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RESUMO 
 

Dentre os artrópodes, as formigas ocupam todos os biomas terrestres, com exceção dos 

polos e desempenham funções chaves nos mais variados ecossistemas. Esse táxon é 

considerado ideal para estudos em escalas biogeográficas. Apesar disso, é notável a 

escassez de estudos que contemplem diferentes escalas sobre esses organismos, 

principalmente os que levam em consideração a diversidade funcional (DF). Por se tratar 

também de um campo recente, apenas dois trabalhos contemplaram a DF de formigas em 

escalas biogeográficas, ambos desenvolvidos na América do Norte e na América Central. 

Sendo assim, esse trabalho busca avaliar os padrões de diversidade funcional de formigas 

dos três principais biomas da Bahia em diferentes escalas. Para cada sistema, sete áreas 

serão amostradas, contemplando cidades situadas em todas as regiões do Estado. Serão 

realizadas coletas através do método de pitfall arbóreo e de solo. Para avaliar a diversidade 

funcional de assembleias de formigas quatro traços funcionais em relação ao uso de 

recursos serão analisados. Espera-se assim, acrescentar informações sobre o status das 

espécies de formigas ocorrentes nos três principais biomas do estado da Bahia e fornecer 

uma lista mais atualizada e abrangente da fauna de formigas para o estado. Além disso, esse 

estudo irá adicionar novas informações no debate recente entre ecólogos sobre o uso da 

diversidade funcional. A partir dessas informações será possível fornecer subsídios para 

elaborar um livro sobre a biodiversidade de formigas encontradas nos três biomas do estado 

da Bahia e para a produção de uma chave de identificação para os gêneros de formigas. 

Palavras-chave: traços funcionais, índices de diversidade, escala espacial, biogeografia, 

florestas tropicais. 

 

 

 
INTRODUÇÃO  
 

Para compreender melhor quais são as forças estruturantes das comunidades é 

importante analisá-las sob diferentes escalas espaciais (Spiesman and Cumming 2008). Os 

parâmetros mais comuns utilizados para medir a influência desse tipo de variável são a 

riqueza de espécies e/ou índices de diversidade. Apesar do constante uso destes índices, 

esses possuem inúmeras limitações. Essas medidas podem subestimar e/ou esconder 

informações valiosas sobre a forma como os organismos interagem entre si e com o 

ambiente onde vivem (Cianciaruso et al. 2009). 

Um enfoque recente que busca amenizar essa questão é a diversidade funcional 

(DF). Essa abordagem leva em consideração as diferenças das características funcionais 

entre as espécies de um ambiente (Tilman, 2001; Petchey & Gaston 2006). Em seu trabalho 

de revisão, Díaz e Cabido (2001) apresentam vários estudos em que o funcionamento das 

comunidades é melhor representado pela diversidade funcional, ao invés dos tradicionais 

índices de diversidade e riqueza de espécies. Outros autores demonstram ainda a utilidade 

deste método para responder a questões ecológicas referentes à fragmentação de habitat 

(Ding et al. 2013), modificação do uso da terra (Luck et al. 2013) e alterações climáticas 

(Thuiller et al. 2006).   

De maneira geral, esses estudos focam principalmente em aves e espécies vegetais.   



Os demais grupos como os artrópodes terrestres raramente são levados em consideração, 

apesar da sua expressiva representatividade nesse sistema. 

Dentre os artrópodes, as formigas ocupam todos os biomas terrestres, com exceção 

dos polos (Chomicki et al. 2015; Toro et al. 2015). A mirmecofauna desempenha funções 

chaves nos mais variados ecossistemas. Contribuem diretamente para a ciclagem de 

nutrientes (Lenoir et al., 2001, Lafleur et al., 2002); operam como dispersoras de sementes 

(Leal et al. 2007; Thomson et al. 2011); e como polinizadoras (Conceição et al. 2004). Sua 

taxonomia é bem conhecida, e possuem traços de história natural bem documentados (Toro 

et al. 2015).  

Essas, entre outras características, fazem desse táxon ideal para estudos em escalas 

biogeográficas (Toro et al. 2015).  Por se tratar também de um campo recente, apenas os 

trabalhos desenvolvidos por Toro et al (2015) e Schofield et al. (2016) contemplaram a DF 

de formigas em escalas biogeográficas, realizados na América do Norte e América Central, 

respectivamente. Embora o Brasil possua dimensões continentais e apresente vários 

biomas, até o momento nenhum trabalho investigou como a diversidade funcional de 

formigas varia entre e dentro desses sistemas. Logo, é importante realizar pesquisas que 

busquem compreender melhor como DF de formigas é alterada de acordo com as 

particularidades de cada ambiente.  

 

 

OBJETIVOS  
 
Avaliar os padrões de diversidade funcional de formigas dos três principais biomas da 

Bahia em diferentes escalas. 

 

Objetivos Específicos 

 Descrever as comunidades de formigas dos principais biomas (Caatinga, Cerrado e 

Mata Atlântica) do estado da Bahia. 

 Avaliar como a diversidade funcional de formigas varia com o tipo de escala 

empregada. 

 Verificar a relação entre a diversidade funcional de formigas com a estrutura do 

hábitat. 

 Comparar os traços funcionais da DF de formigas entre e dentro dos biomas 

 Avaliar qual índice, riqueza de espécie ou diversidade funcional, possui maior 

robustez para responder às variáveis propostas. 

 Avaliar como as modificações da paisagem alteram a diversidade funcional de 

formigas. 

 Avaliar como a perda de espécies-chave interfere no cálculo de diversidade 

funcional e no risco de extinção de espécies remanescentes. 

 Analisar quais funções importantes estão sendo perdidas nos biomas Caatinga, 

Cerrado e Mata Atlântica. 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 
  

As formigas desempenham funções chave nos mais variados ecossistemas. É notável a 

escassez de estudos que contemplem diferentes escalas sobre esses organismos, 

principalmente os que levam em consideração a diversidade funcional. Esse estudo 

acrescentará conhecimentos sobre o status das espécies de formigas ocorrentes nos três 

principais biomas do estado da Bahia (cerrado, caatinga e mata atlântica), considerados 

áreas prioritárias para conservação pelo Ministério do Meio Ambiente. Com este trabalho 

será possível fornecer uma lista mais atualizada e abrangente da fauna de formigas para o 

estado. Posteriormente, será possível fornecer subsídios para elaborar um livro sobre a 

biodiversidade de formigas encontradas nos três biomas do estado da Bahia e para a 

produção de uma chave de identificação para os gêneros de formigas (com detalhamento 

das principais espécies). Essas etapas não poderão ser concluídas no decorrer do projeto, 

mas são consideradas elementos importantes na construção de uma futura “Fauna de 

Formicidae do estado da Bahia”. Além disso, esse estudo irá adicionar novas informações 

no debate recente entre ecólogos sobre o uso da diversidade funcional, se esse parâmetro é 

divergente ou complementar ao da riqueza e diversidade de espécies. 
 

 

METODOLOGIA  
 

Área de Estudo 
 

As coletas das formigas nos três biomas escolhidos: Caatinga (CA), Cerrado (CE) e 

Mata Atlântica (MA) serão realizadas em diferentes municípios do estado da Bahia (Tabela 

1). Para cada bioma sete áreas serão amostradas, contemplando cidades situadas em todas 

as regiões do Estado. 

 

Tabela 1. Lista dos municípios baianos que serão amostrados durante o projeto.  

 

Municípios Biomas 

    CA           MA         CE       

Alagoinhas X  X 

Brumado X X X 

Cristópolis  X  

Jaborandi  X  

Ilheus   X 

Maracás X  X 

Mucuri   X 

Porto Seguro   X 

Seabra X X X 

Xique-Xique X   

Mucugê X X  

Barreiras X X  

Formosa do Rio Preto  X  

 



Coleta de dados 

 

A metodologia utilizada nesse estudo será adaptada ao protocolo de coleta de 

formigas sugerido por Vasconcelos et al. (2014). Em cada localidade (uma por bioma) 

serão sorteados quatro transectos com distância total de 500m, distantes pelo menos 1 km 

um do outro. A cada 40m dentro de cada transecto serão amostradas 12 árvores. 

A comunidade de formigas em cada planta será coletada utilizando armadilhas do 

tipo pitfall. Quatro armadilhas serão enterradas no chão ao redor de cada árvore focal 

selecionada (em pontos extremos de um quadrante de aproximadamente 2,5 x 2,5 m) e 

quatro armadilhas vão ser fixadas nos ramos da árvore com uso de fita adesiva, espaçadas 

por pelo menos 1 m uma da outra e fixadas em diferentes ramos sempre que possível. Cada 

conjunto de quatro armadilhas de chão ou arbóreas será considerado como uma única 

amostra. Para armadilhas do tipo pitfall será utilizado um copo de plástico (250 ml, 8,5 cm 

de altura e 7,8 cm de diâmetro), preenchido com cerca de 2 cm de uma mistura de água e 

detergente. Para as armadilhas arbóreas, será utilizado uma solução de urina humana como 

isca (diluída 1: 3 em água). Será usado a urina em vez de iscas de sardinha ou mel, tal como 

no estudo de Vasconcelos et al. (2014). 

As armadilhas pitfall no solo não serão iscadas, uma vez que a perturbação feita no 

solo para instalar as armadilhas (também conhecida como a escavação em vigor) é ela 

própria atraente para as formigas (Greenslade 1973). Tanto as armadilhas pitfall arbóreas 

quanto de solo permanecerão em funcionamento no campo durante 48 h.  

Informações sobre estruturas da paisagem como: altura e densidade das árvores, tipo 

de vegetação ao entorno, assim como variáveis ambientais como temperatura e umidade 

serão registradas através do método ponto quadrante (Mitchel 2001) e por termohigrômetro 

digital, respectivamente.  

Para avaliar a diversidade funcional de assembleias de formigas em relação ao uso 

de recursos, foram elencados quatro traços, referentes à: (1) a quantidade de recursos 

consumidos; (2) o modo de aquisição de recursos; e (3) o tipo de recursos consumidos. Para 

isso, os traços serão medidos considerando o: i) tamanho do corpo; ii) tamanho relativo dos 

olhos; iii) comprimento das pernas e; iv) posição trófica (ver Bihn et al 2010). 

Todas as formigas coletadas serão classificadas como morfoespécies e, sempre que 

possível, identificadas até espécie através de chaves taxonômicas disponíveis ou através da 

comparação com espécimes previamente identificados e depositados na coleção de 

referência (CPDC) do Laboratório de Mirmecologia no Centro de Pesquisas do Cacau 

CEPEC/CEPLAC. As medições serão feitas usando um estereomicroscópio binocular 

(Leica M165C), equipado com micrômetros oculares de diferentes níveis de aproximação 

de modo que seja possível manter todas as estruturas medidas dentro da gama do 

micrómetro ocular adequado.  

 

Análise de Dados 

 

Para analisar a diversidade funcional, será realizada a matriz de traços funcionais 

para as espécies nos diferentes ambientes e será convertida em uma matriz de distância. 

Devido a matriz possuir dados categóricos e contínuos, será utilizada a distância de Gower 

e o algoritmo UPGMA para agrupamento, recomendada por (PODANI e SCHMERA, 

2006). A soma dos comprimentos dos braços verticais do dendrograma obtido informará o 

valor da diversidade funcional. 



Análises de regressão linear múltipla serão feitas para verificar a relação dos 

aspectos ambientais com a diversidade funcional.  

No que diz respeito às diferenças morfológicas das formigas entre Mata Atlântica, 

Cerrado e Caatinga, cada traço funcional será relacionado com os biomas utilizando a 

análise de variância (ANOVA). Além de ser realizada análise de regressão linear para 

verificar como a diversidade funcional varia em cada bioma.  

Para analisar a perda de espécies-chave serão realizadas simulações em que tais 

espécies serão retiradas do cálculo de diversidade funcional, assim será possível comparar 

os dados gerais com essas informações geradas.  

Para ver a relação da diversidade funcional com a riqueza de espécies será utilizada 

a regressão linear tendo riqueza de espécies como variável preditora e a diversidade 

funcional como resposta. Todas as análises serão realizadas no programa R (citação). 

 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES ONDE PRETENDE PEDIR 
FINANCIAMENTO: 
 
Essa pesquisa está vinculada ao projeto “Padrões de Distribuição e Diversidade de 

Formigas em Larga Escala nos Principais Biomas do Estado da Bahia” que já tem parte 

financiada pela FAPESB. Todo o trabalho terá o apoio das seguintes parcerias: Laboratório 

de Mirmecologia (CEPLAC/UESC, em Convênio com UESC); Universidade Estadual da 

Bahia (UNEB): Campus de Alagoinhas-BA; Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB): Campus de Jequié-BA; Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Royal Belgian 

Institute of Natural Sciences. 
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