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INTRODUÇÃO 

A camuflagem pode ser definida como qualquer alteração morfológica ou padrão de coloração que os animais 
apresentem para se ocultar, prevenindo detecção e/ou reconhecimento, sendo uma das estratégias anti-predatórias 
mais utilizadas pelas presas (Stevens & Merilaita, 2011; Troscianko et al. 2016). Arthropoda é um grupo propício 

para o estudo das estratégias de camuflagem, já que tem grande ocorrência na natureza e apresentam prole numerosa, 
o que os deixa mais suscetíveis a mutações e variações de fenótipo (Godinho Jr, 2011). 

Os padrões e coloração do substrato no qual o animal se encontra têm um papel substancial na probabilidade 
de detecção pelo predador dependendo do tipo de camuflagem sendo utilizado pela presa (Vieira et al. 2017). Isso 
torna o substrato um dos fatores para a seleção positiva ou negativa das estratégias de camuflagem, influenciando a 
taxa de mortalidade dessas presas (Murali & Kodandaramaiah, 2018; Smith & Ruxton 2021). Nesse sentido, eventos 
que alteram as paisagens drasticamente, como as queimadas no Cerrado, acabam modificando de forma significativa 
a coloração do substrato que antes favorecia a camuflagem de diversos animais, afetando as chances de detecção 

por predadores visualmente orientados (Forsman et al. 2011). 
Embora os efeitos do pós-fogo sejam amplamente estudados para as espécies vegetais, quase não há estudos 

sobre seus efeitos na evolução da fauna (Pausas & Parr, 2018). Também se desconhece quais são os táxons de 
Arthropoda que apresentam variação fenotípica nesse ambiente em que há recorrentes alterações da coloração do 
substrato vertical. Além disso, não se sabe quais os tipos de camuflagem mais utilizados por esses grupos em áreas 
que sofreram ou não a queima. 

Deste modo, nosso estudo busca investigar (i) quais os táxons de artrópodes presentes em áreas que foram 

expostas ou não ao fogo; ii) em qual das condições de tronco (queimado ou não queimado) os artrópodes apresentam 
maiores contrastes para modelos de visão de aves predadoras. Também iremos analisar iii) quais os tipos de 
camuflagem mais utilizados pelos animais em cada área. Além disso, temos como objetivo testar iv) se a condição 
do substrato apresenta relação com o nível de disrupção dos artrópodes que os ocupam, assim como se v) o tamanho 
dos animais influencia no tipo de camuflagem selecionada. 

 
METODOLOGIA 

 
O estudo foi conduzido na Reserva Ecológica do Panga (19º11'40'' S e 48º19'06'' W. 05), localizada na região 

do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, que abriga diversas fitofisionomias do Cerrado (Vasconcelos & Araujo, 
2014). Neste local, houve a ocorrência de um incêndio natural no ano de 2017 e outro no segundo semestre de 2021, 
propiciando o ambiente ideal para o estudo. Realizamos 2 campanhas de coleta dos artrópodes, uma durante o verão 
(fevereiro de 2022) e uma durante o inverno (julho de 2021). As amostragens compreenderam aproximadamente 
84 horas de busca feitas por 4 observadores na campanha 1 e aproximadamente 56 horas de busca feitas por 3 
pessoas na campanha 2, totalizando 140 horas em campo. Essas amostragens consistiram em buscas ativas dos 

artrópodes em troncos de Qualea grandiflora de parcelas queimadas (Q) e não queimadas (NQ) do parque, fazendo 
a observação de cada tipo de tronco por 3 minutos. As coletas foram feitas de 0m a 3m de altura no tronco, havendo 
registro fotográfico do tronco onde cada animal foi coletado para posterior análise de coloração juntamente com 
anotações do tipo de estratégia, altura de ocupação, tipo de substrato ocupado e tamanho do animal. O estudo possui 
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autorização para coleta, que foi concedida pelo órgão fiscalizador competente e segue as normas da legislação 

brasileira (Número de solicitação SISBIO: 66836). 
Uma vez amostrados os artrópodes, foi usada uma câmera digital Nikon 9001 com lente macro de 105mm, 

além de filtro UV de 55mm com anel adaptador e filtro UV IR cut de 62mm para registro de coloração dos animais, 
sempre com um branco padrão para controle de diferença de luz e uma barra de escala. As comparações dos animais 
entre os dois substratos foram feitas através do programa Image J, havendo quantificação dos valores de JND (Just-
noticeable difference) cromático e acromático para testes de correspondência de fundo (Troscianko, 2016). O 
contraste cromático nos indica o quanto a coloração do artrópode é discrepante da cor do substrato no qual ele se 

encontra do ponto de vista de um predador. Já o contraste acromático nos indica a informação visual a longas 
distâncias, ou seja, o quão fácil é para um predador que está distante do ponto observado distinguir a presa do 
substrato em que ela se encontra. Nessa análise, valores de contraste cromático e acromático menores que 3 JNDs 
indicam que o predador não consegue ou tem dificuldade em distinguir a presa do substrato. A partir de 3 JNDs, 
quanto maior o valor do contraste mais fácil é para o predador distinguir o artrópode do fundo de escolha (Siddiqi, 
2004). A conversão da região das imagens para a visão das aves predadoras foi feita usando o modelo de visão 
limitado pelo ruído de fotorreceptor (Receptor noise limited model) (Stevens & Troscianko, 2017; Vorobyev & 

Osorio, 1998). Também realizamos análises de coloração disruptiva (GabRat), nas quais os valores variam de 0 a 
1, sendo que quanto mais próximo de 1, mais disruptivo é o animal.  

As identificações dos animais coletados foram realizadas com o auxílio de lupa, consultando chaves de 
identificação de livros didático-científicos, chaves interativas do software Lucid e guias de identificação. Cada táxon 
encontrado foi quantificado e identificado até o nível de família. Junto das identificações, separamos visualmente e 
registramos o número de morfoespécies diferentes presentes em cada uma das famílias. 

Para testar a diferença entre a correspondência de fundo dos animais (JND cromático e acromático) com os 
tipos de tronco em que foram encontrados, usamos modelos lineares mistos, em que temos os valores de JND como 

variáveis resposta, tipos de tronco como preditoras e a morfoespécies como fator aleatório (Zuur et al., 2009; Bates 
et al. 2015). Também foram utilizados modelos lineares mistos para testar se a heterogeneidade de substrato se 
relaciona com o nível de disrupção dos animais, bem como para testes da relação entre tamanho dos animais com o 
contraste e disrupção, em que tivemos como variáveis respostas o nível de disrupção e como preditoras o tipo de 
tronco e o tamanho dos animais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As duas campanhas resultaram em um total de 325 indivíduos de artrópodes coletados, 205 encontrados em 
troncos queimados e 120 em troncos não queimados. Desses, fizemos levantamento de 31 morfoespécies de 17 
famílias de insetos e 14 morfoespécies de 6 famílias de aranhas (Imagem 1). Quanto às estratégias de camuflagem 
usadas por esses animais, encontramos 4 estratégias nas áreas queimadas, sendo essas: correspondência de pano de 
fundo (CF), disrupção (DIS), mascaramento (MASC) e mimetismo (MIM). Na área não queimada, por outro lado, 
encontramos apenas 3 estratégias: correspondência de pano de fundo, mascaramento e disrupção (Gráfico 1). 
Analisando os artrópodes que apresentam cada uma das estratégias de camuflagem citadas quanto à média de 

tamanho, obtivemos que artrópodes CF tem 1.81cm, DIS 0.74cm, MASC 1.18 cm e MIM 1.42 cm de comprimento 
médio.  

 
Gráfico 1. Número de indivíduos coletados e suas respectivas estratégias de camuflagem na área queimada (A)  
e não queimada (B). 
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Imagem 1. Artrópodes camuflados encontrados em troncos não queimados (A-G) e queimados (H-L) de  
Q. grandiflora: A- Litugursa sp. (Litugursidae); B- Cicadellidae; C- Curculionidae; D- Selenopidae; E- Psychidae; 
F, G e H- Eustala sp. (Araneidae); I- Trechalea sp. (Trechaleidae); J- Eumiopteryx sp. (Thespidae); K- Salticidae;  

L- Noctuidae. 
 

O contraste acromático dos artrópodes encontrados foi maior nos troncos não queimados (11.01 ± 7.66 JNDs) 
do que em troncos queimados (8.36 ± 7.31 JNDs) (F=4.64, df=1, p<0.03) (Gráfico 2A). Artrópodes maiores 
possuem menores valores de contraste acromático (F=6.06, df=1, p =0.01). Já o contraste cromático, foi maior em 
troncos queimados (6.29 ± 3.15 JNDs) do que em troncos não queimados (4.08 ± 2.59) (F= 21. 49., df=1, p<0.01). 
No entanto, não encontramos efeito do tamanho dos artrópodes com o contraste cromático (F=1.67; df=1, p=0.19). 

 
 

 
 

Gráfico 2. Box plot indicando os valores de JND Acromático A) e Cromático B) de acordo com as condições do 
tronco que os artrópodes ocupavam. NQ – Troncos não queimados; Q- Troncos queimados. 
 

A) B) 
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Os níveis de disrupção dos artrópodes não são diferentes entre os tipos de tronco (F=0.14; df= 1, p=0.38) 

(Gráfico 3), com valores médios de GabRat em troncos queimados de 0.38 ± 0.16, e em troncos não queimados foi 
de 0.36 ± 0.13. Também não encontramos associação de níveis de disrupção com o tamanho (cm) dos animais 
(F=1.68, df=1, p= 0.20). 

 

. 
Gráfico 3. Box plot indicando os níveis de disrupção (GabRat) dos artrópodes em troncos não queimados (NQ) e 
queimados (Q). 

 
Nossos resultados mostram que nas áreas não queimadas houve maior uso do mascaramento em comparação 

à disrupção. Isso pode ser explicado pelo fato da estratégia do mascaramento ter alta especificidade, dependendo da 
presença de objetos naturais que sirvam como modelo (e.g., gravetos, folhas) para que ocorra a seleção dos animais. 

Também percebemos a partir disso que as áreas queimadas desfavorecem esse tipo de estratégia, já que os modelos 
acabam sendo destruídos pelo fogo. Também observamos que a correspondência de pano de fundo é a estratégia 
mais utilizada em ambas as áreas, o que condiz com a literatura, já que é uma das estratégias mais amplamente 
utilizadas na natureza (Stevens & Merilaita, 2011).   

Os animais com estratégia de correspondência de pano de fundo foram os com maior comprimento médio, o 
que nos indica que é a estratégia mais efetiva independente do tamanho do artrópode, mesmo apresentando alta 
especificidade com o substrato em que o animal se encontra. Já para animais com coloração disruptiva, encontramos 

o menor comprimento médio, sugerindo que essa estratégia de camuflagem é mais efetiva em animais menores. 
Essa é outra observação que também condiz com a literatura, já que o aumento do tamanho de presas disruptivas 
também eleva sua probabilidade de detecção e predação quando comparado a presas de coloração homogênea 
(Smith & Ruxton, 2021). 

Nossos dados também demonstram que os artrópodes coletados possuem contraste cromático maior para 
troncos queimados. Isso aponta que as queimadas ocorrentes no Cerrado podem tornar os artrópodes que se 
camuflam em troncos queimados mais suscetíveis a serem encontrados por seus predadores a curtas distâncias, já 

que sua cor é mais discrepante com o substrato em que se encontram. Já o contraste acromático é maior para troncos 
não queimados. Com isso, animais que se camuflam em troncos queimados são mais difíceis de serem encontrados 
a longas distâncias quando comparados com animais em troncos não queimados (Bhagavatula et al, 2009). Isso 
pode ser explicado pelo fato das queimadas favorecerem a abertura da vegetação no Cerrado, ou seja, artrópodes 
em troncos queimados não serem vistos de longe seria mais um fator adaptativo ao ambiente pós-fogo.  

Ainda analisando o contraste, o menor valor de contraste acromático em animais maiores mostra que eles são 
mais difíceis de serem distinguidos do substrato quando o predador os procura a longas distâncias e quanto mais 
próximo o predador mais fácil é essa distinção. Mas a ausência de correlação entre contraste cromático e tamanho 

indica que o tamanho dos artrópodes não influencia em sua distinção do substrato com base na coloração. Por fim, 
os resultados de GabRat (disrupção) não apresentam diferença, mostrando que a disrupção é igualmente favorecida 
por ambos os substratos. Isso contraria nossa hipótese inicial, mostrando que a condição de tronco não 
necessariamente favorece o nível de disrupção dos animais. 

CONCLUSÕES 

Pudemos constatar que a estratégia mais efetiva em termos de tipo de substrato e tamanho dos animais é a 
correspondência de pano de fundo, que o mascaramento é mais restrito pela dependência de modelos no ambiente 
para sua seleção e que a disrupção é possivelmente limitada pelo tamanho dos artrópodes, embora seja favorecida 
por ambos os substratos pela análise do GabRat. Nossos resultados também mostram que artrópodes em troncos 
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queimados apresentam maiores contrastes cromáticos, estando mais suscetíveis a serem encontrados por predadores 

a curtas distâncias, mas eles, juntamente com animais de maior comprimento, têm menores contrastes acromáticos, 
sugerindo que estes são mais difíceis de serem distinguidos do substrato a longas distâncias, uma possível adaptação 
a vegetação aberta do ambiente pós-fogo. Isso mostra como as queimadas do Cerrado formam uma pressão seletiva 
de tal magnitude que força uma variedade de táxons da fauna a sofrerem diversas modificações para que sua 
sobrevivência seja garantida no ambiente pós-fogo. 
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