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Resumo

O dossel das fl orestas tropicais abriga gran-
de parte da diversidade animal. Nesse, as formigas 
se destacam devido a sua biomassa e diversidade 
que são notavelmente elevadas na Região Neotro-
pical. A biomassa desses organismos no dossel das 
fl orestas é superior a de vertebrados e pode repre-
sentar entre 20 e 40% dos artrópodes. A mesma 
diversidade e grupos funcionais são encontrados 
nos sistemas agrofl orestais. Além de interagir com 
numerosos organismos, plantas ou animais, do 
próprio dossel, as formigas da copa das árvores po-
dem estar sob a infl uência das espécies que vivem 
no solo, principalmente em agro- ou ecossistemas 
com árvores baixas. Estudos comparativos sobre os 
ambientes da serapilheira e do dossel vêm buscando 
entender os padrões para os mecanismos que estru-
turam as assembleias de formigas arborícolas com-
parativamente às daquelas que habitam o solo. Em 
particular,  as poneromorfas arborícolas foram até 
então negligenciadas em estudos de comunidades 
de formigas arbóreas, apesar de ser um grupo quase 
tão diverso nesse ambiente quanto na serapilheira. 
As espécies arborícolas desse grupo são, em sua 
maioria, de grande tamanho corpóreo e apresen-
tam grande resistência à dessecação comparadas às 
espécies menores que vivem no mesmo habitat, que 

é caracterizado por elevadas temperaturas, elevada 
amplitude térmica e baixa umidade relativa. Seu 
comportamento, principalmente predador, e com 
colônias de relativamente poucos indivíduos, inclui 
forrageio solitário durante o qual uma área extensa 
pode ser visitada. Esses aspectos comportamentais, 
suas exigências nutricionais e sua morfologia fa-
zem com que essas formigas sejam exigentes quan-
to aos lugares de nidifi cação e forrageio, com uma 
frequência elevada em dosséis que mantêm epífi tas 
e cupinzeiros abandonados que, por sua vez, são 
extremamente favoráveis à instalação de suas colô-
nias. Várias hipóteses para se estudar para sobre o 
gradiente de condições e de recursos entre dossel e 
serapilheira têm sido examinadas para explicar es-
ses padrões. Este capítulo faz uma breve abordagem 
sobre os aspectos ecológicos estruturais abióticos 
e bióticos dos ambientes de dossel comparados à 
serapilheira, mostrando como os aspectos micro-
climáticos, estruturadores de habitat e as condições 
nutricionais são determinantes para a sobrevida de 
poneromorfas no dossel. As hipóteses apresentada 
aqui visam entender a estruturação da comunida-
de de formigas que vivem em ambientes de dossel e 
serapilheira, com consequências sobre a morfologia 
dos próprios insetos. 
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Introdução

A copa das árvores (o dossel) das fl orestas 
tropicais pode abrigar grande parte da diversi-
dade de animais de uma fl oresta (ERWIN, 1982; 
NOVOTNY et al., 2002) dentre os animais pre-
sentes no dossel, as formigas se destacam devido 
a sua elevada diversidade e biomassa. A diversi-
dade elevada das formigas arbóreas é notória na 
Região Neotropical (WILSON, 1987; TOBIN, 
1995; YANOVIAK et al., 2011). A biomassa desses 
organismos no dossel de fl orestas tropicais é su-
perior a de vertebrados (WILSON, 1987) e pode 
representar entre 20 e 40% da biomassa total dos 
artrópodes (TOBIN, 1995). 

O termo dossel corresponde por defi ni-
ção à região superior de uma fl oresta, constituí-
do pelo conjunto das copas de árvores, diferindo 

Abstract

Factors determining the occurrence of 
ants, in particular poneromorphs, in the tropical 
forest canopy - Th e canopy of tropical forests 
houses much of animal diversity. Here, the ants 
stand out due to their high biomass and diversity, 
particularly so in the Neotropical Region. Th e 
biomass of these organisms in the forest canopy is 
higher than that of vertebrates and may represent 
between 20 - 40% of that of arthropods. Similar 
diversities and functional groups can be found in 
many Neotropical agroforestry systems. Besides 
interacting with numerous organisms, plants or 
animals, and the canopy itself, the ants from the 
treetops may be under the infl uence of species living 
in or on the ground, especially in agroecosystems 
or ecosystems with low trees. Comparative studies 
on litter and canopy environments are seeking 
to understand the mechanisms that structure 
the arboreal ant assemblages compared to those 
inhabiting the ground. In particular, arboreal 
poneromorphs have been neglected in most of 
the studies on tree ant assemblages, despite this 
being is a group that is almost as diverse in this 
environment as in the litter. Th e arboreal species 
from this group are mostly of large body size and 
have good resistance to desiccation compared to 

smaller species living in the same habitat, which 
is characterized by high temperatures, high 
thermal amplitudes and low relative humidity. 
Th eir behaviour is mostly predatory, and their 
colonies are of relatively few individuals, generally 
exhibiting solitary foraging during which a large 
area can be visited. Th ese behavioral aspects, their 
nutritional requirements and their morphology 
tend to dictate the favourability of their nesting and 
foraging places. A high frequency of poneromorph 
nests is found in canopies with epiphytes and 
abandoned termite nests, as these are extremely 
favourable for the installation of their colonies. 
Several hypotheses aiming to study the gradient of 
conditions and resources between canopy and litter 
have been examined to explain these patterns. Th is 
chapter gives a brief review of the abiotic, structural 
and ecological aspects of the canopy habitats in 
comparison to that of the litter, indicating how 
microclimate, habitat structuring and nutritional 
conditions could be decisive for poneromorph 
survival in the canopy. Th e hypotheses presented 
here aim to help us to understand the structure 
of the ant community living in canopy and litter 
environments, and the consequences for the 
morphology of the insects themselves.

em termos de espécies, tamanho, arquitetura, fe-
nologia (perenes, fl oração, etc.) e idade (HALLÉ; 
OLDEMAN; TOMLINSON, 1978; LAWTON, 
1983; BELL; BELL; DINES, 1999), além de toda a 
estrutura associada a estas, como madeiras vivas 
e mortas, folhas, epífi tas, lianas, solos suspensos e 
microclimas (NADKARNI, 1995; PAOLETTI et 
al., 1991; BASSET et al., 2003; YANOVIAK et al., 
2011; YANOVIAK, 2015).

No dossel das fl orestas tropicais uma grande 
diversidade de espécies que compõem diferentes 
grupos funcionais (ver ANDERSEN, 1995; NEVES 
et al., 2013; BRANDÃO et al., 2012) da comuni-
dade de formigas divide o espaço formado pelo 
dossel: o primeiro é constituído pelas formigas 
arborícolas sensu stricto, que dependem sobretudo 
da árvore hospedeira e dos recursos encontrados 
nela; o segundo corresponde às espécies que vivem 
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associadas às epífi tas que retêm nas suas raízes ma-
téria orgânica em decomposição, estruturando um 
substrato que constitui um verdadeiro solo, o “solo 
suspenso” (ver PAOLETTI et al., 1991; DELABIE, 
2003; DaROCHA et al., 2015); o terceiro é formado 
pela fauna que vive nos “jardins de formigas” (YU, 
1994; DELABIE; OSPINA; ZABALA, 2003; DEJE-
AN et al., 2007), considerado, às vezes, uma simples 
variante do caso anterior. De fato, cada um desses 
grupos funcionais é o produto da adaptação de um 
segmento distinto da mirmecofauna que infl uencia 
a comunidade local de formigas. Nesses segmentos, 
as formigas participam de vários níveis da cadeia 
trófi ca, como predadoras, detritívoras, herbívoras 
de forma direta, como as formigas cortadeiras, ou 
indireta através da utilização de exsudatos açuca-
rados liberados por insetos herbívoros trofobiontes 
ou recursos presentes nas árvores como os nectá-
rios extra-fl orais (NEFs) (HUNT, 2003). 

As assembleias de invertebrados e vertebra-
dos que vivem sobre as árvores podem ser afetadas 
pelas características estruturais da planta hospedei-
ra sob diferentes formas. Alguns estudos demons-
tram que o desenvolvimento da planta hospedeira 
afeta diretamente a distribuição dos insetos (VAS-
CONCELOS; DAVIDSON, 2000; LAWRENCE; 
POTTS; WHITHAM, 2003; FONSECA; BENSON, 
2003; DJIÉTO-LORDON, 2004; CAMPOS et al., 
2006; CONCEIÇÃO et al., 2014). Assim, as mu-
danças que ocorrem nas copas das árvores quando 
essas atingem os estratos superiores da vegetação 
podem causar modifi cações nas condições do ha-
bitat afetando a fauna de insetos associados (BAS-
SET; ABERLENC; DELVARE, 1992; CAMPOS et 
al., 2006; NEVES et al., 2013, 2014). No entanto, o 
efeito do aumento da disponibilidade de alimentos 
e abrigos específi cos sobre a mirmecofauna em re-
lação ao crescimento da planta ainda é pouco estu-
dado, e o conhecimento correspondente é restrito 
a mirmecófi tas (VASCONCELOS; DAVIDSON, 
2000; CAMPOS et al., 2006; COSTA et al., 2012).

As associações formiga-planta já motivaram 
alguns dos estudos sobre possíveis mutualismos 
(BENSON, 1985; DAVIDSON; MACKEY, 1993; 
JOVILET, 1996). Embora o grau de dependência 
recíproca varie de uma associação à outra, em si-
tuações extremas, as formigas podem retirar toda 
sua alimentação da planta hospedeira na forma de 
néctar, rico em carboidrato, além de a mesma lhes 
oferecer locais de nidifi cação. As formigas, em tro-
ca, defendem as plantas contra herbívoros e for-
necem nutrientes na forma de rejeitos orgânicos 

e fezes, ricos em ureia, além de as auxiliarem na 
dispersão de suas sementes. Em raríssimos casos, 
as formigas podem também atuar como poliniza-
doras (BEATTIE, 1985; FONSECA, 1994; TOBIN, 
1995). 

Estas associações entre formigas e plantas 
se tornam mais complexas em dosséis fl orestais 
do que em agrossistemas. Componentes sutis do 
habitat e que derivam da ontogênese da planta 
hospedeira aparentemente determinam a riqueza 
e abundância das espécies de formigas, conjunta-
mente com a presença de estruturas mirmecófi las 
e recursos alimentares (CAMPOS et al., 2006; DE-
LABIE et al., 2010; FEITOSA et al., 2012; REIS et 
al., 2013; CONCEIÇÃO et al., 2014). Em contrapar-
tida, as formigas, bem como outros invertebrados, 
transportam nutrientes e detritos para bifurcações 
de troncos, fustes e outros locais da copa. No entan-
to, o solo suspenso é formado, sobretudo, pela acu-
mulação natural de detritos orgânicos oferecendo 
recursos para diversos organismos (ver PAOLETTI 
et al., 1988). Este transporte é responsável pelo esta-
belecimento de diversas espécies de epífi tas ou por 
um mecanismo de enriquecimento de microhabitat 
quando já ocorrem epífi tas associadas (PAOLETTI 
et al., 1988; DaROCHA et al., 2015).

Essa grande diversidade de espécies e os 
mesmos grupos funcionais são também encontra-
dos nos sistemas agrofl orestais (LESTON, 1978; 
MAJER; DELABIE; SMITH, 1994; DaROCHA et 
al., 2015). Esses sistemas possuem uma dinâmica 
baseada na prática de manejo dos recursos natu-
rais, o que diversifi ca a produção e aumenta os be-
nefícios sociais, econômicos e ambientais através 
da integração do uso e do manejo das árvores e 
outras plantas lenhosas nas atividades típicas de 
produção da fazenda e nas paisagens agrícolas 
(ICRAF 2000). Na Região Neotropical, encontra-
mos como exemplos de sistemas agrofl orestais os 
cacauais do sudeste da Bahia. Grandes extensões 
de terra abrigam predominantemente esses siste-
mas que mantêm parte das árvores remanescentes 
da mata nativa para sombreamento da lavoura ca-
caueira, conhecidos regionalmente como cabruca 
(DELABIE et al., 2007; CASSANO et al., 2009). As 
cabrucas têm um importante papel na conserva-
ção da biodiversidade regional e constituem óti-
mos habitats para estudar esses componentes que 
interagem de forma complexa e que participam na 
estruturação do mosaico de espécies de formigas 
presentes no dossel (LESTON, 1978; MAJER; DE-
LABIE; SMITH, 1994; RIBEIRO et al., 2013). Com 
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alta diversidade nesses agrossistemas (PERFECTO 
et al., 1996; DELABIE et al., 2007), as formigas ar-
borícolas são frequentemente predadores genera-
listas ou especializados, ou ainda simples espécies 
oportunistas que podem atuar como agentes de 
controle biológico na regulação das populações de 
fi tófagos que se alimentam das plantas cultivadas, 
pela predação direta ou outros mecanismos (WAY; 
KHOO, 1992; ROBERTS; COOPER; PETIT, 2000).

Além das interações que ocorrem no dossel, 
a fauna de formigas associada à copa das árvores 
pode estar sob infl uência das formigas presentes no 
solo, principalmente em sistemas que apresentam 
árvores baixas (MARTINEZ, 2015). Estudos com-
parativos nos diferentes ambientes da serapilheira 
e do dossel vêm buscando entender os padrões que 
estruturam as assembleias de formigas arborícolas 
comparativamente às das que vivem no solo (BAS
SET et al., 2012). Várias hipóteses para estudar o 
gradiente de condições e recursos entre dossel e 
serapilheira têm sido examinadas para explicar 
esses padrões. A Tabela 20.I apresenta hipóteses 
consistentes para a estruturação da comunidade 
de formigas que vivem em ambientes de dossel e 
serapilheira, e isso inclui também consequências 
sobre a morfologia dos próprios insetos.

Dentre as formigas presentes no dossel de 
fl orestas tropicais ou agroecossistemas, ainda se 
conhece pouco a respeito da distribuição das espé-
cies do grupo das poneromorfas e dos mecanismos 
determinantes dessa distribuição. A escassez de in-
formações sobre essas formigas de comportamento 
principalmente predador (JIMÉNEZ et al., 2008) se 
deve sobretudo à difi culdade de acesso dos pesqui-
sadores ao estrato dossel. Porém, estudos específi -
cos para alguns gêneros arborícolas e das particula-
ridades das formigas que utilizam os microhabitats 
bromelícolas presentes no dossel (DaROCHA et al., 
2015) têm contribuído ao conhecimento da ecolo-
gia das poneromorfas arborícolas.

Assim, entender o papel potencial de alguns 
mecanismos, microclima, estrutura do habitat e 
disponibilidade de nutrientes sobre a distribuição 

da comunidade de formigas de dossel é essencial 
para predizer futuros padrões da diversidade nos 
dosséis tropicais, assim como de determinados 
grupos de formigas ainda pouco estudados, como, 
por exemplo, as poneromorfas. 

Infl uência do microclima nas comunidades 
de formigas do dossel 

O dossel das fl orestas tropicais apresenta 
condições microclimáticas drasticamente diferen-
tes dos estratos inferiores, como a serapilheira. Na 
serapilheira existe uma relação entre microclima e 
biodiversidade, enquanto que, no dossel, essa rela-
ção difere em função dos táxons considerados. O 
microclima está correlacionado com a diversidade 
de formigas, e temperatura e precipitação repre-
sentam frequentemente os dois mecanismos que 
melhor determinam a diversidade de formigas que 
vivem na serapilheira (KASPARI; WARD; YUAN, 
2004; DUNN et al., 2009). Entretanto, o dossel fl o-
restal apresenta temperaturas mais elevadas e umi-
dade relativa baixa, e segundo Hood e Tschinkel 
(1990), as formigas arborícolas são mais expostas 
às variações climáticas do que as formigas que for-
rageiam na serapilheira. Portanto, a comunidade 
de formigas associada às copas das arbóreas pode 
estar mais fortemente associada às variações de 
precipitação e temperatura do que a de formigas 
presentes na serapilheira (KASPARI et al., 2014).

Aspectos relacionados à desidratação foram 
levantados nos estudos de HOOD e TSCHINKEL 
(1990), que comparam a perda de água e resistên-
cia à dessecação entre as formigas arborícolas e as 
do deserto, sugerindo que o habitat arbóreo é ao 
menos tão estressante como o do deserto. Diante 
de panorama da dessecação, espécies maiores pare-
cem apresentar uma maior resistência à desidrata-
ção e uma ampla tolerância térmica (WEISER et al., 
2010; KASPARI et al., 2014). No ambiente de dos-
sel é comum observar formigas de grande e médio 
portes forrageando e caminhando rapidamente so-
bre troncos e galhos em busca de alimento, mesmo 

TABELA 20.I – Hipóteses testadas, não mutualmente exclusivas, para explicar os padrões observados nas assembleias de formigas 
em estudos comparativos entre os ambientes de dossel e serapilheira 

Hipóteses Referências

1. Condições do clima (WEISER et al., 2010; KASPARI et al., 2014)

2. Estrutura do habitat (YANOVIAK; KASPARI, 2000; YANOVIAK et al., 2012)

3. Limitação por nutrientes (KASPARI; YANOVIAK, 2001,  2009)
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em períodos quentes, enquanto que, nos estratos 
inferiores, as espécies são em geral menores (KAS-
PARI et al., 2014). Em diferentes estudos, a cor-
relação entre morfologia das formigas (tamanho 
corporal) e as condições climáticas (por exemplo, 
temperatura) apontam para uma relação positiva, 
sendo que as formigas do dossel são em média qua-
tro vezes maiores que as espécies presentes nos es-
tratos inferiores (KASPARI et al., 2014). 

Dentro da comunidade de formigas arbó-
reas, o complexo poneromorfas inclui espécies 
de maior tamanho corporal como, por exemplo, 
Gnamptogenys concinna (Fr. Smith, 1858) (Figura 
20.1a), Anochetus hohenbergiae Feitosa; Delabie, 
2012 (Figura 20.1b) e Neoponera villosa (Fabricius, 
1804) (Figura 20.1c), que, segundo a literatura, 
são as mais bem adaptadas a viver nesse ambiente 
com elevada amplitude térmica. Por sua vez, o gra-
diente de umidade não tem efeito aparente sobre 
o tamanho corporal das formigas (ver KASPARI, 
1993) e as formigas de maior tamanho corporal 
forrageiam indiferentemente da variação de umi-
dade: elas são generalistas microclimáticas. Por sua 
vez, as espécies menores utilizam estruturas como 
túneis ou ocos de galhos como trilhas para manter 
a atividade de forrageio em microclimas secos.  

Importância da estrutura do habitat nas 
comunidades de formigas arbóreas

Aspectos estruturais de um ambiente po-
dem ser tratados como mecanismos determinan-
tes de uma comunidade. Em particular, cada com-
ponente estrutural de um habitat, por exemplo, 
galhos, lianas e epífi tas, são fundamentais para a 
estruturação da comunidade de formigas arbóre-
as (YANOVIAK et al., 2011, 2012; YANOVIAK, 
2015), assim como os troncos caídos (DELABIE 
et al., 1997), folhas e espessura da serapilheira 
(KASPARI; WEISER, 1999) são para as formigas 
da serapilheira. Assim, os mecanismos estrutura-
dores das assembleias de formigas do dossel são 
diferentes dos da serapilheira. A serapilheira em 
uma fl oresta tropical úmida é um ambiente onde 
os recursos são mais variáveis e bastante hetero-
gêneos em micro escala. O substrato é extrema-
mente acidentado em pequena escala (“rugoso”), 
formado pelo acúmulo de folhas, detritos vege-
tais, com numerosos obstáculos sendo favorável, 
sobretudo, às formigas pequenas que forrageiam 
e nidifi cam nesse mesmo habitat. Também é fa-
vorável àquelas espécies hipogeicas que nidifi cam 

FIGURA 20.1 – Poneromorfas arborícolas: (a) - Gnamptogenys 
concinna transportando uma presa (Curculionidae) a 34 
metros de altura na copa de uma gindiba (Sloanea obtusifolia, 
Elaeocarpaceae), Parque Estadual Serra do Conduru, Uruçuca, 
Bahia, março de 2009; (b) – operária de Anochetus hohenbergiae 
observada  na base de uma bromélia epífi ta (gênero Hohenbergia, 
Bromeliaceae), dossel de uma árvore de sombreamento do 
agrossistema cacaueiro (“cabrucas”), Una-Bahia, outubro de 
2014; e (c) - Neoponera villosa, fêmea forrageando na copa de 
um cacaueiro (Th eobroma cacao, Sterculiaceae), Una-Bahia, 
fevereiro de 2015 (Fotos: Wesley DaRocha).

A

B

C
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e buscam recursos no subsolo, por exemplo, ou 
aquelas que forrageiam em galerias abertas por 
outros organismos e que muitas vezes são cegas 
ou com poucos recursos visuais (HÖLLDOBLER; 
WILSON, 1990). 

Já o dossel de uma fl oresta tropical úmida 
é um ambiente que apresenta recursos menos va-
riáveis. Sua constância resulta em previsibilidade 
espacial; no entanto, os recursos podem ser sazo-
nais como, por exemplo, nas fl orestas tropicais es-
tacionais. Assim, são animais de grande porte que 
vivem no dossel e que usam a visão para forragear 
pelos troncos e galhos (HÖLLDOBLER, 1980). O 
substrato arbóreo formado pelos troncos, galhos, 
ramos e até mesmo epífi tas pode ser considera-
do “linear” comparado ao substrato serapilheira, 
bem mais “tridimensional” comparativamente, o 
que permite a formação de trilhas lineares ou até 
a eliminação de trilhas quando as espécies fazem 
uso da visão (ver HÖLLDOBLER, 1980) (Figura 
20.2). Várias operárias de espécies de formigas ne-
otropicais arbóreas apresentam adaptações mor-
fológicas que lhes permite o deslocamento verti-
cal através de planagem na direção do tronco da 
árvore hospedeira após uma queda ou quando fu-
gindo de algum predador (YANOVIAK; FISHER; 
ALONSO, 2008; YANOVIAK; DUDLEY; KASPA-
RI, 2005).

Características morfológicas e estruturais 
da vegetação, tais como diâmetro do galho, rugosi-
dade da casca e tamanho da árvore, são de grande 
importância para determinar a distribuição local e 
o uso dos recursos por diversas espécies de formi-
gas arbóreas. Isso se dá em função de seus atribu-
tos morfológicos, tais como tamanho corporal, ou 

ainda em função das suas necessidades de nidifi -
cação, tais como ninhos instalados em galhos ocos 
ou construídos com matéria orgânica e encostados 
a um galho (DELABIE et al., 1991). Segundo Ya-
noviak et al. (2012), formigas de tamanhos distin-
tos visitam tanto galhos rugosos ou lisos, visto que 
formigas pequenas podem se deslocar pelos sul-
cos dos galhos rugosos enquanto que as formigas 
maiores caminham sobre eles. Portanto, a natureza 
da casca dos galhos não pode ser considerada um 
fi ltro limitante em relação ao tamanho corporal. 
No entanto, Yanoviak et al. (2012) observaram que, 
por sua vez, o diâmetro dos galhos funciona como 
um fi ltro que limita o tamanho corporal das for-
migas que ali transitam, mas apenas para formi-
gas maiores. Essas considerações permitem inferir 
que diversas poneromorfas arborícolas, tais como 
Paraponera clavata (Fabricius, 1775) (Figura 20.3) 
ou N. villosa, juntamente com outras formigas 
não poneromorfas de grande tamanho corporal, 
por exemplo, Camponotus cacicus Emery, 1903 ou 
Cephalotes atratus (Linnaeus, 1758), utilizam siste-
maticamente galhos e lianas acima de certo tama-
nho para se deslocar entre estratos do sub-bosque 
e do dossel para acessar os recursos.  

No dossel estruturas como galhos e lianas 
são fatores facilitadores para o forrageio de formi-
gas maiores, em especial as poneromorfas. Essas 
estruturas servem de pontes de acesso para a ex-
ploração de numerosos recursos, tais como nec-
tários extrafl orais (NEFs), “honeydew”, ou mesmo 
alcançar presas. Esses elementos estruturais do 
dossel, como lianas, galhos, epífi tas, frutos e mes-
mo as folhas, conferem uma maior complexidade 
ao habitat e têm efeito sobre as áreas de ocupação 

FIGURA 20.2 – Visão da estrutura da serapilheira (a) formada pela deposição de folhas e gravetos sobre a superfície do solo de uma 
agrofl oresta, e vista em perspectiva da copa de uma árvore de uma agrofl oresta a partir de sua base (Fotos: Wesley DaRocha (a) e 
Jacques Delabie (b)).

A B
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das espécies dominantes e a organização da comu-
nidade de formigas em geral. Entretanto, como os 
acessos podem ser restritos como descrito acima, 
há poucas alternativas de uso do dossel como ca-
minho para grandes espécies. Esta limitação re-
sulta em uma menor disponibilidade de recursos 
e uma maior probabilidade de encontros entre es-
pécies, e assim aumenta a probabilidade de ocor-
rer interações agonísticas no dossel onde formigas 
maiores seriam favorecidas diante de uma hipo-
tética competição (YANOVIAK; KASPARI, 2000; 
ESPÍRITO-SANTO et al., 2012).

No dossel, as lianas têm uma importância 
especial como elementos que aumentam a hete-
rogeneidade e diversidade e atuam como estru-
turas físicas que favorecem o acesso aos recursos 
para diversos animais, através do estabelecimento 
de conexões entre copas de árvores (DIAL et al., 
2006; YANOVIAK; SCHNITZER, 2013; YANO-
VIAK, 2015), possibilitando o acesso aos nectá-
rios, presas e locais de nidifi cação (YANOVIAK; 
SCHNITZER, 2013). As conexões físicas entre 
copas de árvores vizinhas, proporcionadas por lia-
nas, permitem a transposição dos espaços, às vezes 
estreitos, que existem entre as copas das árvores e 
que são conhecidos como “timidez de dossel” (ver 
NG, 1977; PUTZ et al., 1984). Além disso, lianas 
facilitam a conexão do dossel com os estratos in-
feriores como o sub-bosque e até mesmo a sera-
pilheira. Estudos experimentais de remoção das 

lianas (YANOVIAK, 2015) demonstram que a au-
sência destas tem efeito negativo sobre a riqueza 
de espécies (com uma redução de 22% da riqueza 
média de formigas), comparativamente às áreas 
experimentais controle, sem remoção das lianas. 
Foi atribuído às Ponerinae que ocupam as árvores 
o papel de reguladoras da mudança na estrutura 
da assembleia após a remoção das lianas, princi-
palmente através da redução da conexão física 
entre árvores. Esses predadores mais ou menos 
especializados utilizam essas conexões entre as co-
pas, e suas distribuições locais e áreas de forrageio 
passam a ser dependentes dos acessos a áreas mais 
amplas que esses corredores entre árvores permi-
tem alcançar. 

Além das lianas, epífi tas são particular-
mente frequentes no dossel das fl orestas tropicais 
(KITCHING et al., 1997; STUNTZ et al., 2002; 
YANOVIAK et al., 2004) e inúmeros estudos 
destacam a importância dessas plantas para a es-
truturação das comunidades de formigas arbó-
reas (DEJEAN; OLMSTEAD; SNELLING, 1995; 
YANOVIAK et al., 2003; DAVIDSON et al., 2003; 
YANOVIAK et al., 2006; YANOVIAK et al., 2011; 
DaROCHA et al., 2015), assim como para a forma-
ção de um dos principais microhabitats dos dos-
séis fl orestais tropicais. As epífi tas apresentam-se 
como recursos oferecidos para nidifi cação de for-
migas arborícolas dependentes dos abrigos e dos 
recursos nutricionais que podem fornecer e, com 

FIGURA 20.3 – Paraponera clavata (conhecida regionalmente como “tocandira”, ou em 
inglês como “Bullet Ant”) registrada sobre ramos da vegetação arbórea no bioma cerrado, 
Mato Grosso do Sul, transportando uma aranha (Foto: Paulo Robson de Souza).
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isso, contribuem para a manutenção de uma rique-
za elevada de formigas nas fl orestas neotropicais 
(YANOVIAK et al., 2011; DaROCHA et al., 2015). 

Segundo DaROCHA (2010) e DaROCHA 
et al.  (2015), estudos realizados no dossel da fl o-
resta tropical úmida apontam que a assembleia de 
formigas poneromorfas corresponde a uma parce-
la importante da comunidade de formigas arbóre-
as, representando de 20% a 30% de todas as for-
migas presentes nas bromeliáceas epífi tas. Em Da-
ROCHA et al. (2015), as poneromorfas amostradas 
em uma única copa de árvore representam 21,3% 
das espécies coletadas e 33% dos gêneros (Tabela 
20.II). Em um estudo comparativo realizado em 
sistemas agrofl orestais cacaueiros e Mata Atlântica 
(DaROCHA, 2010) foi observada a seguinte re-
presentatividade para as espécies e gêneros de po-
neromorfas: 40%-34,8% (Agrofl oresta com dossel 
entre 20 e 25m de altura), 21%-28% (Agrofl oresta 
com dossel superior a 25m), 14,3%-21,7% (Agro-
fl oresta de sombreamento monoespecífi ca com 
cerca 20 e 25m de altura) e 31%-35,3% (Floresta 
secundária madura, dossel com cerca 25-30m de 
altura) (Tabela 20.II). Com exceção de duas espé-
cies de Prionopelta, as demais espécies são todas 
de grande tamanho corporal. Ressalta-se a impor-
tância das bromélias entre as epífi tas devido ao seu 
tamanho que facilita a nidifi cação de grandes es-
pécies de poneromorfas (por exemplo, N. villosa e 
A. hohenbergiae). Essas espécies possuem colônias 
com relativamente poucos indivíduos (entre 50-
500 operárias), porém de grande tamanho corpo-
ral quando comparadas às grandes colônias de for-
migas não poneromorfas com pequenos e nume-
rosos indivíduos dos gêneros Azteca (subfamília 
Dolichoderinae) ou Crematogaster (Myrmicinae), 
às vezes com mais de um milhão de operárias.

Essas relações entre plantas e formigas são 
diversas, infl uenciando umas às outras direta ou 
indiretamente. Algumas plantas podem apresentar 
estruturas capazes de abrigar colônias de formigas. 
Estruturas importantes disponíveis para formigas 
nidifi carem, tais como as domácias que existem 
em plantas de diversas famílias, promovem as inte-
rações mutualísticas ou mesmo neutras entre for-
migas e plantas (ROSUMEK et al., 2009). Um caso 
clássico de domácia primária na Região Neotropi-
cal (BENSON, 1984) é o das umbaúbas (ou embaú-
bas), árvores do gênero Cecropia spp., e de sua as-
sociação mutualística com formigas Dolichoderi-
nae do gênero Azteca (JOLIVET, 1986; HARADA; 
BENSON, 1988; DAVIDSON; FISHER, 1991). As 

formigas ocupam cavidades naturais do tronco das 
umbaúbas após ter perfurado orifícios em deter-
minadas áreas mais fi nas das paredes internas e do 
tronco da planta. Neoponera insignis (MACKAY; 
MACKAY, 2010), na Costa Rica, e Neoponera 
luteola (Roger, 1861), no Peru, são exemplos de 
Ponerinae especializadas em nidifi car em troncos 
de Cecropia (DAVIDSON; FISHER, 1991; MA-
CKAY; MACKAY, 2010). Na América Central, di-
versas espécies de Pseudomyrmex constroem seus 
ninhos em cavidades pré-existentes nos espinhos 
de várias espécies de leguminosas do gênero Aca-
cia (WARD, 1991, 1993). Diferentes tipos de do-
mácias primárias podem existir em raízes, bulbos, 
tubérculos, como nas pteridófi tas do gênero Sole-
nopteris, ou espinhos, como nas Acacia da América 
Central. Em muitos casos, as domácias são cobertas 
por numerosos pêlos compridos, chamados tricô-
mios, destinados, segundo certas interpretações, a 
limitar o acesso à domácia para formigas acima de 
certo padrão de tamanho (DAVIDSON; MCKEY, 
1993). A coevolução com as plantas, traduzida pela 
formação de domácias por estas, parece ter ocorri-
do no gênero Pseudomyrmex pelo menos 12 vezes 
de forma independente (plantas dos gêneros Aca-
cia, Tachigali e Triplaris), enquanto ocorreu pelo 
menos duas vezes no gênero Azteca (LONGINO, 
1991; WARD, 1991; DAVIDSON; MCKEY, 1993a; 
THOMPSON, 1994). Esse fenômeno é conhecido 
como  coevolução difusa  (WARD, 1991),  gerando 
mudanças evolutivas recíprocas entre os grupos 
de espécies. Portanto, as plantas implicadas exer-
citam pressão seletiva sobre as formigas que as 
habitam e vice-versa. Como exemplo de domácias 
secundárias (BENSON, 1984), pode ser citada a 
formação de uma bolsa, ou dobra laminar, na base 
das folhas ou nas suas laterais, como em algumas 
Melastomotaceae (SOLANO et al., 2003). Outras 
estruturas particulares da planta podem, secunda-
riamente, oferecer abrigos para populações de for-
migas, como as vagens de algumas leguminosas ou 
formas de galhas, mas não podem ser consideradas 
como verdadeiras domácias. Em geral, as ponero-
morfas encontradas em domácias de plantas da 
Região Neotropical podem ser consideradas como 
ocupantes secundárias.

Recursos alimentares determinando as 
comunidades de formigas no dossel

Os recursos alimentares são vistos como im-
portantes mecanismos reguladores da diversidade 
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Tabela 20.II - Formicidae coletados em Bromeliaceae ocorrendo em uma única copa de árvore (Erythrina fusca) e em árvores 
de quatro sítios de coleta, RBU - Reserva Biológica de Una; CM - Fazenda Ararauna, Una; Fazenda Bonfi m, Ilhéus; CABRUCA - 
Fazenda Vera Cruz, Una; Fazenda Santa Rita, Ilhéus; DT – Derruba total, Centro de Pesquisa do Cacau, Ilhéus, Bahia.

SUBFAMÍLIA Sítios de coleta

Espécies Erythrina RBU CM CABRUCA DT

DOLICHODERINAE

Azteca chartifex (Emery 1896) X X

Azteca instabilis (F. Smith, 1862) X

Azteca sp.2 X X X

Dolichoderus attelaboides (Fabricius, 1775) X

Dolichoderus bidens (Linnaeus, 1758) X

Dolichoderus lutosus (Smith F., 1858) X X

Dolichoderus voraginosus (MacKay, 1993) X

Linepithema anathema Wild, 2007 X X X X

Linepithema humile (Mayr, 1868) X

Tapinoma sp.1 X X

FORMICINAE

Camponotus (Myrmobrachys) sp.12 X X X

Camponotus (Myrmobrachys) sp.7 X X

Camponotus (Pseudocolobopsis) sp.1 X

Camponotus (Tanaemyrmex) sp.1 X

Camponotus atriceps (Smith F., 1858) X X

Camponotus balzani Emery, 1894 X X X X

Camponotus cingulatus (Mayr, 1862) X X X

Camponotus claviscapus Forel, 1899 X

Camponotus crassus Mayr, 1862 X X X X

Camponotus egregius (Smith F., 1858) X

Camponotus fastigatus (Roger, 1863) X X X X

Camponotus rectangularis (Emery, 1890) X

Camponotus sexguttatus (Fabricius, 1793) X X X

Camponotus sp.11 X

Camponotus trapezoideus (Mayr, 1870) X X X

Nylanderia fulva (Mayr, 1862) X X X X X

Nylanderia sp.1 X X X X

Nylanderia sp.3 X X X X

MYRMICINAE

Apterostigma sp.1 X X X

Apterostigma sp.2 X

Cephalotes atratus (Linnaeus, 1758) X X X X X

Cephalotes goeldii (Forel, 1912) X

Cephalotes minutus (Fabricius, 1804) X X

Cephalotes pavonii (Latreille, 1809) X

Cephalotes pusillus (Klug, 1824) X

Cephalotes sp.2 X X

Cephalotes umbraculatus  (Fabricius, 1804) X X X

Crematogaster acuta (Fabricius, 1804) X X X X

Crematogaster curvispinosa (Mayr, 1862) X

Crematogaster erecta Mayr, 1866 X X X X

Crematogaster longispina (Emery, 1890) X X X

Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   303Poneromorfas do Brasil_miolo.indd   303 13/01/2016   11:51:0613/01/2016   11:51:06



304 | Wesley Duarte DaRocha, Jacques H. C. Delabie, Frederico Siqueira Neves, Sérvio Pontes Ribeiro

SUBFAMÍLIA Sítios de coleta

Espécies Erythrina RBU CM CABRUCA DT

Crematogaster nigropilosa Mayr, 1870 X X X X

Cyphomyrmex gp. rimosus X X X X

Cyphomyrmex gp. strigatus X

Cyphomyrmex transversus Emery, 1894 X

Eurhopalothrix sp.1(nova) X

Eurhopalothrix sp.2 X X X X

Lachnomyrmex victori (Feitosa; Brandão, 2008) X

Monomorium fl oricula (Jerdon, 1852) X

Nesomyrmex tristani (Emery, 1896) X X X

Pheidole asperithorax Emery, 1894 X

Pheidole gp. Flavens sp.2 X

Pheidole gp. Flavens sp.3 X

Pheidole prox. cardinalis X

Pheidole sp.1 X X

Pheidole sp.2 X X

Pheidole sp.3 X

Pheidole sp.4 X X

Pheidole sp.5 X X

Pheidole sp.6 X

Pheidole sp.7 X

Pheidole sp.8 X

Pheidole sp.9 X X

Pheidole sp.10 X X X X

Pheidole sp.11 X X X X

Pheidole sp.12 X X X

Pheidole sp.13 X

Procryptocerus convergens (Mayr, 1887) X

Procryptocerus hylaeus (Kempf, 1951) X X

Procryptocerus spiniperdus Forel, 1899 X

Rogeria besucheti (Kugler, 1994) X X X

Rogeria foreli Emery, 1894 X

Rogeria sp.2 X

Sericomyrmex sp.1 X X

Solenopsis sp.1 X X X X

Solenopsis sp.2 X X X X X

Solenopsis sp.3 X X X X

Strumigenys dolichognata (Weber, 1934) X X

Strumigenys elongata (Roger, 1863) X X

Strumigenys smithii Forel, 1886 X X X X

Strumigenys sp.1 X

Strumigenys sp.2 X

Wasmannia sp.1 X X X

Xenomyrmex sp.1 X

PSEUDOMYRMECINAE

Pseudomyrmex elongatus (Mayr, 1870) X

Pseudomyrmex gp. Pallidus sp.1 X
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SUBFAMÍLIA Sítios de coleta

Espécies Erythrina RBU CM CABRUCA DT

Pseudomyrmex gp. Oculatus sp.1 X X

Pseudomyrmex gp. Sericeus X

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius,1804) X X X

Pseudomyrmex oculatus (Smith F., 1855) X X X

Pseudomyrmex schuppi (Forel, 1901) X

Pseudomyrmex tenuis (Fabricius, 1804) X X

Pseudomyrmex tenuissimus (Emery, 1906) X

Pseudomyrmex termitarius (F. Smith, 1855) X

**PONEROMORFAS

AMBLYOPONINAE

Prionopelta punctulata Forel, 1909 X

Prionopelta sp.2 X

ECTATOMMINAE

Ectatomma tuberculatum (Olivier 1792) X X X

Gnamptogenys haenschi (Emery, 1902) X

Gnamptogenys moelleri Forel, 1912 X X

PONERINAE

Anochetus hohenbergiae Feitosa; Delabie, 2012 X X

Hypoponera opacior (Forel, 1893) X

Hypoponera sp.1 X X

Hypoponera sp.2 X X

Hypoponera sp.3 X

Hypoponera sp.4 X

Hypoponera sp.5 X X X X

Hypoponera sp.6 X

Leptogenys arcuata (Roger, 1861) X

Neoponera apicalis (Latreille, 1802) X X

Neoponera gp. Foetida sp.8 X X

Neoponera inversa (Smith F., 1858) X X X X

Neoponera moesta (Mayr, 1870) X

Neoponera unidentata (Mayr, 1862) X

Neoponera venusta (Forel, 1912) X X

Neoponera villosa (Fabricius, 1804) X X X X

Odontomachus haematodus (Linnaeus, 1758) X X X X X

Pachycondyla gp. Harpax sp.1 X X

Pachycondyla gp. Harpax sp.2 X X X

Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) X

Platythyrea pilosula (Smith F., 1858) X

Platythyrea sinuata (Roger, 1860) X

Pseudoponera gilberti (Kempf, 1960) X

Total de espécies poneromorfas 10
(21,3%)

9
(31%)

15
(39,5%)

11
(21%)

8
(14,3%)

Total gêneros poneromorfas 7
(33%)

6
(35,3%)

9
(37,5%)

7
(28%)

5
(21,7%)

Total de espécies 47 29 38 52 56

Total de gêneros 21 17 24 25 23
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presente nos gradientes de dossel a serapilheira 
(OKSANEN et al., 1981; KASPARI, YANOVIAK, 
2001). Segundo Kaspari e Yanoviak (2001), as co-
munidades de formigas arbóreas apresentam uma 
maior carência de recursos ricos em proteínas, 
por isso apresentam preferência por iscas protei-
cas se forem ofertadas simultaneamente com car-
boidratos. Já as formigas de serapilheira utilizam 
igualmente as fontes de recursos ricos em prote-
ínas e açúcares. Essa preferência se deve ao tipo 
de recurso encontrado em cada habitat. No dossel 
existe uma disponibilidade de recursos ricos em 
carboidratos, como nectários extra-fl orais e inse-
tos trofobiontes, e recursos nitrogenados são ativa-
mente procurados tais como fezes de aves, porque 
são ricos em ureia. Já na serapilheira, as formigas 
encontram em seu habitat tanto recursos ricos em 
proteínas, tais como carcaças de animais, quanto 
recursos ricos em carboidratos, tais como frutos 
caídos no solo.

Assim, a produtividade primária elevada 
encontrada no dossel por ser uma região de inten-
so crescimento da vegetação resulta em elemen-
tos altamente favoráveis para a sobrevivência e 
estabelecimento de formigas. Seja por espécies de 
grande tamanho corporal ou espécies pequenas 
com enormes colônias (como as Azteca da subfa-
mília Dolichoderinae), o dossel oferece condições 
térmicas, recursos alimentares ricos em carboi-
dratos e presas em abundância para sustentar es-
pécies dominantes e manipuladoras de territórios 
amplos (BLÜTHGEN; STORK, 2007; RIBEIRO et 
al., 2013).

Algumas das fontes de alimentos presentes 
na copa das árvores são:

Nectários extrafl orais

Os nectários extrafl orais (NEF’s) estão entre 
os principais recursos estruturadores da comuni-
dade de organismos nos estudos de interação inse-
to-planta. O néctar é uma solução aquosa rica em 
mono- e dissacarídeos concentrados com funções 
nutritivas e é secretado por algumas plantas (HEIL, 
2015); esse termo designa também as excreções 
açucaradas de alguns insetos (DELABIE, 2001). As 
fontes de carboidratos ofertadas pelas plantas com 
NEF’s e por esses insetos são recursos alimentares 
importantíssimos e previsíveis para as comunida-
des de formigas arbóreas. Isso vale para as ponero-
morfas que apenas forrageiam nesse ambiente, por 
exemplo, a Ectatomminae Ectatomma tuberculatum 
(Olivier, 1792) (Figura 20.4a), bem como para as que 
habitam o dossel, por exemplo, N. villosa. Ectatomma 
tuberculatum tem seu local de nidifi cação no solo e 
a entrada para o ninho é um “túnel” construído na 
base do tronco de uma árvore, com cerca de 20cm 
(Figura 20.4b). Porém, apesar de nidifi car no solo 
abaixo da serapilheira, a formiga é encontrada for-
rageando na copa de árvores de diferentes alturas, 
seja na vegetação arbustiva ou no estrato superior 
de dossel onde, com frequência, fi ca “à espreita” de 
pequenos artrópodes (DELABIE, 1990; DaROCHA 
et al., 2015). No dossel superior tropical úmido ela 
pode ser encontrada forrageando em epífi tas da fa-
mília Bromeliaceae (DaROCHA et al., 2015). 

Insetos trofobiontes

O forrageio na busca por recursos ricos em 
carboidratos por algumas espécies de formigas 

FIGURA 20.4 – (a) - Ectatomma tuberculatum patrulhando Membracidae, ocorrendo na copa de um cacaueiro (Th eobroma cacao), 
(b) estrutura em chaminé encostada no tronco construída por E. tuberculatum para acessar o formigueiro localizado no solo, Una-
Bahia, fevereiro de 2015 (Foto: Wesley DaRocha).

A B
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também se dá na visitação a insetos produtores 
de exsudatos com os quais as formigas mantêm 
interações mutualísticas. As mais estudadas são as 
relações entre Formicidae-Hemiptera, conhecidas 
como trofobioses (DELABIE, 2001). Os excretas 
dos hemípteros de numerosas famílias das su-
bordens Sternorrhyncha e Auchenorrhyncha são 
conhecidos como “honeydew”, e são importantes 
fontes de nitrogênio para as formigas (ver capítulo 
24). A trofobiose ocorre em diferentes subfamílias 
de Formicidae, sendo de grande importância para 
as formigas arbóreas territorialmente-dominantes, 
que constituem o mosaico de formigas arbóreas 
(DEJEAN et al., 2007). Essas relações podem ser 
observadas nas subfamílias Myrmicinae, Formici-
nae e Dolichoderinae em que as espécies predomi-
nantemente consomem alimentos líquidos. Algu-
mas poneromorfas também procuram esse tipo de 
recurso, tais como E. tuberculatum (Figura 20.4a) 
(DELABIE, 1990; HORA et al., 2005) e muitas 
Ponerinae do gênero Neoponera. Entretanto, essas 
poneromorfas permanecem predominantemente 
predadoras.

Assim como para os hemípteros mirmecó-
fi los, esse tipo de interação também é conhecido 
entre Formicidae e larvas de Lepidoptera. Porém, 
apesar do antagonismo (ex. predação, agressão) ser 
grande parte da interação existente entre formigas 
e larvas de lepidópteros (SALAZAR; WHITMAN, 
2001; ANDO; OHGUSHI, 2008), para as borbo-
letas da Região Neotropical, a mirmecofi lia é am-
plamente presente em apenas duas famílias (Ly-
caenidae e Riodinidae) (PIERCE et al., 2002; KA
MINSKI et al., 2009). As secreções das larvas dessas 
famílias também são fontes energéticas atrativas 
para algumas espécies de formigas, por exemplo, 
a africana Oecophylla longinoda (Latreille, 1802). 
Isso faz com que algumas espécies de formigas le-
vem as larvas de lepidópteros para dentro da colô-
nia onde lhes são ofertados alimentos e proteção 
contra potenciais predadores e parasitas (DEJE
AN; BEUGNON, 1996) em troca dessas secreções.  
Portanto, os NEF’s e a presença destes organismos 
(Hemiptera e larvas de Lepidoptera) promovem a 
visitação das formigas sobre a vegetação. Isso, in-
diretamente, traz um benefício de defesa para a 
planta hospedeira. A manutenção dessas relações 
se facultativas ou obrigatórias é altamente benéfi ca 
para as larvas mirmecófi las (DeVRIES, 1991; KA-
MINSKI, 2008). Nestas simbioses, ambos, Hemip-
tera e Lepidoptera, obtêm proteção das espécies de 
formigas com que se relacionam contra potenciais 

predadores e parasitoides. Desta maneira, as inte-
rações formigas-hemípteros e formiga-lepidópte-
ros presentes nos dosséis fl orestais são carreadoras 
do zoneamento da comunidade de formigas, isto 
é, mosaico.  

Predação

Um aspecto ainda negligenciado quanto aos 
recursos de dossel são as presas, normalmente her-
bívoros ou outros organismos visitantes foliares. 
Embora toda a literatura apresente a formiga como 
um mutualista da planta por expulsar potenciais 
herbívoros (ROSUMEK et al, 2009), quase nada foi 
feito para entender o quanto os insetos encontra-
dos  são utilizados como recurso alimentar para 
as formigas territoriais. Lourenço et al. (2015) de-
monstraram que a riqueza e abundância de herbí-
voros onde há espécies de formigas territoriais é 
menor do que onde não ocorrem essas formigas. 
Neste estudo, a elevada frequência de locais vazios 
de diversidade de insetos no dossel foi claramente 
associada à presença de espécies dominantes, as-
sim como estes locais foram inversamente relacio-
nados com a diversidade de espécies de formigas 
não predadoras e não territoriais (RIBEIRO et al., 
2013). Segundo Gonçalves et al. (2005) e Campos 
et al. (2006a,b), existe um padrão inversamente 
proporcional de formigas e presas potencias, in-
clusive térmitas, no dossel de uma área de Mata 
Atlântica. Entretanto, pouco foi feito de fato para 
entender a pressão de predação exercitada pelas 
formigas sobre a diversidade de artrópodes de dos-
sel, além da descrição dos padrões de distribuição.

Mosaico: as comunidades de formigas arbóreas 
estruturam-se através das interações entre 
formigas territorialmente dominantes

Numerosos estudos foram feitos sobre a 
estrutura das assembleias de formigas arboríco-
las, em particular em cacauais da África e da Re-
gião Neotropical e mais recentemente em áreas 
de fl orestas (LESTON, 1973; MAJER et al., 1994; 
RIBEIRO et al., 2013; CONCEIÇÃO et al., 2014) 
evidenciando que diversas espécies de formigas 
arborícolas formam o que foi batizado de mo-
saico de espécies dominantes. Nesses mosaicos, 
espécies dominantes, tais como a poneromorfa 
E. tuberculatum, mantêm o controle permanente 
sobre um amplo território (no caso, amplas exten-
sões de plantações) através de estratégias de nidifi -
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cação, de uso de recursos e de reprodução, próprias 
a cada espécie que compõe o mosaico (MAJER et 
al., 1994; HORA et al., 2005). A possibilidade de 
estabelecimento de mosaicos de territórios de es-
pécies dominantes pressupõe a ocorrência de re-
cursos alimentares previsíveis altamente energéti-
cos que motiva o forrageio contínuo ao longo do 
ano e a perenização da nidifi cação dessas formi-
gas (BLÜTHGEN; STORK 2007; RIBEIRO et al., 
2013). Além disso, o estabelecimento de mosai-
cos afeta a estrutura e riqueza da mirmecofauna 
encontrada na copa das árvores jovens ou velhas 
(MAJER et al., 1994; CAMPOS et al., 2006; CON-
CEIÇÃO et al., 2014).
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