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DE MARÉ EM MARÉ EU VOU 

Autor: Robério Gama Pacheco 

A Antropização dos mangues 

É assunto prá preocupar 

São muitas transformações 

Para o mangue ter que aguentar 

O mangue não aguenta não 

E a gente tem que ajudar 

 

De maré em maré eu vou 

De maré em maré eu vou 

Eu vou mariscar formiga 

Formiga me mariscou (...) 



EFEITOS DE BORDA E DE ÁREA AFETAM A COMUNIDADE DE FORMIGAS 

QUE VIVEM EM MANGUEZAIS SUBMETIDOS OU NÃO À ANTROPIZAÇÃO? 

RESUMO 

 

Os manguezais são florestas costeiras situadas em regiões estuarinas na interface terra-

mar e que desempenham funções vitais, tanto ambientais quanto socioeconômicas. Apesar de 

sua relevância, estão entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo. A supressão deste 

ambiente mostra-se vinculada principalmente ao aumento populacional e desenvolvimento 

urbano em áreas costeiras. Algumas ações geradas pela urbanização podem gerar efeitos 

relacionados à perda de habitat e fragmentação. Um dos grupos de animais que podem 

supostamente ser afetados pelo efeito de borda neste sistema são as formigas. Considerados 

excelentes bioindicadores, esses insetos têm como principais características favoráveis: 

sensibilidade às alterações ambientais, representatividade numérica, facilidade de 

amostragem, ampla distribuição geográfica e importância no funcionamento ecossistêmico. 

No que tange à esfera dos manguezais, o crescimento urbano afeta diretamente a dinâmica de 

vida da mirmecofauna presente. Todavia, ainda existem lacunas a serem preenchidas sobre o 

efeito das ações antrópicas na composição de espécies, distribuição e guildas das formigas 

destes sistemas estuarinos quando consideramos atributos do fragmento como tamanho, tipos 

de borda e caraterísticas da paisagem.  Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivos 

caracterizar a fauna de formigas em manguezais, analisar o padrão de coocorrência e avaliar o 

efeito das características da vegetação (altura e riqueza) e do fragmento (tamanho e tipo de 

matriz) sobre a riqueza de formigas, riqueza e ocorrência das guildas e ocorrência das 

espécies mais frequentes. Para isso foram selecionadas 10 áreas de manguezais e alocadas 

iscas em doze pontos amostrais previamente sorteados, mantendo uma distância mínima de 30 

m entre os pontos. Em cada ponto amostral, medidas da riqueza da vegetação e altura foram 

realizadas através de parcelas circulares e teodolito, respectivamente. Foram registradas 25 

espécies de formigas, sendo Camponotus arboreus, Crematogaster erecta, Azteca sp., 

Neoponera villosa e Monomorium floricola, as mais frequentes. As guildas mais 

representativas foram as Oportunistas Arborícolas com Recrutamento massivo e as 

Predadoras Generalistas. Não foram detectadas relações entre as variáveis preditoras e 

resposta. No entanto, para análise de coocorrência, as formigas apresentaram um padrão de 

agregação significativo. Este estudo destaca que as condições restritivas à nidificação e 

forrageio em áreas de manguezais provavelmente são preponderantes na estruturação da 

comunidade de formigas, possivelmente mais até do que a antropização.  
 

Palavras-chave: Antropização, Complexidade Estrutural, Coocorrência, Ecossistemas 

Costeiros, Relação Espécies-Área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO EDGE AND AREA EFFECTS AFFECT ANT ASSEMBLAGES IN MANGROVES 

SUBJECTED OR NOT TO ANTHROPIZATION? 

 

ABSTRACT 

 

Mangroves are coastal forests located in estuarine regions at the interface between 

land and sea. These forests play vital roles, both environmental and socioeconomic. 

Notwithstanding their relevance, they are among the most threatened ecosystems in the world. 

The suppression of this environment appears to be linked to population growth and urban 

development in coastal areas. Several actions caused by urbanization can lead to effects 

related to habitat loss and fragmentation. One of the groups of animals that can putatively be 

affected by edge effects in this system are the ants. Considered as excellent bioindicators, 

these insects have as several favorable characteristics, such as sensitivity to environmental 

changes, numerical representativity, ease of sampling, wide geographic distribution and 

importance in ecosystem functioning. Urban growth also directly affects the life dynamics of 

the mangrove myrmecofauna. However, there are still gaps in the knowledge of the effects of 

anthropic actions on the composition and distribution of ant species and guilds in these 

estuarine systems, considering fragment attributes such as size, edge type and landscape 

characteristics. This study aimed to characterize the ant fauna in mangroves, to analyze the 

pattern of co-occurrence and to evaluate the effects of edge distance and of vegetation (height 

and richness) and fragment (size and matrix type) characteristics on ant richness and the 

occurrence of guilds and of the most frequent species. For this, ten mangrove areas were 

selected and baits were placed at twelve sampling points per fragment. The sampling points 

were determined at random, with a minimum distance of 30 m between the points. At each 

sampling point measures of vegetation richness and height were registered by means of 

circular plots and theodolite, respectively. Twenty-five species of ants were recorded, with 

Camponotus arboreus, Crematogaster erecta, Azteca sp., Neoponera villosa and 

Monomorium floricola being the most frequent species. The most representative guilds were 

the arboreal opportunists with massive recruitment and the generalist predators. No 

relationships were detected between the predictor and response variables. This study 

highlights that restrictive nesting and foraging conditions in mangrove areas are likely to be 

predominant in structuring the ant community, possibly even more than anthropization. 

 

Keywords: Anthropization, Structural Complexity, Co-Occurrence, Coastal Ecosystems, 

Species-Area Relationship. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O manguezal é uma floresta costeira situada na interface entre os ambientes terrestres 

e marinhos, distribuída nas regiões tropicais e subtropicais onde fornece serviços de cunho 

ambiental (FAO, 2007; NAGELKERKEN et al., 2008), econômico (UEBAS et al., 2000; 

FAO, 2010) e cultural (turístico e religioso).  

Apesar de sua relevância, consta entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo. 

Nessa perspectiva, atividades antrópicas são mais impactantes do que os fenômenos naturais 

(FARNSWORTH; ELLISON 1997; GHOSH et al., 2015). A taxa de perda de áreas de 

manguezal é estimada em 1 a 2% por ano, com maior índice (3,6%) nas Américas (WIRTH et 

al., 2007). A conversão da paisagem para outros usos da terra afetam diretamente toda a 

dinâmica desse ecossistema (HAUFF et al., 2006; GHOSH et al., 2015). A supressão deste 

ambiente mostra-se atrelada principalmente ao desenvolvimento urbano em áreas costeiras 

(VALIELA et al., 2001).  

Um impacto alarmante é a fragmentação e perda de hábitat. Esses dois fatores são as 

principais ameaças à biodiversidade global (FAHRIG, 2003).  Os efeitos gerados pela 

fragmentação podem variar de acordo com as características das paisagens fragmentadas, tais 

como o tamanho do remanescente, tipo de uso da terra na matriz e isolamento (RIES; SISK 

2004; HARPER et al., 2005). Uma consequência desse processo é a exposição dos fragmentos 

ao efeito de borda. O efeito de borda é caracterizado como diferenças detectáveis na 

composição, estrutura e/ou funcionamento do sistema quando comparadas com o seu interior 

(HARPER et al., 2005). 

Alguns fatores como aterramento, retirada da madeira e deposição de lixo contribuem 

com o efeito de borda em manguezais, uma vez que alteram de forma direta a qualidade do 

solo e a estrutura florestal. Os poucos trabalhos que avaliaram o efeito de borda em áreas de 

manguezais constataram alterações nas variáveis abióticas como aumento do pH e da 

temperatura do solo e menor estabilidade na temperatura do ar (MEDELLU; BERHIMPON, 

2012; AMORTEGUI-TORRES et al., 2013). Algumas espécies vegetais de manguezal são 

sensíveis a essas variações e estão diretamente relacionadas com a qualidade do micro-habitat 

(ZAMPROGNO et al., 2016). 

As formigas são cada vez mais utilizadas como indicadores ambientais devido a sua 

rápida resposta frente às mudanças ambientais (SILVA; BRANDÃO, 1999; TIKKANEN; 

CHERNYAKOVA, 2014). Em manguezais, o crescimento urbano afeta diretamente a 
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dinâmica de vida da mirmecofauna presente (DELABIE et al., 2006). No entanto, ainda 

existem perguntas a serem respondidas sobre como impactos gerados pela fragmentação e 

perda de habitat atuam sobre os organismos presentes no ecossistema. Para tanto, este estudo 

busca contribuir com esta perspectiva, caracterizando a mirmecofauna deste sistema e 

respondendo às seguintes perguntas: A antropização altera o padrão de coocorrência das 

espécies de formigas em áreas de manguezais? O tipo de borda (terrestre/ripária e 

natural/antropizada) em áreas de manguezais afeta a riqueza de formigas e a frequência das 

guildas? Atributos da vegetação (riqueza e altura de árvores) e/ou atributos do fragmento 

(tamanho e estado de conservação) afetam a riqueza de formigas e a ocorrência de diferentes 

espécies e grupos funcionais em áreas de manguezais? O que mais afeta a riqueza de formigas 

arborícolas em áreas de manguezais: atributos do fragmento ou atributos da vegetação? A 

partir dos dados obtidos também será possível detectar quais espécies de formigas são mais 

vulneráveis à antropização em áreas de manguezais. 
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2. REVISÃO  

 

2.1 Manguezal 

 

Os manguezais são florestas costeiras caracterizadas por serem inundáveis 

periodicamente, acompanhando o ritmo das marés, e situadas na interface entre os ambientes 

terrestres e marinhos distribuídos nas regiões tropicais e subtropicais onde desempenham 

funções vitais, tanto ambientais quanto socioeconômicas (FAO, 2010). Às vezes apresentado 

como um bioma de distribuição pantropical com uma cobertura global estimada em 15,6 

milhões de hectares, os manguezais são encontrados em 112 países, sendo que Indonésia, 

Brasil, Nigéria, Austrália e México somam 47% da área total (FAO, 2010). O Brasil é o 

terceiro maior detentor de áreas de manguezal e apresenta a maior cobertura da América, com 

25.000 km2 (FAO, 2010).  

No Brasil, esse ecossistema apresenta baixa diversidade de espécies vegetais quando 

comparado a outros tipos florestais encontrados na região neotropical ou até mesmo com 

manguezais de outras regiões biogeográficas, tais como os da Indonésia, por exemplo. 

Existem de sete a dez espécies de árvores que vivem em manguezal catalogadas para o Brasil 

(RICKLEFS; LATHAM, 1993) e os gêneros mais comuns são Laguncularia, Rhizophora e 

Avicennia (popularmente conhecidos como mangue branco, mangue vermelho e mangue 

preto, respectivamente). Esse valor é pequeno quando comparado com manguezais da 

Indonésia, que têm mais de 50 espécies de árvores (FAO, 2007).   

Apesar do baixo número de espécies vegetais, os manguezais sustentam rica 

diversidade faunística, principalmente na zona entremarés e no lodo, sendo considerados 

zonas de alta produtividade ecológica (FAO, 2007). Esse ecossistema desempenha papel 

decisivo na cadeia alimentar das regiões costeiras, servindo como local de reprodução, 

alimentação e refúgio para numerosas espécies marinhas em diferentes estágios de 

desenvolvimento (FAO, 2007; NAGELKERKEN et al., 2008). Comunidades pesqueiras 

utilizam produtos fornecidos pelos manguezais para aplicações medicinais e farmacêuticas, 

fabricação de móveis e como uso comercial e de subsistência (UEBAS et al., 2000), além de 

fornecer serviços culturais (turístico e religioso). Estima-se que os produtos e serviços 

prestados pelos manguezais à zona costeira possuem valores anuais variando de US$ 

200.000.000 a 900.000.000 por km2 (UNEP-WCMC, 2006). 
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Os manguezais cumprem funções essenciais na dinâmica de áreas estuarinas agindo 

como: i) barreiras contra desastres naturais: protegem a costa de impactos causados por 

furacões e tsunamis, absorvendo a energia das ondas em até 90% (UNEP-WCMC, 2006); ii) 

estoque de carbono: nos trópicos, florestas de mangue estão entre as mais ricas em carbono, 

possuem uma média de estoque mais alta por hectare do que florestas tropicais de terra firme, 

florestas boreais e florestas temperadas (DONATO et al., 2011); e iii) retentores de poluentes: 

são capazes de fixar metais pesados no lodo (TAM; WONG, 1999). 

Apesar de sua relevância, manguezais estão entre os ecossistemas mais ameaçados do 

mundo. Nesse aspecto, fenômenos naturais como alterações no nível do mar, ciclones e 

erosão costeira são, de forma clara, menos impactantes no manguezal do que atividades 

antrópicas (FARNSWORTH; ELLISON, 1997). A taxa de perda de áreas de manguezais 

(desaparecimento ou conversão por outros usos da terra) é estimada em 1 a 2% por ano, com 

maior índice (3,6%) nas Américas (WIRTH et al., 2007). Este percentual excede a taxa de 

supressão de florestas tropicais, que é de cerca de 0,8% por ano (VALIELA et al., 2001). 

Esta supressão mostra-se atrelada principalmente ao aumento populacional e 

desenvolvimento urbano em áreas costeiras, tendo como principais ações danosas a 

aquicultura (responsável pela perda de até 52% das áreas de manguezais), o aterramento para 

construção de moradias e resorts e o uso da terra para a agricultura (VALIELA et al., 2001). 

Como consequência à esse conjunto de ações, há redução na diversidade das espécies 

associadas a este ambiente (GHOSH et al., 2015), bem como uma perda considerável no valor 

dos serviços ecossistêmicos fornecidos (BRANDER et al., 2012). Estes efeitos se dão tanto 

devido à perda de hábitat provocada diretamente pela conversão de manguezais para usos 

antrópicos quanto à fragmentação de hábitat que acompanha este processo. 

 

2.2 Fragmentação e Perda de Habitat 

 

A perda de habitat e a fragmentação florestal são as principais ameaças à 

biodiversidade global (FAHRIG, 2003). Por ocorrerem na maioria das vezes juntos, é comum 

usar a definição de fragmentação para ambos, embora sejam processos distintos. A 

fragmentação florestal é o rompimento do habitat contínuo em diferentes manchas, já a 

expressão “perda de habitat” configura uma redução no hábitat disponível para uma espécie.  

Esse último processo via de regra supera os efeitos da fragmentação (FAHRIG, 2003) e pode 

implicar, por exemplo, na redução da diversidade genética e aumento do risco de extinção de 
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espécies locais (ANDRADE et al., 2015; MUYLAERT et al., 2016). Já a fragmentação de 

habitat tem como efeitos principais, a criação de bordas e a perda de conectividade (FAHRIG, 

2003).  

Em paisagens fragmentadas, o efeito de borda é caracterizado como diferenças 

detectáveis na composição, estrutura e/ou funcionamento do sistema quando comparadas com 

o seu interior (HARPER et al., 2005). O efeito de borda pode resultar tanto de causas naturais 

como de atividades humanas, sendo estas últimas na maioria das vezes as mais impactantes 

(RODRIGUES; NASCIMENTO, 2006). Os efeitos de borda podem ser classificados em 

diretos e indiretos (MURCIA, 1995; HARPER et al., 2005). Os efeitos diretos geram 

distúrbios físicos no solo e na vegetação e modificam as condições abióticas (ex.: aumento da 

temperatura, exposição ao vento e redução da umidade). Em resposta, ocorrem alterações nas 

taxas de mortalidade, reprodução e crescimento das espécies; essas modificações se 

enquadram nos efeitos indiretos. Atrelados, esses dois processos causam mudanças na 

abundância, distribuição, comportamento e interações entre espécies e indivíduos (MURCIA, 

1995; PRIMACK; RODRIGUES, 2001; RIES; SISK, 2004; HAPER et al., 2005).  

De acordo com as características das paisagens fragmentadas, os efeitos gerados pelas 

bordas podem ser mais ou menos intensos (HARPER et al., 2005). A interação entre bordas 

que afetam um mesmo ponto, denominada bordas múltiplas, é comumente evitada pelos 

pesquisadores (DODONOV et al., 2013; DODONOV et al., 2016). Contudo, essa prática traz 

resultados limitados, uma vez que as respostas encontradas nos modelos geralmente diferem 

quando esta variável é incorporada (RIES; SISK, 2004). Ainda sabe-se pouco sobre como 

bordas próximas interagem e qual a magnitude destes efeitos sobre a comunidade envolvida 

(RIES;SISK, 2004; PORENSKY; YOUNG, 2013). 

Outro componente do fragmento relacionado ao efeito de borda é a sua área (RIES; 

SISK, 2004; PORENSKY; YOUNG, 2013). Fragmentos menores são fortemente afetados 

pelos efeitos gerados com a criação de bordas (LAURANCE; YENSEN, 1991; RIES; SISK 

,2004). Além disso, existe uma relação direta entre área e riqueza de espécies em uma dada 

região prediz que áreas maiores abrigam mais espécies do que áreas menores, devido ao 

aumento da disponibilidade de habitat. Essa teoria foi fundamental para o desenvolvimento da 

“Teoria da Biogeografia de Ilhas” por McArthur e Wilson (1967). Comumente aplicada em 

estudos de fragmentação, a Teoria da Biogeografia de Ilhas apresenta graves limitações ao 

não incorporar, por exemplo, o efeito de borda e do tipo de matriz sobre as manchas 

(LAURANCE; CURRAN, 2008). Para suprir esta falha, os estudos têm levado em 

consideração a conectividade no interior das paisagens, considerando assim a qualidade da 
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matriz, a sua permeabilidade e o arranjo espacial das manchas - fatores que interferem 

diretamente nos fluxos biológicos entre os fragmentos (UMETSU et al., 2008).  

Dessa forma, é evidente a necessidade de conhecer não só o ambiente amostrado, mas 

também a configuração do seu entorno, o que pode gerar diferentes conclusões em diferentes 

escalas nos mais variados ambientes, sejam terrestres ou costeiros. 

 

2.3 Perda de Área e Fragmentação em Manguezais 

 

A floresta Atlântica da América do Sul é um dos biomas mais ameaçados do mundo. 

O Brasil possui somente 11,4 a 16,0% dos remanescentes da área original, porém apenas 

3,5% são de floresta intacta e 80% corresponde a áreas menores que 50 ha (RIBEIRO et al., 

2009). Isso, muito provavelmente, é devido às atividades antrópicas ligadas ao rápido 

crescimento demográfico da população humana. Dentre os variados ecossistemas abrigados 

pela Mata Atlântica, a taxa de supressão é alarmante nos ecossistemas costeiros que essa 

abriga, como as restingas e manguezais. 

Por serem localizados em áreas onde o crescimento urbano é cada vez mais evidente, 

os manguezais estão sob constante ameaça antrópica (BRANDER ET AL., 2012). Algumas 

ações geradas pela urbanização, tais como aterramento, retirada da madeira, esgoto e a 

deposição de lixo, alteram de forma direta a estrutura das áreas de manguezais (FAO, 2007). 

Estas ações podem gerar efeitos relacionados à perda de habitat e fragmentação. 

Estudos que busquem esclarecer como essa perda de habitat, fragmentação e efeito de 

borda afetam manguezais são escassos. Segundo Brander et al. (2012), a fragmentação gera 

um efeito negativo no valor dos serviços ecossistêmicos oferecidos por esse ambiente.  Um 

dos impactos é a diminuição das taxas do ecoturismo, o que reflete diretamente na economia 

local. Além disso, o efeito de borda decorrente da modificação da vegetação como a abertura 

de clareiras favorece a penetração direta da luz até o solo, aumentando assim a sua 

temperatura. Esses distúrbios podem afetar a dinâmica de regeneração de plantas nesse 

sistema (SMITH, 1987). 

Em relação especificamente ao efeito da borda, estudos que avaliem a influência das 

bordas (naturais e/ou antrópicas) em áreas de manguezais são escassos. Os poucos estudos 

realizados indicam uma relação entre o ambiente da borda e alterações dos componentes 

abióticos como aumento da temperatura do solo, pH e menor estabilidade na temperatura do 

ar (MEDELLU; BERHIMPON, 2012). Tais alterações, por menores que sejam, geram efeitos 
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indiretos na densidade de organismos presentes nesse sistema, como o decréscimo da epifauna 

(FONDO; MARTENS, 1998; AMORTEGUI-TORRES et al., 2013).  

 

2.4 Mirmecofauna de Manguezal 

 

Dentre os insetos sociais, as formigas (Hymenoptera: Formicidae) formam o grupo 

que possui o maior número de espécies descritas, classificadas em 17 subfamílias, 404 

gêneros e 15.309 espécies (ANTWIKI, 2017). Deste total, 4.122 encontram-se presentes na 

região Neotropical, distribuídas em 142 gêneros (ANTWIKI, 2017). Além de amplamente 

distribuídas (HÖLLDOBLER; WILSON, 1990), as formigas possuem alta representatividade 

na biomassa total de animais (incluindo vertebrados), compondo mais de 15% desse valor em 

florestas tropicais (FITTKAU; KLINGE, 1973).  

A mirmecofauna desempenha funções chave nos mais variados ecossistemas. 

Desempenham papel importante nas cadeias alimentares, seja como predadoras ou presas, 

além de contribuírem diretamente para a ciclagem de nutrientes ao modificarem as 

propriedades físico-químicas do solo através da construção de ninhos (LENOIR et al., 2001; 

LAFLEUR et al., 2002); operam como dispersoras de sementes (LEAL et al., 2007; 

THOMSON et al., 2011); ou ainda, muito raramente, como polinizadoras (CONCEIÇÃO et 

al., 2004). 

 Esses himenópteros possuem hábitos alimentares diversos. Em alguns casos, são os 

principais predadores de demais insetos e pequenos invertebrados (HÖLLDOBLER; 

WILSON, 1990). Algumas formigas até complementam a sua nutrição com exsudatos 

vegetais, via interação com outros organismos como insetos ou plantas (DELABIE; 

FERNÁNDEZ, 2003; YOO; HOLWAY, 2011). 

Além dessas interações cujo objetivo é a alimentação, as formigas também utilizam 

espécies vegetais para a nidificação. Apesar da maioria desses insetos construírem seus ninhos 

no solo e/ou serrapilheira (WALL; MOORE, 1999), alguns grupos nidificam em locais 

predeterminados situados nas plantas, denominados domácias (CHANAM et al., 2014; 

CHOMICKI et al., 2015). 

As formigas em áreas de manguezais são numerosas e agressivas (ADAMS, 1994; 

FLANDERS et al., 2013) e desempenham um papel fundamental para evitar maiores danos 

por herbivoria (OFFENBERG; HAVANON, 2004; OFFENBERG et al., 2005; OFFENBERG 

et al., 2006). Devido às inundações periódicas que ocorrem em manguezais, as formigas que 
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ali vivem são tipicamente arborícolas, exceto no caso específico da Formicinae Polyrhachis 

sokolova (NIELSEN, 1997; NIELSEN et al,. 2006), endêmica desse ambiente na Austrália. 

Essa espécie se distingue das demais devido à sua capacidade de construir cavidades no 

tronco das árvores abaixo do nível intertidal onde bolsões de ar ficam retidos mesmo quando a 

maré está alta, o que evita o afogamento dos membros da colônia (NIELSEN, 1997; 

NIELSEN et al., 2003). Em todos os demais casos, a nidificação no solo é limitante às demais 

espécies; mesmo assim, apesar das condições aparentemente adversas neste ambiente, as 

formigas são os insetos predominantes em manguezais dominados por mangue vermelho 

(Rhizophora mangle) (CLAY; ANDERSEN, 1996; DEJEAN et al., 2003). 

Cannicci et al. (2008) expõem o papel das formigas arborícolas na estrutura da 

vegetação e nas funções ecossistêmicas em manguezais, destacando quatro linhas de pesquisa 

com este grupo nesse ambiente: (i) interações formigas-plantas; (ii) comportamento de 

nidificação e adaptação às condições ambientais; (iii) interações intra e interespecíficas e (iv) 

distribuição de espécies. 

Trabalhos realizados com enfoque na primeira linha de pesquisa mostraram que há 

uma relação positiva na interação formiga-planta em manguezais. Algumas espécies vegetais 

presentes no entorno desse ecossistema, como, por exemplo Hibiscus pemambucensis 

(Malvaceae), possuem nectários extraflorais que são utilizados como complemento para a 

alimentação de numerosas espécies de formigas, tais como as do gênero Camponotus 

(COGNI et al., 2003). Em outros casos, diversas estruturas vegetais como troncos e até 

pseudobulbos de orquídeas servem como locais de nidificação (DEJEAN et al., 2003). Em um 

trabalho desenvolvido em manguezais da Tailândia, a formiga Oecophylla smaragdina utiliza 

folhas de Rhizophora mucronata Lam. (mangue vermelho) para construir seus ninhos 

(OFFENBERG et al., 2006) e, apesar de isso parecer ter um custo elevado para a planta, 

árvores que não hospedam essa interação são quatro vezes mais danificadas por herbivoria 

quando comparadas com as que possuem formigas (OFFENBERG; HAVANON, 2004).  

A partir de pesquisas sobre comportamento de nidificação e adaptação às condições 

ambientais, é possível afirmar que a maior parte das formigas que vivem no manguezal 

depende das árvores para nidificarem. No entanto, existe diferenciação de nichos através da 

seleção de locais de nidificação (DEJEAN et al., 2003). As adaptações fisiológicas e 

comportamentais que facilitam a sobrevivência desses insetos nesse ambiente também variam 

entre espécies. A estratégia da formiga P. sokolova para evitar seu afogamento consiste em 

reter ar nas galerias dos ninhos presentes no solo (chegam até 45 cm de profundidade) 

(NIELSEN, 1997), enquanto que Camponotus andersini veda a entrada de seu ninho em 
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galhos usando a cabeça modificada, presente em algumas operárias. Essa vedação reduz a 

quantidade de oxigênio e, como resposta, C. andersini apresenta uma rápida depressão em 

suas taxas respiratórias (NIELSEN et al., 2006; NIELSEN et al., 2009).  

No que diz respeito às interações intra e interespecíficas, as formigas são numerosas e 

agressivas nesse ambiente, e podem formar mosaicos de competição, existindo assim zonas de 

forrageamento exclusivas (COLE, 1983a; ADAMS, 1994; FLANDERS et al., 2013). Tem 

sido registrada frequentemente a distribuição das formigas arborícolas de manguezais em um 

mosaico com três padrões: i) com duas ou mais espécies dominantes em seus respectivos 

territórios; ii) sub-dominantes que ocupam espaço entre os territórios das dominantes e iii) 

espécies não dominantes que distribuem-se entre as áreas das dominantes e subdominantes 

(COLE, 1983a; COLE, 1983b; DEJEAN et al., 2003; FLANDERS et al., 2013).  

Na quarta linha de pesquisa, a qual investiga a distribuição da mirmecofauna, a maior 

parte do dossel de manguezais é ocupada por poucas espécies de formigas quando 

comparados a outros sistemas de florestas tropicais. As espécies presentes não são exclusivas 

desse ambiente com exceção de P. sokolova, presente na Austrália. São comuns nesse habitat 

indivíduos que nidificam em terra firme, com predomínio de espécies obrigatoriamente 

arborícolas (CLAY; ANDERSEN, 1996), incluindo as sinantrópicas (dispersão e ocorrência 

ligadas às atividades humanas) (DELABIE et al,. 2006).  

Embora existam diversos trabalhos desenvolvidos com formigas em áreas de 

manguezais, é notável a carência de estudos que as utilizem como ferramentas de avaliação 

dos impactos antrópicos exercidos nesse ecossistema e que buscam entender como esses 

distúrbios afetam a mirmecofauna presente nesse ambiente (DELABIE et al., 2006). 

 

2.5 Formigas Como Bioindicadores 

 

A comunidade científica vem buscando formas práticas e eficientes de monitorar os 

resultados da depauperação dos recursos naturais ocasionadas por atividades humanas. Esses 

distúrbios geram efeitos diversos sobre os organismos, sendo que alguns são mais sensíveis a 

essas modificações, podendo ser considerados bioindicadores. McGeoch (1998) aponta o uso 

de três categorias para o uso do termo “bioindicação” de acordo com o objetivo de sua 

aplicação: i) indicadores ecológicos: usados para demonstrar os efeitos dos estresses 

ambientais como fragmentação e mudanças climáticas na biota; ii) indicadores de 

biodiversidade: um grupo de taxa ou grupos funcionais que refletem medidas de diversidade 
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de outros grupos de um habitat ou conjuntos de habitat;  e iii) indicadores ambientais: 

organismos que respondem de forma previsível às mudanças no estado ambiental. 

 acordo com Ribas et al. (2012), de maneira geral, os estudos de bioindicação usando 

formigas se encaixam na terceira categoria. Considerados excelentes bioindicadores, esses 

insetos têm como principais características favoráveis: sensibilidade às alterações ambientais, 

representatividade numérica, facilidade de amostragem, ampla distribuição geográfica, 

importância no funcionamento ecossistêmico e vasto conhecimento de sua taxonomia e 

ecologia (AGOSTI et al., 2000). Assim, torna-se cada vez mais comum a utilização desse 

grupo para avaliar a influência do tamanho do fragmento em florestas tropicais úmidas 

(SOBRINHO et al., 2003; GOMES et al., 2010), o impacto da agricultura (COSTA-

MILANEZ et al., 2014) e o efeito de borda (WIRTH et al., 2007). 

Algumas dessas alterações provocam modificações na estrutura dos grupos funcionais 

(GOMES et al., 2010) e no padrão de ocorrência das formigas (SOBRINHO et al., 2003). As 

respostas deste grupo frente a esses distúrbios são diversas e algumas já são bem conhecidas. 

Como exemplo, as formigas de correição são sensíveis à fragmentação por requererem amplas 

áreas de forrageamento (SUAREZ et al,. 2008); as espécies cortadeiras se beneficiam com a 

alta produção de plantas pioneiras em ambientes de bordas criadas por esse distúrbio (WIRTH 

et al., 2007; FALCÃO et al., 2011); já a formiga-argentina, Linepithema humile, é bem 

sucedida em ambientes com bordas antropizadas, tendo sua abundância reduzida à medida 

que o fragmento aumenta de tamanho (SUAREZ et al., 2008). 

No que tange à esfera dos manguezais, o crescimento urbano afeta diretamente a 

dinâmica de vida da mirmecofauna. Delabie et al. (2006) avaliaram  observaram uma relação 

negativa entre impacto humano e riqueza de formigas dos manguezais. Todavia, ainda 

existem lacunas a serem preenchidas sobre o efeito das ações antrópicas na composição de 

espécies, distribuição e grupos funcionais das formigas destes sistemas estuarinos quando 

consideramos atributos do fragmento como tamanho, tipos de borda e caraterísticas da 

paisagem.   
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Resumo: A perda e fragmentação de habitat dos manguezais tem contribuído com o acréscimo 

da extensão de bordas, o que pode vir a afetar as espécies de invertebrados que esse sistema 

costeiro abriga. Neste estudo, buscamos responder as seguintes questões: O tipo de borda em 

áreas de manguezais afeta a riqueza de formigas e a frequência das guildas? Atributos da 

vegetação (riqueza e altura de árvores) e/ou atributos do fragmento (tamanho e estado de 

conservação) afetam a riqueza de formigas e a ocorrência de diferentes espécies e grupos 

funcionais em áreas de manguezais? O que mais afeta a riqueza de formigas arborícolas em 

áreas de manguezais: atributos do fragmento ou atributos da vegetação? A antropização altera 

o padrão de coocorrência das espécies de formigas em áreas de manguezais? A pesquisa foi 

conduzida em 10 fragmentos de manguezal utilizando iscas de sardinha e mel distribuídas por 

doze pontos em cada área. Não foram detectadas relações entre a riqueza de formigas, guildas 

e ocorrência das espécies mais frequentes com os parâmetros de vegetação e do fragmento. 

Por outro lado, as formigas apresentaram o padrão de agregação em áreas de manguezais.  

Este estudo destaca que as condições restritivas à nidificação e forrageio em áreas de 

manguezais são forças poderosas na estruturação da comunidade de formigas, possivelmente 

mais até do que a antropização.  

 

Palavras-chave: antropização, ecossistemas costeiros, espécie-área, guildas de formigas, 

modelos nulos. 
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INTRODUÇÃO 

 

O aumento populacional e o desenvolvimento urbano têm sido as principais causas da 

perda de habitat nos manguezais do Brasil (Valiela et al. 2001). A taxa de perda de áreas deste 

ambiente (por desaparecimento ou conversão para uso da terra) é estimada em 1 a 2% por 

ano, tendo as Américas como a região mais afetada (3.6% de perda) (Wirth et al. 2007). Este 

percentual excede a taxa de supressão de florestas tropicais que é de cerca de 0.8% por anos 

(Valiela et al. 2001) e torna os manguezais um dos ecossistemas mais frágeis do mundo (FAO 

2007). 

Estudos sobre esse ecossistema têm focado mais em quantificar a perda de área (Martins 

et al. 2008; FAO 2010), sendo raros os que buscam avaliar como o uso ou a degradação do 

ambiente pelo homem afetam as espécies que os manguezais abrigam. No entanto, a contínua 

perda de habitat dos manguezais pode levar a um acréscimo na quantidade de bordas, o que 

implica no aumento no efeito de borda nos fragmentos expostos. De maneira geral, bordas 

antropizadas podem levar a alterações das condições abióticas, interferir no funcionamento do 

ecossistema e levar à perda da biodiversidade (Murcia 1995; Harper et al. 2005). Em relação 

aos manguezais, as intervenções humanas têm afetado negativamente a qualidade ambiental e 

o grau de desenvolvimento desse ecossistema. Estudos sobre efeitos de borda em manguezais 

decorrentes da antropização de seu entorno apontam maiores taxas de mortalidade de árvores 

(Zamprogno et al. 2016) e alterações nas variáveis abióticas, incluindo aumento do pH e da 

temperatura do solo e menor estabilidade na temperatura do ar (Medellu e Berhimpon 2012; 

Amortegui-Torres et al. 2013). Algumas espécies de invertebrados deste sistema costeiro 

estão diretamente relacionadas com a qualidade do micro-habitat onde vivem e, portanto, são 

sensíveis às modificações provocadas pelas ações humanas (Medellu e Berhimpon 2012; 

Amortegui-Torres et al. 2013).  

Dentre as espécies que vivem neste sistema, as formigas se destacam por serem os 

insetos predominantes (Delabie et al. 2006). Consideradas excelentes bioindicadores, elas têm 

como principais características a sensibilidade às alterações ambientais, representatividade 

numérica, facilidade de amostragem, ampla distribuição geográfica e importância no 

funcionamento ecossistêmico (Agosti et al. 2000, Toro et al. 2015). Assim, é cada vez mais 

comum a utilização desse grupo de organismos para avaliação de diferentes impactos 

antrópicos (Sobrinho et al. 2003; Wirth et al. 2007b; Gomes et al. 2010; Costa-Milanez et al. 

2014). 
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Embora esses insetos sejam amplamente utilizados como indicadores de perturbação, 

em manguezais apenas um estudo foi realizado, em que foram encontradas menos espécies de 

formigas em áreas mais impactadas (Delabie et al. 2006). Assim, é notável a carência de 

investigações que utilizem formigas como ferramentas de avaliação de impactos antrópicos 

em manguezais.  

Este estudo busca contribuir com esta perspectiva, caracterizando a mirmecofauna 

deste sistema e respondendo às seguintes questões: A antropização altera o padrão de 

coocorrência das espécies de formigas em áreas de manguezais? O tipo de borda (terrestre ou 

aquática e natural ou antropizada) em áreas de manguezais afeta a riqueza de formigas e a 

frequência das guildas? Atributos da vegetação (riqueza e altura de árvores) e/ou atributos do 

fragmento (tamanho e estado de conservação) afetam a riqueza de formigas e a ocorrência de 

diferentes espécies e grupos funcionais em áreas de manguezais? O que mais afeta a riqueza 

de formigas arborícolas em áreas de manguezais: atributos do fragmento ou atributos da 

vegetação? A partir dos dados obtidos também será possível detectar quais espécies de 

formigas são mais vulneráveis à antropização em áreas de manguezais. 

METODOLOGIA 

Área de Estudo 

A pesquisa foi conduzida em 10 fragmentos de manguezal localizados no Extremo Sul do 

Estado da Bahia (Brasil), nos municípios de Caravelas, Prado e Alcobaça, abrangendo 44 

quilômetros de costa. O clima da região é tropical úmido, classificado como Afi (Köppen, 

1936), com precipitações médias mensais sempre superiores a 60 mm e temperatura média do 

mês mais frio superior a 18°C (Martorano et al. 2003). 

As áreas dos fragmentos amostrados variaram de 1.81 ha a 103.0 ha (Fig. 1, Tabela 1) e 

foram escolhidas a partir de históricos de uso e ocupação humana similares. Para isso utilizou-

se a classificação de impacto antrópico em áreas de manguezais proposta por Delabie et  al. 

(2006) que apresentam seis níveis de classificação para antropização em manguezais baseados 

em parâmetros básicos como ocorrência de lixo, desmatamento e aterramento para habitação. 

Com base nestas informações, foram eleitas cinco áreas com nível máximo de impacto, 

avaliadas como antropizadas, e cinco áreas não impactadas (nível zero), consideradas 

conservadas. 
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Fig 1. Localização do estado da Bahia e áreas de coletas representadas por pontos pretos nas 

respectivas cidades amostradas: (a), área de manguezal antropizada pertencente ao município 

de Alcobaça (b) e área de manguezal conservada pertencente ao município de Prado (c). 
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Tabela 1. Localidade, coordenadas e classificação conforme as unidades de paisagem das 

10 áreas de manguezais, extremo sul da Bahia, Brasil.  

Município  Coordenadas Geográficas ÁREA 

(ha) 

Estado de 

Conservação 

Tipo de Solo 

Alcobaça 17°32'47.60"S 39°11'31.50"O 19,29 Antropizado Parcialmente 

aterrado 

Alcobaça 17°33'36.25"S 39°11'20.98"O 1,81 Conservado Lamoso 

Alcobaça 17°33'21.51"S 39°12'7.28"O 85 Conservado Lamoso 

Alcobaça 17°31'46.25"S 39°12'0.01"O 103 Antropizado Parcialmente 

aterrado 

Alcobaça 17°35'10.60"S 39°11'41.31"O 20,39 Conservado Lamoso 

Prado  17°20'58.40"S 39°12'59.09"O 5 Conservado Lamoso 

Prado 17°21'56.53"S 39°12'44.01"O 10 Conservado Em transição p/ 

aterramento 

natural 

Prado 17°20'41.89"S 39°13'45.17"O 25,38 Antropizado Totalmente 

aterrado 

Caravelas 17°44'40.22"S 39°14'17.69"O 3,59 Antropizado Parcialmente 

aterrado 

Caravelas 17°43'41.24"S 39°15'59.59"O 8 Antropizado Parcialmente 

aterrado 

 

Desenho Experimental, Amostragem de Formigas e Variáveis Preditoras 

 

As coletas foram realizadas no período de fevereiro a abril de 2016. Em cada área foram 

sorteadas as coordenadas geográficas de doze pontos amostrais, com intervalos mínimos de 

30m entre pontos. Em cada ponto amostral (localizado em campo com o auxílio de um 

aparelho GPS), uma árvore foi selecionada arbitrariamente para colocação das iscas de 

sardinha em óleo vegetal com mel (Bestelmeyer et al., 2000) que foram expostas por 

1h30min. Decorrido o tempo, iscas e espécimes eventualmente atraídos foram armazenados 

em sacos plásticos apropriados, fixados em álcool 90% e levados para o Laboratório de 

Mirmecologia do Centro de Pesquisas do Cacau (CEPEC/CEPLAC) para triagem e 

identificação. Ao todo foram coletadas 120 amostras. 

Todas as formigas foram identificadas ao nível de morfoespécie de acordo com Bolton 

(2003, 2016) e depositadas na Coleção do Laboratório de Mirmecologia do CEPEC. Cada 

espécie foi enquadrada em uma das seguintes guildas, a partir da classificação adaptada de 
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Delabie et al. (2000) e Silvestre e Silva (2001): 1) predadoras especialistas; 2) predadoras 

generalistas; 3) cultivadoras de fungo; 4) formigas de correição; 5) oportunistas arborícolas 

com recrutamento massivo; e 6) cultivadoras de pólen.  

 Os seguintes atributos dos fragmentos foram analisados: i) estado de conservação: 

antropizado ou conservado seguindo a proposta de Delabie et al. 2006; ii) a distância do ponto 

amostral do fragmento para a borda  aquática (borda próxima ao rio) e a borda terrestre (para 

locais antropizados a borda terrestre corresponde à intersecção com a antropização e para 

locais conservados diz respeito às áreas contíguas naturais de restinga) (metros); iii) área total 

de cada fragmento (hectares). As distâncias das bordas e tamanho de cada manguezal foram 

obtidos através do software Google Earth (2015). 

Para caracterizar a estrutura da vegetação nas áreas de manguezais amostrados, foram 

utilizados os seguintes parâmetros: i) riqueza de espécies de árvores; ii) altura da árvore. Os 

dados referentes à riqueza de espécies de árvores foram registrados em parcelas circulares de 

cinco metros de raio centradas na árvore com a isca e a estimativa do tamanho das árvores foi 

calculada por meio de um teodolito. 

Análise de Dados 

Relação entre variáveis do fragmento e da vegetação com a comunidade de formigas 

As análises foram feitas separadamente ao nível de ponto amostral (testando a relação 

com distância de borda, parâmetros da vegetação e interações com o grau de antropização) e 

ao nível de fragmento (testando a relação com área do fragmento, o grau de antropização e as 

interações). No nível de ponto amostral, foram utilizadas como variáveis-resposta dados de 

riqueza de formigas e de presença/ausência das espécies mais frequentes (Camponotus 

arboreus, Crematogaster erecta e Azteca sp) e das guildas. Já ao nível de fragmento, foram 

usados riqueza de espécies por fragmento e da frequência de ocorrência das espécies mais 

frequentes e das guildas, calculada como número de amostras em que cada espécie ou guilda 

foi amostrada dividido pelo número de amostras por fragmento. Foram analisadas as relações 

de cada variável resposta com o tamanho de cada manguezal, riqueza vegetal, altura da 

árvore, estado de conservação e distância da borda terrestre e natural.  Foram usados modelos 

generalizados aditivos mistos (GAMM) ao nível de ponto amostral e modelos generalizados 

aditivos (GAM) ao nível de fragmento (Zuur et al. 2009). 

No nível de ponto amostral (N=120), foram ajustados onze modelos concorrentes: 

1)Modelo nulo: contém apenas o intercepto e assume que a variável resposta não é afetada 

pelo ambiente; 2) Modelo Riqueza Vegetal: prediz que a variável-resposta é influenciada pela 
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riqueza vegetal da área amostrada; 3) Modelo Riqueza Vegetal com Matriz: como o anterior, 

mas o efeito da riqueza vegetal é diferente em áreas antropizadas e preservadas; 4) Modelo 

Altura da Vegetação: pressupõe que a variável resposta é alterada de acordo com o tamanho 

da árvore onde foi colocada a isca; 5) Modelo Altura da Vegetação com Matriz: como o 

anterior, mas o efeito da altura varia entre áreas antropizadas e preservadas; 6) Modelo Borda 

Aquática: prediz que a variável resposta é influenciada com a distância da borda do rio; 7) 

Modelo Borda Aquática com Matriz: como o anterior, mas o efeito da distância da borda varia 

entre áreas antropizadas e preservadas; 8) Modelo Borda Terrestre: assume que a variável 

resposta varia com a distância da borda terrestre independentemente do estado de conservação 

do manguezal; 9) Modelo Borda Terrestre com Matriz: como o anterior, mas o efeito da 

distância da borda varia entre áreas antropizadas e preservadas; 10) Modelo Distância 

Mínima: considera que a variável resposta é influenciada pela borda mais próxima independe 

da matriz e se é terrestre ou aquática; 11) Modelo Ambas Distâncias: considera que as duas 

bordas podem ter efeitos distintos que se sobrepõem. Os efeitos das variáveis foram ajustados 

como funções suavizadas com o grau ótimo de suavização determinado por validação cruzada 

(Zuur et al. 2009), exceto para riqueza vegetal, que foi avaliada como uma variável categórica 

com dois níveis (1 espécie ou mais de uma espécie, já que houve uma única instância de mais 

de duas espécies próximas ao ponto amostral). Todos os modelos incluíram o fragmento como 

fator aleatório. 

No nível de área foram ajustados os seguintes modelos (N=10): a) Modelo nulo: 

contém apenas o intercepto e assume que a variável resposta não depende do tamanho do 

fragmento ou do estado de conservação; b) Modelo Tamanho: assume que a variável resposta 

é afetada pela área do fragmento; c) Modelo Matriz: assume que a variável resposta entre 

áreas preservadas e antropizadas; d) Modelo Matriz com Tamanho: assume que a variável 

resposta é influenciada pelo estado de conservação e tamanho dos manguezais; e) Modelo 

matriz com Tamanho e Interação: prediz que a variável resposta é afetada pelo tamanho da 

área e pelo estado de conservação, havendo interação estatística entre estas variáveis. Nestes 

modelos, a área foi ajustada como uma função suavizada, com o grau de suavização sendo 

determinado por validação cruzada e com um limite superior definido em 4 (Zuur et al. 2009) 

por causa do baixo número de manguezais amostrados. 

 Para dados de riqueza foi utilizada a distribuição de Poisson e para dados de 

frequência e presença/ausência a distribuição binomial. A cada nível, foi usado o Critério de 

Informação de Akaike corrigido para amostras de tamanho pequeno (AICc). Calculou-se os 

valores de AICc de todos os modelos ajustados a cada nível e a diferença entre o AICc de 
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cada modelo relativo para o modelo de menor valor de AIC para aquele nível (∆AICc). Foi 

selecionado o modelo com o menor valor de AICc quando o ∆AICc dos outros modelos foi ≥ 

2.0. Quando dois ou mais modelos deram ∆AICc < 2.0 optamos pelos modelos mais simples, 

ou seja, os que tivessem menos variáveis envolvidas. 

Estas análises foram feitas com o auxílio dos pacotes mgcv (Wood 2011), gamm4 

(Wood e Cheipl 2016) e bbmle (Bolker 2016) no ambiente estatístico R (R Core Team 2015). 

Análise de Coocorrência 

Foi utilizado o C-score (Stone and Roberts 1990) para verificar se a antropização 

altera o padrão de coocorrência das espécies de formigas em áreas de manguezais. Essa 

métrica quantifica o padrão de coocorrência dentro de uma matriz de presença e ausência. 

Quanto maior for o valor do C-score, menor será a coocorrência entre as espécies. Para um 

cenário que indique competição, o C-score deve ser significativamente maior do que o 

esperado pelo acaso (Gotelli 2000). Em contrapartida, quando o C-score é significativamente 

menor, existe um padrão de agregação de espécies. Foi utilizado o EcoSim Version 7.0 

(Gotelli e Entsminger 2005) para comparara média do C-score observado com a média do C-

score simulado a partir de 5000 matrizes aleatórias. Sendo assim, os seguintes modelos nulos 

foram testados: Modelo I: assume que qualquer espécie pode ser encontrada em qualquer 

área; Modelo II: é mantida a variação de frequência das espécies e sua ocorrência é 

equiprovável entre as áreas; Modelo III: assume que qualquer espécie pode ocorrer em 

qualquer área, desde que o estado de conservação e a frequência de cada espécie sejam 

respeitados; Modelo IV: o número de espécies encontrados na área e a frequência de cada 

espécie são mantidos.  

RESULTADOS 

Caracterização da fauna de formigas.  

No total, foram coletados indivíduos de 25 morfoespécies de formigas, pertencentes a 

16 gêneros e seis subfamílias (Tabela 2). Em ordem de número de espécies, as subfamílias 

amostradas foram: Myrmicinae (onze espécies), Formicinae e Pseudomyrmecinae (ambas 

com cinco espécies), Dolichoderinae (duas), Ponerinae e Dorylinae (ambas com uma espécie). 

As espécies mais frequentes foram Camponotus arboreus (32.5%), Crematogaster erecta 

(20%), Azteca sp. (9.1%). Foram registradas quatro espécies exóticas: Monomorium floricola, 

Tapinoma melanocephalum, Paratrechina longicornis e Tetramorium bicarinatum (Tabela 2). 

Operárias de Eciton burchelli conhecida como “formiga de correição”, foram capturadas em 
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um fragmento, algo inédito para manguezais do Brasil (Lopes e Santos 1996, Delabie et al 

2006). 

Dos sete grupos funcionais propostos, quatro foram registrados: formigas nômades, 

cultivadoras de pólen, onívoras arborícolas com recrutamento massivo e predadoras 

generalistas, sendo as duas últimas as mais frequentes (Tabela 2). A abundância predominante 

do grupo Onívoras Arborícolas de Recrutamento Massivo está diretamente ligada às espécies 

mais comuns no estudo e em áreas de manguezais. As guildas Cultivadoras de Polén e 

Formigas Nômades ocorreram no máximo em dois pontos amostrais no total.  O fragmento 

com maior riqueza de formigas e de guildas foi o de 20,39 ha, em bom estado de conservação, 

caracterizado como em transição para aterramento natural, enquanto o fragmento com menor 

riqueza de espécies foi o de 5 ha, também categorizado como conservado e apresentando 

apenas uma espécie vegetal (Rhizophora mangle). 
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Tabela 2. Número de amostras (de um total de 60 amostras por tipo de fragmento) com cada espécie ou 

morfoespécie de formiga nos manguezais preservados e antropizados, extremo sul da Bahia, Brasil. 

 

 
Área Antropizada Área Conservada Guildas1 

Dolichoderinae  

Azteca sp. 6 5 OACRM 

Tapinoma melanocephalum  - 1 OACRM 

Dorylinae 

Eciton burchellii - 2 FN 

Formicinae 

 Brachymyrmex heeri  1 - OACRM 

Camponotus arboreus 19 20 OACRM 

Nylanderia  sp.1 - 1 OACRM 

Nylanderia  sp.2 - 1 OACRM 

Paratrechina longicornis 1 - OACRM 

Myrmicinae 

Cephalotes minutus 1 - CP 

Cephalotes pallens 1 - CP 

Crematogaster curvispinosa - 2 OACRM 

Crematogaster erecta 10 14 OACRM 

Monomorium florícola 2 3 OACRM 

Pheidole grupo Diligens sp. - 3 OACRM 

Pheidole grupo Fallax sp. 1 - OACRM 

Solenopsis  sp. 1 1 OACRM 

Tetramorium bicarinatum 1 - OACRM 

Wasmania auropunctata - 2 OACRM 

Wasmania rochai 2 - OACRM 

Ponerinae 

Neoponera villosa  - 6 PG 

Pseudomyrmecinae 

Pseudomyrmex curacaensis 1 - PG 

Pseudomyrmex gracilis 1 1 PG 

Pseudomyrmex oculatus 1 2 PG 

Pseudomyrmex schuppi 2 1 PG 

Pseudomyrmex simplex 1 - PG 

 

 

1
 Formigas Nômades (FN), Cultivadoras de Pólen (CP), Onívoras Arborícolas com Recrutamento 

Massivo (OACRM) e Predadoras Generalistas (PG) 
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Relação entre variáveis do fragmento e da vegetação com a comunidade de formigas 

 Os GAMM não detectaram efeitos das distâncias das bordas terrestres e/ou aquáticas e 

dos parâmetros da vegetação (altura e riqueza de árvores) sobre os grupos funcionais, espécies 

mais frequentes e riqueza das espécies de formigas, independentemente do estado de 

conservação, já que o modelo nulo sempre teve ΔAIC ≤ 2. 2 (Ver material suplementar S1 

com valores de ΔAIC). 

 Do mesmo modo, os GAM não detectaram efeitos do tamanho do fragmento e do 

estado de conservação sobre a riqueza de formigas e frequência de guildas e das espécies mais 

frequentes, com o modelo nulo sempre apresentando ΔAIC ≤ 2 (Material suplementar S1). 

 

Padrões de coocorrência 

As análises com todas as espécies de formigas mostraram padrões de coocorrência não 

relacionados aos estados de conservação dos manguezais. O C-score observado foi 

significativamente diferente do modelo I (p=0.0008), que assume distribuição aleatória dos 

indivíduos entre as espécies e as áreas, mas não dos outros modelos (p > 0.53), que levam em 

conta diferentes abundâncias das espécies nas simulações. (Material suplementar S2).  

 

DISCUSSÃO 

Caracterização da fauna de formigas 

Os gêneros Camponotus, Crematogaster, Azteca, mais comuns neste estudo, estão de 

acordo com os listados por Wilson (1976) como sendo os mais prevalentes no planeta. Dentre 

esses, Camponotus e Crematogaster foram os mais frequentes nos manguezais analisados. 

Estes gêneros apresentam formigas com ampla distribuição geográfica, maior abundância 

local e com alta diversidade de espécies e adaptações (Wilson 1976). Pelo menos dois gêneros 

entre os quatro mais frequentes neste estudo também foram apontados como predominantes 

por Cole (1983ab), Clay e Andersen (1996), Simberloff et al. (1969) e Delabie et al. (2006). 

Os gêneros mais frequentes neste estudo possuem boa representatividade em áreas de 

manguezais por serem arborícolas, dominantes, e por não competirem com outras espécies 

que são dominantes de solo e pela dispersão por voo.  

Foi registrada pela primeira vez a ocorrência de espécie nômade em manguezais no 

Brasil. A espécie Eciton burchellii ocorreu apenas em um fragmento de 23 ha conservado. 
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Esse fato é explicado pelo tipo de solo desse manguezal, o qual está em transição para o 

aterramento natural, o que possibilita a ocorrência dessas espécies nessas áreas. 

Em relação ao registro de espécies exóticas, os gêneros Tapinoma, Monomorium e 

Tetramorium, os quais abrigam tais espécies também tiveram baixa frequência em estudos 

realizados por Delabie et al. (2006), Flanders et al. (2013) e Clay e Andersen (1996) em 

manguezais. Apesar dessas espécies exóticas possuírem alta frequência e ampla distribuição 

em ambientes antropizados e em bordas antropogênicas, isso não ocorre em manguezais. Esse 

fato pode indicar que este tipo de ambiente pode ser mais resistente à invasão de espécies 

invasoras (muitas vezes exóticas) devido às suas características físicas. Uma explicação 

possível apontada por Delabie et al. (2006) para este fato, é que tais espécies não conseguem 

realizar parte do seu ciclo natural, como o voo nupcial, dificultando assim a sua penetração 

nesse tipo de ambiente.  

Das seis guildas propostas, apenas quatro foram detectadas no estudo. Esse valor é 

menor do que comparados com outros locais como áreas de cerrado (Silvestre e Silva 2001) e 

na floresta atlântica nordestina (Gomes et al. 2010). Isto provavelmente está atrelado às 

condições restritivas de forrageamento e nidificação dos manguezais para formigas. O grupo 

“Predadores Especialistas”, ausente da amostragem deste estudo, apresenta uma alimentação 

altamente restritiva (Delabie et al. 2000), sendo que suas presas apresentam distribuição 

esparsa. Em relação ao outro grupo ausente, Cultivadores de Fungo, esse comumente nidifica 

em solo (Delabie et al. 2000) e, portanto, é inviável seu estabelecimento neste tipo de 

ambiente que sofre alagações diárias. 

 

Relação entre variáveis do fragmento e da vegetação com a comunidade de formigas  

A relação espécie-área é um dos padrões mais consistentes na Ecologia (Cox e More 

1999). Apesar disso, neste estudo, não foi possível observar essa relação com a riqueza de 

espécies e guildas de formigas. O tamanho da área nem sempre corresponde à diversidade de 

habitats e nem sempre está associado a maior diversidade biológica (Wardle et al. 1997). 

Tanto para formigas (Gomes et al. 2010) quanto para besouros (Becker 1992) características 

da vegetação afetam mais a riqueza de espécies do que o tamanho da área. Também não foi 

detectada uma relação entre tamanho da área e ocorrência das espécies mais frequentes. Sabe-

se que a colonização por formigas em áreas de manguezais se dá de forma aleatória (Cole 

1983a; Delabie et al. 2006; Flanders et al. 2013), porém sua persistência no local pode variar 

de acordo com a quantidade de habitat disponível (ver Flanders et al. 2013), por competição 
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(ver Cole 1983a) ou até por processos estocásticos. Neste estudo, a limitação de recursos para 

nidificação e a estocasticidade parecem estruturar as comunidades de formigas neste 

ambiente.  

Uma medida de heterogeneidade ambiental fortemente relacionada com a riqueza de 

formigas e guildas é a riqueza de árvores (Ribas et al. 2003; Sousa-Souto et al. 2016). Porém, 

neste estudo, não foi detectada essa relação, uma vez que, independente do grau de 

conservação e tamanho da área, boa parte dos fragmentos de manguezais apresentaram apenas 

duas espécies vegetais. Lopes e Santos (1996) observaram que a riqueza de formigas de 

manguezais varia de acordo com a espécie vegetal devido à arquitetura que estas apresentam. 

Por exemplo, a espécie Rhizophora mangle, presente em todos os manguezais amostrados, é 

pouco atrativa, pois apresenta menor quantidade de galhos ocos e ramos pouco volumosos, 

enquanto que a Avicennia schaueriana, registrada apenas em uma área no presente estudo, 

apresenta maior complexidade estrutural.   

A complexidade estrutural também pode variar de acordo com o tamanho da árvore. 

Por exemplo, Rhizophora mangle em manguezais de Santa Catarina apresenta pequeno porte 

e poucos galhos, enquanto que árvores da mesma espécie presentes na Flórida chegam até 

45m de altura e possuem galhos ocos e abundantes (Lopes e Santos 1996). Neste estudo, 

utilizamos a altura das árvores como um proxy de complexidade estrutural, porém não foram 

detectadas interferências dessa medida sobre a comunidade de formigas.  

Em relação às bordas dos manguezais, aparentemente, apresentam-se de forma 

diferente se comparadas às bordas de florestas de terra firme. Geralmente em ambientes 

florestais de terra firme, ocorre uma “gradação” de espécies vegetais (por exemplo, 

gramíneas, herbáceas, arbustos, arvores pioneiras, estágios finais de regeneração) (Laurance 

1991, Harper e Mcdonald 2001; Franklin e Harper 2016), contudo nos manguezais 

amostrados, na maioria das vezes, a composição vegetal da borda era muito similar à do 

interior. Essa homogeneização na distribuição dos recursos, abrangendo locais para 

nidificação e disponibilidade de alimento, pode resultar em uma distribuição homogênea das 

guildas de formigas. 

Devido à grande disponibilidade e diversidade de recursos, as bordas antropizadas são 

comumente atrativas para as espécies generalistas (Sobrinho et al 2003). Entretanto, não foi 

detectada maior ocorrência de espécies desse grupo nas bordas antropizadas pesquisadas. Nos 

manguezais avaliados, de forma unanime, este tipo de borda se caracteriza basicamente pelo 

aterramento. Isto, possivelmente, favoreceu o estabelecimento de espécies de solo, 
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comumente agressivas, as quais inibem a incidência ou estabelecimento das espécies 

arborícolas oportunistas e predadoras generalistas (Delabie et al 2006).  

Padrões de coocorrência 

A dominância de poucas espécies de formigas observada neste estudo pode ser reflexo 

do ambiente restritivo desses sistemas. Devido às condições físicas que apresentam, os 

manguezais servem como filtros ambientais, limitando a ocupação por novos colonizadores. 

Clay e Andersen (1996) raramente detectaram formigas forrageando em regiões expostas a 

completa inundação do solo. Logo, o regime de inundação pode ser um importante fator para 

a coexistência das espécies de formigas em manguezais. Esse fato é fortemente suportado pela 

rejeição do modelo nulo I, que assume distribuição aleatória dos indivíduos entre as espécies e 

as áreas, nas análises de coocorrência.  Estudos que envolvem a comparação de coocorrência 

com modelos nulos comumente relatam o padrão de agregação (ex:Gotelli e Mccabe 2002; 

Badano et al. 2005; Sanders et al. 2007). Esse padrão também foi detectado por Gotelli e 

Ellison (2002) com formigas em áreas de pântanos, com condições similares (baixo oxigênio 

no sedimento e alagações periódicas) às encontradas em manguezais.  

 

CONCLUSÃO 

 

Esse estudo indica que mais do que a antropização e vegetação (altura e riqueza), as 

condições restritivas à nidificação e forrageio em áreas de manguezais são provavelmente 

estruturantes poderosos da comunidade de formigas. Assim, compreender melhor como estas 

variáveis interagem com as demais do sistema, tais como a complexidade estrutural e a  

densidade da vegetação, pode nos ajudar a enxergar de forma mais clara os padrões da 

diversidade da mirmecofauna em áreas de manguezais. Por outro lado, é importante avaliar 

como a antropização, incluindo os efeitos de borda e de área, podem afetar outros grupos de 

animais e a vegetação de manguezais, visando obter um panorama mais completo dos 

impactos da antropização sobre estes ambientes. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Material Suplementar S1. Valores da diferença da Informação do Critério de 

Akaike com correção para tamanho amostral pequeno entre cada modelo e o 

melhor modelo (ΔAICc) para a riqueza de formigas, as espécies mais 

frequentes, a riqueza de guildas e a frequência de cada guilda em manguezais 

do sul da Bahia, Brasil. 

 

Riqueza De Formigas 

Modelo Proposto ΔAICc 
Modelo Nulo 0.0 

Modelo Altura 0.3 

Modelo Riqueza vegetal 1.1 

Modelo Matriz 1.8 

Modelo borda Natural 2.5 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 2.9 

Modelo distância Mínima 3.7 

Modelo borda terrestre 4.2 

Modelo Altura Com matriz 6.6 

Modelo Distância ambas 6.9 

Modelo borda Natural com matriz 8.1 

Modelo borda terrestre com matriz 10.0 

 

 

Espécies Mais Frequentes 

Azteca sp.1 

Modelo Nulo             0.0 

Modelo Riqueza Vegetal          1.6 

Modelo Borda Terrestre       3.0 

Modelo Distância Mínima       3.2 

Modelo Borda Natural        4.1 

Modelo Altura 4.2 

Modelo Riqueza Vegetal com Matriz     5.8 

Modelo Ambas Distâncias       6.6 

Modelo Borda Terrestre com Matriz  9.0 

Modleo Borda Natural com Matriz  10.8 

Modleo Altura com Matriz      10.8 

 

Crematogaster erecta 



47 
 

Modelo Nulo             0.0 

Modelo Riqueza Vegetal          1.6 

Modelo Borda Terrestre       3.3 

Modelo Distância Mínima       3.4 

Modelo Borda Natural        4.1 

Modelo Altura 3.4 

Modelo Riqueza Vegetal com Matriz     5.3 

Modelo Ambas Distâncias       6.9 

Modelo Borda Terrestre com Matriz  8.4 

Modleo Borda Natural com Matriz  8.6 

Modleo Altura com Matriz      8.8 

 

Camponotus arboreus 

Modelo Riqueza Vegetal          0.0 

Modelo Nulo             0.5 

Modelo Altura 1.4 

Modelo Altura com Matriz      2.1 

Modelo Distância Mínima       3.8 

Modelo Riqueza Vegetal com Matriz     4.0 

Modelo Borda Natural        4.0 

Modelo Borda Terrestre       4.7 

Modelo Ambas Distâncias       8.0 

Modelo Borda Natural com Matriz  10.2 

Modelo Borda Terrestre com Matriz  11.3 

 

 

Riqueza de Guildas 

Modelo Proposto dAICc 

Modelo Nulo O.O 

Modelo Altura 1.1 

Modelo Riqueza vegetal 1.8 

Modelo borda Natural 3.4 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 4.6 

Modelo distância Mínima 3.6 

Modelo borda terrestre 4.1 

Modelo Altura Com matriz 7.3 

Modelo Distância ambas 7.8 

Modelo borda Natural com matriz 
8.5 

 

 

Onívoras Arborícolas Com Recrutamento Massivo (OACRM) 

Modelo Proposto dAICc 

Modelo Riqueza vegetal 0.0 
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Modelo Altura 0.3 

Modelo Nulo 1.0 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 2.3 

Modelo distância Mínima 3.5 

Modelo Altura Com matriz 4.0 

Modelo borda Natural 4.9 

Modelo borda terrestre 4.9 

Modelo borda Natural com matriz 8.3 

Modelo Distância ambas 9.1 

Modelo borda terrestre com matriz 9.8 

 

Predadoras Generalistas (PG) 

Modelo Proposto dAICc 

Modelo Nulo O.O 

Modelo Altura 1.1 

Modelo Riqueza vegetal 1.5 

Modelo borda Natural 2.1 

Modelo borda terrestre 3.6 

Modelo distância Mínima 4.0 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 4.7 

Modelo Distância ambas 6.4 

Modelo borda terrestre com matriz 7.9 

Modelo borda Natural com matriz 8.1 

Modelo Altura Com matriz 8.6 

 

Coletoras De Pólen (CP) 

Modelo Proposto dAICc 

Modelo Nulo O.O 

Modelo Riqueza vegetal 1.6 

Modelo Altura 2.8 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 3.3 

Modelo borda Natural 3.4 

Modelo borda terrestre 3.8 

Modelo distância Mínima 4.0 

Modelo borda Natural com matriz 6.8 

Modelo Distância ambas 6.9 

Modelo Altura Com matriz 7.7 

Modelo borda terrestre com matriz 7.7 

 

Formigas Nômades(FN) 

Modelo Proposto dAICc 

Modelo Nulo O.O 

Modelo Riqueza vegetal 1.6 
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Modelo borda terrestre 2.8 

Modelo borda Natural 3.1 

Modelo Altura 4.2 

Modelo distância Mínima 4.2 

Modelo Riqueza vegetal com matriz 5.3 

Modelo Distância ambas 6.9 

Modelo borda terrestre com matriz 9.3 

Modelo borda Natural com matriz 9.7 

Modelo Altura Com matriz 10.4 

 

 

 

Riqueza De Formigas com Modelo Tamanho e Modelo Tamanho com Matriz 

 
                             dAICc              

Modelo Nulo                            0.0                 

Modelo Matriz                          3.1                  

Modelo Tamanho                         3.8   

Modelo Tamanho com Matriz              12.1   

Modelo Tamanho com Matriz Interação    23.6  

 

Espécies mais frequentes – Modelo Tamanho e Tamanho com Matriz 

Azteca sp1. 

                          dAICc               

Modelo Nulo                         0.0                  

Modelo matriz                       3.2                  

Modelo Tamanho                      3.6   

Modelo tamanho com Matriz           9.1   

Modelo tamanho com Matriz Interação 20.2   

 

Crematogaster erecta 

                         dAICc              

Modelo Nulo                         0.0                  

Modelo matriz                       3.2                  

Modelo Tamanho                      3.4   

Modelo tamanho com Matriz           6.2   

Modelo tamanho com matriz Interação 10.5  

 

Camponotus arboreus 

                                    dAICc               

Modelo nulo                                       0.0                  

Modelo Matriz                                     1.7                  

Modelo tamanho                                    2.1   

Modelo tamanho com Matriz                         5.7   

Modelo tamanho com matriz com Interação           14.0   
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Riqueza de Guildas – Modelo Tamanho e Modelo Tamanho com Matriz 

dAICc df               

Modelo Nulo                              0.0                  

Modelo Matriz                            3.0                  

Modelo tamanho                           3.2   

Modelo tamanho com Matriz                7.2   

Modelo tamanho com Matriz com Interação 12.5   
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Material suplementar S2. Valores de C-Score para os quatro modelos propostos. 

 

 

a) Figura 2. Padrões de co-ocorrência para todas as espécies amostradas. O histograma mostra a frequência do C-scores simulada, e a linha vertical indica a localização do 

C-score observado. C-score menor que o observado evidencia o padrão de agregação das espécies. Modelo 01: assume que qualquer espécie pode ser encontrada em 

qualquer área; b) Modelo 02: é mantida a variação de frequência das espécies e sua ocorrência é equiprovável entre as áreas; c) Modelo 03: assume que qualquer espécie 

pode ocorrer em qualquer área, desde que, o estado de conservação e a frequência de cada espécie sejam respeitados; d) Modelo 04: o número de espécies encontrados na 

área e a frequência de cada espécie são mantidos.
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MATERIAL SUPLEMENTAR S3: Código utilizado para ajustar os modelos 

aditivos generalizados mistos (GAMM) e os modelos aditivos generalizados 

(GAM), para riqueza de formigas: 

 

# Instalando os pacotes 

install.packages("mgcv") 

install.packages("nlme") 

install.packages("bbmle") 

install.packages("gamm4") 

install.packages("lme4") 

 

# Carregando os pacotes 

library(mgcv) 

library(nlme) 

library(bbmle) 

library(gamm4) 

library(lme4) 

 

# Para dados por ponto amostral 

# Abrindo os dados 

dados.full <- read.csv2("dadosbia_Pavel_ModSel2.csv", dec=".") 

 

# Ajustando os modelos 

# Usar family=binomial para dados de presença/ausência ou frequência. 

gamm.riq.null <- gamm4(riq_form~1, random=~(1|Area), data=dados.full,  

 family=poisson) 

gamm.riq.altura.cons <- gamm4(riq_form~s(altura, fx=F, k=-1) + s(altura, fx=F,  k=-

1, by=as.numeric(Conservacao=="A")),random=~(1|Area), data=dados.full, 

 family=poisson) 

gamm.riq.altura <- gamm4(riq_form~s(altura, fx=F, k=-1), 

                             random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.dist_artif.cons <- gamm4(riq_form~s(Dist_artificial, fx=F, k=-1) + 

 s(Dist_artificial, fx=F, k=-1, by=as.numeric(Conservacao=="A")),   

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.dist_artif <- gamm4(riq_form~s(Dist_artificial, fx=F, k=-1),                                    

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.dist_nat.cons <- gamm4(riq_form~s(Dist_natural, fx=F, k=-1) +

 s(Dist_natural, fx=F, k=-1, by=as.numeric(Conservacao=="A")),                                    

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.dist_nat <- gamm4(riq_form~s(Dist_natural, fx=F, k=-1),                                   

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 
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gamm.riq.dist_ambas <- gamm4(riq_form~s(Dist_artificial, fx=F, k=-1)+

 s(Dist_natural, fx=F, k=-1), random=~(1|Area), data=dados.full, 

 family=poisson) 

gamm.riq.dist_min<- gamm4(riq_form~s(Dist_min, fx=F, k=-1),                                   

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.riq_veg<- gamm4(riq_form~riq_veg_bin,                                   

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

gamm.riq.riq_veg.cons<- gamm4(riq_form~riq_veg_bin + riq_veg_bin:Conservacao, 

 random=~(1|Area), data=dados.full, family=poisson) 

 

summary(gamm.riq.riq_veg.cons$gam) 

 

### Modificando os objetos para usar a função AICctab 

 

gamm.riq.null.mer <- gamm.riq.null$mer 

gamm.riq.altura.cons.mer <- gamm.riq.altura.cons$mer 

gamm.riq.altura.mer <- gamm.riq.altura$mer 

gamm.riq.dist_artif.cons.mer <- gamm.riq.dist_artif.cons$mer 

gamm.riq.dist_artif.mer <- gamm.riq.dist_artif$mer 

gamm.riq.dist_nat.cons.mer <- gamm.riq.dist_nat.cons$mer 

gamm.riq.dist_nat.mer <- gamm.riq.dist_nat$mer 

gamm.riq.dist_ambas.mer <- gamm.riq.dist_ambas$mer 

gamm.riq.dist_min.mer <- gamm.riq.dist_min$mer 

gamm.riq.riq_veg.mer <- gamm.riq.riq_veg$mer 

gamm.riq.riq_veg.cons.mer <- gamm.riq.riq_veg.cons$mer 

 

 

### Verificando qual é o melhor modelo 

AICctab(gamm.riq.altura.cons.mer, gamm.riq.altura.mer, gamm.riq.null.mer, 

 gamm.riq.dist_artif.cons.mer, gamm.riq.dist_artif.mer, 

 gamm.riq.dist_nat.cons.mer, gamm.riq.dist_nat.mer, gamm.riq.dist_ambas.mer, 

 gamm.riq.dist_min.mer,gamm.riq.riq_veg.mer, gamm.riq.riq_veg.cons.mer, 

 weights=T) 

 

 

# Para dados de riqueza por fragmento 

 

# Abrindo os dados 

dados.full2 <- read.table("dadosarea.csv", header=T, sep=";", dec=".") 

 

# Ajustando os modelos 

# Usar family=binomial para dados de frequência. 

gam.riq.null <- gam(riq_form~1, data=dados.full2, family=poisson) 

gam.riq.tam <- gam(riq_form~s(Tamanho, fx=F, k=4), data=dados.full2, 

 family=poisson) 
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gam.riq.cons <- gam(riq_form~Conservacao, data=dados.full2, family=poisson) 

gam.riq.tam.cons <- gam(riq_form~s(Tamanho, fx=F, k=4)+Conservacao, 

 data=dados.full2, family=poisson) 

gam.riq.tam.cons.int <- gam(riq_form~s(Tamanho, fx=F, k=4)+ 

 s(Tamanho, fx=F, k=4, by=as.numeric(Conservacao=="A"))+ 

 Conservacao, data=dados.full2, family=poisson) 

 

# Escolhendo o melhor modelo 

AICctab(gam.riq.null, gam.riq.tam, gam.riq.cons, gam.riq.tam.cons, 

 gam.riq.tam.cons.int) 

 

 

 

 


