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EXEMPLOS DE GUILDAS DE FORMIGAS DO CERRADO 
 

 
 
 
 

 
Figuras 7 e 8- Camponotus e Pseudomyrmex . Representando a guilda das Patrulheiras: 
espécies omnívoras e coletoras de exudatos de artrópodos, geralmente com ninhos 
arbóreos, em troncos podres ou no solo, que patrulham grandes áreas ao redor do ninho.
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EXEMPLOS DE GUILDAS DE FORMIGAS DO CERRADO 
 

 
Figura 9- Pachycondyla (Termitopone): representando a guilda dos Predadores 
grandes: espécies com atividade epigéica, patrulheiras solitárias, com aparelho de 
ferrão e com colônias de tamanho pequeno. 

 

 
 

Figura 10- Abertura do ninho de Mycocepurus, representando a guilda das espécies que 
cultivam fungos a partir de matéria orgânica em decomposição, com colônias pequenas. 
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EXEMPLOS DE GUILDAS DE FORMIGAS DO CERRADO. 

 
 
 

 
 

Figura 11- Trilha de Acromyrmex, representando a guilda das 

desfolheadoras, forrageando nas margens do Rio Mogi-Guaçu, 

na Estação Ecológica Jataí, Luiz Antônio -SP. 
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EXEMPLOS DE GUILDAS DE FORMIGAS DO CERRADO 
 
 

 
 
 
 

Figura 12- Correição de Labidus: Representando a guilda dos Ecitoninae nômades. 
 

(Obs: Foto da Capa) 
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3.2- APLICAÇÃO DO MODELO DE GUILDAS  

  

As localidades consideradas para a aplicação do modelo de guildas foram a Estação 

Ecológica de Águas Emendadas, DF e Fazenda Santa Carlota, localizada no município de 

Cajuru, SP. Para cada localidade foi realizado um levantamento faunístico ao longo de um 

ano com coletas a cada dois meses, utilizando-se iscas de sardinha e mel, no solo e na 

vegetação, nos períodos diurno e noturno. Um total de 1200 iscas foram distribuídas para 

cada uma das áreas de Cerrado.  

Um total de 75 espécies de formigas foram coletadas em Águas Emendadas e 85 

espécies em Cajuru. Estas espécies foram enquadradas nas guildas identificadas nas 

descrições citadas anteriormente e o número de espécies dentro de cada guilda é comparado. 

Atribuo aqui o nome de "amplitude de guilda" para a riqueza de espécies presentes dentro de 

cada grupo. 

A composição das guildas para cada localidade é indicada na tabela 4 (pág. 184), lado 

a lado, para facilitar a visualização da amplitude das guildas para cada localidade. A 

similaridade entre as faunas amostradas entre as duas localidades foi analisada inicialmente 

através do índice de Sörensen e em seguida, refaço a análise de similaridade através do 

mesmo índice modificado para a inclusão da composição das guildas, o que chamei aqui de 

"similaridade funcional" (ver material e métodos para explicações). 
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Tabela 4- Composição das guildas de formigas amostradas em Águas Emendadas, DF e 

Cajuru, SP. 

 

Guildas Espécies 
 Águas Emendadas  

 
Cajuru 

Mirmicíneas  
generalistas de solo 

Pheidole gertrudae 
Pheidole oxyops 
Pheidole sp. 1 
Pheidole sp. 2 
Pheidole sp. 3 
Pheidole sp. 4 
Pheidole sp. 5 
Pheidole sp. 6 
Pheidole sp. 12 
Pheidole sp. 13 
Pheidole sp. 19 
Pheidole  sp. 20 
Pheidole sp. 23 
Pheidole sp. 32 
Solenopsis sp. 3 
Solenopsis sp. 7 
Solenopsis sp. 8 
Solenopsis sp. 14 

Megalomyrmex silvestrii 
Pheidole gertrudae 
Pheidole oxyops 
Pheidole sp. 1 
Pheidole sp. 2 
Pheidole sp. 4 
Pheidole sp. 6 
Pheidole sp. 12 
Pheidole sp. 13 
Pheidole sp. 14 
Pheidole sp. 16 
Pheidole sp. 18 
Pheidole sp. 20 
Pheidole sp. 21 
Pheidole sp. 22 
Pheidole sp. 23 
Pheidole sp. 25 
Solenopsis sp. 13 
Solenopsis sp. 14 
Solenopsis sp. 15 

Mirmicíneas  
generalistas de vegetação  

Crematogaster sp. 2 
Crematogaster sp. 3 
Crematogaster sp. 4 
Crematogaster sp. 6 
Crematogaster sp. 7 
Leptothorax sp. 1 
Leptothorax sp. 2 
Wasmannia auropunctata  

Crematogaster sp. 1 
Crematogaster sp. 3 
Crematogaster sp. 5 
Crematogaster sp. 7 
Crematogaster sp. 9 
Crematogaster sp. 10 
Wasmannia auropunctata  
 

 
 
Predadoras grandes Dinoponera australis 

Ectatomma edentatum 
Ectatomma permagnum 
Odontomachus caelatus 
Pachycondyla obscuricornis 
Pachycondyla striata  
Pachycondyla villosa 

Acanthoponera mucronata 
Ectatomma edentatum 
Ectatomma permagnum 
Gnamptogenys pleurodon 
Odontomachus chelifer 
Odontomachus sp. 
Pachycondyla harpax 
Pachycondyla striata  
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Oportunistas pequenos  Brachymyrmex sp. 1 

Brachymyrmex sp. 2 
Brachymyrmex sp. 3 
Paratrechina sp. 2 

Brachymyrmex sp. 1 
Paratrechina sp. 1 

 
 
Mirmicíneas crípticas  Hylomyrma sp. 4 Hylomyrma balzani 

 
Poneríneas crípticas  - Hypoponera sp. 1 

 
 
 
Patrulheiras: 
Camponotíneas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camponotus atriceps 
C.(Myrmaphaenus) blandus 
C.(Myrmaphaenus) sp. 1 
C.(Myrmaphaenus) sp. 2 
C.(Myrmaphaenus) sp. 3 
C.(Myrmaphaenus) sp. 4 
Camponotus crassus 
Camponotus melanoticus 
Camponotus rufipes 
C.(Tanaemyrmex ) sp. 1 
Camponotus sp. 1 
Camponotus sp. 16 
 
 
 
 
 
 

Camponotus atriceps 
C.(Myrmaphaenus) blandus 
C.(Myrmaphaenus) sp. 1 
C.(Myrmaphaenus) sp. 2 
C.(Myrmaphaenus) sp. 3 
C.(Myrmaphaenus) sp. 4 
Camponotus cingulatus 
Camponotus crassus 
C.(Myrmobrachys) sp. 2 
Camponotus lespesii 
Camponotus melanoticus 
Camponotus renggeri 
Camponotus rufipes 
Camponotus sericeiventris 
C.(Tanaemyrmex ) sp. 1 
Camponotus sp. 1 
Camponotus sp. 7 
Camponotus sp. 17 
Camponotus sp. 18 

Patrulheiras: 
Pseudomirmecíneas  

Pseudomyrmex elongatus 
Pseudomyrmex flavidulus 
Pseudomyrmex gracilis 
Pseudomyrmex pisinnus 
Pseudomyrmex schuppi 
Pseudomyrmex tenuis 
Pseudomyrmex termitarius 
Pseudomyrmex unicolor 

Pseudomyrmex elongatus 
Pseudomyrmex flavidulus 
Pseudomyrmex gracilis 
Pseudomyrmex kuenckeli 
Pseudomyrmex tenuis 
Pseudomyrmex urbanus 
 

 
 
Dolichoderíneas  
com recrutamento massivo 

Azteca sp. 1 
Linepithema sp. 1 
Linepithema sp. 2 
Linepithema sp. 3 
 

Azteca alfari 
Linepithema sp. 2 
 

 
 
Dolichoderíneas  
coletoras de exudatos  

Dolichoderus lutosus 
 

Dolichoderus lutosus 
Dolichoderus sp. 
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Desfolheadoras  
(Atíneas com colônias grandes) 

Cyphomyrmex sp 4 
Cyphomyrmex sp 5 
Trachymyrmex sp 1 
Trachymyrmex sp 2 
Acromyrmex landolti balzani 
Atta laevigata 
 

Cyphomyrmex rimosus 
Trachymyrmex dichrous 
Trachymyrmex farinosus 
Trachymyrmex oetkeri 
Trachymyrmex fuscus 
Acromyrmex landolti balzani 
Atta sexdens rubropilosa 
 

 
 
Cultivadoras de fungos sobre carcaça 
Atíneas crípticas  

Mycocepurus goeld ii Mycocepurus goeldii 
 

 
 
Espécies nômades - Neivamyrmex pseudops 

 
 
 
Cephalotíneas  Cephalotes atratus 

Cephalotes depressus 
Cephalotes pavonii 
Cephalotes pusillus 
 

Cephalotes atratus 
Cephalotes depressus 
Cephalotes minutus 
Cephalotes pallens 
Cephalotes pusillus 
Cephalotes sp. 1 
 

 
 
Especialistas mínimas  Myrmelachista sp. 2 Myrmelachista sp. 1 

 
 
 
Total= 12 75 85 
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Aplicando o índice de similaridade de Sörensen para esta lista de espécies teríamos: 

 

    2 C 
Índice de Sorensen=   S= -------------x 100, sendo: 

         A  +  B 
 
 
 

A= número de espécies registradas em Águas Emendadas 

B= número de espécies registradas em Cajuru 

C= número de espécies em comuns nas duas localidades 

 

    2  x  41 
 Desta maneira    S= --------------x 100         Similaridade  S = 51,2 % 
    75 + 85 
 
 

 Utilizando o índice de Similaridade de Sörensen, adaptado para o modelo de guildas, 

estimamos a "similaridade funcional" entre as comunidades: 

 

            2 x Gc x Nc 
Índice de Sorensen adaptado =   Sf = ----------------------------x 100, sendo: 

  Ga x Na + Gb x Nb 
 
 
Ga = número de guildas em Águas Emendadas 

Gb = número de guildas em Cajuru 

Gc = número de guildas em comum nas duas localidades 

Na = número de espécies em Águas Emendadas 

Nb = número de espécies em Cajuru 

Nc= número de espécies compartilhadas dentro das guildas 

 

     2 x 11 x 68 
Desta maneira teríamos: Sf = --------------------------------x 100 
         11 x 75 + 12 x 85 
 

 

Similaridade funcional  Sf = 81 % 
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 Onze guildas estão presentes em Águas Emendadas pelo levantamento com iscas 

(Ga) e 12 em Cajuru (Gb). Onze guildas são comuns ás duas localidades (Gc); dentro delas 

são compartilhadas 68 espécies (Nc); ou seja, a soma do número mínimo de espécies 

presentes dentro de cada guilda. 

 Ainda podemos recalcular este valor da similaridade funcional se considerarmos que 

as guildas Espécies Nômades (amostrada em Cajuru com um único indivíduo) e Espécies 

crípticas  podem ter sido amostradas acidentalmente, uma vez que a metodologia de iscas 

não é apropriada para a amostragens desses táxons e provavelmente Hypoponera deve ter 

sido coletada junto com o folhiço no recolhimento de uma das iscas; como também não é 

freqüente a captura de Ecitoninae em iscas, apenas quando o momento do iscamento for 

coincidente com a passagem do grupo nômade pelo local de coleta.  

Excluindo essas duas guildas amostradas acidentalmente da análise, teríamos: 

 

         2 x 10 x 67 
Sf = --------------------------- x 100            Similaridade funcional  Sf = 88 % 

   10 x 74 + 10 x 82 
 
 
 Estes dados confirmam que a estrutura das comunidades das duas localidades é 

bastante semelhante. 
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4- DISCUSSÃO 

 

4.1- A ESCOLHA DAS CATEGORIAS 

 A primeira análise de cluster realizada (Silvestre et al. 1998) havia revelado 17 guildas, 

considerando-se 11 variáveis, com um número maior de categorias, das que apresentei no 

material e métodos. Uma das sugestões do assessor do projeto junto à Fapesp foi a redução do 

número de variáveis e a fusão de categorias onde houvesse uma certa sobreposição de 

informações, com o objetivo de reduzir o número de guildas, já que um número elevado tornaria 

difícil uma comparação com futuros estudos em outras localidades.  

Desta forma optei por reduzir o número de variáveis, tomando o cuidado para não retirar 

nenhuma categoria que havia definido grupos fortemente coesos e claramente diferenciados, para 

não descaracterizar toda a análise inicial realizada. Decidi então fazer algumas alterações na 

planilha de categorias preestabelecidas, visando reduzir o número de combinações possíveis e 

reanalisar os dados, após todo material associado à informação biológica ter sido listado por 

localidade. 

Com relação à inclusão dos grupos taxonômicos como uma variável na composição das 

guildas, eu reconheço que o táxon não é uma variável ecológica, não esclarecendo os 

mecanismos pelo qual a partição de recursos é obtida; no entanto, o estudo ao nível taxonômico é 

apenas uma etapa preliminar para o entendimento do papel das macroguildas na organização das 

comunidades. Como o táxon considerado foi muito abrangente (subfamílias), acredito que a 

variável 1 tenha atuado apenas como mais uma trilha na análise de cluster. Também por outro 

lado, o fato de duas espécies pertencerem à uma mesma subfamília significa uma história 

evolutiva comum. Entre subfamílias, algumas diferenças morfológicas podem resultar em 

diferentes capacidades de atuação no hábitat e em vantagens nos encontros agonísticos com 

outras espécies, como por exemplo o aparelho de ferrão nos Ponerinae e a glândula pigidial nos 

Dolichoderinae. 

Vários estudos adotam a hipótese de que a posição filogenética tem influência na 

capacidade de uma espécie ser favorecida nas interações competitivas e obter uma dominância 

ecológica (ex: Davidson, 1998). Desta forma representantes de uma determinada subfamília são 

reconhecidamente dominantes em vários domínios geográficos (Savolainen & Vepsäläinem, 

1988; Andersen, 1995 e Davidson, 1997). A evolução da capacidade de ampliar o limite de 

tolerância para uma determinada situação deve estar associada à abundância de determinadas 

espécies em determinados ecossistemas; como o caso do Dolichoderinae Iridomyrmex, 

ecologicamente dominante nas regiões semi-áridas da Austrália (Greenslade, 1975). 
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 Uma variável que foi retirada desta planilha inicial foi o período de atividade. Embora 

seja uma variável importante na estrutura da comunidade, optei por não considerá-la na 

composição das guildas, uma vez que existem espécies com diferentes picos de atividade dentro 

de um mesmo período. Como não estou considerando a atividade sazonal das espécies para 

propor os agrupamentos, acredito que também não devo considerar as fases de atividade diárias. 

As diferenças nos períodos de atividade diária e sazonal apresentadas pelas espécies podem estar 

relacionadas às estratégias que teriam evoluído no sentido de minimizar a competição direta pelo 

recurso. Acredito que a atividade temporal não necessariamente separa guildas de espécies.  

Todas as variáveis adotadas foram consideradas igualmente importantes para a definição 

das guildas, recebendo o mesmo peso na análise. Com a decisão de não diferenciar o peso das 

variáveis, pretendi não forçar os agrupamentos em função de uma única variável ecológica. 

Acredito que as variáveis que foram utilizadas são igualmente importantes na ecologia das 

espécies de formigas, uma vez que a maioria delas apresentam um comportamento bastante 

plástico na utilização dos recursos. 

Com relação às categorias, resolvi agrupar aquelas nas quais aparentemente houve uma 

certa sobreposição das informações, como por exemplo na variável "local de nidificação", onde 

agrupei as categorias “nidifica dentro de outro ninho (inquilina)” e “ninho subterrâneo”, uma vez 

que todas as espécies inquilinas amostradas o foram em ninhos subterrâneos. Porém, para 

estudos futuros em outros biomas, nada impede que essa categoria seja desmembrada 

novamente. 

Coloco também na mesma categoria todas as espécies que constróem seus ninhos 

associados à vegetação. Desta forma ninhos arbóreos e ninhos em plantas de pequeno porte 

entram na mesma categoria. Como uma descrição pormenorizada dos locais de nidificação 

poderia ter criado um número muito grande de combinações na análise de cluster, optei por 

categorias que consideram principalmente os três principais horizontes do ecossistema (acima da 

superfície do solo, na superfície do solo e abaixo da superfície do solo). Este novo arranjo das 

categorias foi responsável pela redefinição de alguns grupos que não estavam claramente 

definidos. 

Na variável "padrão de comportamento observado" também considero como sendo da 

mesma categoria as espécies que apresentam o tegumento esclerotizado e/ou com espinhos e as 

que apresentam a estratégia de camuflagem e/ou fragmose, por julgar tratar-se de tipos de 

estratégias de defesa semelhantes. 
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Outras categorias poderiam ter sido utilizadas e mesmo outras variáveis de importância 

ecológica, mas decidi por aquelas em que foi possível obter um número satisfatório de 

informações para cada espécie. As categorias: colônias poligínicas e colônias monogínicas 

poderiam, por exemplo, ser consideradas dentro de uma variável, sendo de extrema importância 

na forma que uma espécie utiliza o ambiente espacialmente; no entanto, esta condição é muito 

difícil de ser observada no campo e existem poucas informações disponíveis na literatura para as 

espécies de Cerrado. A presença e ausência de soldados também poderia ser considerada, mas 

como em muitos casos não é visível a diferença funcional desta casta e em outros casos o 

polimorfismo da espécie não permite a clara separação entre um soldado e uma operária, optei 

por não considerar esta variável. 

 Muitas espécies de Pheidole são citadas na literatura como coletoras de sementes em 

ambientes temperados. Como não observei a coleta de sementes durante os períodos de 

observação realizados, não incluí esta categoria na variável trófica; o que poderia em outros 

ambientes definir uma nova guilda. 

 

4.2- A COMPOSIÇÃO DAS GUILDAS 

 

A seguir apresento alguns comentários sobre as macroguildas reveladas por este estudo. 

 

Mirmicíneas generalistas: talvez o nível taxonômico tenha sido o maior responsável por este 

agrupamento, já que as espécies dentro desta guilda têm uma diversidade de hábitos 

comportamentais extremamente grande. Acredito que as espécies arbóreas como Wasmannia, 

Leptothorax , Rogeria e Crematogaster ainda possam ser desmembradas desta macroguilda se 

outros critérios de classificação forem utilizados. 

 

Patrulheiras: dentro desta macroguilda dois grandes grupos são diferenciados os Camponotini e 

os Pseudomyrmecini e critérios mais refinados de análise com certeza  colocaram estes táxons em 

guildas distintas. A amplitude desta guilda pode estar relacionada com a quantidade de troncos 

em estado de apodrecimento dentro da mata, com a biomassa vegetal, bem como a densidade de 

homópteros presentes. Na reserva Jataí, em Luiz Antônio, observei no Cerrado um ninho de 

Camponotus sericeiventris subterrâneo e na Fazenda Santa Carlota em Cajuru observei esta 

mesma espécie nidificando na copa de uma árvore. De modo geral as espécies são generalistas 

na escolha do local de construção dos ninhos, com Pseudomyrmex tendo uma preferência por 

ninhos arbóreos.  
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As Pseudomyrmex são patrulheiras solitárias extremamente ágeis; podendo atuar como 

predadoras de solo ou visitante de nectários extraflorais. Gigantiops destructor, foi enquadrada 

nesta guilda por apresentar um comportamento de forrageamento muito similar a 

Pseudomyrmex. Há indícios de que Gigantiops destructor possa estar mimetizando 

Pseudomyrmex unicolor, devido à semelhança morfológica e comportamental entre as duas 

espécies. A agilidade dos espécimens e o tamanho dos indivíduos provavelmente foram as 

variáveis que mais pesaram neste agrupamento. 

 

Predadoras grandes: Poneríneas predadoras e necrófagas, epigéicas, de colônias pequenas. 

Provavelmente esta guilda possa ser correlacionada com a abundância de outros invertebrados, 

como por exemplo larvas de coleópteros, cupins e mesmo de outras formigas. Em uma análise 

mais refinada da comunidade provavelmente espécies como Ectatomma tuberculatum e 

Paraponera clavata constituiriam guildas distintas das Ponerinae com ninhos subterrâneos. 

 

Oportunistas pequenas: o tamanho dos espécimens contribuiu para a separação desta guilda, 

uma vez que muitas espécies da fauna apresentam o comportamento oportunista na obtenção do 

alimento. 

 

Dolichode ríneas com recrutamento massivo: a densidade e variedade de árvores para 

nidificarem são importantes na manutenção desta guilda. Estas espécies apresentam uma grande 

territorialidade das árvores que habitam. Azteca por exemplo percorre grandes distâncias no solo 

e na vegetação quando percebe a oferta de alimento (no caso isca de sardinha). 

 

Espécies crípticas: Como nos casos anteriores, dois grupos podem ser diferenciados dentro 

desta macroguilda. Mirmicíneas crípticas: espécies minúsculas que ocupam a serapilheira, 

muitas vezes predadoras especializadas. e Poneríneos crípticos: predadoras que nidificam na 

serapilheira, com atividade hipogéica, de baixa agilidade e colônias pequenas. Esta guilda deve 

estar associada com a quantidade de matéria orgânica em decomposição no solo, onde se 

desenvolvem pequenos insetos Entomobrionidae como Colembola e Diplura. A riqueza de 

espécies dentro desta guilda deve estar também relacionada com a espessura da serapilheira 

 

Cultivadores de fungos sobre carcaças (Atíneas crípticas): Embora apenas as espécies dos 

gêneros Sericomyrmex, Apterostigma e Myrmicocrypta sejam realmente crípticas, o tamanho da 

colônia e a criação de fungos sobre material em decomposição incluiu os gêneros Mycocepurus e 
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Cyphomyrmex  neste grupo. Blepharidatta conops apresenta algumas características em comum 

com os Attini e é citada por Diniz et al. (1998) como grupo irmão de Attini e como provável 

pista para a origem da criação de fungos, uma vez que esta espécie acumula carcaças de 

artrópodos na entrada de seus ninhos e muitas vezes estas carcaças apresentam fungos. 

 

Attíneos de colônias grandes (Desfolheadoras): cultivam fungos a partir de folhas frescas. 

Espécies dos gêneros Atta e Acromyrmex  são mais abundantes em área abertas. A diminuição 

dos seus predadores naturais (aves, répteis e anfíbios) pelo desmatamento e abertura de áreas 

para plantio favorece a disseminação desse grupo. Trachymyrmex fuscus também utiliza 

substrato vegetal fresco na dieta e já foi observada desfolhando eucaliptos (Araújo, 1997). 

 

Espécies nômades: com recrutamento do tipo legionário, extremamente agressivas. Devido ao 

hábito nômade, o tamanho da área preservada pode ser importante na manutenção desta guilda. 

Leptogenys esta nesta macroguilda, por ter hábitos nômades (Hölldoble r & Wilson, 1990), 

embora tenham colônias pequenas e sejam predadoras especializadas de cupins. 

 

Cephalotíneas: coletoras de pólen e néctar, mas também omnívoras, sendo registradas em iscas 

de sardinha. A riqueza de espécies dentro desta guilda deve ser dependente da densidade de 

árvores presentes na mata. O tegumento fortemente esclerotizado fornece a estas espécies uma 

certa proteção nas interações agonísticas com outras espécies de formigas. Quase sempre 

abandonam a fonte alimentar com a chegada de outra espécie agressiva. 

 

Especialistas mínimas: nesta guilda podemos incluir a maioria das espécies consideradas raras, 

que têm um tamanho muito pequeno e são muito difíceis de serem observadas em atividade. 

Incluo ainda nesta guilda as espécies ainda não descritas de Xenomyrmex que foram amostradas 

exclusivamente na vegetação. 

 

 Como o objetivo do trabalho foi de caracterizar a comunidade na forma de guildas para a 

sua utilização como ferramenta na comparação entre diferentes áreas, algumas espécies foram 

enquadradas arbitrariamente nas guildas propostas; uma separação mais refinada com certeza 

produziria um número de guildas muito superior às aqui propostas. Como exemplo disto temos 

os Cerapachyinae, que também poderiam constituir uma guilda diferenciada dos Ecitoninae 

nômades e Daceton Armigerum que formaria uma guilda monoespecífica devido ao seu 

comportamento exótico, o mesmo acontecendo com Acropyga e as especialistas mínimas que 
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com certeza poderiam ser separadas em guildas diferentes, principalmente as de solo e de 

vegetação.  

 

4.3- A COMPARAÇÃO DA ESTRUTURA DAS COMUNIDADES ATRAVÉS DO MODELO DE GUILDAS 

 

Brown & Maurer (1989) fazem uma análise da diversidade de espécies de mamíferos e 

aves em função da massa corporal, densidade de população e distribuição geográfica nas biotas 

continentais. Os primeiros resultados dessa análise apontam para uma relação entre os 

fenômenos microscópicos e os macroscópicos dos processos ecológicos que determinam a 

diversidade e abundância das espécies e a distribuição dos organismos no ambiente. Esses 

autores sugerem que as comunidades locais estão estruturadas em várias guildas e que três tipos 

de mecanismos produzem a estrutura observada: a competição pelo recurso, que é mais forte 

entre espécies de mesmo tamanho; a extinção diferencial das espécies de tamanho grande, 

eliminando grandes espécies que exploram pequenas áreas e mantendo em baixa freqüência 

apenas aquelas que exploram grandes extensões e a terceira hipótese que relaciona a energética 

com o tamanho do corpo e a tendência à especialização das espécies menores.  

Os mesmos tipos de mecanismos observados acima são observados nas comunidades de 

formigas do Cerrado. As espécies de tamanho grande como a maioria dos Ponerinae, por 

exemplo, apresentam populações pequenas e percorrem grandes áreas no forrageamento; cada 

indivíduo recolhe uma grande quantidade de alimento de uma só vez e as interações competitivas 

são quase que inexistentes quando a espécie interativa é de tamanho minúsculo. Estas por sua 

vez (Brachymyrmex, por exemplo) são mais populosas e têm seu raio de ação limitado ao redor 

da colônia e em muitos casos são especializadas em um determinado tipo de recurso, como as 

espécies inquilinas (Pheidole sp. 17 que habitam ninhos de Dinoponera australis).  

Embora as faunas de aves e mamíferos estejam em uma outra escala de fenômenos 

ecológicos macroscópicos, a comparação com a fauna de formigas reforça a importância da 

interdisciplinaridade para o entendimento da origem e subsistência da diversidade biológica. 

Os grupos funcionais propostos por Andersen (1997) na comparação entre a fauna de 

formigas australiana e a norte-americana são os seguintes: 1- Espécies dominantes; 2- Espécies 

subordinadas; 3- Especialistas de clima; 4- Espécies crípticas; 5- Oportunistas; 6- Mirmicíneas 

generalizadas e 7- Forrageadoras solitárias. Esse modelo prevê como resultado de perturbações 

ambientais, o enfraquecimento da dominância do grupo estabelecido (no caso o Dolichoderinae 

Iridomyrmex), sendo substituído por outros táxons oportunistas característicos de ambientes 

abertos. Este tipo de abordagem só se tornou possível depois de uma categorização das 
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arquiteturas de distribuição da vegetação e de uma descrição das atividades das espécies 

pertencentes a cada hábitat descrito. 

Acredito que esse tipo de modelo só pode ser utilizado para avaliações rápidas em 

ambientes relativamente menos complexos. No caso de florestas tropicais, a complexidade do 

hábitat não permite prever qual grupo é dominante e qual seria subordinado, dada a enorme 

biodiversidade existente e considerando que as espécies estão compartilhando nichos. A 

diversidade dentro dos gêneros neotropicais não permite também incluí- los em uma única 

categoria ecológica, ou no caso, em um único grupo funcional, como Andersen fez com os 

Myrmicinae.  

Desta forma, uma aplicação pura e simples do modelo australiano certamente não 

refletiria a diversidade de situações de um bioma mais complexo como o Cerrado. Os grupos 

funcionais de Andersen são estritamente relacionados com a dominância da espécie dentro do 

hábitat, desta forma são agrupados em função da utilização espacial do hábitat. Em áreas 

tropicais, a disponibilidade de nichos é maior e dinâmica interespecífica está sujeita a um 

número muito maior de variáveis ecológicas.  

A estrutura das comunidades existentes em um determinado hábitat pode ser relacionada 

com a produtividade primária bruta/biomassa e seus mecanismos estudados através do fluxo de 

energia, constituição das teias alimentares e diversidade de espécies (May, 1973). Por outro lado, 

podemos investigar quais fatores dentro de um ecossistema regulam a presença ou ausência de 

determinadas espécies (Diamond, 1975).  

Terborgh & Robinson (1986) discutem algumas dúvidas a respeito da interpretação das 

comunidades em uma escala global: Em condições semelhantes: climáticas, físicas e químicas, 

as comunidades apresentariam a mesma forma de organização? Isto é, a seleção natural, 

operando sobre condições ambientais específicas, produziria resultados semelhantes, desta forma 

previsíveis? Pode a composição das comunidades ser diferente enquanto a estrutura das guildas 

permanece a mesma? As diferenças nos índices de similaridade entre dois hábitats indicam 

apenas uma diferença na composição da fauna e flora, ou refletem também uma diferença fís ica 

entre esses dois hábitats?  

A presente análise realizada com a aplicação do modelo de guildas elaborado, indica que 

a estrutura da comunidade de formigas é bastante semelhante entre uma localidade dentro do 

"core" do Cerrado e uma "ilha" de Cerrado distantes quase mil quilômetros (aproximadamente 

88%, segundo o índice de Sörensen modificado).  

Existem diferenças na composição de espécies entre estas áreas cobertas por Cerrado, 

mas, na maior parte dos casos, acredito serem substituições por equivalentes ecológicos. 
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 A principal diferença na composição das guildas entre as duas localidades está entre os 

Camponotini, sendo a amplitude desta guilda maior em Cajuru do que em Águas Emendadas 

(tabela 4, pág. 186). Este resultado indica que teria sido necessário  o exame de variáveis 

ambientais que pudessem explicar tais diferença, mas não era possível prever no momento em 

que as coletas foram planejadas, quais variáveis deveriam ser medidas. Entretanto, minha 

experiência de campo nestas localidades sugere que esta diferença encontrada na guilda das 

Patrulheiras pode ser devida à uma maior densidade de troncos podres e galhos caídos presentes 

na área amostrada em Cajuru, onde o Cerrado tem uma biomassa vegetal maior, favorecendo a 

nidificação dos Camponotíneos.  

Águas Emendadas também é caracterizada por uma maior freqüência relativa nas iscas de 

Cephalotes atratus entre os Cephalotini, sendo esta uma espécies dominante na vegetação nesta 

localidade e de Camponotus rufipes, dominante entre os Camponotini que têm atividade noturna. 

Utilizando o mesmo argumento acima, a dominância de certos táxons pode ser devida, no caso 

de Águas Emendadas, a freqüência de queimadas na área ser muito maior que em Cajuru, devido 

à umidade relativa do ar ser muito baixa nas épocas secas. As espécies oportunistas podem estar 

se favorecendo nesta situação de estresse ambiental. Durante a minha estadia a Planalto Central 

pude observar vários focos de incêndio no Cerrado. Moradores locais afirmam que muitos dos 

incêndios são provocados por causas naturais. É freqüente observarmos o afloramento de lajes de 

quartzo no Cerrado que, com o calor do sol, acabam por provocar a combustão das gramíneas 

secas que estão em contato com a rocha. 

Para a aplicação do modelo de guildas é necessário que as amostragens sejam 

padronizadas, uma vez que existe muita variação na composição da fauna de formigas em função 

do método empregado e também em função das épocas do ano em que são realizadas as coletas.  

Levando em consideração que os invertebrados podem ser de grande importância como 

bio- indicadores e entre eles as formigas, que vem sendo utilizadas com uma certa freqüência em 

trabalhos de avaliação de ecossistemas e de monitoramento ambientais (Folgarait, 1998), 

podemos sugerir o acompanhamento de determinados grupos de espécies que estão relacionados 

com certas condições ecológicas do ambiente para monitoramento, em vez de observações da 

fauna total. 

Por exemplo: as guildas Arbóreas dominantes e Cephalotíneos podem, por exemplo, ser 

monitoradas para avaliação da recolonização de uma área de reflorestamento com espécies 

nativas, ou para avaliar possíveis distúrbios provocados na fauna devido à pulverização de 

agrotóxicos por via aérea em áreas próximas à Reservas Florestais.  
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As guildas Mirmicíneos generalizados, Camponotíneos e Oportunistas, podem ser 

utilizadas para monitoramento de áreas em processo de degradação.  

As guildas Mirmicíneos crípticos e Poneríneos crípticos podem, por exemplo, ser 

utilizadas para avaliação da biodiversidade da fauna de serapilheira, caso se deseje realizar 

estudos correlacionando esses táxons com a presença de grupos abundantes de invertebrados de 

solo. O estudo da guilda das espécies Nômades pode ser direcionado para tornar este táxon um 

indicador do tamanho de área adequada para preservação, uma vez que a abundância dessas 

espécies pode estar relacionada com a dimensão dos lotes de matas preservadas. As guildas 

Predadores grandes, Patrulheiras ágeis (Pseudomirmecíneos) e Especialistas mínimas podem ser 

consideradas para se avaliar o restabelecimento da dinâmica ecológica do ambiente em áreas de 

florestas nativas em regeneração. As guildas dos Attíneos crípticos e Attíneos com colônias 

grandes podem, por exemplo, ser monitoradas para avaliação do processo de transformação da 

paisagem natural pela atividade humana, ou para se avaliar o tempo de recuperação florestal em 

áreas modificadas em pastagens.  

Estudos desse tipo já estão sendo conduzidos há algum tempo com táxons determinados, 

como é o caso dos trabalhos de Souza et al. (1997) que avaliam o impacto de Wasmannia 

auropunctata nos agroecossistemas cacaueiros da Bahia; Vasconcelos et al. (1997) que avaliam 

o efeito da fragmentação de florestas na comunidade de formigas na Amazônia; Rodrigues & 

Schoereder (1997) que avaliam o efeito da heterogeneidade ambiental na riqueza de espécies em 

florestas secundárias em Minas Gerais e Farji-Brener (1997) que avalia os efeitos da atividade 

Acromyrmex lobicornis na comunidade de plantas exóticas no nordeste da Patagônia.  

A intenção do estudo das guildas é propor esse tipo de avaliação ambiental utilizando não 

mais apenas uma única espécie de formiga ou a fauna inteira como indicador, mas de preferência 

um grupo de espécies ecologicamente equivalentes.  

 

Cada guilda de formigas está relacionada a um determinado segmento da flora e fauna e 

ocupa um determinado estrato do ambiente como local de atividade. É necessário então 

identificar grupos funcionais de espécies que possam ser utilizados como indicadores em 

programas de avaliação, conservação e manejo ambiental, para cada caso específico a ser 

monitorado. A composição das guildas de formigas pode ser de grande utilidade nestes 

programas, desde que sejam estabelecidos critérios metodológicos claros e reprodutíveis- razão 

última deste subprojeto. 
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CONCLUSÔES 

 

yForam registradas 331 espécies de formigas em sete localidades de Cerrado. 

yConsiderando os registros obtidos neste estudo podemos afirmar que o Cerrado 

possui uma riqueza e diversidade local de espécies de formigas grande em comparação a 

outros estudos realizados em áreas cobertas por outros tipos de vegetação. 

yUm hectare de Cerrado pode conter de 100 a 200 espécies de formigas. 

yDe um modo geral as áreas de Cerrado investigadas apresentam estruturas de 

comunidades bastante similares, existindo uma substituição de táxons que atuam como 

equivalentes ecológicos. 

yExiste uma grande variação na freqüência relativa de muitas espécies nas diferentes 

áreas amostradas. Dependendo da localidade uma espécie pode ser muito abundante, enquanto 

que em outra esta espécie pode ser considerada rara ou mesmo ausente. 

yA composição da fauna muda de localidade para localidade e a distância explica 

com 95% de confiança a variação nas comunidades locais; ou seja, quanto mais distante está 

uma área de Cerrado da outra, um menor número de espécies é compartilhado. 

yPor não existirem barreiras geográficas consideráveis na região de Serra da Mesa, 

com exceção dos rios, a fauna de formigas pode ser considerada bastante homogênea. A 

similaridade entre as localidades investigadas dentro da Serra da Mesa é comparativamente 

alta (aproximadamente 70%).  

yAs coletas com iscas foram responsáveis por amostrar cerca de 60% da fauna total 

amostrada por todos os métodos de coletas juntos, demonstrando que esta metodologia pode 

ser utilizada com segurança para se estimar a riqueza de espécies de uma localidade. 

yOs gêneros mais abundantes em número de espécies no Cerrado são Camponotus, 

Pheidole, Pseudomyrmex e Solenopsis. 

yAs observações comportamentais realizadas na primeira parte do projeto, que 

verificaram a dominância por determinadas espécies de formigas nas iscas, apontam que a 

partição do recurso é influenciada pela estratégia de forrageamento empregada pelas espécies. 

yEste padrão de atividade encontrado no Cerrado parece ser bastante diferente 

daquele observado em ambientes mais pobres em número de espécies de formigas, como a 

Tundra no norte da Europa (Savolainen & Vepsäläinem, 1988), o Deserto da Califórnia 

(Bernstein, 1975) e as áreas de Eucaliptos na Austrália (Greenslade, 1975) onde a dominância 

de determinadas espécies é constante no tempo. 
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yA complexidade estrutural do habitat e a diversidade comportamental das espécies 

registradas no Cerrado podem ser fatores responsáveis por minimizar a competição e 

propiciar a convivência entre um grande número de espécies de formigas em uma mesma 

área. 

yAs comunidades estão sujeitas a um equilíbrio dinâmico do espaço físico. A 

atividade de cada espécie é determinada por situações momentâneas, que variam conforme o 

micro ambiente que habitam e a dinâmica estabelecida no espaço onde reside a colônia. 

yOs resultados obtidos com a definição das guildas neste trabalho permitem de modo 

satisfatório serem utilizados em comparações entre comunidades de diferentes localidades. 

yDoze macroguildas são descritas para o bioma de Cerrado. 

yUma análise mais refinada da comunidade de formigas do Cerrado pode revelar um 

número ainda maior de guildas. 

yA área "core" do Cerrado do Planalto Central apresenta uma estrutura de 

comunidades muito semelhante à observada nas "ilhas" de Cerrado no Estado de São Paulo. 

yO cálculo de similaridade funcional proposto neste trabalho, a partir do Índice de 

Sörensen modificado, parece expressar apropriadamente as diferenças encontradas na 

estrutura das comunidades de formigas das áreas de Cerrado e pode ser utilizado para 

avaliações em outros ambientes. 
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