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Resumo 69

Incêndios recorrentes na Amazônia: conversão da floresta causa mudanças
paralelas na comunidade de formigas
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Mudanças climáticas e no uso da terra aumentam a inflamabilidade de florestas tropicais
úmidas,  podendo  convertê-las  abruptamente  em  savanas  derivadas  –  florestas
degradadas dominadas por gramíneas e árvores espaçadas. Entretanto, pouco se sabe
sobre até que ponto a fauna associada a estas florestas sofre um processo de conversão
paralelo. Nós testamos esta hipótese utilizando formigas, um grupo bioindicador que é
extremamente diverso e abundante em florestas tropicais. Nós esperamos um decréscimo
na abundância e diversidade das espécies típicas de floresta nestas savanas derivadas,
juntamente com uma invasão e estabelecimento de grupos típicos de áreas abertas. Nós
amostramos as comunidades de formigas em uma floresta tropical úmida sempre verde,
localizada na região de transição entre a Amazônia e o Cerrado (13°04’S, 52°23’O). Nesta
área,  duas  parcelas  adjacentes  de  500  ×  1000  metros  foram  queimadas
experimentalmente  entre  2004  e  2010,  sendo  uma anualmente  (exceto  2008)  e  uma
trienalmente,  nos  anos  de  2004,  2007  e  2010.  Uma terceira  parcela  adjacente  e  de
mesmo tamanho não foi queimada, sendo utilizada como controle. Nós instalamos seis
transectos espaçados no mínimo 250 metros entre si em cada parcela. Cada transecto
era  composto  por  10  pontos  amostrais  espaçados  10  metros  entre  si,  e  cada  ponto
amostral  era  composto  por  um  pitfall subterrâneo,  um  epigéico  e  um  arbóreo.  As
queimadas causaram uma conversão da floresta em savana derivada, processo que foi
potencializado por duas secas severas no período dos experimentos. Houve mortalidade
substancial  de  árvores,  com  consequente  abertura  do  dossel  e  estabelecimento  de
gramíneas,  além de mudança na composição de espécies  vegetais.  Estas  mudanças
causaram efeitos em cascata paralelos na comunidade de formigas (Figura 1). Houve um
decréscimo  de  quase  50%  na  abundância  de  espécies  típicas  de  florestas,  e  o
estabelecimento de pelo menos seis espécies de áreas abertas, que não ocorreram no
controle  e  que  representaram  5.3%  da  abundância  total  de  formigas  das  parcelas
queimadas.  Estes impactos causaram uma mudança na composição de espécies das
áreas queimadas, devida principalmente à substituição de espécies. Nós não observamos
esta  conversão  da  mirmecofauna  em  um  estudo  prévio  na  mesma  região  em  que
amostramos formigas após um único incêndio, indicando que incêndios recorrentes são
necessários  para  desencadear  este  processo.  Esta  conversão  provavelmente  causa
mudanças  profundas  em  outras  comunidades  biológicas,  e  em  funções  e  serviços
ecossistêmicos, já que as formigas constituem um grupo dominante da fauna tropical, que
participa  de  diversas  interações  com  outros  organismos  e  que  desempenha  várias
funções  e  serviços  ecossistêmicos-chave.  Desta  forma,  dados  os  regimes  atuais  de
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intenso  uso  da  terra  e  de  eventos  climáticos  extremos  como  secas  intensas  e
prolongadas,  a  prevenção  de  incêndios  recorrentes  em  florestas  tropicais  deve  ser
prioritária para se evitar uma conversão ampla da biodiversidade das florestas tropicais.
(CAPES, CNPq)

Palavras-chave: Amazônia,  conversão  de  hábitat,  distúrbios  antrópicos,  florestas
tropicais, fogo.

Figura 1: Conversão de floresta úmida em savana derivada mediada pelo fogo no sul da
Amazônia, e efeitos em cascata sobre a comunidade de formigas. Após incêndio

recorrente e duas secas extremas, as áreas queimadas sofreram perdas acentuadas na
abundância de formigas típicas de florestas, e uma invasão por espécies típicas de áreas

abertas.
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