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Resumo 

O dossel da floresta tropical é um dos habitats terrestres mais diversos da Terra e está 

entre os menos estudados. Os efeitos da perturbação antrópica e da interação entre 

espécies na distribuição das guildas de herbívoros no dossel são ainda menos 

conhecidos. O objetivo do estudo foi investigar os padrões de distribuição de riqueza e 

abundância das guildas de herbívoros (e a soma de todas potenciais presas) e suas 

respostas à perturbação passada, sazonalidade e ao efeito dos mosaicos de formigas, 

em duas escalas de análise (dossel e copa da árvore). As coletas foram realizadas no 

Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto e Mariana, MG, durante duas estações 

chuvosas (2007 e 2011) e duas estações secas (2011 e 2012), em três áreas com 

diferentes níveis de impacto (intenso, intermediário e leve). Em cada área foram 

amostrados oito segmentos de dossel (= 4 a 7 árvores contínuas), utilizando o método 

de batimento com o guarda chuva entomológico. Na escala do dossel, a área menos 

perturbada apresentou maior riqueza e abundância de sugadores e presas, já os 

herbívoros mastigadores não responderam à diferença de perturbação entre as áreas. 

A presença do mosaico teve efeito apenas sobre a abundância dos sugadores, de 

forma que a mesma é maior nos locais com mosaico simples, reforçando a ideia de 

que formigas dominantes monopolizam o recurso decorrente de exsudatos açucarados 

derivados de insetos (honeydew). Na escala da copa das árvores, a abundância de 

insetos, independente da guilda, e a riqueza de sugadores e o total de presas foram 

maiores na área menos perturbada. Porém, a riqueza e a abundância do inseto em 

árvores específicas dependem da abundância das formigas dominantes e da guilda 

em questão, sendo apenas a abundância dos sugadores favorecida, principalmente 

aqueles trofobiontes. Os resultados enfatizam a importância de analisar 

concomitantemente o maior número possível de variáveis que afetam a distribuição de 

insetos em dosséis florestais tropicais e, além disso, pela primeira vez a baixa 

diversidade/densidade de herbívoros/invertebrados no dossel foi adequadamente 

investigada e mostrou-se que estes locais são, pelo menos parcialmente, relacionada 

com a presença de mosaicos de formigas. 
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Palavras-chave: dossel florestal, sugadores, mastigadores, trofobiose, Parque 

Estadual do Itacolomi. 

Abstract 

Tropical forest canopies comprise some of the most diverse terrestrial habitats on earth 

and among the lesser studied. The effects of forest disturbance on antagonic 

interactions, and subsequent consequences on the distribution of insect herbivores 

guilds in the canopy is even less understood. The aim of this study was to investigate 

the distribution patterns of species richness, abundance and composition of herbivore 

guilds and their responses to disturbance, seasonality and the effect of ant species 

mosaics in two scales of analysis (canopy and tree crowns). The samples were taken 

in the Parque Estadual do Itacolomi, during two rainy seasons (of 2007 and 2011) and 

two dry seasons (of 2011 and 2012), in three areas with different levels of impact 

(intense, intermediate and moderate).  In each area were sampled eight canopy 

segments (= 4 to 7 continuous trees), using a beating sampling device. At the scale of 

the canopy, the moderately disturbed area showed higher species richness and 

abundance of sap-sucking and preys, while chewing herbivores did not respond to the 

effect disturbance. Finally, the presence of the mosaic only had an effect on the 

abundance of the sap-sucking species, so that it is greater in locations with simple 

mosaic, reinforcing the idea that the dominant ant monopolize the canopy honeydew. 

On the scale of the tree crown, insect abundance, independent of the guild, and 

species richness of sap-sucking and “likely ant preys” (hereafter, only preys) were 

greater in the moderately disturbed areas, but sap-sucking were also favoured by the 

dominant ants territories, especially those involved in trophobiont. The present study 

emphasizes the importance of analyzing concomitantly the most possible number of 

variables affecting the distribution of insects on tropical forest canopies. In addition, for 

the first time the existence of low herbivore/invertebrate diversity/density spots in the 

canopy was properly investigated, and shown to be, at least partially, related to the 

presence of ant mosaics.   

Keywords: canopy, sap-sucking, chewing, trophobiosis, Parque Estadual do Itacolomi. 
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Introdução 

A despeito de todo o avanço das últimas duas décadas de pesquisa sobre ecologia de 

dosséis, em especial ecologia de insetos em dosséis (veja revisão em Basset et al., 

2003a, e resultados recentes em Basset et al., 2012), diversas lacunas de 

conhecimento continuam presentes na literatura. Em particular, as dificuldades de 

desenvolver delineamentos experimentais que sejam efetivamente aleatórios e 

espacialmente independentes e abrangentes para todos os micro-habitats de dossel, 

podem ter criado uma percepção tendenciosa da distribuição de insetos herbívoros e 

formigas em dosséis de floresta tropicais.  

Os insetos representam o grupo faunístico mais diverso e abundante em associação 

ao dossel. Além de fonte alimentar, os insetos utilizam o dossel como sítio para 

oviposição, nidificação e proteção contra variações climáticas e inimigos naturais 

(Lawton, 1983; Price, 1997; Basset et al., 2003a; Ribeiro et al., 2005). Trabalhos 

recentes sugerem que a diversidade, abundância relativa e distribuição de insetos 

herbívoros nos dosséis de florestas tropicais sazonais diferem substancialmente 

daqueles observados em florestais tropicais sempre-úmidas (Gonçalves et al., 2005; 

Campos et al., 2006; Neves et al., 2013a; Ribeiro et al., 2008). Por exemplo, a 

sazonalidade climática exerce influências na estruturação das comunidades como um 

todo. Em parte, pela influência da vegetação na diversidade e distribuição da fauna, 

como também pela necessidade de adaptação das espécies a um período frio ou em 

que as chuvas são escassas (Lieberman, 1982; Meira Neto et al., 1989; Oliveira-Filho 

& Fontes, 2000; Pedroni et al., 2002; Dorneles & Waechter, 2004; Nunes et al., 2005). 

Este fenômeno é causador das mais dramáticas variações nas relações interativas 

entre plantas e animais, em especial nos habitats extremos dos dosséis florestais.  

Por sua vez, a perturbação do habitat causa efeitos diversos na estruturação das 

comunidades. Novotny et al. (2012) e Basset et al. (2012) demonstraram que 

diversidade de herbívoros aumenta em função da diversidade de plantas, porém a 

taxa de aumento é inversamente proporcional a especificidade do grupo. Espécies 

generalistas tendem a ter mais plasticidade em resposta às condições ambientais 

(Nylin & Janz, 2009). Entretanto, o papel relativo de diferentes fatores na estruturação 

da comunidade de insetos é vagamente compreendido, e para algumas guildas 

apenas (Ribeiro & Basset, 2007). Desta maneira, investigar os mecanismos que 

controlam a diversidade e a distribuição dos insetos no dossel é fundamental para 
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compreender a ecologia deste habitat e estabelecer estratégias para a conservação da 

biota associada (Basset et al., 2003b). Relacionado a isto, é importante ressaltar que 

existe uma esparsa literatura sobre a distribuição de insetos de dossel ao longo de 

sucessões naturais ou em habitats impactados (Neves et al., 2010a; Neves et al., 

2013a, b; Novotny et al., 2012). 

A distribuição dos insetos herbívoros no dossel pode se explicada pela distribuição dos 

nutrientes e composição química das folhas, pelos espaços livres de inimigos, pela 

arquitetura das árvores e pela heterogeneidade ambiental (Lawton & Price, 1979; 

Ribeiro & Basset, 2007; Neves et al., 2010b; Ribeiro et al., 2005). Entre os insetos 

herbívoros, as Ordens Coleoptera (Curculionidae e Chrysomelidae) e Hemiptera estão 

entre os grupos mais diversos nos dosséis de floresta tropical (Basset, 2001; Novotny 

et al., 2003). 

A diversidade de insetos herbívoros associados ao dossel pode variar local e 

geograficamente em resposta a diferentes fatores (Stork et al., 1997). Em uma escala 

local, como no interior das copas das árvores, a qualidade e a disponibilidade de 

recursos, oscilações de microclima, bem como interações espécie-específica são 

importantes para determinar a distribuição dos insetos (Hunter et al. 1997; Ribeiro et 

al., 2005; Campos et al., 2006). Dessa forma, as características individuais das plantas 

podem afetar a distribuição dos insetos herbívoros, tais como defesas químicas 

(Abrahamson, 1989), água nos tecidos/teor de nutrientes (Rossi & Stiling, 1998) e os 

parâmetros arquitetônicos como altura total da árvore, profundidade da copa, diâmetro 

do tronco na altura do peito, número de ramos primários e secundários e número 

máximo de ramificações (Neves et al., 2013a). A interação destes fatores tróficos com 

pressões da abundância de formigas dominantes é um aspecto sobre a ecologia de 

dosséis que necessita maior investigação. 

Dentre os insetos, as formigas (Hymenoptera: Formicidae) são o grupo mais 

abundante no ecossistema terrestre (Oliveira & Pie, 1998). No dossel de florestas 

tropicais úmidas estes insetos representam entre 20 e 40% da biomassa de 

artrópodes (Tobin, 1997) e podem representar até 90% dos indivíduos (Moffet, 2000). 

Os dosséis das florestas tropicais são ocupados por espécies de formigas 

consideradas dominantes por exibirem comportamento territorialista, podendo gerar 

padrões de distribuição com territórios exclusivos ou restritivos para espécies 

competidoras, resultando em ocupação de grandes e contínuas extensões através das 
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copas das árvores (Room, 1971; Leston, 1978; Majer et al., 1994). Este 

comportamento territorial notável resulta em um padrão de mosaico tridimensional nos 

dosséis florestais (Leston, 1978; Davidson, 1997; Dejean et al., 2003), ao qual podem 

se associar espécies não-dominantes, que ocorrem dentro ou entre os territórios das 

espécies dominantes (Majer, 1993; Majer et al., 1994; Ribeiro et al., 2013).  

Formigas dominantes dentro do mosaico têm um impacto considerável na composição 

de outras espécies de invertebrados que ocorrem em árvores, e isto pode ser 

explicado por uma série de razões: a existência de interações espécie específicas 

entre formigas e homópteros (Majer, 1993; Dejean et al., 2000), a preferência de uma 

espécie de formiga por um tipo de presa ou tamanho de presa dentro do seu território 

(Majer, 1993), a escolha de certos regimes alimentares pelas formigas (Majer, 1993) e 

a associação dos diferentes elementos do mosaico de formigas às espécies vegetais 

que possuem nectários extraflorais – NEF’s (Dejean et al., 2000; Ribeiro et al., 2013). 

Em florestas da região Neotropical, a formação de mosaicos de formigas tem sido 

considerada como a maior organização biótica capaz de afetar a composição e a 

diversidade de outros membros da comunidade de artrópodes (Room, 1971; Majer, 

1993; Blüthgen & Stork, 2007; Dejean et al., 2007). 

Entretanto, um dos grandes dilemas sobre a distribuição de insetos herbívoros nas 

copas das árvores está na dificuldade de delimitar os territórios de mosaicos de 

formigas dominantes. Trabalhos recentes mostram que esta dificuldade está mais 

relacionada com a metodologia amostral do que com a ausência dos mosaicos 

(Blüthgen & Stork, 2007; Ribeiro et al., 2013). Além disso, nenhum trabalho até o 

momento havia relacionado territórios de formigas dominantes e padrões de presença-

ausência de herbívoros de vida livre no dossel. Embora, os vazios de diversidade de 

insetos herbívoros tenham sido recorrentemente relatados para trabalhos em florestas 

semideciduais da Mata Atlântica brasileira (Ribeiro et al., 2008; Neves et al., 2013a).  

O forrageamento de formigas em florestas tropicais é incentivado pela ocorrência de 

recursos previsíveis e renováveis como exsudatos açucarados (honeydew) derivados 

de insetos (hemípteras, lagartas de lepidóptera) e nectários extraflorais (NEF’s) 

(Blüthgen et al., 2000; Dejean et al., 2000; Oliveira et al., 2002; Queiroz et al., 2013; 

Styrsky & Eubanks, 2007; Ribeiro et al., 2013). A presença de honeydew e NEF’s no 

dossel pode ser relevante na estrutura da teia alimentar em ambientes tropicais 

(Schoereder et al., 2010), pois com o frequente forrageamento na superfície da planta, 
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as formigas afetam a vida de um grupo trófico específico - os insetos herbívoros - 

sendo que o efeito da interação entre formiga e herbívoro depende do comportamento 

da formiga e do comportamento do herbívoro (Oliveira et al., 2002).  

Algumas espécies ou guildas de insetos herbívoros podem ser mais ou menos 

propensas ao ataque de formigas (Mody & Linsenmaier, 2004), já que alguns insetos 

são mais rápidos, ou altamente móveis, ou morfologicamente protegidos, ou possuem 

visão precisa para escapar do ataque de formigas (Heads & Lawton, 1985; Freitas & 

Oliveira, 1996). Por exemplo, Oliveira et al. (1999), relataram que os insetos 

sugadores são mais suscetíveis ao ataque de formigas que visitam NEF’s do que os 

insetos mastigadores, possivelmente porque os mastigadores são mais rápidos e 

móveis, enquanto os sugadores ficam mais suscetíveis às formigas porque gastam 

mais tempo para se alimentar, sendo facilmente encontrados. Porém os sugadores 

produtores de honeydew são beneficiados, pois as formigas, atraídas pelo recurso 

renovável e previsível, os protegem contra predadores e parasitóides (Blüthgen et al., 

2000; Blüthgen et al., 2004; Oliveira et al., 2002; Schoereder et al., 2010; Styrsky & 

Eubanks, 2007). Por outro lado, o constante patrulhamento de formigas dominantes 

afeta negativamente diferentes herbívoros de folha (Oliveira & Del-Claro, 2005). 

Dessa forma, as diferentes guildas de herbívoros podem ser afetadas de maneiras 

distintas pelas formigas, resultando em um padrão diferencial de herbivoria (Neves et 

al., 2011; Schoereder et al., 2010). Quando esta interação envolve uma relação 

trofobiótica entre hemípteros produtores de honeydew e formigas, é possível observar 

alterações na abundância e na distribuição de predadores, parasitóides e das outras 

guildas de herbívoros, resultando em mudanças na diversidade de espécies local 

(Styrsky & Eubanks, 2007). Contudo, especialmente em dosséis florestais, alguns 

autores destacam que a escala de investigação é importante, pois uma mesma 

pergunta pode gerar respostas distintas conforme a escala ou até mesmo os padrões 

podem ou não serem revelados dependendo da escala aplicada (Blüthgen et al., 2000; 

Blüthgen et al., 2004; Neves et al., 2013a). Dessa forma, a detecção dos efeitos de 

fatores importantes para a biota, como sazonalidade, histórico de perturbação das 

áreas, heterogeneidade e interações biológicas, podem diferir conforme a escala 

espacial estudada.  

De acordo com Neves et al. (2013a), diferentes guildas de herbívoros são afetadas de 

maneiras distintas em função das escalas de estudo do dossel. Os insetos sugadores 
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de seiva respondem às escalas locais, por exemplo, a escala do habitat criado pela 

arquitetura das copas das árvores, porque tendem a ser mais especializados que os 

mastigadores. Por outro lado, os mastigadores respondem à disponibilidade de 

recursos em uma escala espacial maior, nominalmente, ao conjunto de recursos e 

estruturas que compõem o dossel, ou seja, a heterogeneidade do habitat que emerge 

do conjunto de copas, uma vez que tendem a ser mais generalistas ou oligófagos 

(Basset, 2001; Novotny et al., 2002), com maior diversificação de alimentos e sites 

para oviposição (Novotny et al., 2002). Assim, a arquitetura das copas equivale à 

estrutura básica de habitats para insetos de dossel (Ribeiro et al., 2005; Ribeiro & 

Borges, 2010; Neves et al., 2013a).  Vale ressaltar que outros níveis de estruturação 

de habitats emergem do conjunto de copas, entretanto, a dificuldade de conceituar ou 

delimitar este componente do habitat torna mais factíveis estudos que investiguem a 

heterogeneidade que surge a partir da variabilidade de tamanhos e formas vegetais 

que compõe o dossel. 

Se pouco há feito no entendimento da resposta dos herbívoros à estrutura do habitat 

de dossel, menos ainda há relacionando o habitat, os herbívoros e os 

predadores/inimigos naturais (veja Ribeiro & Borges 2010). Embora existam estudos 

sobre padrões de distribuição dos insetos herbívoros e suas interações com formigas 

no dossel florestal, a maioria dos estudos até hoje focou em táxons específicos, ou na 

comunidade de herbívoros de modo geral (Oliveira et al., 2002; Neves et al., 2013a; 

Schoereder et al., 2010; Styrsky & Eubanks, 2007). Isto é, deixaram de observar as 

relações particulares que envolvem as formigas e todos os outros insetos presentes, 

além de desconsiderar os efeitos distintos sobre cada guilda de herbívoros, de acordo 

com o seu comportamento.  

Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar os padrões de 

distribuição de riqueza e abundância de diferentes guildas de herbívoros e suas 

respostas à perturbação passada, sazonalidade, e ao efeito dos mosaicos de 

formigas, em duas escalas de análise: (1) segmentos de dossel e (2) copas de 

árvores. Foram testadas as seguintes hipóteses: (1) a distribuição dos herbívoros é 

determinada pela estrutura do habitat (arquitetura de copas) e pela heterogeneidade 

do dossel (variabilidade dos parâmetros relacionados aos componentes do dossel). A 

predição é que haja maior riqueza e abundância onde o habitat está mais estruturado 

e onde a heterogeneidade do dossel é maior; (2) A riqueza e a abundância de 

espécies de insetos herbívoros variam ao longo das áreas e das estações, sendo 
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maiores em áreas que sofreram impacto leve, e maiores durante a estação chuvosa; 

(3) Formigas dominantes no dossel afetam a distribuição da riqueza e abundância de 

herbívoros, com a predição de que o efeito seja positivo para a riqueza e a abundância 

dos sugadores e negativo para as outras guildas. 

 

Materiais e Métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado no Parque Estadual do Itacolomi (PEIT), localizado na região 

sudeste do Estado de Minas Gerais (20°22’30'’-20°30’00'’S e 43°32’30'’-43°22’30'’W), 

nos municípios de Ouro Preto e Mariana, limite sul da Cadeia do Espinhaço. Criado 

em 1967, o Parque possui uma área de 7.543 ha, sendo sua vegetação composta por 

florestas estacionais semidecíduas, florestas de galeria, “Candeiais”, remanescentes 

de floresta de Araucária e campos quartzíticos e ferruginosos (IEF, 2007). O relevo é 

do tipo montanhoso, com altitudes que variam de 700 até 1772 m (cume do Pico do 

Itacolomi) acima do nível do mar. 

No PEIT foram selecionadas três áreas com níveis distintos de impacto (intenso, 

intermediário e leve, Figura 1), sofridos até cerca de 40 anos atrás, quando a área se 

tornou de preservação. A área de impacto intenso teve a cobertura vegetal substituída 

pela plantação de chá, Camellia sinensis (L.) O. Kuntze, e atualmente também é 

composta por mata sucessional com dominância da candeia, Eremanthus 

erythropappus (DC.) Mac. Leish. Esta possui dossel com altura média amostral de 4,3 

m, com distinção sutil ou nenhuma com o sub-bosque. A área de impacto intermediário 

é composta por mata secundária sem predominância da candeia, de onde 

provavelmente houve cortes seletivos e desbastes na época das plantações. Esta é 

periférica às antigas áreas de plantação de chá, possui dossel com altura média 

amostral de 6,2 m, com sub-bosque distinto e denso. A área de impacto leve é 

composta por mata de vale, com dossel bem estruturado, com altura média amostral 

de 10,4 m, havendo árvores emergentes de até 25 m. A área apresenta impacto leve, 

oriundo de eventuais cortes e quedas naturais de árvores, ocasionando aberturas de 

clareiras. 
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Figura 1: Localização das áreas de amostragem no Parque Estadual do Itacolomi (PEIT), Ouro Preto, MG. 
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Delineamento amostral 

Em cada área, foi demarcado um transecto, onde foram escolhidos oito pontos de 

amostragem, distantes cerca de 20 m entre si. Cada ponto era composto por um 

segmento de dossel, que compreende uma árvore emergente central e as árvores 

vizinhas mais próximas (Figura 2). O total de árvores demarcadas por segmento de 

dossel variou de quatro a sete árvores, devido à continuidade do segmento de dossel, 

podendo compreender um maior ou menor número de indivíduos arbóreos. No total 

foram demarcadas na área de impacto intenso 44 árvores, na área de impacto 

intermediário 42 árvores e na área de impacto leve 46 árvores, totalizando 132 árvores 

amostradas a cada coleta (Figura 3). 

 
Figura 2: Segmento de dossel: árvore emergente central e árvores vizinhas próximas, 

Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. Ilustração: Mirele Brant. 
 

 
Figura 3: Desenho amostral, total de árvores demarcadas por ponto e área, Parque 

Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. Ilustração: Mirele Brant. 
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Coleta de dados 

Foram realizadas quatro campanhas de coleta, durante duas estações chuvosas 

(Dezembro/2007 e Abril/2011) e duas estações secas (Outubro/2011 e Outubro/2012). 

Em todas as campanhas foram coletados insetos da Ordem Coleoptera, Ordem 

Hemiptera e da Família Formicidae. Os parâmetros arquitetônicos foram coletados na 

última campanha. 

 Estrutura do habitat 

Para analisar a estrutura do habitat, na escala da árvore, foi seguida a metodologia 

adaptada de Neves et. al. (2013a), em que foram medidos em cada uma das árvores 

amostradas (n = 132), quatro parâmetros arquitetônicos: (i) altura total da árvore, (ii) 

fuste – altura até a primeira ramificação, (iii) profundidade do dossel – a altura total da 

árvore menos a altura medida até o fuste, e (iv) CAP – circunferência do tronco na 

altura do peito. 

 Heterogeneidade do dossel 

Para analisar a heterogeneidade, na escala de cada segmento de dossel amostrado, 

foram utilizados os parâmetros arquitetônicos já listados, sendo que para cada um 

deles foi feita a razão entre o valor da árvore principal e a média dos valores das 

árvores vizinhas, ou seja: (i) razão entre o CAP da árvore principal e a média do CAP 

das árvores vizinhas, (ii) razão entre a altura total da árvore principal e a média da 

altura total das árvores vizinhas e (iii) razão entre a profundidade de dossel da árvore 

principal e a média da profundidade de dossel das árvores vizinhas. 

 Amostragem de insetos  

As amostragens dos insetos foram realizadas na copa das árvores através do 

batimento nos ramos utilizando um guarda chuva entomológico adaptado (Figura 4) 

(Campos et al., 2006; Neves, 2009). O batimento foi realizado em três ramos de cada 

árvore, escolhidos aleatoriamente, sendo 10 batidas por ramo (Ribeiro et al., 2005; 

Neves et al., 2010a). O acesso à copa das árvores foi realizado com técnicas de 

escalada em corda livre (Ribeiro & Basset, 2007; Neves et al., 2010a). 
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Figura 4: Amostragem de insetos através do método de batimento nos ramos com o 

guarda-chuva entomológico, Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 

Foram coletados os insetos das ordens Coleoptera e Hemiptera, sendo identificados 

até o nível de família ou subfamília utilizando as chaves de identificação (Borror et al., 

2002; Triplehorn & Johnson, 2011; Rafael et al., 2012). Posteriormente os indivíduos 

foram separados em morfoespécies, utilizando características morfológicas externas e 

comparados com os espécimes da coleção de referência do Laboratório de Ecologia 

Evolutiva de Insetos de Dossel do DEBIO/UFOP, onde espécimes testemunhos foram 

depositados. 

Após as identificações dos insetos das Ordens Coleoptera e Hemiptera, os indivíduos 

foram separados por guildas tróficas de acordo com a bibliografia especializada 

(Marinoni et al., 2006; Rafael, 2012). Dessa forma, os indivíduos da Ordem Coleoptera 

foram separados em mastigadores, detritívoros, fungívoros, xilófagos e predadores, já 

os indivíduos da Ordem Hemiptera foram separados em sugadores e predadores. 

Para algumas analises os indivíduos detritívoros, fungívoros, xilófagos e predadores 

das duas Ordens foram reunidos em um só grupo denominado presas. Os insetos 

imaturos amostrados foram utilizados apenas nas análises de abundância, portanto, 

não foram considerados nas análises de riqueza. 

As formigas coletadas foram identificadas até o nível de gênero, com auxílio das 

chaves de identificação de Fernandéz (2003) e Bolton (1994), e quando possível até o 
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nível de espécie por comparação com os espécimes da coleção de referência do 

Laboratório de Ecologia Evolutiva de Insetos e Dossel e Sucessão Natural do 

DEBIO/UFOP, onde espécimes testemunhos foram depositados. 

Após a identificação das formigas foram estabelecidas categorias de mosaico de 

acordo com Ribeiro et al. (2013): categoria 1 – para mosaico simples, ou seja, 

presença de apenas uma espécie de formiga dominante; categoria 2 – para mosaico 

permeável, ou seja, presença de mais de uma espécie de formiga dominante; e 

categoria 3 – sem mosaico, ou seja, ausência de formigas dominantes. Dessa forma, 

cada ponto de amostragem recebeu uma categoria para posteriores análises. A 

classificação de formiga dominante foi realizada de acordo com Brandão et al. (2012). 

 

Análise dos dados 

As análises foram feitas levando em consideração duas escalas espaciais: escala do 

segmento de dossel (24 segmentos/coleta) e escala da árvore (132 árvores/coleta). 

Escala segmento de dossel 

Para o teste da hipótese de que a média de ocorrências de herbívoros é determinada 

pela heterogeneidade do dossel, foram realizadas regressões lineares simples onde a 

presença de herbívoros foi considerada a variável resposta e a heterogeneidade, 

calculada conforme descrito acima, foi considerada a variável explicativa. A estimativa 

da presença de herbívoros foi feita através do cálculo inverso, portanto, da média do 

número de árvores vazias por ponto, a cada coleta, dividido pelo número de coletas. O 

mesmo teste foi repetido para cada um dos parâmetros de heterogeneidade do dossel. 

Para o teste da hipótese de que a riqueza e a abundância de herbívoros são 

determinadas pela heterogeneidade do dossel, foram realizadas regressões lineares 

simples onde a riqueza média e a abundância média de herbívoros por ponto 

(especificamente mastigadores, sugadores e presas) foram consideradas variáveis 

resposta, e a heterogeneidade foi considerada a variável explicativa. Os testes para 

riqueza e abundância de cada guilda foram feitos separadamente, utilizando apenas o 

parâmetro de heterogeneidade relacionado à profundidade de dossel.  
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Uma vez que os segmentos de dossel eram compostos por um número diferente de 

árvores, optou-se por utilizar a média da riqueza e da abundância de insetos por 

árvore em cada segmento, para evitar o efeito do número de árvores sobre a riqueza e 

a abundância dos insetos. 

Para testar a hipótese de que a riqueza e a abundância dos herbívoros variam ao 

longo das áreas e das estações foram feitas análises de covariância (ANCOVA) 

bifatoriais com medidas repetidas, onde a riqueza e a abundância de herbívoros foram 

consideradas as variáveis respostas e (i) as diferentes intensidades de impactos 

(intenso, intermediário e leve), (ii) as diferentes estações do ano, (iii) a altura média 

das árvores e (iv) o CAP médio das árvores foram consideradas as variáveis 

explicativas. As categorias de mosaico de formigas (categoria 1 - mosaico simples,  

categoria 2 - mosaico permeável e categoria 3 - sem mosaico) também foram incluídas 

como variável resposta em modelos similares, para testar a hipótese de que a 

abundância de formigas dominantes (mosaico) no dossel afeta a distribuição da 

riqueza e abundância de herbívoros. Entretanto, para as análises incluindo as 

categorias de mosaico foram utilizados apenas os dados referentes à segunda coleta 

(chuva/2011) e à quarta coleta (seca/2012). Devido à ligeira perda de 

homocedasticidade, os dados foram log-transformados para análise.  

Para o teste relativo à composição de espécies foi realizada a análise discriminante 

para verificar as diferenças de composição taxonômica entre as áreas e entre as 

coletas. Para essa análise, em cada guilda trófica os táxons representados com 

apenas um indivíduos foram agrupados em um grupo chamado “espécies raras”. 

As regressões e as ANCOVAS foram realizadas no software MINITAB 16. As 

ANCOVAS foram obtidas a partir do pacote de modelos lineares generalizados (GLM). 

A análise discriminante foi realizada no software SPSS (SPSS Software 13.0). 

Escala árvore 

Para o teste da hipótese de que a média de ocorrências de herbívoros é determinada 

pela estrutura do habitat, foi realizada uma regressão linear simples, onde a presença 

de herbívoros em cada árvore, ao longo das quatro coletas, foi considerada a variável 

resposta e a estrutura do habitat, calculada conforme descrito acima, foi considerada a 

variável explicativa. A estimativa da presença de herbívoros foi feita através do cálculo 
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inverso, portanto, o número de coletas em que a árvore ficou vazia, dividido pelo 

número de coletas. O mesmo teste foi repetido para cada um dos parâmetros de 

estrutura do habitat. 

Para o teste da hipótese de que a riqueza e a abundância de herbívoros são 

determinadas pela estrutura do habitat, foram realizadas regressões lineares simples, 

onde a riqueza e a abundância de herbívoros por árvore (especificamente 

mastigadores, sugadores e presas) foram consideradas variáveis resposta, e a 

estrutura do habitat foi considerada a variável explicativa. Foram feitos separadamente 

os testes para riqueza e abundância de cada guilda, utilizando apenas o parâmetro de 

estrutura do habitat relacionado à profundidade de dossel.  

Para o teste da hipótese de que a riqueza e a abundância de herbívoros variam ao 

longo do espaço, do tempo e são influenciadas pela abundância de formigas 

dominantes por árvore, foram feitas análises com o uso de modelos lineares 

generalizados (GLM) no software livre R (R development core team, 2013), onde a 

riqueza e a abundância de herbívoros (especificamente mastigadores, sugadores e 

presas) foram consideradas as variáveis respostas e (i) as diferentes intensidades de 

impacto (intenso, intermediário e leve), (ii) a abundância de formigas dominantes e (iii) 

a interação entre esses dois fatores foram consideradas as variáveis explicativas. Para 

isso foi utilizada a distribuição de erros de Poisson, foi feito o teste para a 

sobredispersão, e quando necessário foi corrigido para a distribuição Quasipoisson. 

Foram feitos separadamente os testes para riqueza de cada guilda e os testes para 

abundância de cada guilda, por coleta realizada. Sendo os dados referentes à 

segunda, terceira e quarta coletas. 

Resultados 

Foi registrado um total de 1.429 indivíduos de insetos, distribuídos nas Ordens 

Coleoptera (412), Hemiptera (581) e na família Formicidae (436), distribuídos nas três 

áreas de amostragem, com um total de 132 árvores demarcadas. Da ordem 

Coleoptera foram identificadas 244 morfoespécies, sendo 133 mastigadores, 47 

predadores, 32 fungívoros, 28 detritívoros e 4 xilófagos. Da ordem Hemiptera foram 

identificadas 166 morfoespécies, sendo 121 sugadores de seiva e 45 predadores. Da 

família Formicidae foram identificados 13 gêneros, com um total de 37 morfoespécies. 
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Na área de impacto intenso, foi registrado um total de 96 morfoespécies da ordem 

Coleoptera (48 mastigadores, 15 predadores, 15 fungívoros, 16 detritívoros e 2 

xilófagos), 38 morfoespécies da ordem Hemiptera (30 sugadores e 8 predadores) e 27 

morfoespécies da família Formicidae (14 dominantes e 13 não dominantes) (Figura 5). 

Na área de impacto intermediário, foi registrado um total de 63 morfoespécies da 

ordem Coleoptera (40 mastigadores, 11 predadores, 7 fungívoros, 4 detritívoros e 1 

xilófago), 50 morfoespécies da ordem Hemiptera (40 sugadores e 10 predadores) e 21 

morfoespécies da família Formicidae (10 dominantes e 11 não dominantes) (Figura 5). 

Na área de impacto leve, foi registrado um total de 115 morfoespécies da ordem 

Coleoptera (62 mastigadores, 27 predadores, 14 fungívoros, 11 detritívoros e 1 

xilófago), 98 morfoespécies da ordem Hemiptera (76 sugadores e 22 predadores) e 19 

morfoespécies da família Formicidae (8 dominantes e 11 não dominantes) (Figura 5). 

 
Figura 5: Número total de morfoespécies coletadas por táxon em cada área de 

amostragem, Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 

Durante todas as coletas houve um grande número de árvores que não registraram 

insetos das ordens Coleoptera e Hemiptera, demonstrando a existência de vazios no 

dossel da floresta. Na primeira coleta, 56% das árvores estavam vazias, na segunda 

coleta 40,9% das árvores estavam vazias, na terceira coleta 32,6% das árvores 

estavam vazias e na quarta coleta 23,5% das árvores estavam vazias. 
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Escala segmento de dossel 

 Efeito da heterogeneidade do dossel sobre os herbívoros 

O número médio de árvores sem herbívoros por segmento não variou 

significativamente em função de nenhum dos três parâmetros usados para medir 

heterogeneidade (Regressão linear simples: CAP F1,22=2,87, p=0,10; altura F1,22=0,12, 

p=0,73; profundidade do dossel F1,22=3,50, p=0,07), ocorrendo portanto árvores vazias 

em todos os segmentos de dossel. 

As médias de riqueza e de abundância de herbívoros mastigadores (Regressão linear 

simples: F1,22=1,21, p=0,28; F1,22=0,04, p=0,83), sugadores (Regressão linear simples: 

F1,22=1,79, p=0,19; F1,22=0,85, p=0,36) e presas (Regressão linear simples: F1,22=0,55, 

p=0,47; F1,22=0,67, p=0,42) não foram determinadas pelo parâmetro de 

heterogeneidade relacionado à profundidade de dossel. Dessa forma, independente 

da guilda trófica testada, a variação da heterogeneidade do dossel não influenciou a 

riqueza ou a abundância de herbívoros. 

 Efeito da perturbação ambiental nos herbívoros 

As médias da riqueza e da abundância de herbívoros mastigadores não variaram entre 

as áreas de amostragem com diferentes níveis de impacto (ANOVA riqueza F2,95=0,90, 

p=0,41; abundância F2,95=0,55, p=0,58). Entretanto, para os herbívoros sugadores e 

presas houve variações significativas da média da riqueza entre as áreas (ANOVA 

sugadores F2,95=8,81, p<0,001; presas F2,95=5,48, p=0,006), sendo maior a riqueza na 

área de impacto leve e semelhante nas demais áreas (Figura 6 A, B). Do mesmo 

modo a média da abundância destes dois grupos foi maior na área de impacto leve e 

semelhante nas demais áreas (ANOVA sugadores F2,95=10,47, p<0,001; presas 

F2,95=5,22, p=0,007; Figura 7 A, B). Por outro lado, não houve diferença entre as 

estações do ano para as médias da riqueza (ANOVA mastigadores F1,95=1,57, p=0,21; 

sugadores F1,95=0,11, p=0,74; presas F1,95=1,39, p=0,24) ou abundância (ANOVA 

mastigadores F1,95=1,50, p=0,22; sugadores F1,95=3,01, p=0,08; presas F1,95=0,71, 

p=0,40) de nenhum dos grupos. 
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Figura 6: Média da riqueza dos herbívoros sugadores (A) e presas (B) entre as áreas 

por coleta (sugadores ANOVA F2,95=8,81, p<0,001; presas ANOVA F2,95=5,48, 
p=0,006), Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 
 

B 

A 
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Figura 7: Média da abundância dos herbívoros sugadores (A) e presas (B) entre as 

áreas por coleta (sugadores ANOVA F2,95=10,47, p<0,001; presas F2,95=5,22, 
p=0,007), Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 

 Efeito do mosaico de formigas sobre os herbívoros e sua variação temporal 

As médias da riqueza e da abundância dos herbívoros mastigadores (ANOVA 

F2,47=3,27, p=0,23; F2,47=2,68, p=0,27) e presas (ANOVA F2,47=0,66, p=0,52; 

F2,47=9,19, p=0,09), e a riqueza média dos sugadores (ANOVA F2,47=6,15, p=0,14), 

não variam com as categorias de mosaico de formigas. Ou seja, a distribuição dos 

A 

B 
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mastigadores, das presas e a riqueza de sugadores não respondem as categorias de 

mosaico. 

Entretanto, a abundância média de sugadores é alterada pela presença do mosaico 

(ANOVA F2,47=457,0, p=0,002), respondendo positivamente ao mosaico independente 

da estação e da área de amostragem, sendo que a abundância de sugadores é maior 

nos locais com mosaico (1, 2) e menor nos locais sem mosaico (3) (Figura 8). A área 

de impacto leve, que apresentou maiores médias de riqueza e de abundância de 

sugadores, foi a que apresentou o maior número de mosaico simples. 

 
Figura 8: Abundância média de sugadores por categoria de mosaico (1 – mosaico 

simples, 2 – mosaico permeável e 3 – sem mosaico) e área de amostragem (ANOVA 
F2,47=457,0, p=0,002), Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 

As médias da riqueza e da abundância dos herbívoros mastigadores (ANOVA 

F1,47=6,02, p=0,11; F1,47=5,64, p=0,12), sugadores (ANOVA F1,47=1,02, p=0,38; 

F1,47=6,75, p=0,14) e apenas a abundância das presas (ANOVA F1,47=2,57, p=0,22) 

não variaram com a estação. No entanto, a riqueza de presas variou entre as estações 

(ANOVA F1,47=5,45, p=0,025), sendo maior na estação seca. A interação entre os 

fatores (mosaico e estação) não foi significativa para nenhuma das guildas testadas. 

 Composição de espécies 
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A composição de espécies foi significativamente diferente entre as áreas (Análise 

discriminante; Figura 9). Um total de 55,7% da variância da composição de espécies 

entre as áreas foram explicadas pela Função 1 da discriminante, que separou a área 

de impacto leve das demais áreas (χ2
204=280,9, p=0,001). Essa separação foi 

positivamente correlacionada à presença de mais morfoespécies de sugadores na 

área de impacto leve, e negativamente correlacionada à ausência do Coleoptera 

Alticinae sp.9, mastigador presente apenas nas áreas de impacto intenso e 

intermediário. 

 
Figura 9: Discriminante canônica da composição de herbívoros entre as áreas de 

amostragem (Função 1 - χ2
204=280,9, p=0,001), Parque Estadual do Itacolomi, Ouro 

Preto, MG. Os eixos 1 e 2  correspondem às Funções 1 e 2 respectivamente. 

 

A composição de espécies também foi significativamente diferente entre as coletas, 

sendo que a Análise discriminante separou claramente as coletas na estação chuvosa 

das coletas na estação seca (Figura 10). A Função 1 explicou 44,8% da variância da 

composição de espécies entre as coletas, separando as coletas realizadas na estação 

seca (terceira e quarta) das realizadas na estação chuvosa (primeira e segunda) 
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(χ2
321=534,7, p<0,001). Essa separação foi positivamente correlacionada à presença 

dos Coleoptera predadores Coccinellidae sp.34 e Staphylinidae sp.70 apenas nas 

coletas secas, e negativamente correlacionada à presença do Coleoptera mastigador 

Alticinae sp.9 apenas na primeira coleta chuvosa e à presença do Coleoptera 

detritívoro Lycidae sp.4 e do Hemiptera sugador Cicadellidae sp.4 apenas na segunda 

coleta chuvosa. A Função 2 explicou 31,5% da variância da composição de espécies 

entre as coletas, sendo que a as coletas da estação chuvosa são diferentes entre si e 

as coletas da estação seca são semelhantes entre si (χ2
212=305,9, p<0,001). 

 
Figura 10: Discriminante canônica da composição de herbívoros entre as coletas na 
estação chuvosa e seca (Função 1 - χ2

321=534,7, p<0,001; Função 2 - χ2
212=305,9, 

p<0,001), Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. Os eixos 1 e 2  
correspondem às Funções 1 e 2 respectivamente. 

 

Escala árvore 

 Efeito da estrutura do habitat sobre os herbívoros 
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O número médio de árvores sem herbívoros ao longo das quatro coletas variou em 

função de apenas um dos parâmetros medidos para estrutura do habitat, a 

profundidade do dossel (Regressão linear simples: F1,130=6,16, p=0,014; Figura 11). 

Ou seja, quanto maior a profundidade do dossel maior a chance do herbívoro estar 

presente. Os outros parâmetros não influenciaram a presença de herbívoros 

(Regressão linear simples: altura total F1,130=0,32, p=0,57; fuste F1,130=2,08, p=0,15; 

CAP F1,130=0,38, p=0,54). 

 

Figura 11: Regressão linear simples da média de árvores sem herbívoros pela 
profundidade de dossel das árvores (Regressão linear simples: F1,130=6,16, p=0,014), 

Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 

 

Já a riqueza e a abundância dos herbívoros mastigadores (Regressão linear simples: 

F1,129=0,21, p=0,65; F1,129=0,14, p=0,71), sugadores (Regressão linear simples: 

F1,129=0,25, p=0,62; F1,129=0,31, p=0,57) e presas (Regressão linear simples: 

F1,129=0,04, p=0,83; F1,129=0,12, p=0,73), não foram determinadas pela profundidade 

de dossel. 

 Efeito da perturbação ambiental e da abundância de formigas dominantes nos 

herbívoros 
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A riqueza de mastigadores apresentou o mesmo padrão para as três coletas 

analisadas (segunda coleta – chuva, terceira coleta – seca e quarta coleta – seca), 

não respondendo à abundância de formigas dominantes e às diferenças de impacto 

nas áreas (χ2
5,126=4,83, p=0,43; χ2

5,126= 8,75, p=0,11; χ2
11,121=7,16, p=0,78). As variáveis 

explicativas “abundância de formigas dominantes” e “áreas” também não 

apresentaram efeito significativo sobre a abundância de mastigadores em duas coletas 

analisadas (χ2
5,126=3,47, p=0,63; χ2

5,126=12,78, p=0,02; χ2
11,121=10,35, p=0,50). Porém 

na terceira coleta, realizada na estação seca, a interação entre os fatores foi 

significativa (χ2
5,126=12,78, p=0,02). Neste sentido é possível notar que onde há maior 

impacto, também há maior abundância de formigas e menor abundância de 

mastigadores. Desta forma, na área mais impactada a abundância de mastigadores 

por árvore é menor do que nas demais áreas, enquanto a abundância de formigas por 

árvore é maior (Figura 12 A, B, C). 
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Figura 12: O efeito da abundância de formigas sobre a abundância dos herbívoros 

mastigadores nas três áreas (χ2
5,126=12,78, p=0,02), durante a terceira coleta (seca), 

Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. A – área de impacto intenso; B – área de 
impacto intermediário e C – área de impacto leve. 

 

Em duas das três coletas analisadas houve maior riqueza e abundância de sugadores 

na área de impacto leve (segunda coleta - chuva χ2
5,126=16,68, p=0,005; χ2

5,126=57,59, 

p<0,001; terceira coleta - seca χ2
5,126=33,08, p<0,001; χ2

1,126=67,38, p<0,001). É 

interessante notar que a abundância de formigas influencia o efeito da área, reduzindo 

a riqueza e a abundância de sugadores naquelas árvores onde elas estão presentes. 

Contudo, na quarta coleta (seca), embora a riqueza de sugadores também não tenha 

respondido significativamente a nenhum dos fatores (χ2
11,126=18,56, p=0,07), a 

abundância de sugadores foi influenciada positivamente pela abundância de formigas 

(χ2
1,131=53,26; p<0,001). Porém, esse padrão foi fortemente influenciado por uma 

possível relação trofobiótica entre sugadores da Família Membracidae (12 ninfas e 9 

adultos) e a formiga Myrmelachista catharinae. Removendo essa interação dos dados, 

não há influencia significativa das formigas sobre os demais sugadores (χ2
11,119=9,79, 

p=0,95). 

A riqueza e a abundância de presas não responderam à abundância de formigas 

dominantes e nem às diferenças entre as áreas em duas das três coletas analisadas 

(segunda coleta - chuva χ2
5,126=9,985, p=0,07; χ2

5,126=9,67, p=0,08; quarta coleta - seca 

χ2
11,121=10,87, p=0,45; χ2

11,121=13,16, p=0,28). Entretanto, na terceira coleta (seca), o 

C 
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modelo completo mostrou-se significativo e não pode ser simplificado, tanto no caso 

da riqueza (χ2
5,126=16,18, p=0,006, Figura 13 A) quanto para a abundância de presas 

(χ2
5,126=20,47, p=0,001, Figura 13 B). Para estes casos, tanto a riqueza e a abundância 

de presas foram maiores na área de impacto leve e especialmente em árvores onde 

houve menos formigas dominantes.  

 

 
 

 
Figura 13: Relação entre a abundância de formigas dominantes e a riqueza (A) e 
abundância de espécies de presas (B) na estação seca do terceiro ano de coletas 

(riqueza - χ2
5,126=16,18, p=0,006; abundância - χ2

5,126=20,47, p=0,001), nas três áreas 

estudadas, Parque Estadual do Itacolomi, Ouro Preto, MG. 
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Discussão 

Os resultados confirmam que as respostas são distintas para cada escala analisada e 

para cada guilda de insetos herbívoros, além de confirmar que as formigas são 

importantes na distribuição das guildas. O presente trabalho reafirmou a importância 

da análise em diferentes escalas para a investigação de padrões de distribuição de 

insetos em dosséis florestais, uma vez que os efeitos podem ou não serem revelados 

de acordo com uma escala apenas, e também podem variar para cada guilda de 

inseto herbívoro (Blüthgen et al., 2004; Neves et al., 2013a; Schoereder et al., 2010).  

Na escala do dossel não é possível perceber que os parâmetros arquitetônicos 

influenciam a distribuição dos herbívoros. Entretanto, na escala da árvore foi possível 

detectar que a presença de herbívoros é influenciada positivamente pela profundidade 

de dossel, embora ela não determine a riqueza e a abundância dos herbívoros; 

apenas a chance do herbívoro estar presente. Estando presente em árvores com 

copas mais profundas, herbívoros podem ser beneficiados por ter custos reduzidos 

com locomoção, maior disponibilidade de recurso, bem como menor risco de ataque 

de inimigos naturais (Alonso & Herrera, 1996; Neves et al., 2013a; Ribeiro & Borges, 

2010; Stiling & Moon, 2005). A maior profundidade de dossel foi encontrada na área 

de impacto leve, sendo a área preferida pelos herbívoros. Por outro lado, alguns 

estudos conseguiram detectar a influencia da estrutura do habitat na riqueza e na 

abundância dos herbívoros, sendo maiores em plantas maduras, com arquitetura 

complexa, ou em árvores com maior área relativa de cobertura no dossel (Basset et 

al., 2001; Blüthgen et al., 2000; Ribeiro et al., 2005; Campos et al., 2006; Ribeiro & 

Borges, 2010). 

A riqueza e a abundância de insetos mastigadores, na escala de dossel, não variaram 

entre as áreas com diferentes níveis de impacto, nem entre as estações do ano, bem 

como não responderam à abundância de formigas dominantes. Porém, na escala da 

árvore a abundância de mastigadores, em uma das coletas de seca, foi negativamente 

influenciada tanto pelo o nível de impacto das áreas e pela abundância de formigas. 

Dessa maneira, na área de impacto intenso, aonde houve maior abundância de 

formigas dominantes, a abundância de mastigadores foi menor. Este resultado 

corrobora padrões observados por Fagundes et al. (2012) para esta mesma floresta, 

quando se observou que a intensidade de patrulhamento de formigas dominantes (em 

especial Camponotus crassus) variava sazonalmente. Assim, maior atividade de 
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formigas seria predominante em certos trechos do dossel, mas não indefinidamente ao 

longo do tempo.  

Outros estudos também demonstraram que a abundância de mastigadores diminui em 

árvores com maior abundância de formigas, principalmente em árvores aonde são 

encontrados os insetos produtores de líquidos açucarados (honeydew) e os nectários 

extraflorais (NEF’s) (Alves-Silva, 2011; Oliveira & Del-Claro, 2005; Queiroz et al., 2013; 

Schoereder et al., 2010). Davidson et al. (2003) demonstraram que as formigas que 

consomem líquidos açucarados frequentemente complementam sua dieta através da 

predação de insetos herbívoros que encontram sobre as plantas. Assim, o constante 

patrulhamento realizado por formigas dominantes associadas aos insetos produtores 

de honeydew representa um risco de predação para outros insetos herbívoros, 

podendo resultar em proteção indireta às plantas devido à redução da herbivoria 

(Oliveira & Del-Claro, 2005; Oliveira et al., 2012). 

No estudo desenvolvido com a planta Banisteriopsis malifolia após o fogo, encontrou-

se maior abundância de formigas nas plantas em processo de crescimento que 

apresentavam NEF’s, a partir do qual as formigas obtinham alimentos ricos em açúcar 

(Alves-Silva, 2011). Em contrapartida, nestas plantas com formigas houve uma 

redução na abundância de herbívoros em comparação com as plantas controle, 

indicando assim, que a ação das formigas desloca para baixo a abundância dos 

herbívoros. 

Por sua vez, a distribuição da guilda de sugadores foi influenciada pelos diferentes 

níveis de impacto das áreas, podendo ser observada nas duas escalas de análise, 

sendo que a riqueza e a abundância de sugadores foram maiores na área de impacto 

leve. Entretanto, a abundância de formigas dominantes altera esta resposta nas 

diferentes escalas. Na escala do dossel, a riqueza de sugadores não responde ao 

mosaico, já a abundância de sugadores é maior nas áreas com presença da categoria 

de mosaico e menor nos locais sem mosaico. Este fato já era esperado uma vez que 

quando as formigas encontram um recurso previsível e renovável, seja derivado de 

honeydew ou oriundos de NEF’s, elas têm o forrageamento favorecido e permanecem 

na planta defendendo o recurso considerado fundamental para formigas arbóreas 

(Blüthgen et al., 2000; Blüthgen et al., 2004; Schoereder et al., 2010), podendo assim 

causar um reflexo positivo na abundância dos sugadores. Sendo os sugadores de 

certa forma mais específicos na utilização de plantas hospedeiras é possível que 
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copas maiores e mais distintamente detectáveis no dossel, como só acontece na área 

de impacto leve, favoreçam sua maior abundância em geral, e assim, maior 

probabilidade de amostrar mais espécies. 

Embora a abundância de formigas dominantes influencie a abundância de sugadores 

na escala do dossel, é possível observar que a abundância de sugadores é 

determinada primeiramente pela perturbação da área e em seguida é influenciada pela 

presença do mosaico de formigas. Adicionalmente, a presença do mosaico influencia a 

distribuição dos herbívoros, visto que a área de impacto leve apresenta maior riqueza 

e abundância de sugadores, porém não é a área que tem maior abundância de 

formigas dominantes. De acordo com Blüthgen et al. (2000) e Ribeiro et al. (2013), os 

mosaicos ocorrem com mais freqüência no dossel superior de florestas maduras, 

aonde os sugadores hemípteros são mais abundantes. Dessa forma, a presença dos 

recursos, honeydew e NEF, modelam a distribuição das formigas dominantes, e não o 

inverso. Geralmente o honeydew é monopolizado por uma espécie de formiga 

dominante presente na copa (Blüthgen & Fiedler, 2002; Blüthgen et al., 2000; Brandão 

et al., 2012), reduzindo assim a diversidade de formigas em locais com territorialidade 

das formigas trofobióticas (Blüthgen et al., 2004; Ribeiro et al., 2013). 

Na escala da árvore, a abundância de formigas dominantes teve efeito negativo na 

riqueza de sugadores e efeito positivo na abundância dos mesmos. A riqueza de 

espécies de sugadores diminuiu com a abundância de formigas, possivelmente, 

porque as formigas dominantes favorecem apenas algumas morfoespécies de 

sugadores, preferencialmente aquelas com quem possuem relações trofobióticas 

(Oliveira & Del-Claro, 2005; Fagundes et al., 2012). Os outros herbívoros não 

produtores de honeydew têm a sobrevivência reduzida (Styrsky & Eubanks, 2007). 

Diversidade reduzida em resposta a maior territorialidade de formigas trofobióticas já 

foram encontradas em outros ecossistemas (Blüthgen et al., 2000; Dejean et al., 1997; 

Oliveira & Del-Claro, 2005). 

O efeito do mosaico de formigas sobre a abundância de sugadores encontrado no 

PEIT pode ser explicado, especialmente, pela possível relação trofobiótica encontrada 

entre agregações de sugadores da Família Membracidae e a formiga Myrmelachista 

catharinae. Formigas do gênero Myrmelachista são encontradas em relações 

trofobióticas com hemípteros (Espadaler et al., 2012; Schoereder et al., 2010), quando 

essa relação ocorre, as formigas patrulham o território de tal maneira que defendem os 
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sugadores contra predadores e parasitóides, afetando positivamente a fecundidade 

dos sugadores, podendo causar um aumento na abundância dos sugadores (Del-Claro 

& Oliveira, 2000; Schoereder et al., 2010). No estudo realizado por Oliveira et al. 

(2002), varias espécies de formigas atendiam agregações de sugadores da espécie 

Guayaquila xiphias (Membracidae) por 24 horas, podendo muitas vezes construir 

abrigos para proteger os sugadores, além de afugentar os inimigos naturais (Del-Claro 

& Oliveira, 2000). No estudo desenvolvido por Fagundes et al. (2013), o herbívoro 

sugador Calloconophora pugionata (Membracidae) quando atendido por formigas 

exibe taxas de sobrevivência maiores e um aumento das taxas de oviposição (quatro 

vezes maiores), ocasionando um aumento da fecundidade do sugador. 

As outras guildas estudadas (detritívora, fungívora, xilófaga e predadora das Ordens 

Coleoptera e Hemiptera), reunidas no grupo denominado presas, apresentaram 

respostas distintas nas duas escalas. No dossel, a riqueza e a abundância de presas 

foram maiores na área de impacto leve e não responderam às categorias de mosaico. 

Na escala da árvore, em uma das coletas da estação seca, foi possível observar que a 

riqueza e a abundância de presas foram maiores na área de impacto leve. Porém, a 

abundância de formigas dominantes teve um efeito negativo na distribuição das 

presas, demonstrando assim que o comportamento agressivo das formigas 

dominantes reduz a distribuição das presas, ou por serem afugentadas pelas formigas 

dominantes por servirem de alimento para as formigas dominantes, ou por ativamente 

procurarem ambientes livres de inimigos (Ribeiro et al., 2005; Ribeiro & Borges, 2010). 

Finalmente, a composição de espécies de herbívoros diferiu entre as áreas de 

amostragem e entre as estações. A variância da composição de espécies entre as 

áreas separou a área de impacto leve das demais, sendo que a separação foi 

correlacionada à presença de várias morfoespécies de sugadores. Dessa forma, a 

riqueza da guilda de insetos sugadores diminui com o aumento da perturbação da 

área. A variância da composição da riqueza entre as estações separou as coletas 

realizadas na estação seca das coletas realizadas na estação chuvosa, sendo que as 

coletas da estação seca são mais semelhantes entre si e as coletas realizadas na 

estação chuvosas são diferentes entre si. A variação da composição de espécies de 

herbívoros, entre os anos e as estações, também pode ser explicada pela dinâmica da 

comunidade, particularmente pela organização dinâmica do mosaico, onde as 

formigas dominantes defendem o território ou aumentam à tolerância as outras 
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espécies de acordo com a disponibilidade de recursos no ambiente (Blüthgen et al., 

2004; Fernandéz, 2003; Majer et al., 1994; Ribeiro et al., 2013). 

Conclusão 

Os resultados sugerem um padrão distinto para a distribuição da riqueza, abundância 

e composição de espécies para cada guilda de insetos herbívoros e presas, de acordo 

com o nível de perturbação das áreas e com a abundância de formigas dominantes. 

Para a escala do dossel, os resultados sugerem um padrão onde a diferença de 

perturbação entre as áreas só pode ser percebida na distribuição dos sugadores e 

presas, de maneira que quanto menor a perturbação maior a riqueza e a abundância 

dessas guildas. Além disso, a presença do mosaico teve efeito sobre a abundância 

dos sugadores, de forma que a mesma é maior nos locais com mosaico simples, 

reforçando a ideia de que uma dada espécie de formiga dominante, uma vez presente 

numa copa, monopoliza o recurso, reduzindo a diversidade de formigas e de outros 

herbívoros.  

Já para a escala da árvore, os resultados sugerem um padrão onde a riqueza e a 

abundância de insetos respondem negativamente à perturbação das áreas, 

independente da guilda. Somado a esse padrão, há o efeito da abundância das 

formigas dominantes sobre a abundância dos insetos, de maneira que as guildas têm 

respostas distintas: os sugadores são favorecidos, já os mastigadores e presas são 

prejudicados ou não parecem ser afetados. Ou seja, onde os sugadores, 

especialmente os trofobiontes, estão presentes, as formigas dominantes protegem o 

território e as outras guildas são afastadas. Dessa forma, para a escala da árvore, os 

herbívoros estão presentes e são mais abundantes na área menos perturbada, mas a 

determinação da sua presença em árvores específicas depende da abundância das 

formigas dominantes e da guilda em questão. 

O presente trabalho enfatiza a importância de analisar o maior número possível de 

variáveis que afetam a distribuição de insetos em dosséis florestais tropicais, e da 

forma mais integrada possível. Este trabalho também comprova pela primeira vez a 

existência de “vazios de dossel”, tratado por muitos como um mero artefato de 

amostragem. Entretanto, a consistência da ocorrência de árvores vazias e a resposta 

destas áreas aos fatores determinantes da distribuição de insetos herbívoros e presas, 

sugerem que este seja de fato um fenômeno florestal pouco entendido.  
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