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Resumo

O impacto ambiental gerado por atividades 
antrópicas, como a mineração, leva à perda 
da biodiversidade local, desestruturação das 
comunidades biológicas e alterações na estrutura 
e processos do solo, reduzindo a integridade dos 
ecossistemas. Uma maneira efi ciente de medir 
e monitorar mudanças ambientais é através de 
bioindicadores como as formigas, as quais têm 
sido amplamente utilizadas como bioindicadoras 
de impacto e de reabilitação. Dentre as formigas, 
as poneromorfas têm se destacado no Brasil como 
um agrupamento frequentemente documentado 
como bioindicador de diversos tipos de impactos 
antrópicos. Diante disso, neste capítulo, analisamos o 
uso de poneromorfas como indicadoras de impacto 
pela mineração e de reabilitação após mineração, 
além de verifi car o papel de poneromorfas na 
função ecológica de remoção de sementes destas 
áreas. Nós coletamos 16 espécies de poneromorfas 
epigeicas, entre essas, cinco foram removedoras de 
sementes. Nenhuma dessas espécies foi coletada nas 

áreas em mineração. Nós encontramos uma maior 
riqueza de poneromorfas epigeicas e removedoras 
de sementes nas áreas não perturbadas do que 
nas áreas em reabilitação. Essa diferença entre as 
áreas não perturbadas e agudas em reabilitação 
também foi detectada na composição de espécies 
epigeicas. Assim, as formigas poneromorfas 
epigeicas e removedoras de sementes são altamente 
afetadas pelo impacto causado pela mineração, 
comprometendo o equilíbrio ecológico e o bom 
funcionamento desses ambientes, uma vez que as 
mesmas ocupam diferentes níveis trófi cos que vão 
desde oportunistas e generalistas a especialistas. 
Além disso, as diferentes técnicas de reabilitação 
não foram sufi cientes para recuperar a riqueza e a 
composição originais de poneromorfas, mostrando 
que a reabilitação com espécies exóticas de capim 
cria um ambiente diferente daquele com vegetação 
nativa. As formigas poneromorfas epigeicas e 
removedoras de sementes se mostram como uma 
importante ferramenta na bioindicação.
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Introdução

Atualmente as paisagens tropicais são ca-
racterizadas por mosaicos de habitats naturais 
como consequência das atividades antrópicas, 
com intensa exploração dos recursos naturais que 
causam mudanças drásticas na paisagem (PER-
FECTO; VANDERMEER, 2008). O impacto am-
biental gerado por tais atividades leva à perda da 
biodiversidade local, desestruturação das comuni-
dades biológicas e alterações na estrutura e pro-
cessos do solo, reduzindo a integridade dos ecos-
sistemas (MADEIRA, 2009; GARDNER 2010). A 
magnitude das ameaças aos ambientes naturais 
tem chamado a atenção da comunidade científi ca 
ao desafi o de desenvolver habilidades para medir 
e monitorar o nível desses impactos ambientais 
(WILSON, 2000; ALONSO, 2010).

A medida e o monitoramento de mudanças 
ambientais, os quais são difíceis de avaliar direta-
mente, podem ser feitos com o uso de bioindica-
dores (MCGEOCH, 1998). Esses organismos são 
capazes de fornecer um diagnóstico rápido e efi caz 
sobre as condições do ambiente, com a vantagem de 
apresentarem baixo custo fi nanceiro para essa tarefa 

Abstract

Poneromorphs ants as bioindicators 
of mining and rehabilitation aft er mining - 
Environmental impacts caused by anthropic 
activities, such as mining, can lead to biodiversity 
loss, disruption of biological communities, 
alterations in soil structure and reductions in the 
ecosystem`s integrity. An effi  cient way to measure 
and monitor environmental change is through 
bioindicators such as ants, which have been widely 
used as bioindicators of mining impacts and 
rehabilitation. Among ants, the poneromorphs 
have been highlighted in Brazil as a group that is 
frequently considered as a bioindicator of several 
anthropic impacts. In this chapter, we analyse the 
use of poneromorphs as bioindicators of mining 
impact and minesite rehabilitation, and verify the 
role of poneromorphs in the  ecological function 
of seed removal in these areas. We collected 16 
epigaeic poneromorph species and, among them, 
fi ve species were seed-removing types. None 

of these species were collected in mining areas. 
We found higher epigaeic and seed-removing 
poneromorph richness in undisturbed areas than 
in rehabilitation ones. We also detected such 
diff erences between undisturbed and rehabilitated 
areas in the composition of epigaeic species. Th us, 
the epigaeic and seed-removing poneromorph ants 
are highly aff ected by mining impact, and, since 
they occupy diff erent trophic levels that range from 
opportunist and generalist to specialist, contribute 
to the ecological balance and good functioning 
of these environments. Furthermore, the various 
rehabilitation techniques that we investigated 
were not suffi  cient for recovering the original 
poneromorph richness and composition, which 
indicates that rehabilitation with exotic grasses 
creates an environment diff erent from the original, 
native one. It is concluded that epigaeic and seed-
removing poneromorph ants are an important tool 
in bioindication.

(NIEMI; MC DONALD, 2004; GARDNER, 2010). 
Sendo assim, os bioindicadores são capazes de for-
necer informações objetivas e signifi cativamente 
importantes para estratégias de conservação.

Invertebrados são amplamente utilizados 
como bioindicadores por possuírem alta abun-
dância e diversidade, importância ecológica, sen-
sibilidade a variações ambientais e facilidade de 
amostragem (MCGEOCH, 1998; ANDERSEN 
et al., 2004; GARDNER, 2010). Somada a tais ca-
racterísticas, as formigas ainda apresentam ampla 
distribuição geográfi ca e são taxonômica e eco-
logicamente bem conhecidas (PHILPOTT et al., 
2010; RIBAS et al., 2012a). Além disso, as formigas 
desempenham importantes papéis ecológicos em 
todos os ecossistemas terrestres, tais como: cicla-
gem de nutrientes (SOUSA-SOUTO et al., 2007), 
aeração do solo (GABET et al., 2003), predação 
(PHILPOTT; ARMBRECHT, 2006), controle bio-
lógico (SILVA; PERFECTO, 2013) e dispersão de 
sementes (LEAL et al., 2014).

Por essas razões, as formigas são um grupo 
proeminentemente usado como uma poderosa 
ferramenta em estudos sobre impactos ambien-
tais (HOFFMAN, 2010; RIBAS et al., 2012a). Esses 
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estudos incluem distúrbios por fogo (PARR et al., 
2007), agricultura (DOSSANTOS; PERFECTO, 
2011), fragmentação (PAOLUCCI et al., 2012), 
pastagem (VASCONCELOS, 1999), mineração 
(HOLEC et al., 2006), recuperação após minera-
ção (MAJER, 2007), dentre outros (RIBAS et al., 
2012a).

Dentre essas atividades antrópicas, prova-
velmente a mineração é uma das mais impactan-
tes, pois muda completamente a paisagem resul-
tando em uma drástica alteração do solo e da biota 
associada (HOLEC; FROUZ, 2005). Hoje, o Brasil 
é um dos maiores produtores e exportadores de 
minério de ferro do mundo, e a Companhia Vale 
do Rio Doce é a maior responsável por essa pro-
dução e uma das maiores empresas de mineração 
mundial (IBRAM, 2011). Com isso, a atividade de 
mineração tem signifi cativa contribuição na eco-
nomia brasileira criando um cenário de dicotomia 
entre o desenvolvimento econômico e a conserva-
ção da biodiversidade.

Com o crescimento da mineração no Brasil 
tornam-se cada vez mais necessários estudos que 
abordem a manutenção e a recuperação da bio-
diversidade e o funcionamento de ecossistemas 
ameaçados por essa atividade. Tais estudos devem 
conter uma perspectiva de conservação (biodi-
versidade) e sustentabilidade (funções ecológicas) 
para mensurar as possíveis perdas de espécies e 
também a efi cácia das reparações realizadas pela 
empresa. 

No Brasil, os trabalhos que utilizaram for-
migas como bioindicadoras em áreas de minera-
ção buscaram compreender os efeitos do impacto 
e como ocorre o processo de recuperação da co-
munidade de formigas em áreas de reabilitação 
(e.g. MAJER, 1992; MAJER, 1996; DIEHL et al., 
2004; PEREIRA et al., 2007; COSTA et al., 2010; 
PAIS; VARANDA, 2010; RIBAS et al., 2012b), além 
da resposta à presença de metais pesados (RIBAS 
et al., 2012c). Tais trabalhos mostraram um efei-
to negativo na riqueza de espécies de formigas e 
mudanças na composição frente ao impacto, bem 
como uma relação positiva entre o tempo de re-
abilitação e a riqueza de formigas (veja COSTA 
et al., 2010; PAIS; VARANDA, 2010; RIBAS et al., 
2012b). Esses trabalhos realizados no Brasil não 
avaliaram o impacto da mineração e os esforços de 
reabilitação pós-mineração sobre o funcionamen-
to do ecossistema, através de funções ecológicas 
desempenhadas pelas formigas, como por exem-
plo, a dispersão de sementes (mirmecocoria).

A Mirmecocoria pode ser negativamente 
afetada pela mineração que provoca mudanças 
na riqueza e composição de espécies de formigas 
removedoras de sementes (DOMINGUEZ-HAY-
DAR; ARMBRECHT, 2011; HENAO-GALLEGO 
et al., 2012). Isso é preocupante já que as formigas 
trazem benefícios para as plantas por evitar que 
as sementes sejam predadas por granívoros (AN-
DERSEN; MORRISON, 1998). Grant et al. (2007) 
mostraram que a presença de sementes no solo é 
essencial para a reabilitação de áreas pós-distúrbio. 
Assim, tais formigas podem funcionar como im-
portantes agentes no processo de reabilitação tor-
nando-o autossustentável por agir na distribuição 
e favorecer a germinação de novos indivíduos de 
espécies de plantas (LOMOV et al., 2009). 

Dentre as formigas, as poneromorfas têm 
se destacado no Brasil como um importante agru-
pamento removedor de sementes, por possuírem 
corpo grande e assim carregarem as sementes em 
distâncias maiores (ALMEIDA et al., 2013; LEAL 
et al., 2014). Além disso, as poneromorfas têm 
sido documentadas em outras associações mutu-
alísticas com as plantas, como com nectários ex-
trafl orais (PEREIRA et al., 2013). Porém, sua im-
portância ecológica vai além de interações com as 
plantas, pois as poneromorfas ocupam diferentes 
níveis trófi cos nos ecossistemas, como predado-
ras generalistas e onívoras (COGNI; OLIVEIRA, 
2004; BRANDÃO et al., 2011).

Outro destaque é para o fato de que as po-
neromorfas frequentemente têm sido documen-
tadas como bioindicadoras de diversos tipos de 
impactos antrópicos (RIBAS et al., 2012a). No Bra-
sil, impactos causados por pastagem (Anochetus 
e Odontomachus), Eucalyptus (Ectatomma, 
Hypoponera, Odontomachus e Pachycondyla) e 
fogo (Ectatomma e Odontomachus), bem como 
áreas não perturbadas (Anochetus, Gnamptogenys, 
Odontomachus e Pachycondyla) apresentam for-
migas poneromorfas como bioindicadoras (MA-
RINHO et al., 2002; RAMOS et al., 2003; DIAS et 
al., 2008; ENDRINGER et al., 2008; SCHMIDT; 
DIEHL, 2008; ILHA et al., 2009; BRAGA et al., 
2010).  No contexto da mineração e reabilitação 
de áreas pós-mineração, no Brasil, os gêneros 
Ectatomma, Hypoponera e Pachycondyla aparecem 
como bioindicadores (DIEHL et al., 2004; PEREI-
RA et al., 2007; RIBAS et al., 2012 b,c).

Assim, neste trabalho nós avaliamos o uso 
de poneromorfas como indicadoras de impacto 
pela mineração e de reabilitação após mineração, 
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além de verifi car o papel de poneromorfas na fun-
ção ecológica de remoção de sementes destas áreas. 
Para isso, nós avaliamos os seguintes parâmetros: 
(1) riqueza e composição de formigas poneromor-
fas; (2) riqueza e composição de poneromorfas 
removedoras de sementes; (3) poneromorfas ex-
clusivas de impacto pela mineração e de diferentes 
tempos de reabilitação após mineração.

Material e Métodos

Área de estudo

Nós realizamos as coletas nos meses de 
fevereiro e março de 2012 em três unidades da 
empresa Vale S.A.: Mina do Tamanduá (20°5'17'' 
S e 43°56'27'' W), Mina Capão Xavier (20°2'47'' S 
e 43°58'59'' W) e Mina da Mutuca (20°1'43'' S e 
43°57'10'' W) localizadas em Nova Lima, Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, 
Sudeste do Brasil. A altitude média dessas áreas é 
de 1400 m. O clima local apresenta invernos secos, 
de abril a setembro, e verões chuvosos, de outubro 
a março. 

Nas três unidades amostramos áreas não 
perturbadas (controle), em reabilitação no entorno 
da cava ou sobre pilha de estéril e com atividade de 
mineração (perturbadas). Tais áreas apresentam a 
ocorrência de campos ferruginosos compostos por 
formações abertas, como campos sujos, campos 
rupestres sobre canga e formações fl orestais, e es-
tão inseridos na transição entre os biomas Cerrado 
e Mata Atlântica (RIZZINI, 1997).

Amostramos quatro áreas não perturbadas 
em formações abertas (campo sujo) no entorno 
da cava, duas áreas em reabilitação sobre a rocha 
da cava pós-lavra, reabilitadas por capim gordura 
(Melinis minutifl ora P. Beauv.) e seis áreas com ati-
vidade de mineração nas unidades da Mina do Ta-
manduá e Mina Capão Xavier. Na Mina da Mutuca 
amostramos duas áreas não perturbadas em matas 
ciliares e cinco áreas em reabilitação sobre pilha 
de estéril com diferentes idades e tipos de reabi-
litação. Duas destas áreas de reabilitação são mais 
recentes, com dois e quatro anos, e são dominadas 
por capim gordura e feijão guandu (Cajanus cajan 
(L.) Millsp). As outras três áreas possuíam seis, oito 
e dez anos de reabilitação e eram dominadas por 
capim braquiária (Brachiaria decumbens Stapf), 
além de feijão guandu e outras plantas nativas que 
colonizaram o local naturalmente. Assim, no total, 
nós amostramos seis áreas não perturbadas, sete 

em reabilitação e seis com atividade de mineração.
 
Amostragem

Nós demarcamos 19 transectos, um em 
cada uma das áreas descritas anteriormente. 
Em cada transecto amostramos dez pontos com 
distância mínima de 20 m entre eles para ava-
liar as poneromorfas epigeicas. Em cada ponto 
instalamos armadilhas do tipo pitfall epigeico 
sem iscas a fim de amostrar este segmento da 
comunidade de formigas (BESTELMEYER et 
al., 2000). As 190 armadilhas permaneceram em 
campo por 48 horas.

Para a amostragem das formigas remove-
doras de sementes, em cinco pontos por transec-
to, 95 pontos no total, nós ofertamos 50 frutos 
artifi ciais ricos em lipídios (veja RAIMUNDO et 
al., 2004) protegidos da predação por vertebrados 
por uma gaiola metálica instalada com a altura 
de 1,5 cm. Os frutos artifi ciais continham uma 
parte fresca que representou o elaiossomo. Esta 
parte consistiu de gordura vegetal (75%), frutose 
(4,8%), sacarose (0,5%), glicose (4,7%), caseína 
(7%), carbonato de cálcio (3%) e maltodextrina 
(5%), e foi desenvolvida no Laboratório de Quí-
mica, Bioquímica e Análises de Alimentos (De-
partamento de Engenharia de Alimentos, Univer-
sidade Federal de Lavras, Brasil). Para representar 
as sementes nós utilizamos miçangas laranja de 
0,03 g e 2 mm de diâmetro. O fruto (miçanga + 
parte fresca) possuía um peso total de 0,2 g e 5,5 
mm de diâmetro. Estas características os classifi -
cam como frutos de tamanho pequeno e médio 
(PIZO; OLIVEIRA, 2001). Nós ofertamos os fru-
tos às 09:00h e checamos cada ponto em períodos 
de 15 minutos até as 16:00h. Em cada observação, 
nós coletamos as espécies de formigas atraídas 
que removiam os frutos a uma distância maior 
que 30 cm do local de oferta (CHRISTIANINI; 
OLIVEIRA, 2010).

Após as coletas nós fi zemos a identifi cação 
dos gêneros de formigas com o auxílio de chaves 
de identifi cação (BOLTON, 1994; PALACIO; FER-
NÁNDEZ, 2003) e as morfoespeciamos para cal-
cular a riqueza e composição de espécies presentes 
em cada armadilha. Essa identifi cação foi checada 
pelo especialista Rodrigo Feitosa, da Universidade 
Federal do Paraná. Exemplares de todas as mor-
foespécies foram depositados na coleção de refe-
rência do Laboratório de Ecologia de Formigas da 
Universidade Federal de Lavras – UFLA.
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Análise dos dados

Para identificar os efeitos do impacto da 
mineração na riqueza de poneromorfas epigei-
cas e removedoras nós construímos modelos 
lineares generalizados (GLM). Nós realizamos 
análises com a riqueza total de espécies epigei-
cas e com as removedoras separadamente. Nos 
modelos, a riqueza de formigas foi utilizada 
como variável resposta (y) e as áreas (não per-
turbadas, em reabilitação e em mineração) fo-
ram utilizadas como variáveis explicativas (x). 
Todas as variáveis foram analisadas na escala 
transecto (N = 19). Os modelos foram constru-
ídos com distribuição de erros Poisson adequa-
dos para dados de contagem. As análises de resí-
duos apontaram a distribuição de erros utilizada 
como a mais adequada. 

Para verifi carmos os padrões da compo-
sição de espécies de poneromorfas epigeicas nas 
áreas, nós plotamos um NMDS (non-metric mul-
tidimensional scaling) e, posteriormente, realiza-
mos análises de similaridade (ANOSIM) usando 
o índice de similaridade de Jaccard, adequado para 
matrizes de presença e ausência. Não foi possível 
realizarmos essa análise para as formigas ponero-
morfas removedoras de sementes, pois nas áreas 
em reabilitação coletamos tais formigas apenas em 
um ponto amostral.

As análises de dados foram feitas no soft wa-
re R 3.0.1 (R Development Core Team, 2013), sen-
do que a NMDS e a ANOSIM foram feitas com o 
auxílio do pacote vegan. Em nenhuma das análises 
nós utilizamos as áreas em mineração, pois nenhu-
ma poneromorfa foi coletada nessas áreas.

Adicionalmente, nós plotamos um diagra-
ma de Venn para observarmos o número de es-
pécies de poneromorfas epigeicas e removedoras 
exclusivas e compartilhadas entre as áreas.

Resultados
 
Nós encontramos 16 espécies de pone-

romorfas distribuídas entre sete gêneros (uma 
Anochetus, duas Ectatomma, duas Odontomachus, 
três Gnamptogenys, duas Pachycondyla, duas 
Neoponera e quatro Hypoponera) pertencentes a 
duas subfamílias (Ectatomminae e Ponerinae). 
Dentre as espécies coletadas apenas cinco são re-
movedoras de sementes (Tabela 28.I).

As espécies mais comuns das áreas não per-
turbadas e que foram coletadas exclusivamente 
nestas áreas são Ectatomma edentatum, Neoponera 
marginata e Odontomachus chelifer. Por sua vez, 
Neoponera verenae é comum em áreas de reabili-
tação e foi coletada exclusivamente nestas áreas. A 
espécie Gnamptogenys striatula é comum em am-
bos os ambientes. 

TABELA 28.I – Espécies de formigas poneromorfas em áreas não perturbadas e em reabilitação. 
Todas as espécies foram coletadas em unidades de mineração da companhia Vale S.A., em Nova 
Lima, MG, Brasil. *Espécies de formigas poneromorfas removedoras de sementes. 

Subfamílias Espécies Áreas não 
perturbadas

Áreas em 
reabilitação

Ectatomminae Ectatomma edentatum* (Roger, 1863) X

Ectatomma lugens
 (Emery, 1894) X

Gnamptogenys acuminata (Emery, 1896) X X
Gnamptogenys striatula* (Mayr, 1884) X X

Gnamptogenys sp.1 X
Ponerinae Anochetus neglectus (Emery, 1894) X

Hypoponera sp.1 X
Hypoponera sp.2 X
Hypoponera sp.3 X
Hypoponera sp.4 X

Odontomachus chelifer* (Latreille, 1802) X
Odontomachus meinerti (Forel, 1905) X

Neoponera verenae* (Forel, 1922) X
Neoponera marginata (Roger, 1861) X
Pachycondyla striata* (Smith, 1858) X

Pachycondyla harpax (Fabricius, 1804) X
Total 16
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Doze espécies, dentre elas três removedoras, 
são exclusivas das áreas não perturbadas. Quatro 
espécies, inclusive uma removedora, são exclusivas 
das áreas em reabilitação. Duas espécies, sendo que 
uma é removedora, são compartilhadas entre as áreas 
não perturbadas e as áreas em reabilitação. Nenhuma 
espécie de poneromorfa foi amostrada em áreas de 
mineração (Tabela 28.I, Figura 28.1).

Houve diferença na riqueza de espécies de Po-
neromorfas epigeicas (p = 0,0015; df = 11; χ2 = ; Figura 
28.2) e removedoras (p = 0,0002; df = 11; χ2 = ; Figura 
28.3) entre as áreas, sendo que a riqueza de espécies de 
ambas foi maior nas áreas não perturbadas do que nas 
áreas em reabilitação. A composição de espécies epi-
geicas das áreas não perturbadas é diferente das áreas 
em reabilitação (p = 0,0070; R = 0,7163; Figura 28.4).

FIGURA 28.1 – Diagrama de Venn com o número de espécies 
de formigas poneromorfas compartilhadas e exclusivas 
das áreas não perturbadas, em mineração e reabilitação em 
unidades de mineração da companhia Vale S.A., em Nova 
Lima, MG, Brasil

FIGURA 28.2 – Riqueza de espécies de formigas poneromorfas 
epigeicas em áreas não perturbadas e em reabilitação (p = 
0,0015). Barras representam o erro padrão. As espécies foram 
coletadas nas unidades de mineração da companhia Vale S.A., 
em Nova Lima, MG, Brasil

FIGURA 28.3 – Riqueza de espécies de formigas poneromorfas 
removedoras de sementes em áreas não perturbadas e em 
reabilitação (p = 0,0002). Barras representam o erro padrão. 
As espécies foram coletadas nas unidades de mineração da 
companhia Vale S.A., em Nova Lima, MG, Brasil

FIGURA 28.4 – Non-metric multidimensional scaling 
(NMDS), com o uso do índice de Jaccard, utilizando a presen-
ça/ausência de espécies de formigas poneromorfas epigeicas 
em áreas não perturbadas e em reabilitação. Todas as espécies 
foram coletadas nas unidades de mineração da companhia 
Vale S.A., em Nova Lima, MG, Brasil
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Discussão

As formigas poneromorfas epigeicas e remo-
vedoras de sementes são altamente afetadas, nos 
parâmetros de riqueza e composição, pelo impac-
to causado pela mineração. Isso gera assembleias 
distintas em cada área, com maior riqueza de es-
pécies nas áreas não perturbadas do que nas áreas 
em reabilitação e com efeito ainda maior nas áreas 
mineradas, aonde não foram coletadas espécies de 
poneromorfas. Isso ocorre provavelmente pelo fato 
de as áreas não perturbadas apresentarem maior 
quantidade e qualidade de recursos e melhores 
condições para a distribuição das formigas.

Tais diferenças ocorreram porque a mine-
ração é a forma mais intensa de impacto antrópi-
co, com a retirada total da vegetação e camadas de 
solo para a extração do minério (HOLEC; FROUZ, 
2005). Assim, nessas áreas ocorre uma drástica mu-
dança no perfi l do solo, que se torna mais compac-
tado e sem matéria orgânica, com consequências 
negativas para as formigas (MAJER et al., 1984, 
2007; DIEHL et al., 2004). De acordo com os nossos 
resultados, essa mudança levou a perda total de po-
neromorfas nas áreas em mineração, signifi cando 
também perda total da função ecológica de remo-
ção de sementes desempenhada por essas formigas. 

As formigas poneromorfas são altamente as-
sociadas ao desenvolvimento de uma estrutura da 
vegetação adequada, por esta mesma representar 
diversifi cação de condições (ex.: luz e umidade) e 
recursos (ex.: alimento e locais para nidifi cação) im-
portantes para a manutenção das suas colônias (RI-
BAS et al., 2003; LEAL et al., 2012). Ao contrário dis-
so, áreas em mineração são desprovidas de vegeta-
ção oferecendo condições adversas a essas formigas 
e totalmente diferentes das áreas não perturbadas.

Já os ambientes não perturbados tendem a 
apresentar maior riqueza de formigas poneromor-
fas do que áreas em reabilitação e áreas mineradas 
devido à estrutura da vegetação que sustentam, re-
fl etindo no desenvolvimento de cobertura de dos-
sel, sub-bosque e camada de serapilheira. Essa es-
trutura da vegetação mais complexa fornece maior 
quantidade de microhabitats capazes de abrigar 
um número maior de espécies (RIBAS et al., 2003; 
CAMPOS et al., 2006; NEVES et al., 2012). Nossos 
resultados corroboram essas expectativas teóricas, 
pois a riqueza de espécies de formigas poneromor-
fas epigeicas e removedoras de sementes foi maior 
nas áreas não perturbadas do que nas áreas em mi-
neração e em reabilitação.

As variáveis ambientais presentes em áreas 
não perturbadas citadas anteriormente são con-
sideradas as mais importantes para as formigas 
poneromorfas porque podem representar habitats 
mais heterogêneos e melhores condições microcli-
máticas para elas (CAMPOS et al., 2007; COSTA et 
al., 2011). A presença de serapilheira, por exemplo, 
é um fator importante para poneromorfas epigei-
cas por ser o principal local de forrageamento des-
sas formigas, capaz de afetar a presença de algumas 
espécies (VASCONCELOS et al., 2000; QUEIROZ 
et al., 2013). Além disso, a serapilheira é uma va-
riável crucial para poneromorfas removedoras de 
sementes, pois representa um estoque de sementes 
(DIAS et al., 2012).

Podemos também perceber o alto grau do 
impacto causado pela mineração através da dife-
rença de riqueza de formigas poneromorfas epi-
geicas entre áreas não perturbadas e em reabilita-
ção, que foi mais de três vezes maior em áreas não 
perturbadas, mostrando que 10 anos de reabilita-
ção (nossa área com maior idade) e as diferentes 
técnicas de reabilitação não foram sufi cientes para 
recuperar a riqueza de poneromorfas original. A 
reabilitação com espécies exóticas de capim cria 
um ambiente diferente daquele com vegetação 
nativa, além de atrasar o processo de reabilitação 
e de colonização de plantas e de formigas pone-
romorfas (WALKER; DEL MORAL, 2003; RIBAS 
et al., 2012b). Assim, esse tipo de reabilitação gera 
um ambiente simplifi cado com baixa quantidade 
de matéria orgânica, difi cultando a recolonização 
da fl ora e fauna nativa (RIZALI et al., 2013).

Tal reabilitação também não foi efi ciente 
para permitir a recolonização de poneromorfas 
removedoras de sementes especialistas de habi-
tats preservados como Odontomachus chelifer e 
Pachycondyla striata (SCHMIDT et al., 2013), as 
quais também são consideradas boas removedoras 
de sementes (CHRISTIANINI; OLIVEIRA, 2010), 
e que foram coletadas neste trabalho exclusiva-
mente em áreas não perturbadas. Essas formigas 
são consideradas boas removedoras de sementes 
por carregarem as sementes individualmente e 
por longas distâncias, o que favoreceria o estabe-
lecimento de diferentes espécies de plantas con-
tribuindo para o processo autossustentável de re-
abilitação. Coletamos apenas duas espécies de po-
neromorfas removedoras de sementes, Neoponera 
verenae e Gnamptogenys striatula, em áreas de 
reabilitação sendo que apenas a segunda espécie 
foi também coletada em áreas não perturbadas, 
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indicando que a função ecológica de remoção de 
sementes não está sendo recuperada.

Nós também encontramos diferença na 
composição de poneromorfas epigeicas entre as 
áreas. Isso mostra que as áreas em reabilitação e não 
perturbadas sustentam assembleias de poneromor-
fas epigeicas altamente dissimilares (R = 0,7163) em 
relação às espécies que as compõem. Isso pode ser 
embasado nas doze espécies de poneromorfas epi-
geicas exclusivas de áreas não perturbadas, e nas 
quatro espécies exclusivas de áreas em reabilitação, 
com somente duas espécies em comum entre as 
áreas. Essa diferença na composição pode estar rela-
cionada às diferenças estruturais entre as áreas, com 
distintos substratos e complexidade da vegetação. 

Somado a isso, as áreas não perturbadas 
apresentam assembleia de poneromorfas epigeicas 
mais complexa com diferentes níveis trófi cos, com 
a presença de espécies oportunistas e preferen-
cialmente predadoras generalistas de serapilheira 
como as dos gêneros Anochetus, Odontomachus, 
Pachycondyla, Neoponera e Gnamptogenys (COG-
NI; OLIVEIRA, 2004; BRANDÃO et al., 2011). 
Dentre estas, exceto as pertencentes ao primeiro 
gênero, são espécies removedoras de sementes. 
Além disso, tais áreas possuem espécies especialis-
tas de ambientes preservados como as do gênero 
Odontomachus e Gnamptogenys, bem como es-
pécies onívoras e generalistas como as do gênero 
Ectatomma (CARVALHO et al., 2004; WEISER; 
KASPARI, 2006). Essa complexidade de níveis tró-
fi cos tem importância fundamental no equilíbrio 
ecológico do ambiente, pois mantém interações 
trófi cas e mecanismos funcionais para o bom fun-
cionamento do ambiente (CAUT et al., 2014). 

Entretanto, as áreas em reabilitação pos-
suem uma assembleia mais simplifi cada, conten-
do maior número de espécies generalistas e opor-
tunistas típicas de ambientes ainda perturbados 
como as do gênero Hypoponera e Pachycondyla 
(COSTA et al., 2010; LEAL et al., 2012) e menos 
espécies especialistas pertencentes por exemplo ao 
gênero Gnamptogenys. Hoff man; Andersen (2003) 
e Dominguez-Haydar; Armbrecht (2011) relata-
ram essa mesma diferença na complexidade de ní-
veis trófi cos entre comunidades de poneromorfas 
de áreas não perturbadas e áreas em reabilitação 
pós-mineração. Portanto nossos resultados corro-
boram evidências já existentes de que o impacto 
da mineração causa mudanças na composição e 
estrutura da assembleia de formigas poneromor-
fas epigeicas, mesmo em longo prazo, uma vez que 

áreas com 10 anos de reabilitação ainda apresen-
tam uma assembleia de poneromorfas alterada.

A partir dos nossos resultados, é possível 
observar como a atividade da mineração é capaz 
de afetar fortemente, e em longo prazo, as formigas 
poneromorfas epigeicas e removedoras de semen-
tes comprometendo o equilíbrio ecológico e o bom 
funcionamento dos ambientes sob essa atividade 
antrópica. A alteração nos parâmetros de riqueza 
e composição dessas formigas poneromorfas nos 
mostra, em curto prazo, que essa é uma excelente 
métrica para entendermos as respostas dos orga-
nismos frente à atividade de mineração, e efi caz 
na elaboração de estratégias de conservação. Além 
disso, mostra a importância da abordagem da fun-
ção ecológica de remoção de sementes como im-
portante ferramenta na bioindicação.

Em programas de monitoramento, onde o 
tempo e os recursos são limitados, focar em um 
agrupamento pode ajudar a gerar informações rá-
pidas e de qualidade. Nesse caso, a avaliação das 
formigas poneromorfas epigeicas juntamente com 
as removedoras de sementes com certeza trará in-
formações confi áveis e efi cientes em programas de 
monitoramento que precisem de respostas rápidas 
e em pequena escala e, com isso, facilitar a interação 
entre conservação e desenvolvimento econômico.
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