
ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; p.                2014 
 

39 

 
 

DIVERSIDADE DE FORMIGAS ARBORÍCULAS (HYMENOPTERA: F ORMICIDAE) 
EM UMA ÁREA DE CERRADO NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, GOI ÁS 

 
Geisciele P. Silva, Karyne M. Alves, Ingrid S. Becker, Jeane R. Souza, Alan N. Costa* 

 
Laboratório Integrado de Zoologia, Ecologia e Botânica, Departamento de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 
 *alan_nilo@yahoo.com 

 
Recebido em: 01/09/2014 – Aprovado em: 19/09/2014 –  Publicado em: 24/09/2014  

 
As formigas constituem o grupo com maior número de espécies e diversidade 
ecológica entre os insetos sociais. Atualmente, são reconhecidas 12.500 espécies 
de formigas, mas estimativas sugerem que existam mais de 25 mil espécies 
dispersas por quase todos os ecossistemas terrestres. No Cerrado, a maior 
extensão de savana da América do Sul, as formigas são o grupo animal de maior 
importância em termos de biomassa, abundância e impacto ecológico. O fato de a 
vegetação desse bioma ser heterogênea ao longo da paisagem, variando entre 
ambientes abertos dominados por gramíneas até ambientes florestais, pode 
contribuir para riqueza de espécies de formigas no bioma. Contudo, a diversidade 
desses insetos ainda permanece pouco conhecida neste ecossistema, sendo 
necessários mais esforços para se inventariar o grupo. Assim, o nosso trabalho tem 
por objetivo determinar a diversidade de formigas arbóreas existentes na área da 
Fazendo Pé do Morro, uma área de cerrado com 90 ha de propriedade da 
Universidade Federal de Goiás, localizada no município de Catalão-GO. Para tanto, 
amostramos em maio e junho de 2014 a riqueza de formigas em quatro fisionomias 
vegetais, que constituem um gradiente de adensamento do estrato arbustivo-
arbóreo: cerrado ralo – cerrado típico – cerrado denso – cerradão. Na coleta de 
formigas o método utilizado foi a armadilha de queda (pitfall) iscada. Em cada 
fisionomia vegetal nós estabelecemos 3 transectos de 80 m de comprimento, com 5 
pontos de amostragem por transecto. Duas armadilhas de queda (coletor universal 
de 80 mL), contendo 40 mL de mistura de água, sabão e isca, foram armadas em 
uma árvore por ponto. Metade das armadilhas recebeu isca nitrogenada (urina) e a 
outra metade recebeu isca de carboidrato (mel). As armadilhas permaneceram nos 
pontos por 48 horas e as formigas capturadas serão montadas e identificadas entre 
julho e dezembro de 2014. A fazenda Pé do Morro apresenta vegetação bem 
conservada, e apesar de pequena em extensão, conta com outros fragmentos em 
seu entorno, que em conjunto compõem uma área com grande porcentagem de 
remanescentes naturais. Em função disso esperamos encontrar uma alta 
diversidade de formigas arbóreas na área, com uma abundância equitativa entre as 
espécies. A vegetação regula a condições microclimáticas que afetam a atividade 
das formigas, a disponibilidade de alimentos e de locais de nidificação, além de 
influenciar na competição interespecífica. Com isso, nossos resultados preliminares 
indicam que, na medida em que a vegetação arbustivo-arbórea torna-se mais densa, 
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ocorre uma variação da riqueza e a mudança na composição de espécies de 
formigas entre as fisionomias da área estudada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Fragmentação, levantamento, mirmecofauna, savana.  

 


