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RESUMO 

As formigas apresentam várias estratégias alimentares além de uma grande 
diversidade ecológica, o que não impede que muitas das espécies utilizem os 
mesmos recursos alimentares em um mesmo local. Assim, o objetivo do estudo foi 
investigar a competição interespecífica entre formigas. O experimento foi 
desenvolvido no Campus da Universidade Federal de Viçosa, no município de 
Viçosa, Minas Gerais em duas fitofisionomias diferentes: área de campo aberto e 
área florestal. Em cada área colocou-se 10 iscas constituídas de proteína animal, 
dispostas em dois transectos. Na área florestal observou-se maior número de 
espécies, quando comparado com campo aberto, o que pode ser explicado 
principalmente pela maior oferta de recursos nesse ambiente. O estabelecimento de 
comportamento competitivo entre as espécies analisadas não foi constatado, 
indicando que a competição entre os formicídeos pode ser atribuída ao acaso. Esse 
fato contradiz o efeito real da competição, de tal modo que a presença de uma dada 
espécie de formigas não influencia a coocorrência de outra espécie.  
PALAVRAS-CHAVE:  Competição por recurso, Formicidae, Mata Atlântica,  
 

 
CO-OCCURRENCE AMONG ANTS: COMPETITION OR RANDOM 

DISTRIBUTION? 
 

ABSTRACT 
The ants show many feeding strategies besides a wide ecological diversity, and this 
does not prevent that more than one species use the same feed resources on the 
same place. Thus, the purpose of the study was to investigate the interspecific 
competition among ants. The experiment was developed in the campus of the 
University Federal of Viçosa, in Viçosa, Minas Gerais in two different 
phytophysiognomies: open field area and forest area. In each area 10 baits, made of 
animal protein, were placed and disposed into two transects. In the forested area 
was observed a larger number of species in comparison with the open filed, which 
can be mainly explained by the greater offer of resources in this environment. The 
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establishment of the competitive behavior between the analyzed species was not 
observed, indicating that the competition between the ants can be randomly 
attributed. This fact contradicts the real effect of the competition in such a way that 
the presence of one species of ant does not influence the co-occurrence of another 
species. 
KEYWORDS: Competition for resource, Formicidae, Atlantic Forest,  
 

INTRODUÇÃO 
As formigas fazem parte da família Formicidae, sendo todas as espécies 

consideradas eussociais (WILSON, 1971; MENDONÇA et al., 2014). Apresentam 
várias táticas alimentares além de uma grande diversidade ecológica, o que não 
impede que muitas das espécies utilizem os mesmos recursos alimentares em um 
mesmo local. Por outro lado, se os recursos forem fatores que restringem o 
crescimento ou a produção de formas reprodutivas nas colônias, podem ocorrer 
situações necessárias e suficientes para a presença da competição (FOWLER et al., 
1988; BOSCARDIN, 2012). As populações de muitas espécies de formigas e a 
distribuição espacial de seus ninhos são frequentemente controladas pelos 
processos competitivos (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990).  

A competição pode ser dividida em dois tipos: competição por interferência, 
onde os indivíduos eliminam uns aos outros por ameaça, combate físico, ou uso de 
compostos químicos; e competição explorativa, onde os indivíduos usam recursos 
alimentares e, por conseguinte, privam os outros do uso, mas sem agressão direta. 
A magnitude entre as duas competições, intra e interespecífica, varia enormemente 
com o habitat e a posição da espécie na cadeia alimentar (HÖLLDOBLER & 

WILSON, 1990; GOTELLI, 2009). 
A competição é de grande interesse da ecologia tendo um potencial para 

determinar quais e quantas espécies podem coexistir em uma comunidade (BEGON 
et al., 2006), sendo considerado um processo fundamental moldando a estrutura e o 
funcionamento dos sistemas ecológicos em todos os níveis de organização 
(GROVER, 1997). Ainda, é considerada como uma das interações ecológicas mais 
importantes e ocupa um lugar central na teoria ecológica e evolutiva. 

As espécies que possuem a capacidade de explorar um mesmo tipo de 
recurso de maneiras diferentes apresentam maior probabilidade de coocorrência. 
Porém espécies semelhantes nas estratégias de uso dos recursos irão competir 
entre si e aquelas que forem competitivamente superiores excluirão as menos aptas 
a obter o recurso. Assim, a competição interespecífica pode determinar a 
distribuição e coocorrência das espécies em comunidades (DAYAN & SIMBERLOFF, 
2005).  

As formigas, como outros organismos, apresentam determinadas exigências 
nutricionais e o padrão alimentar desses insetos é constituído necessariamente por 
proteínas, carboidratos e lipídeos. As proteínas são adquiridas por meio de predação 
de outros insetos e de pequenos invertebrados, os carboidratos por sua vez, são 
adquiridos pela ingestão de açúcares e polissacarídeos derivados do néctar de 
plantas e excreção de outros insetos, já os lipídeos, pela ingestão de diferentes tipos 
de óleos e gorduras (FOWLER et al., 1991; PARRA, 1991). 

Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi investigar se a presença de uma 
determinada espécie de formiga influencia a coocorrência de outra em duas 
fitofisionomias diferentes, uma em campo aberto e outra de floresta no município de 
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Viçosa, Minas Gerais. Sabe-se que comunidade com uma alta diversidade, como a 
florestal, possui uma maior disponibilidade de recursos, assim espera-se que nesse 
ambiente a competição por recurso seja menor. Além disso, verificou-se se a 
distribuição das espécies de formigas é aleatória, sendo atribuída ao acaso, ou se 
há um processo real de competição entre elas.  

 
MATERIAL  E MÉTODOS 

Área de estudo 
O estudo foi conduzido em duas áreas situados no Campus da Universidade 

Federal de Viçosa, no município de Viçosa, Minas Gerais (20º45’S e 42º51’W), sob 
domínio do bioma Mata Atlântica (Figura 1). Foram denominadas duas áreas de 
estudo: campo aberto e floresta. A área de campo aberto é composta 
predominantemente por gramíneas rasteiras; enquanto que a de floresta tem 
predomínio de grandes árvores, por estar dentro de um fragmento florestal bem 
representativo dentro do campus.   

 

 
 

FIGURA 1.  Mapa mostrando a localização da área de estudo, no Campus da 
Universidade Federal de Viçosa, no município de Viçosa, Minas 
Gerais. Fonte: Google Earth. 

 
A formação florestal é caracterizada como Floresta Estacional Semidecidual 

Montana (VELOSO et al., 1991), sob influência do clima Cwb segundo classificação 
de Koppen (GOLFARI, 1975), apresentando verões chuvosos e invernos frios e 
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secos. A precipitação média anual é de 1.221 mm e a temperatura média é de 19°C 
(VIANELLO, 1991).  
 
Amostragem 

Foram estabelecidos dois transectos paralelos para cada área. Cada transecto 
continha cinco iscas equidistantes, cinco metros uma da outra, totalizando 20 metros 
de transectos. Os transectos estavam a cinco metros de distância um do outro. As 
iscas eram compostas por proteína animal (sardinha conservada em óleo vegetal 
comestível). A sardinha foi amassada juntamente com o óleo e colocada sobre um 
quadrado de cinco cm por cinco cm de material plástico. Assim, em cada área foram 
colocadas 10 iscas diretamente sobre o solo, onde permaneceram por duas horas. 
De 10 em 10 minutos usando cronômetro, foram coletadas as espécies presentes 
em todas as iscas e alocadas em potes de plástico etiquetados, contendo álcool 
70% GL (um para cada isca), e no mesmo momento, utilizando uma tabela pronta, 
foram registrados o comportamento de cada espécie. Duas categorias de 
comportamento foram observadas a cada 10 minutos, uma relacionada a defesa e 
outra a expulsão; defesa: quando a espécie que está na isca impede que outras 
espécies a dominem, evitando que o número de indivíduos da outra espécie exceda 
o seu; expulsão: quando uma espécie chegando à isca expulsa a que já estava 
presente. Posteriormente as espécies coletadas foram levadas para o Laboratório de 
Entomologia da Universidade Federal de Viçosa onde foram triadas e 
morfoespeciadas.  
 
Análises estatísticas 

Para verificar a ocorrência de competição interespecífica em cada área, foram 
utilizadas matrizes de presença-ausência, com os dados estruturados em modelos 
nulos. Cada linha da matriz representa uma espécie e cada coluna representa uma 
localidade. A entrada na matriz representa a presença (1) ou ausência (0) da 
espécie na localidade. As análises foram realizadas utilizando o programa EcoSim 
7.72 (GOTELLI & ENTSMINGER, 2001). Assim, testou-se aleatoriamente os padrões 
de coocorrência das espécies através de uma matriz de presença-ausência, 
categorizada pelo modelo nulo. Através da matriz original foi criado um número 
especificado de matrizes aleatórias (5.000 vezes). Cada matriz aleatorizada gera um 
índice de coocorrência, e após várias interações foi produzida uma distribuição de 
frequência dos índices. O índice observado, calculado a partir da matriz original, foi 
então comparado com esta distribuição de frequência, em que o cálculo da 
probabilidade do índice original é pertencente a esta distribuição. O índice utilizado é 
o C-Score, é a média dos índices de todos os possíveis pares de espécies, sendo 
um índice de correlação negativa para as espécies em coocorrência e, desta forma, 
em uma comunidade competitiva estruturada do C-Score deve ser significativamente 
maior do que o esperado por acaso (RIBAS & SCHOEREDER, 2002). 
 

 
RESULTADOS  E DISCUSSÃO 

Foram encontradas 15 morfoespécies de formigas, sendo seis na área de 
campo aberto e nove na área florestal. As espécies de formigas presentes na área 
aberta foram: Wasmannia sp., Pheidole sp. 1, Pheidole sp. 4, Brachymyrmex sp., 
Solenopsis sp. 2, Solenopsis sp. 3. Enquanto que na área florestal foram Solenopis 
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sp. 3, Pheidole sp. 1, Pheidole sp. 2, Pheidole sp. 3, Atta sp., Camponotus sp., 
Solenopsis sp. 1, Solenopsis sp. 2, Wasmannia sp. A elevada riqueza observada na 
área florestal em comparação com o campo aberto pode ser explicada pela 
diferença na complexidade vegetal entre os ambientes, tendo em vista que 
ambientes mais preservados são mais heterogêneos, fornecendo maior oferta de 
recursos, em função da estratificação vertical, que amplia a oferta de nichos mais 
diversificados, fazendo com que haja menor  competição por recursos favorecendo 
assim a coocorrência entre as espécies (BARBOSA & FERNANDES, 2003; GOMES 
et al., 2010a; GOMES et al., 2010b; SOARES et al., 2010; MACEDO et al., 2011, 
NEVES et al., 2010; KLIMES et al., 2012; NEVES et al., 2013; TRAVASSOS-DE-
BRITO & ROCHA, 2013). Nesse sentido, estudos indicam que locais onde as 
árvores são maiores podem proporcionar maior diversidade de formigas (CLAY et 
al., 2010; POWELL et al., 2011; KLIMES et al., 2012). Ao contrário do que acontece 
em ambientes heterogêneos, os ambientes de campo aberto são considerados 
habitats muito homogêneos, onde o número de espécies é baixo e existe forte 
dominância dentre elas (MAJER & DELABIE, 1994). 

Quanto às espécies amostradas a Wasmannia sp., Pheidole sp., Solenopsis 
sp., foram comuns em ambas as áreas, sendo as espécies de Pheidole spp. as mais 
representativas (Tabela 1). O gênero Pheidole é o mais rico em diversidade de 
espécies dentro da família Formicidae (WILSON, 2005), e predomina em vários 
ecossistemas terrestres, já que as espécies que compõe este gênero tendem a 
tolerar às condições físicas do ambiente (ANDERSEN, 1991). No entanto, 
Brachymyrmex sp. foi exclusiva de área de campo aberto, enquanto que Atta sp. e 
Camponotus sp. foram exclusivas do ambiente florestal. Das 15 espécies 
constatadas, o gênero mais rico foi Pheidole com quatro espécies, acompanhada de 
Solenopsis, com três espécies.  MIRANDA et al. (2013), ao observarem as 
assembleias de formigas em ambiente de floresta e bosque encontraram que ambos 
os gêneros também foram os mais ricos. Diversos estudos encontraram que a 
subfamília Myrmicinae, a qual pertecem Pheidole e Solenopsis, possui número maior 
de táxons (DÁTTILO et al., 2011; ALVES, 2011; FERREIRA, 2013; SUGUITURU et 
al., 2013). Tal riqueza pode ser justificada pela amplitude de ecossistema brasileiro 
que a subfamília domina, uma vez que possuem extensa diversificação de hábitos 
alimentares e de nidificação (HOLLDOBLER & WILSON, 1990; MARTINS et al., 
2011). Analisou-se que em ambas as áreas houve uma maior coocorrência nas 
iscas entre as espécies Wasmannia sp. e Pheidole sp. e registrou-se que em ambas 
as áreas, Pheidole foi a primeira a chegar às iscas.  

A figura 2 representa as distribuições das frequências das matrizes aleatórias. 
A média do índice observado, calculado a partir da matriz original, foi então, 
comparada com esta distribuição de frequência, e está representada pela seta na 
figura 1. O índice observado foi 2,6 para área de campo aberto e 1,75 para a área 
florestal. 
 



 
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.11 n.21; p.                   2015 

 
 

 
2152 

 

FIGURA 2. Histograma de distribuição de frequência das matrizes aleatórias. 
A seta representa média do índice observado. (A) Representa a 
área de campo aberto e (B) representa área florestal. 

 
Comparando-se os índices de C-Score entre os dois ambientes, a área de 

campo aberto apresentou um índice maior (2,6), em relação à área florestal (1,75). O 
índice de C-Score é inversamente proporcional a coocorrência, dessa forma, na área 
de campo aberto a coocorrência entre as espécies foi menor quando comparado 
com a área florestal. A média dos índices observados da coocorrência das espécies, 
em ambos os ambientes, encontrou-se dentro dos limites de 95% das distribuições 
de frequência das matrizes aleatorizadas, ou seja, não sendo significante. Portanto, 
a competição entre as espécies é atribuída ao acaso, indo contra um efeito real de 
competição. De tal modo, a presença de uma dada espécie de formigas não 
influencia a coocorrência de outra espécie. 

 Entretanto, a ausência de influência da coocorrência entre as espécies pode 
ter sido influenciada devido ao comportamento generalista no que se refere à 
forrageamento alimentar de alguns gêneros encontrados (LACH et al., 2010) como 
Camponotus, Solenopsis e Pheidole, responsáveis por grande parte da riqueza de 
espécies nesse estudo, assim como observado por TSCHINKEL (1988) e 
SHATTUCK & BARNNET (2001).  FERNANDES et al. (2003) ao estudarem a 
competição por alimentos entre Componotus rufipes e Solenopsis invicta, também 
não observaram comportamento de competição. 

Estudos têm apontado que a competição é um fator difícil de ser testado por 
meio de observações de campo, e ainda, se duas espécies não coocorrerem, esse 
fato não representa uma evidência para a competição entre elas e vice e versa 
(RIBAS & SCHOEREDER 2002). Então, uma maneira mais plausível para que a 
hipótese da competição seja testada, na forma que, talvez, evidências mais 
concretas sejam alcançadas seja por meio de experimentos laboratoriais.  

CONCLUSÃO 
No presente estudo foi possível constatar que a área florestal apresentou um 

maior número de espécies quando comparada à área de campo aberto. Observou-
se também que não ocorreu um comportamento competitivo entre as espécies 
analisadas, apontando desta forma que, a competição entre essas é atribuída ao 
acaso, indo contra o efeito real de competição. De tal modo, a presença de uma 
dada espécie de formigas não influencia a coocorrência de outra. 
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