. Número de rainhas de formigas vivas, mortas ou que escaparam durante o

período do experimento, nos dois ambientes de luz estudados.

Crematogaster laevis

Planta Ambiente Período
Morta Viva Fugiu Total Sobrevívência(%)

1 6 9 0 15 60,00

Clareiras
2 9 6 0 15 40,00

M. guianensis
1 9 5 1 15 33,33

Sub-bosque
2 6 8 2 16 50,00

1 6 12 0 18 66,70

Clareiras
2 6 7 3 16 43,80

T. buHifera
1 9 10 0 19 52,63

Sub-bosque
2 4 10 1 15 66,70

Pheidole minutula (uma rainha)

Planta Ambientes Período
Morta Viva Fugiu Total Sobrevivência (%)

1 10 5 0 15 33,33

Clareiras
2 5 5 4 14 35,74

M. guianensis 1 12 1 0 13 7,69

Sub-bosque
2 8 2 5 15 13,33
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(continuação da tabela 1)

Pheidole (cinco rainhas)

Planta Ambientes Período Morta Viva Fugiu Totai Sobrevivência(%)

1 8 7 0 15 46,67

M. guianensis

Clareiras 2

1

10

13

5

2

1

0

16

15

31,25

13,33

Sub-bosque 2 6 2 6 14 14,28

'9

T. buliifera

Clareiras 1 0 3 7 10 30,00

Sub-bosque 1 2 0 9 11 0

S

Planta Ambientes Período

Azteca spp.

Morta Viva Fugiu Totai Sobrevivência (%)

T. buliifera

Clareiras 1 1 7 0 8 87,50

Sub-bosque 1 2 6 0 8 75,00
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III.2. CRESCIMENTO DE COLONÍAS

Em plântulas de M. guianensis, as colônias de C. laevis e as colônias de P.

minutula com cinco rainhas cresceram mais rápido que as colônias de P. minutula

colonizadas apenas com uma rainha (F(2,58) = 3,83; P = 0,02; Fisher LSD teste

P<0,008) (Tab. 2; Apêndice 3). De um modo geral, o ambiente não afetou o

crescimento das colônias (F(i,58) = 0,53; P = 0,46).

Não observei diferenças nas taxas de crescimento de colônias de Azteca spp.

e C, laevis em T. buliifera (F(i.50) = 1,21; P = 0,27) (Tab. 2; Apêndice 4). Também,

para nenhuma destas duas espécies houve efeito do ambiente sobre o crescimento

da colônia (F(i.50) = 0,02; P = 0,86) (Tab. 2).

Analisando-se colônias de C. laevis foi observado que o crescimento da

colônia não é afetado pela espécie de planta hospedeira, M. guianensis ou T.

buliifera (1,05 ± 1,19; 1,31 ± 1,17, respectivamente) (F(i,64) = 0,58; P = 0.44).

Também para C. laevis não houve efeito do ambiente, clareiras e sub-bosque, sobre

o crescimento da colônia (1,06 ± 1,12; 1,36 ± 1,24, respectivamente) (F(i.64) = 1,20; P

= 0,27) (Tab. 2; Apêndice 5).

O número de folhas (domáceas) produzidas em 75 dias não diferiu entre

M. guianensis e T. buliifera neste experimento, (F(i,260) = 3,34; P = 0,06) (Tab. 3;

Apêndice 6). Em relação ao ambiente em que foram postas no campo, as áreas

mais iluminadas foram mais favoráveis ao desenvolvimento de M. guianensis e T.

buliifera, que as áreas sombreadas (F(i.260) = 30,71; P < 0.001).
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Tabela 2: Crescimento de colônias (total de operárias e soldados produzidos em 75 dias) em plântulas de M. guianensis e T. buliifera, em

função do ambiente.

Planta Rainha Ambiente Média ± DP Mediana Max Min N

P. minutula

(uma rainha)

Clareira

Sub-bosque

0,55 ±1,04

1,33 ±1,21

0,0

1,50

3,00

3,00

 oo  oo

11

6

Total 0,82 ±1,13 0,0 3,00 0,0 17

Clareira 5,39 ±4,01 5,00 12,0 0,0 13

M. guianensis P. minutula

(cinco rainhas)
Sub-bosque 5,17 ±6,68 2,50 17,0 0,0 6

Total 5,32 ±4,81 3,00 17,0 0,0 19

Clareira 3,56±8,10 0,50 33,0 0,0 16

C. laevis
Sub-bosque 7,75 ±11,77 1,50 34,0 0,0 12

Total 5,36 ± 9,87 1,00 34,0 0,0 28

Clareira 5,52 ± 8,08 3,00 28,0 0,0 21

C.laevis Sub-bosque 6,26 ± 7,24 4,00 22,0 0,0 19

/. DUlNT&ra —

Total 5,88 ± 7,61 3,00 28,0 0,0 40

Azteca spp.
Clareira

Sub-bosque

5,00 ± 9,70

4,50 ±9,14

0,0

0,50

28,0

23,0

o o o o

8

6

Total 4,79 ±9,10 0,0 28,0 0,0 14

to
K)



Tabela 3: Crescimento absoluto (número de domáceas produzidas em 75 dias) de plântulas de M. guianensis e T. buliifera, em função do

ambiente.

Planta Ambiente Média ± DP Mediana Max Min N

M guianensis

Clareira

Total

0,90 ± 0,75

Sub-bosque 0,18 ± 0,70

0,54 ± 0,81

1,0

0,0

0,0

3,00

2,00

3,00

■1,00

■2,00

-2,00

90

90

180

T. buliifera
Clareira

Total

0,55 ± 0,83

Sub-bosque 0,17 ± 0,79

0,36 ± 0,83

0,50

0,00

0,00

2,00

3,00

3,00

-2,00

-2,00

-2,00

42

42

84

OJ



III.3. TAXA DE COLONIZAÇÃO

Houve diferenças significativas na taxa de colonização de plântulas de

M. guianensis e T. buliifera dispostas em diferentes habitats (Tab. 4). Em M.

guianensis, as plântulas dispostas nas clareiras tiveram um maior número de

colonizações que para plântulas da mesma espécie localizadas no sub-bosque

sombreado da floresta (teste U = 186.00; N = 32; P = 0.018). Para as plântulas de T.

buliifera, os resultados foram similares, (teste Li = 77.00; N = 22; P = 0.069). Este

experimento com plântulas de T.builifera necessita ser refeito, já que houve perda

total e parcial de muitas plântulas por ataque de herbívoros, com isso, o nível de

colonização nesta espécie hospedeira foi muito baixo.

O sucesso de colonizações em plântulas nâo variou em função do número de

plantas adultas (r^ = 2.718; N = 42; P = 0.09) (Fig. 3). Entretanto, o número de

colonizações por plântula tendeu a aumentar em função da proximidade do número

de plantas adultas. Para M. guianensis, as plântulas que tiveram duas ou mais

colônias estavam geralmente em locais de grande densidade de plantas adultas com

colônias maduras (acima de oito plantas) (Fig. 4a). Em T. builifera, houve

colonização apenas em plântulas localizada próxima de cinco a dez plantas adultas

(Fig. 4b).
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III.3.1. FORMIGAS ASSOCIADAS

Observei em M. guianensis que 53,13% das plântulas dispostas no campo (N

= 32 plântuias) foram colonizadas por P. minutula (N = 17) e destas, apenas uma

planta teve uma domácea colonizada também por C. laevis. A existência de um

número maior de plantas adultas colonizadas por P. minutula em clareiras parece ter

sido importante para a maior porcentagem de colonização em plântulas, para esta

espécie, enquanto que para plântuias localizadas no sub-bosque foi similar a

densidade de plantas adultas ao redor de plântulas colonizadas e não colonizadas.

Em 46,8% das plântulas de M. guianensis não encontrei colônias. Das 23 plântuias

de T. buliifera apenas 3 (13,0%) foram colonizadas por formigas, sendo que todas as

plântulas colonizadas estavam situadas nas clareiras nas margens dos igarapés. A

maioria das plântuias colonizada estava com colônias de C. laevis. Entretanto a

densidade média de plantas adultas ao redor de plântulas colonizadas e não-

colonizadas foi diferente.
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Tabela 4. Número de colonizações de três espécies de formigas em plântulas de M.

guianensis e T. buliifera em dois ambientes de luz.

Colonizações

Espécie de formiga colonizadora

(Total de domáceas colonizadas)

Plantas Ambientes Total de Colonizações Não P. minutula C. laevis Azteca

plântulas por plântula colonizadas spp.

colonizadas (média)

M. guianensis

T. buliifera

Clareiras

(16r

Sub-

bosque

(16r

Clareiras

(12)*

Sub-

bosque

(11)*

11 1.81

10

1,33

19

()*Número total de plântulas colocadas no campo.
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o  4 8 12 16

Total de plantas adultas ao redor das plântulas

Figura 3. Sucesso de colonizações em plântulas de M. guianensis e T. buliifera em função

do número total de plantas adultas ocorrendo em um raio de 20m, na área de estudo.

Onde S = plântulas colonizadas e N = plântulas não colonizadas.
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Total de plantas adultas colonizadas
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• Clareira

X Sub-bosque
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O  5 10 15

Total de plantas adultas colonizadas

Ambiente

• Clareira

X Sub-bosque

Figura 4. Número de domáceas colonizadas em M. guianensis (a) e T. buliifera (b) em

função do número total de plantas adultas (num raio de 20 m) presentes na área de

estudo.

IV. DISCUSSÃO
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IV.1. SOBREVIVÊNCIA E CRESCIMENTO DIFERENCIAL

A hipótese de que o ambiente de luz favorece a sobrevivência e o

estabelecimento de rainhas de formigas em plântulas de M. guianensis e T. buliifera

foi corroborada, em parte, com este trabalho. Ao longo do experimento observou-se

que a sobrevivência de C. laevis e Azteca spp. em T. buliifera foi independente da

espécie de planta hospedeira e do ambiente de luz, mas em M. guianensis o

ambiente afetou a sobrevivência de rainhas de P. minutula, que foi maior em

clareiras próximas a margens de igarapés. Dois motivos podem explicar a maior

sobrevivência de P. minutula em clareiras: a) incidência de patógenos e b) tamanho

do corpo da rainha.

A alta incidência de patógenos em áreas sombreadas pode ter favorecido a

mortalidade de rainhas desta espécie. Foi comum encontrar rainhas no interior de

domáceas das plântulas localizadas no sub-bosque sombreado, atacadas por

fungos (obs. pessoal). Os patógenos são considerados um dos maiores

responsáveis pela mortalidade de seis em dez plântulas localizadas no sub-bosque

da floresta (Augspurger, 1984). Locais com baixa radiação, baixa temperatura e alta

umidade (típicos dos sub-bosques tropicais) são locais propícios para o

desenvolvimento de fungos que causam mortes em plântulas (Roth & Richer, 1943;

Vaartaja, 1952; Grime, 1966), podendo conseqüentemente causar a morte de

rainhas.

Outra explicação seria o tamanho do corpo das rainhas de P. minutula, que é

bastante reduzido quando comparado com rainhas de C. laevis e Azteca spp. No

momento de fundação do ninho até o desenvolvimento das primeiras operárias, as

rainhas dependem do alimento reservado no corpo das mesmas, como
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possivelmente também, dos recursos alimentares fornecidos pela planta hospedeira

para sobreviverem. Então, em função do tamanho do corpo, por serem menores,

talvez rainhas de P. minutula sejam mais dependentes do alimento oferecido pelas

plantas que as outras duas espécies.

A disponibilidade de recursos fornecidos pelo hospedeiro depende do

tamanho da planta e da taxa de produção foliar durante o período de colonização

(Davidson & Fisher, 1991), processo este ligado ao ambiente de crescimento, o qual

pode mediar o sucesso de diferentes de espécies de formigas na colonização de

plantas (Davidson & McKey, 1993).

Em ambientes onde a taxa de crescimento é maior (clareiras em margens dos

igarapés), espera-se que estas plantas sejam capazes de produzir maior quantidade

de corpúsculos alimentares ricos em lipídios ("peari bodies"), que no sub-bosque

sombreado da floresta. Schupp & Feener's (1991), evidenciaram que "peari bodies"

e nectários extraflorais são recursos alimentares típicos de plantas que crescem

rapidamente em clareiras. Plântulas de M. guianensis e T. buliifera situadas em

clareiras cresceram mais (número de folhas e domáceas), que as mesmas situadas

no sub-bosque sombreado. Porém, não foi possível quantificar o número de "peari

bodies" por ambiente de luz, já que estes corpúsculos estão geralmente localizados

no interior das domáceas. Mas, assumindo o fato de que a produção de alimento

pelas plântulas foi maior nas clareiras, isto explicaria então, o maior sucesso na

sobrevivência de rainhas de P. minutula nestas áreas.

Por outro lado, se a produção de alimentos pelas plântulas tivesse sido

realmente maior nas clareiras, esperar-se-ia que estas formigas produzissem

colônias com maior número de indivíduos nessas áreas. Entretanto, o que se pode

observar no tempo deste experimento, foi que o ambiente não afetou o crescimento
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das colônias entre as espécies e ou áreas estudadas. De modo similar, o tipo de

ambiente em que Cecropia estava localizada, não influenciou o crescimento das

colônias de formigas associadas à esta planta (Yu & Davidson, 1997). Entretanto,

Vasconcelos & Davidson (2000) encontraram que para M. guianensis, os tamanhos

de colônias para C. laevis e P. minutula aumentam com o tamanho da planta que é

diretamente dependente do ambiente de luz.

Pode-se concluir com estes resultados, que nesta fase inicial de colonização

da plântula até o estabelecimento da colônia, o ambiente em que as plântulas estão

localizadas, não é tão importante quanto o vigor da rainha fundadora, e a sua

quantidade de reserva alimentar Entretanto, mais tarde, quando a colônia se

desenvolver, o ambiente em que a planta estiver localizada, será de fundamental

importância para a manutenção destas colônias. O estabelecimento e o crescimento

da colônia de Pseudomyrmex concolor em duas espécies de Tachigalia, e em mais

oito espécies mirmecófitas da Amazônia foi limitado pelo espaço de nidificação, um

fator que foi até mais importante que a disponibilidade de alimento (Fonseca, 1993;

1999).
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IV.2. COMPORTAMENTO DIFERENCIAL DE PLEOMETROSE

A pleometrose parece ser uma estratégia vantajosa para P. minutula na

competição interespecífica, uma vez que esta espécie compete com O. laevis pela

ocupação da planta hospedeira, M. guianensis. A taxa de crescimento da colônia de

P. minutula torna-se equivalente à taxa de crescimento de colônias de C. laevis,

quando as colônias de P. minutula estão colonizadas com cinco rainhas.

Este comportamento também poderá ser um fator importante para a

competição intraespecífica, pois, em plantas mirmecófitas que têm mais de uma

domácea colonizada, a domácea que tiver colônia fundada por várias rainhas poderá

crescer mais rápido e terá vantagem no domínio da planta hospedeira ao competir

com colônias fundadas com apenas uma rainha. Tal fato foi observado neste

trabalho, onde colônias iniciadas com cinco rainhas (pleometrose) cresceram muito

mais quando comparadas a colônias com uma rainha (haplometrose). Vários

estudos demonstram que a fundação de colônias por múltiplas rainhas aumenta a

taxa de sobrevivência e o crescimento da colônia, além de aumentar o sucesso da

colônia em interações competitivas (Walloff, 1957; Holidõbler & Wilson, 1977; Bartz

& Hõlldobler, 1982; Tschinkel & Howard, 1983).

O comportamento de pleometrose não parece ser controlado pelo ambiente.

A produção de colônias com cinco rainhas de P. minutula foi semelhante em

clareiras e no sub-bosque, reforçando a idéia de que nesta fase, o crescimento da

colônia é controlado mais por fatores internos (vigor da rainha) do que por fatores

externos (desenvolvimento da planta). Nonacs (1988) propôs que o número de

rainhas é um traço ecologicamente flexível, influenciado por diversos fatores, mas

não necessariamente associados à ambientes específicos.
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Mais tarde, porém, o ambiente se tornará um importante fator que afetará o

crescimento da planta e conseqüentemente o crescimento das colônias

pleométricas. Rainhas de Azteca xanthochroa mantém o comportamento de

pleometrose, como uma eficiente estratégia de competição em plantas hospedeiras

que crescem rapidamente, mas em ambientes onde o crescimento da planta é lento

não é vantajoso para esta espécie produzir muitas operárias em pouco tempo, já

que o crescimento da colônia seria rapidamente limitado pela baixa taxa de

crescimento da planta hospedeira (Davidson etal., 1990).

IV.3. DISPERSÃO DIFERENCIAL

Acredita-se que algumas rainhas se dispersam preferencialmente em certos

tipos de ambientes. Ao longo do experimento foi observado um efeito do ambiente

na taxa de colonização de plântulas de M. guianensis e T. buliifera. Plântulas em

clareiras foram mais colonizadas que àquelas situadas no sub-bosque. A densidade

de plantas mirmecófitas é maior em ambientes com maior luminosidade (p.ex.

clareiras em margens de igarapés), que são áreas favoráveis ao crescimento das

mesmas. Plântulas têm mais chances de serem colonizadas se estiverem

crescendos próximas à plantas adultas colonizadas com a mesma espécie de

formiga (Vasconcelos, 1993), isto explica a maior colonização de P. minutula e O.

laevis em clareiras, todas próximas de plantas colonizadas com a mesma espécie.

CAPÍTULO II
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INFLUÊNCIA DO HABITAT E DA LUZ NO ATAQUE DE INSETOS HERBÍVOROS

EM PLÂNTULAS DE TOCOCA BULUFERA DE CANDOLE

(MELASTOMATACEAE)

I. INTRODUÇÃO

As florestas tropicais possuem muitas alternativas de recursos alimentares

disponíveis para os herbívoros (Basset, 2000) e muitas vezes, o nível de herbivoria

nessas comunidades naturais pode ser alto (Rausher & Feeny, 1980; Coley, 1983a).

A herbivoria afeta o crescimento, a reprodução e a sobrevivência das plantas,

(Louda, 1984; Marquis, 1984), e em conseqüência influencia as interações

competitivas e a composição da comunidade (Harper, 1969; Kulman, 1971;

Rockwood, 1973; Morrow & LaMarche, 1978; Springett, 1978; Wolda & Foster, 1978;

Windie & Franz, 1979; Rausher & Feeny, 1980), além disso, a herbivoria produz

efeitos secundários no fornecimento de alimento e espaço de nidificação para as

formigas que mantém relação de mutualismo com plantas (Vasconcelos & Davidson,

2000).

Sabe-se que a intensidade de luz e as condições de nutrientes do solo são

fatores que afetam diretamente o crescimento das plantas e assim a oferta de

recursos alimentares para os herbívoros (Lugo et ai, 1973; Clark & Clark, 1985;

Denslow, 1987). Chadzon & Fether (1984), observaram que a quantidade de luz no

interior das florestas é cerca de 10-20 vezes menor que a quantidade de luz em

áreas de clareiras nesses mesmos locais. Variações na quantidade de luz podem

afetar características físicas, nutricionais e químicas das folhas (Larsson et ai, 1986,

Chapin et ai, 1987; Denslow et ai, 1987; Mole et ai, 1988; Price et ai, 1989), o que
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por sua vez podem afetar o grau de susceptibilidade de plantas ao ataque de

herbívoros e patógenos (Augspurger, 1984; Larsson et a/., 1986; Harrison, 1987;

Núhez-Farfán & Dirzo, 1988; Ernest, 1989; Marquis & Clark, 1989).

Diferenças na taxa de herbivoria foram registradas entre gradientes de sol e

sombra (Huffaker & Kennett, 1959; Janzen, 1975; Maiorana, 1981; Coley, 1983 a,b;

Louda & Rodman, 1983 a,b) alterando características foliares intraespecificas

(Chandier & Goosem 1982; Mole et ai. 1988; Denslow et al. 1990). O tipo e o grau

de defesa contra os herbívoros variam em função da disponibilidade de recursos

para as plantas (Coley et al., 1985). Em particular, espera-se que plantas que

crescem em locais com recursos limitados (pouca luz e solos inférteis) aloquem mais

recursos para a defesa, produzindo folhas duras e menos nutritivas, porque a

reposição do tecido foliar perdido torna-se mais custosa para a planta (Janzen,

1974; McKey et aí., 1978; Ernest, 1989; Shure & Wilson, 1993). Já as folhas de

plantas que crescem em locais abertos ou em solos férteis, espera-se, que sejam

mais nutritivas, menos duras e pobremente defendidas. Estas diferenças estarão

refletidas num aumento considerável dos níveis de herbivoria em folhas que tenham

menor defesa (Coley, 1980; 1982; 1983 a,b; Coley et a/., 1985).

A intensidade de ataque de herbívoros também varia com a posição

topográfica e com o ambiente de luz (Davidson & Fisher, 1991). Como sugerem

alguns estudos (Matson, 1980; Basset, 1992; Basset et ai., 1992), a abundância, a

riqueza e a distribuição de herbívoros podem ser variáveis em diferentes partes da

floresta. Essa heterogeneidade na distribuição de herbívoros pode ser explicada,

pois em locais iluminados as plantas têm uma produção alta e contínua de folhas

jovens, as quais são normalmente mais nutritivas para os herbívoros (Matson, 1980;

Basset, 1992; Basset et aí., 1992). Além disso, as altas temperaturas e maior
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intensidade de iluminação nas clareiras aumentam a taxa de forrageamento por

herbívoros adultos, sua densidade e a taxa de oviposição (Moore et ai, 1988).

Neste estudo determinei alguns dos fatores que afetam a herbivoria na

mirmecófita T. buliifera (Melastomataceae), um arbusto (2,0 - 2,5 m) que cresce no

sub-bosque na floresta amazônica (Vasconcelos & Davidson, 2000). T. bullifera

produz domáceas ou formicários, que são estruturas em forma de bolsas inchadas

localizadas na base de todas as folhas. Na Amazônia Central esta planta está

comumente associada a Crematogaster laevis (Mayr) e Azteca spp., que utilizam

suas domáceas como abrigo. Em troca, as formigas destroem plantas de diferentes

espécies, que competem por espaço e disponibilidade de luz, ameaçando as

necessidades ecológicas e o sucesso no estabelecimento da planta hospedeira,

como pode ser observado no sistema entre T. occidentalis e Myrmelachista sp.

(Morawetz et al., 1992).

Este trabalho teve como objetivos: 1) Determinar o efeito da origem de cultivo

da planta, da posição topográfica e da luminosidade, na intensidade de herbivoria

em folhas de plântulas de T. bullifera-, 2) Determinar se a origem de cultivo, a luz e a

posição topográfica afetam a abundância e riqueza de herbívoros em plântulas de T.

bullifera.
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II. MATERIAL E MÉTODOS

11.1. ÁREA DE ESTUDO

Esse trabalho foi desenvolvido na Reserva 1501 (Km 41) do Projeto Dinâmica

Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) um convênio entre o IN PA e o

Smithsonian Institution. A área do PDBFF localiza-se a aproximadamente 74 km ao

norte da cidade de Manaus no Distrito Agropecuário da Suframa (54°50W e 02°25'S)

(Lovejoy & Bierrgaard, 1990).

Esta reserva que tem 1000 ha é coberta por floresta primária de terra-firme

(Pires & Prance, 1985; Oliveira, 1997), a qual possui árvores de dossel que variam

de 25-30m de altura e algumas emergentes que chegam a alcançar 45-50m. As

famílias de árvores mais comuns são Lecythidaceae, Leguminosae, Sapotaceae e

Burseraceae (Rankin - de Merona et a/., 1992; Oliveira, 1997). A reserva tem um

desenvolvido sistema de trilhas, organizada em grades com distância de 100 m

entre as trilhas.

A precipitação em Manaus tem média anual de 2200 mm e varia

sazonalmente, com um período de chuva entre novembro e maio e um período de

seca entre junho e outubro (Ribeiro, 1976). O clima da região é classificado como

Am no sistema Kõeppen, clima tropical úmido, e a média da temperatura anual é de

26,7° C (Lovejoy & Bierregaard, 1990).
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11.2. METODOLOGIA

Plântulas de T. buliifera foram cultivadas em uma mesma casa de vegetação

a partir de sementes coletadas de 10 plantas adultas localizadas na própria reserva,

por um período de oito meses Qunho de 1999 - janeiro de 2000). As sementes foram

germinadas em bandejas com areia e posteriormente transpiantadas na mesma

época, para recipientes de 600ml, para isso, utilizou-se como substrato solo da

reserva e terra vegetal comercial (numa mistura 2:1).

Em fevereiro de 2000, 20 plântuias foram transferidas para uma casa de

vegetação coberta com apenas um sombrite, enquanto que 32 para outra casa

coberta com dois sombrites. A luminosidade na casa de vegetação foi medida com o

auxilio do P.A.R. (Model Quantum Sensor T meter). A intensidade de luz na primeira

era de 68%, enquanto na segunda, mais sombreada, de 31%.

Após oito meses, as plântulas foram transplantadas para vasos (5L), e depois

de um período de aclimatação (24h) foram levadas ao campo. Este experimento foi

conduzido entre outubro e novembro de 2000.

O experimento consistiu de três tratamentos com dois níveis cada: ambiente

de cultivo (casas de vegetação com um ou dois sombrites), posição topográfica

(platô ou baixio), ambiente de luz (sub-bosque ou clareira), num desenho fatorial

completo. Em cada clareira apenas uma plântula foi colocada, enquanto que no sub-

bosque a distância mínima entre piântulas foi de 100 m. Na implantação do

experimento no campo medi a altura, contei e numerei todas as folhas que portavam

domáceas.

A área foliar foi determinada utilizando-se a seguinte equação: Área foliar =

1,370 + 0,644 (C X L), (r^ = 0,997; n = 32; P<0,001), onde C= é o comprimento
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máximo e L= a largura máxima da folha (obtida através de medida da altura e a área

total de 32 folhas de tamanhos variados, de indivíduos de T. buliifera que ocorriam

na área de estudo).

As medidas de área foliar e de herbivoria foram realizadas para as folhas com

domáceas, inicialmente numeradas. Estas medições foram feitas imediatamente

após e 20 dias depois que as plântulas foram dispostas no campo. A área

consumida foi determinada colocando-se sobre cada folha uma grade de pontos,

com precisão de 1cm^. A contagem dos pontos que estavam sobre o dano forneceu

diretamente a área foliar consumida em cm^.

Com esses dados calculou-se a proporção da área total foliar danificada por

insetos herbívoros, através da seguinte equação: Proporção de área foliar danificada

= Área danificada / Área total da folha. Para obter normalidade dos dados, os valores

encontrados foram transformados em x' = arcoseno (.x), onde x é a proporção de

área foliar danificada (Zar, 1994).

Para comparar a proporção de danos em plantas localizadas no campo e,

portanto, colonizadas por formigas, selecionei 10 plantas de T. buliifera, com altura

similar a aproximada das plântulas do experimento e tirei medidas da proporção de

área destruída conforme o procedimento descrito acima.

Ao mesmo tempo, em uma única visita, observei e coletei todos os artrópodos

presentes nas folhas de cada um dos indivíduos de T. buliifera do experimento para

determinar a abundância e a riqueza de artrópodos por planta. As coletas foram

feitas manualmente com auxílio de pinça, pincel e aspirador entomológico. Os

insetos e aranhas coletados foram colocados em solução de álcool 70%. Observei

dentre estes, quais foram os insetos que estavam se alimentando das folhas de T

buliifera para me certificar de quais eram realmente herbívoros e quais os insetos
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que eram apenas visitantes. Os herbívoros foram agrupados em morfotipos e

enviados a especiaüstas para identificação. Para cada grupo de artrópodos coietado

as identificações foram realizadas iniciaimente ao nívei de famíiia. Após essa

identificação, os espécimes foram agrupados em guildas, seguindo a classificação

proposta por Moran & Southwood (1982) (Tab. 1).

II.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Utiiizei uma anáiise de variância (ANOVA), para verificar se existiam

diferenças no número de foihas, no número de domáceas e na altura das plântulas

que se desenvolveram sob diferentes condições de iuz.

Para determinar se a posição topográfica, o ambiente de iuz e a origem de

cultivo da planta afetavam a intensidade de herbivoria em plântulas de 7. buliifera,

utilizei uma anáiise de variância (ANOVA).

Determinei também através de uma ANOVA, se a posição topográfica, origem

de cultivo e a luminosidade afetavam a abundância e a riqueza de herbívoros por

planta.

Todos as análises foram realizadas no programa estatístico Systat versão 8.0

(Wiikson, 1998).
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Tabela 1. Artrópodos coletados em plântulas de T. buliifera e agrupados em guildas.

Classificação sugerida por Moran & Southwood (1982).

GUILDA ORDEM família

Fitófagos - Mastigadores Orthoptera

Goleoptera

Lepidoptera

Acrididae

Chrysomelidae

Hesperidae, Arctidae,

Geometridae,

Fitófagos - Sugadores Homoptera Cercopidae

Detritívoro Blattodea Pseudophyllodromiidae

Predador Araneae

Formigas Hymenoptera Formicidae
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III. RESULTADOS

111.1. CRESCIMENTO DAS PLÂNTULAS

Os indivíduos de T.builifera que cresceram em casa de vegetação com dois

sombrites apresentaram mais foihas (F(i,5i) = 11,76; P = 0,001) e mais domáceas

(F(5.51) = 5,22; P = 0,02), que os indivíduos cuitivados em casa coberta com um

sombrite, já quanto a altura, não houve diferenças entre plantas cultivadas em

diferentes ambientes de iuz (F(5.5i) = 0,19; P = 0,66) (Tab. 2).

111.2. NÍVEIS DE HERBIVORIA

Tanto o ambiente de luz (clareira ou sub-bosque) quanto à origem de cuitivo

das plântuias (um ou dois sombrites) afetaram os níveis de herbivoria em plântulas

de T. buliifera (Tab. 3; Apêndice 7). Plântulas que cresceram em ambientes mais

claros sofreram mais danos que àquelas cultivadas em ambientes mais sombreados

(F(i.39) = 15,21; P<0,001) (Tab. 3). Da mesma forma, plantas colocadas em clareiras

sofreram mais danos que plantas colocadas em locais com baixa intensidade

luminosa (F(i.39) = 27,04; P<0,001) (Tab. 3). Entretanto, a posição topográfica em

que as plântulas foram distribuídas não teve nenhuma influência nos níveis de

herbivoria, sendo similares no platô e no baixio (F(5.39) = 0,82; P = 0,37) (Tab. 3).

Em geral, as plântulas transplantadas para o campo sofreram forte herbivoria

A porcentagem média de danos nas plântulas ainda na casa de vegetação, quando

então estavam protegidas do ataque de herbívoros, üá que estavam totalmente

envoltas por sombrites), era de 0,27 ± 0,68% passando a 19,21 ± 27,75% vinte dias
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após terem sido colocadas no campo. Este nível de herbivoria foi significantemente

maior que aquele detectado em plântulas de tamanho similar, que cresceram

naturalmente e, portanto estavam colonizadas por formigas. A quantidade de danos

nas folhas destas plantas com formigas foi similar àquela obtida na casa de

vegetação (Fig. 1).
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Tabela 2: Número total de folhas e domáceas, e altura total em indivíduos de T. buliifera, cultivados em casas de vegetação com

duas porcentagens de luz. Valores de média ± 1 DP (Md ± DP), mediana (Med), máximo (Máx), mínimo (Min), são estimativas

após 16 meses. N é o número de indivíduos utilizados para os cálculos.

Quantidade de Luz

68% (1 sombrite) 31% (2 sombrites)

Variável Md±DP Med Max Min N Md±DP Med Max Min N

Número total

de folhas *

9,0 ±2,1 9,0 14,0 5,0 20 11,8 ±3,2 12,0 20,0 6,0 33

Número de

domáceas

5,6 ± 1,8 5,5 9.0 2.0 20 7,2 ± 2,9 7,0 16,0 3,0 33

Altura (cm)
29,1 ±10,1 27,9 57,2 10,3 20 28,1 ±6,9 28,7 43,3 11,5 33

Folhas com ou sem domáceas

-íi'
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Tabela 3. Porcentagem média de herbivoria em indivíduos de T. buliifera, em função da origem de cultivo das plântulas, ambiente e posição

topográfica em que as mesmas foram dispostas. Valores de média ± 1 DP (Md ± DP), são estimativas após 16 meses.

BAIXIO PLATO

Clareira Sub-bosque Clareira Sub-bosque

Um sombrite 31,65 ±15,50 4,89 ±4,28 36,32 ± 13,95 42,58 ± 52,48

Dois sombrites 24,92 ± 32,43 5,91 ±4,91 21,09 ±35,91 0,32 ± 0,69
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III.3. COMUNIDADE DE HERBÍVOROS

Nas 53 plântulas transplantadas para o campo, coletei 63 artrópodos

distribuídos em 8 famílias de insetos. Os herbívoros mais comumente registrados

nestas plântulas foram: adultos de Chrysomelidae, ninfas e adultos de Cercopidae e

larvas de Geometridae (Tab. 5 e 6). Encontrei também outras espécies, porém em

menor abundância, como ninfas de orthoptera, mais duas outras espécies de

coleoptera e uma espécie de homoptera.

Comparei a abundância de herbívoros em T. buliifera dispostos em duas

posições topográficas e em dois ambientes de luz, e evidenciei diferenças entre

estas variáveis. O teste mostrou que a abundância de herbívoros foi maior nas

clareiras (2,00 ± 2,34), quando comparado com áreas sombreadas (0,36 ± 0,70)

(F{i,48) = 13,58; P = 0,001), independente da posição topográfica, ou seja, baixio e

platô (Tab. 4; Apêndice 8).

A distribuição de riqueza de herbívoros, também foi similar aos resultados

encontrados para abundância, mostrando que áreas de clareira (1,18 ± 1,21)

apresentaram maior diversidade de herbívoros que as áreas sombreadas (0,32 ±

0,56) (F(i,48) = 11,79; P = 0,001) (Tab. 4; Apêndice 9). Dentre estes herbívoros, as

ordens Coleoptera, Lepidoptera e Homoptera, foram as mais representativas, tanto

em abundância como em número de espécie (Tab. 5 e 6).
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Figura 1. Porcentagem média de dano foliar (dados transformados em arcoseno) em

plântulas de T. buliifera, onde: controle = plântulas medidas no campo, com domáceas

colonizadas por formigas; início = plântulas cultivadas e medidas antes da implantação

do experimento no campo e final = plântulas cultivadas e postas no campo, domáceas

nâo colonizadas por formigas. Círculos e asteriscos simbolizam pontos extremos
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Tabela 4. Número médio de indivíduos e de espécies de herbívoros por indivíduo de T.

buliifera em função da posição topográfica e do ambiente.

BAIXIO PLATO

Clareira Sub-bosque Clareira Sub-bosque

Abundância 1,42 ± 2,22 0,42 ± 0,90 2,50 ± 2,21 0,31 ± 0,48

Riqueza 0,77 ±0,93 0,25 ±0,45 1,57 ±1,34 0,39 ±0,65
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Tabela 5. Número de morfoespécies e indivíduos registrados para cada ordem coletados em

T. buliifera.

TAXON NUMERO DE NUMERO TOTAL DE

MORFOESPÉCIES INDIVÍDUOS

Orthoptera

Homoptera

Coleoptera

Lepidoptera

11

24

Blattodea

Hymenoptera

Outros (Araneae)

10

16
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Tabela 6. Número de indivíduos coletados em T.builifera, em função do ambiente e a

posição topográfica.

AMBIENTE

TAXON CP 08 SB SP

Orthoptera 1 0 0 1

Homoptera 7 4 0 0

Blattodea 1 0 0 0

Coleoptera 12 10 1 1

Lepidoptera 8 4 0 0

Formicidae 6 2 0 0

Outros -

Araneae

6 2 4 3

CP: Clareira/Platô; GB: Clareira/Baixio; SP: Sub-bosque/Piatô; SB: Sub-bosque/Baixio.
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IV. DISCUSSÃO

A hipótese de que a origem de cultivo e o ambiente de luz influenciam a

herbivoria foi corroborada pelos resultados obtidos com este experimento. Tanto o

local onde a plântula foi cultivada (se mais ou menos sombreado), assim como o

local para onde foi transplantada (se clareira ou interior da floresta) afetaram a

quantidade de herbivoria sofrida pelas plântulas. Outros autores também

observaram que plantas que crescem em locais abertos, com luz favorável, são

freqüentemente mais atacados e perdem mais área foliar por ataque, que indivíduos

de espécies que se desenvolvem em locais sombreados (Waltz, 1984; Louda et aL,

1987; Ernest, 1989; Marquis & Braker, 1994; Marquis, 1984).

A qualidade do ambiente em que plântulas se desenvolvem tem efeitos

diretos em características foliares (Chapin et al., 1987; Mole et ai, 1988; Price et ai,

1989). portanto, esta pode ser uma explicação para os resultados encontrados.

Plantas que se desenvolvem em ambientes com alta disponibilidade de luz, crescem

mais rápido, têm uma alta taxa de troca foliar, suas folhas têm vida curta, têm folhas

mais jovens com maiores concentrações de nutrientes, e investem em metabòlicos

químicos menos tóxicos sendo, portanto mais palatáveis aos herbívoros (Field &

Mooney 1986; Coley, 1988; Denslow et ai 1990). Por outro lado, plantas que

crescem em locais sombreados, crescem mais devagar, suas folhas são mais duras

e contêm compostos secundários, tais como taninos e resinas, que reduzem a

palatabilidade a insetos herbívoros (Coley, 1983a, Coley et ai, 1985).

Entretanto, quando comparei o crescimento em altura de T. buliifera, plântulas

cultivadas em casa de vegetação com maior intensidade de luz não diferiram em

altura de plântulas cultivadas em ambientes com menor intensidade luminosa. Eu
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atribuo esse resultado, ao tempo em que o experimento foi conduzido e talvez ao

nível de luz nas duas casas de vegetação (68 e 31%) não serem suficientes para

diferenciar o crescimento desta espécie. As taxas de luz simulados numa casa de

vegetação diferem do real encontrado no campo, e isso pode ter mascarado os

resultados de crescimento em altura para estas plântulas. Nichols-Orians (1991a,b)

observou que plântulas de Inga oerstediana desenvolvidas em altos níveis de luz

tem em média maior crescimento em altura que àquelas plântulas desenvolvidas em

baixos níveis de luz. Folgarait & Davidson (1994) estudando espécies de Cecropia

cultivadas simultaneamente sob diferentes tratamentos de luz (30 e 10% de luz

direta) observaram que quatro das seis espécies estudadas crescem mais em altura

em ambientes com alta luminosidade que em ambientes com baixa luminosidade.

Quando observei a produção de folhas e domáceas não foi encontrada a

mesma resposta. Plântulas cultivadas em ambientes mais sombreados

apresentaram maior número de folhas e domáceas que aquelas cultivadas em

ambientes mais iluminados. T. buliifera é uma planta típica de sub-bosque, então

estas diferenças nas médias de produção foliar entre os dois tratamentos de luz,

podem ser por dois motivos: a) ao melhor desenvolvimento desta espécie em

ambientes sombreados; b) a necessidade que plântulas de ambientes com poucos

recursos disponíveis têm de preservar suas folhas, já que a perda das folhas seria

extremamente custosa para as mesmas, o que não ocorre para plântulas que

crescem em ambientes com mais recursos disponíveis, que têm alta taxa de troca

foliar.

Nesse experimento pude perceber que plântulas de T. buHifera cultivadas em

ambiente com maior luminosidade perderam suas folhas com maior freqüência, que

plântulas cultivada em ambiente mais sombreado. Coley (1988), relatou que em
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média, espécies adaptadas à ambientes com limitação de luz, como os encontrados

nos sub-bosques, têm folhas com longevidade três vezes mais alta que folhas de

espécies de clareiras.

O ambiente é um dos responsáveis pela distribuição heterogênea de insetos

numa floresta. A fauna de insetos-herbívoros amostrada neste trabalho foi mais

abundante e diversa em ambientes com altos níveis de luz, que são os ambientes

favoráveis ao desenvolvimento de plantas com folhas mais nutritivas e

possivelmente com poucas defesas químicas. A química foliar de plântulas de Inga

oerstediana, é afetada pelo ambiente e conseqüentemente sua aceitabilidade pela

formiga Atía cephalotes (Nichols-Orians, 1991ab). Essa formiga prefere folhas

jovens de plântulas situadas no sol (20% de luz) ao invés de folhas de plântulas na

sombra (2% de luz) e, por isso, elas concentram seu esforço de forrageamento em

clareiras (Nichols-Orians, 1991b). Formigas cortadeiras, os principais herbívoros em

plantas neotropicais, são mais comuns em ambientes onde a intensidade de luz

geralmente é alta (Jaffe & Vilela, 1989; Vasconcelos, 1990). A abundância e a

diversidade de insetos é alta em clareiras formadas recentemente, é intermediária

na fase de regeneração da clareira e baixa na floresta fechada de dossel (Maleret et

al., 1978). Fáveri (2000), determinou que o tipo de ambiente, foi um importante fator

afetando a riqueza e composição de artrópodos em Cecropia spp., devido a

diferenças em luminosidade, temperatura e idade da vegetação nesses locais.

Entretanto, ao contrário do descrito acima, nenhum tipo de ambiente (clareira versus

interior da floresta), prediz a diversidade de herbívoros em Piper (Marquis & Braker,

1994).

Entretanto, observei aqui que a posição topográfica não exerce efeito sobre o

nível de herbivoria em T. buliifera, contrariando o que foi descrito por Kelly et al.
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(1982), para populações de Piper pseudobumbratum em La Selva. Ali, em locais ao

longo dos rios e habitais pantanosos, esta espécie de planta sofre maior herbivoria,

que em populações localizadas no platô.

As plântulas de T. buliifera, uma vez levadas ao campo foram danificadas

muito rapidamente. Sabe-se que essas plantas são mirmecófitas, e desenvolvem

uma relação mutualística com formigas, que funcionam como defesa biótica da

planta (Coley, 1983a) protegendo-as contra inimigos naturais. Herbivoria nestas

plantas, como em qualquer mirmecófita, é um importante fator que afeta a

colonização e o estabelecimento de colônias de formigas, pois reduz a taxa de

fornecimento de alimentos, como também, o espaço de nidificação para as formigas

(Vasconcelos & Davidson, 2000). No entanto, na implantação do experimento, estas

plântulas foram dispostas no campo sem estarem colonizadas por formigas, e esse

pode ser um fator que, aliado aos outros mencionados acima, como ambiente de luz

e origem de cultivo, pode ter influenciado positivamente a susceptibilidade das folhas

ao ataque de insetos. Conforme apresentado nos resultados, níveis de herbivoria em

plântulas de T. bulHfera, que cresceram naturalmente no local de estudo e que

mantinham Azteca sp e C. laevis foram baixos, indicando que estas plântulas

estavam sendo protegidas por suas formigas colonizadoras.

Várias espécies de formiga protegem plantas hospedeiras contra o ataque de

inimigos. Azteca protege espécies de Cecropia contra herbivoria (Joiivet, 1990).

Vasconcelos & Casimiro (1997), mostraram que Atta laevigata evita espécies de

Cecropia que sejam defendidas por colônias incipientes de Azteca alfari ou espécies

que não mantenham as colônias. Para T. buliifera, a associação com formigas,

também é importante para a manutenção da vitalidade da planta, e a ausência desta

associação poderá comprometê-la, podendo até levá-la à morte. Vasconcelos
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(1991), também encontrou que plantas adultas de Maieta guianensis não

sobrevivem muito tempo sem formigas associadas.
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CONCLUSÕES GERAIS

Durante o período do experimento, a sobrevivência de rainhas colonizadas

em plântulas de M. guianensis e T. buliifera, foi influenciada pelo ambiente de luz em

que a plântula foi colocada, porém esse resultado é dependente da espécie de

formiga colonizadora. P. minutula sobrevive mais em clareiras, enquanto que para

as outras espécies não encontrei o efeito do ambiente e da espécie de planta

hospedeira. De um modo geral, rainhas de C. laevis sobrevivem mais que rainhas de

P. minutula. O crescimento da colônia nas plantas também dependeu da espécie de

formiga ou pelo modo de fundação da colônia. C. laevis e P.minutula com cinco

rainhas cresceram mais rápido que P. minutula com uma rainha. Estes resultados

indicam que na fase inicial de colonização e crescimento da colônia, características

intrínsecas da colônia são mais importantes que características extrínsecas (da

planta mediada pelo ambiente) para o sucesso no seu estabelecimento. O ambiente

neste período terá importância secundária. Este se tornará provavelmente

importante quando as colônias atingirem um nível maior de produtividade e

necessitarem de espaço para expandir suas colônias, principalmente para colônias,

em que suas espécies mantêm o comportamento de pleometrose. O ambiente de luz

tem grande efeito na colonização de plântulas, a maior parte das colonizações foi

efetuada nas clareiras.

O segundo capítulo deste trabalho analisou o efeito do ambiente de luz na

taxa de herbivoria de T. buliifera e na distribuição de herbívoros. O ambiente de luz é

o principal responsável pela dispersão heterogênea de herbívoros numa floresta. Os

insetos estão distribuídos em ambientes que tenham maior disponibilidade de

recursos, como disponibilidade de luz, temperatura e alimento, o que permitirá a sua
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sobrevivência, oviposição e forrageamento (Moore et ai., 1988). Por esse motivo, o

nível de herbivoria foi maior nestes ambientes.
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APÊNDICES

Apêndice 1. Análise de variância do efeito do ambiente de luz sobre a sobrevivência de

rainhas (dados transformados em arcoseno) de C. laevis e P. minutula (uma e cinco

rainhas), em plântulas de M. guianensis.

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Espécies de Formigas 391,529 2 195,764 5,847 0,039

Ambiente 299,001 1 299,001 8,930 0,024

Formiga*Ambiente 131,274 2 65,637 1,960 0,221

Erro 200,888 6 33,481

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 2. Análise de variância do efeito do ambiente sobre a sobrevivência de rainhas

(dados transformados em arcoseno) de C. laevis em plântulas de M. guianensis e T.

buliifera.

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Ambiente 8,528 1 8,528 0,170 0,701

Planta 125,136 1 125,136 2,490 0,190

Ambi0nte*Planta 17,170 1 17,170 0,342 0,590

Erro 201,011 4 50,253

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 3. Análise de variância do efeito do ambiente de luz sobre o crescimento de

colônias (dados transformados em logaritmo) de C. laevis e P. minutula (uma e cinco

rainhas), em plântulas de M. guianensis. Diferenças no crescimento entre espécies de

formigas foram testados com Fisher LSD (comparações múltiplas).

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Ambiente 0,508 1 0,508 0,535 0,468

Espécie de Formiga 7,287 2 3,644 3,832 0,027

Ambiente*Formiga 1,901 2 0,950 0,950 0,374

Erro 55,144 58 0,951

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio

Teste Fisher LSD para comparações múltiplas, MSE = 0,951; GL = 58

Tratamentos Média Probabilidade

5 Rh X 1 Rh 0,946 0,008

Cr X1 Rh 0,563 0,065

Gr X 5 Rh -0,363 0,237

1 Rh e 5 Rh: uma e cinco rainhas de R. minutula; Cr: uma rainha de C. laevis.
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Apêndice 4. Análise de variância do efeito do ambiente de iuz sobre o crescimento de

colônias de C. laevis e Azteca spp. (dados transformados em iogaritmo), em T. buliifera.

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Ambiente 0,043 1 0,043 0,029 0,865

Espécies de Formigas 1,788 1 1,788 1,214 0,276

Ambiente*Formiga 0,090 1 0,090 0,061 0,806

Erro 73,640 50 1,473

'Soma dos Quadrados; **Graüs de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 5. Análise de variância do efeito do ambiente de luz sobre o crescimento de

colônias de C. laevis, em M. guianensis e T. buliifera (dados transformados em logaritmo).

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Ambiente 1,684 1 1,684 1,200 0,277

Espécie de Formiga 0,824 1 0,824 0,587 0,446

Ambiente*Formiga 0,432 1 0,432 0,308 0,581

Erro 89,779 64 1,403

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 6. Análise de variância do efeito do ambiente de luz sobre o crescimento absoluto

(número do domáceas produzidas no final de 75 dias) das plântulas de M. guianensis e T.

buliifera.

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Ambiente 17,425 1 17,425 30,717 0,000

Planta 1,892 1 1,892 3,335 0,069

Ambiente*Planta 1,668 1 1,668 2,940 0,088

Erro 147,494 260 0,567

*Soma dos Quadrados: **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio

63



Apêndice 7. Resultados da análise de variância do efeito do ambiente de luz (áreas claras

e áreas sombreadas), da origem de cultivo (um sombrite e dois sombrites) e da posição

topográfica (platô e baixio) sobre a porcentagem do dano foliar em plântulas de T.

buliifera (dados transformados em arcoseno).

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Origem 1327.856 1 1327.856 15.206 0.000

Habitat 71.826 1 71.826 0.823 0.370

Luz 2360.801 1 2360.801 27.035 0.000

Habitat*Origem 408.393 1 408.393 4.677 0.037

Luz*Origem 581.657 1 581.657 6.661 0.014

Luz*Habitat 25.687 1 25.687 0.294 0.591

Luz*Habitat*Origem 41.681 1 41.681 0.477 0.494

Erro 3405.684 39 87.325

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 8. Resultados da análise de variância efeito do ambiente de luz e da posição

topográfica, sobre a abundância de insetos herbívoros (dados transformados em rank).

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Posição topográfica 281.883 1 281.883 1.864 0.178

Ambiente 2053.361 1 2053.361 13.581 0.001

Topografia*Ambiente 252.471 1 252.471 1.670 0.202

Erro 7257.173 48 151.191

*Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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Apêndice 9 Resultados da análise de variância efeito do ambiente de luz e da posição

topográfica, sobre a riqueza de insetos herbívoros (dados transformados em rank).

Fonte S.Q.* G.L.** Q.M.*** F Probabilidade

Posição topográfica 281.883 1 281.883 2.797 0.101

Ambiente 2053.361 1 2053.361 11.797 0.001

T opograf ia*Ambiente 252.471 1 252.471 1.149 0.289

Erro 7257.173 48 151.191

'Soma dos Quadrados; **Graus de liberdade; ***Quadrado Médio
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