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Sinopse:  

Neste trabalho é avaliada a composição, riqueza e abundância das espécies de formigas 

da tribo Attini em três ambientes de floresta (igapó, declive e platô). Também é apresentado 

um estudo avaliativo da eficiência de uma armadilha de solo adaptada para atíneos.  

 

Palavras-chave: 1. Attini 2. Comunidade 3. Armadilha de solo 4. Amazônia Oriental 5. Métodos de 

coleta.   
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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na Estação Científica Ferreira Penna -  ECFPn, 

Caxiuanã, no município de Melgaço, Pará. A proposta do estudo foi avaliar os efeitos da 

topografia sobre a comunidade de formigas cultivadoras de fungo da tribo Attini em floresta 

de terra-firme (declive e platô) e floresta de igapó (igapó pantanoso de baixio). Além disso, 

foi testada a eficiência de captura de uma armadilha de solo adaptada para Attini. Os 

resultados mostraram que houve alterações significativas na composição de espécies nos três 

ambientes analisados. Entretanto, não houve diferença significativa na abundância de espécies 

de formigas entre o declive e o platô. Houve maior eficiência de captura de espécies e maior 

freqüência de indivíduos na armadilha de solo adaptada para Attini que a armadilha de solo 

tradicional. 
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ABSTRACT 

 

This paper was developed at Ferreira Penna Scientific Station – ECFPn, in Melgaço 

city, Pará. The study aim was to evaluate the effects of topography in growing fungus 

growing ant community of the Attini tribe in declive, plateau and igapó forests. In addition, it 

was examined the effectiveness of a pitfall trap which was suit to Attini ants. The results 

showed that there were significant changes in the species’ composition in three analyzed 

environment. Therefore, there were no significant differences in the ants’ species abundance 

between declive and plateau. To sum up, there was more effectiveness of catching ants and 

bigger individuals’ frequency in the pitfall traps than in the traditional ones.  
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1. Introdução 

 

Os invertebrados são um grupo dominante e bem sucedido nos ambientes terrestres. 

Em florestas da Amazônia, insetos apresentam maior biomassa e maior diversidade que os 

vertebrados (Fittkau & Klinge, 1973). Os insetos são componentes chave de diversos 

ecossistemas, exercendo importantes funções tanto na estrutura do solo quanto na reciclagem 

de nutrientes (Bucher, 1967; Brener, 1992; Brener & Silva, 1996; Verchot et al., 2003). Além 

disso, podem ser considerados importantes herbívoros, granívoros e predadores (Evans & 

Eberhard, 1970; Vasconcelos, 1988). Eles também contribuem para a manutenção da 

biodiversidade vegetal, pois enquanto muitos são responsáveis pela polinização, outros são 

agentes dispersores de sementes (Roubik, 1989; Leal & Oliveira, 1998). Também deve ser 

considerado que os insetos constituem o principal item alimentar de várias espécies de 

vertebrados. Segundo Majer & Recher (1988), os fatores acima justificam a necessidade de 

entender os padrões de abundância, distribuição e composição de espécies dessas 

comunidades. 

 

Dentre os insetos, as formigas constituem um grupo numericamente rico em espécies. 

Pelo fato desse grupo ocupar níveis tróficos superiores, muitas vezes em nichos 

especializados, a presença ou ausência de determinadas espécies de formigas pode afetar a 

fauna de invertebrados em geral, ou ainda a estrutura da vegetação (Majer, 1983; Hölldobler 

& Wilson, 1990; Vasconcelos, 1999; Alonso, 2000; Feldmann et al., 2000). Vários estudos 

indicam que há uma correlação entre a diversidade de formigas com outros elementos bióticos 

dos ecossistemas terrestres (Majer, 1984; Matos et al., 1994; Oliveira et al., 1995; Andersen, 

1997; Soares et al., 1998; Silva & Brandão, 1999). 
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Os Attini compreendem um grupo de formigas que está incluído entre as mais de 

10.000 espécies de Formicidae conhecidas (Bolton, 1995a; Bolton, 1995b). Myrmicinae, a 

maior subfamília de Formicidae, inclui a tribo Attini que apresenta 13 gêneros de formigas 

cultivadoras de fungo (Weber, 1982; Mayhé-Nunes, 1995b). Esse grupo utiliza partes 

vegetais, fezes, carcaças de insetos e matéria orgânica vegetal em decomposição para o 

cultivo de fungo simbiôntico do qual retira seu alimento (Mariconi, 1970; Della Lucia, 1993). 

Os Attini são predominantemente Neotropicais tendo sua distribuição latitudinal limite entre 

44º S e 40º N, não ocorrendo no Chile e em algumas ilhas das Antilhas (Weber, 1982). 

 

Estudos com ênfase em Attini geralmente tratam de espécies com importância 

econômica e são de baixa eficiência amostral (qualitativa). As coletas são diretas, sem uso de 

armadilhas, geralmente através da localização dos ninhos das espécies mais evidentes. 

Conseqüentemente, privilegiando alguns grupos de espécies de formigas cortadeiras (Araújo, 

1997; Pereira, 1999). Certamente, uma das principais dificuldades na coleta das espécies 

menos derivadas que Acromyrmex e Atta é a coloração críptica dos indivíduos e o 

comportamento de tanatose que apresentam quando perturbadas, o que dificulta a visualização 

e exige métodos especiais de coleta (Kempf, 1970). Além disso, por terem o hábito de cultivar 

fungo como forma de obter alimento, esse grupo é de difícil captura por armadilhas de solo 

com iscas, pois as armadilhas comumente utilizadas não são muito atrativas para os Attini 

(Romero & Jaffé, 1989; Meneguete et al., 1999; Fonseca & Diehl, 2004). Isto se deve ao fato 

dessas iscas não atenderem as necessidades nutricionais do fungo simbiôntico. 

 

Os trabalhos sobre a história natural dos Attini também são, em geral, concentrados 

em formigas cortadeiras (Acromyrmex e Atta) (Gonçalves, 1961; Mariconi, 1970; 

Vasconcelos, 1988; Mayhé-Nunes, 1991; Mendes et al., 1992; Della Lucia, 1993; Maciel et 
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al., 1995; Vasconcelos & Cherret, 1995; Forti & Barreto, 1997; Vasconcelos & Cherrett, 

1997; Moutinho, 1998; Vasconcelos, 1988; 1999; Verchot et al., 2003), pois são importantes 

pragas da produção vegetal. Os gêneros menos derivados da tribo Attini são pouco estudados 

(Wheeler, 1907, Weber, 1982; Mayhé-Nunes, 1995a; Oliveira et al., 1995; Mayhé-Nunes & 

Jaffé, 1998; Araújo, et al., 2002a ; Araújo et al., 2002b ; Solomon et al., 2004). Alguns 

gêneros como Trachymyrmex, Sericomyrmex e Mycocepurus foram observados cortando 

partes vivas de algumas plantas (Gonçalves, 1975; Pacheco & Berti-Filho, 1987), 

apresentando dessa forma, potencial para causar danos na agricultura. Entretanto, trabalho 

realizado por Oliveira et al. (1995b) mostraram que sementes de Hymenaea courbari 

(Caesalpiniaceae) limpas por Mycocepurus goeldi (Attini) têm menor incidência de ataque de 

fungos e assim maior taxa de germinação. Isto é, as formigas reduzem o ataque de fungos 

sobre os frutos maduros, facilitando a germinação das sementes. Além disso, trabalho 

realizado por Leal & Oliveira (1998) com Attini no cerrado constatou que estas formigas 

podem atuar como dispersoras secundárias das sementes dispersadas por vertebrados.  

 

Estudos com Attini menos derivados da tribo têm elucidado alguns processos da 

história evolutiva do grupo (Mueller et al., 1998; Adams et al., 2000; Green et al., 2002; 

Solomon et al., 2002; Currie et al., 2003; Mueller et al., 2004). Trabalhos realizados com 

crescimento de fungo simbiôntico de formigas do gênero Mycetarotes demonstraram ser um 

modelo ideal para estudo de co-evolução dos Attini basais e seus fungos cultivados (Sanchez-

Peña, 2005). Entretanto, a participação das formigas cultivadoras de fungo em processos 

ecológicos é pouco conhecida, principalmente, pela carência de trabalhos dos grupos basais e 

falta de um método adequado de coleta desses organismos. 
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Segundo Romero & Jaffé (1989), a utilização de várias técnicas de coleta para 

levantamento de formicifauna é a melhor alternativa para formulação de protocolos de coleta, 

tendo em vista a ampla plasticidade ecológica do grupo. As principais técnicas utilizadas para 

coleta de formigas em geral são: armadilhas de solo “pitfall traps”, “mini-Winkler sacks” e 

coleta direta.  As armadilhas de solo são amplamente utilizadas na coleta de formigas. Elas 

servem para avaliar dominância, biomassa, freqüência de flutuações, ocorrência diurna e 

noturna, ciclos de vida não só de formigas, mas de artrópodes em geral. Essas armadilhas, de 

acordo com o original de Barber (1931), consistiam de uma jarra de polietileno de um litro 

com uma tampa parafusada, com 350mL de um agente mortífero conservante, geralmente 

uma solução de ácido pícrico. Posteriormente, (Penny & Arias, 1982) usaram iscas nas 

armadilhas de solo.   

 

Após algum tempo, o método foi simplificado: a jarra de um litro foi substituída por 

um copo plástico de 300mL, neste copo pode conter, ou não, atrativos (sardinha, atum ou mel) 

suspensos por arames. Dentro deste copo é colocado um terço de seu volume com álcool ou 

água com detergente. Essa armadilha permanece enterrada no solo até a borda superior por 

um período de 24 a 48 horas.  

 

Essa mesma técnica pode ser usada para complementar a coleta com mini-Winkler, 

para capturar formigas grandes que normalmente não passam pela peneira do extrator do saco 

de Winkler, por exemplo, (Olson, 1991). O método de mini-winkler consiste na peneiração da 

serapilheira do chão da floresta. Após a sua peneiração, a serapilheira é transferida para os 

extratores de Winkler por um período de 24 a 48 horas. Neste método de coleta, os 

invertebrados caem em recipientes contendo um líquido conservante. Outro método de coleta 

de formigas comumente utilizado é a coleta manual, a qual consiste de uma coleta ativa, onde 
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o coletor pode utilizar aspiradores, guarda-chuvas entomológicos ou pinças. Este método é 

utilizado para complementar aos demais.  

 

Alteração na composição das espécies como resposta as mudanças da paisagem é de 

grande importância à conservação da biodiversidade (Metzger, 1999). Segundo Kinupp 

(2000) a altitude e a inclinação do terreno afetam a distribuição e abundância das espécies de 

Psychotria L. (Rubiaceae). Na Amazônia Central, Kahn (1987) observou que a distribuição de 

palmeiras está relacionada com drenagem do solo em função do relevo. Ferreira (2004) 

constatou que a regeneração das espécies vegetais em clareiras está relacionada com o 

gradiente topográfico. As clareiras localizadas em cotas mais baixas do relevo apresentam 

regeneração mais lenta quando comparadas às cotas mais altas, além de mudanças na 

composição há alteração na abundância e riqueza de espécies. Trabalhos realizados por 

Vasconcelos et al. (2003) ao norte de Manaus indicam que o relevo pode promover 

heterogeneidade na distribuição das espécies de formigas que nidificam no solo em 

decorrência de diferentes texturas do solo, estrutura da vegetação e uso da terra associada com 

a topografia. Desta forma, as mudanças da paisagem resultam em mudanças na composição e 

diversidade das comunidades.  

 

Alguns fatores determinantes da distribuição das espécies de formigas são bem 

conhecidos na região amazônica para diversos grupos de formigas. Carvalho (1998), 

estudando comunidade de formigas que nidificam em galhos caídos no chão da floresta, em 

remanescentes de mata primária ao norte de Manaus, verificou o aumento da densidade de 

formigas na borda da floresta. Fagundes (2003) obteve resultados significativos quanto ao 

padrão de distribuição de formigas da subfamília Ponerinae através de alguns fatores físicos 

da paisagem como porcentagem de argila e quantidade de serapilheira. Entretanto, as 



 6 

respostas da fauna de formigas Attini aos efeitos das mudanças na paisagem são pouco 

conhecidas na região Neotropical Então, a ampliação dos estudos dos demais gêneros de 

Attini é importante, não só para o conhecimento da biologia do grupo, mas também, para uma 

compreensão maior do sucesso ecológico dessas espécies. Paralelamente, essas análises 

poderão fornecer subsídios para a adequação das técnicas de coleta com ênfase em Attini. 

Enfim, é necessário conhecer as espécies de Attini que ocorrem na Amazônia para entender o 

padrão de distribuição geográfica desses organismos. Além de servir como ferramenta para a 

utilização potencial dos recursos naturais da Amazônia e encorajar pesquisas futuras sobre a 

sistemática, biologia, biogeografia deste grupo e prospecção e o uso adequado dos recursos 

naturais. 

 

Em Caxiuanã, onde está localizada a Estação Científica Ferreira Penna – ECFPn, no 

estado do Pará, devido à criação da Floresta Nacional de Caxiuanã, no início da década de 

sessenta, está representada uma das áreas mais bem conservadas da Amazônia (Lisboa, 1997).   

Os resultados do projeto RADAMBRASIL (1974 apud Lacruz, 1996) apontam Caxiuanã 

como uma das regiões mais ricas em ecossistemas da Amazônia brasileira, sendo desta forma 

uma importante área no estudo da biodiversidade. Segundo Wilson (1988), biodiversidade é o 

somatório do número de espécies, ecossistemas e diversidade genética.   

 

Através de levantamento da mirmecofauna realizado por (Overal et al., 1997 apud 

Lisboa (1997), na Estação Científica Ferreira Penna, em Caxiuanã, foi estimada uma riqueza 

de cerca de 150 espécies de formigas distribuídas em seis subfamílias. Neste trabalho os 

autores utilizaram diversos métodos de coletas. Porém, esses dados são preliminares uma vez 

que estão baseados em apenas quatro coletas e em poucos ambientes da Estação Científica. Os 

autores registraram seis espécies de formigas cultivadoras de fungo, pertencentes à tribo 
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Attini, sendo três espécies de Atta (saúvas). Esses resultados sugerem uma sub-amostragem 

deste grupo, pois segundo Mayhé-Nunes & Jaffé (1998), a bacia Amazônica constitui o centro 

de origem em que os Attini apareceram depois da separação da América com a África. Por 

esta razão, esta região deve apresentar maior riqueza de espécies do grupo “Palaeoattini” e 

não do grupo mais derivado como foi constatado pelos autores. 
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2. Objetivos 

1) Determinar os efeitos da topografia sobre a abundância, riqueza e composição de 

espécies de formigas da tribo Attini. 

2) Avaliar a eficiência de captura de uma armadilha de solo adaptada para coleta de 

formigas da tribo Attini. 

 

2.1  Hipóteses: 

1) A variação topográfica entre platô, vertente e igapó pantanoso de baixio altera a 

abundância, riqueza e composição de espécies Attini. 

 

2) A armadilha de solo adaptada para Attini deverá ter maior eficiência de captura e 

freqüência de formigas cultivadoras de fungo quando comparado com métodos tradicionais. 

 

2.2  Predições:  

1) A zona de vertente e baixio da floresta deve causar uma diminuição na riqueza e/ 

ou abundância de Attini, e a composição de espécies deve ser alterada quando comparada ao 

platô. Este efeito deverá ser minimizado ou mesmo eliminado conforme a estabilidade do 

relevo no platô na floresta de terra firme. 

 

2) É esperado encontrar maior proporção de Attini nas coletas utilizando “pitfall” 

adaptado para Attini, obtendo maior número de espécies por armadilha e maior freqüência nas 

amostras. 
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3. Material e Métodos 

 

3.1 Área de estudo 

Este trabalho foi conduzido na Estação Científica Ferreira Penna (ECFPn), localizada 

no município de Melgaço, na região de Caxiuanã, Pará (01º42´S; 51º31´W) (Figura 1). 

Segundo RADAMBRASIL (1974 apud Lacruz, 1996), o relevo é plano a levemente 

ondulado. Os solos são do tipo Latossolo Amarelo variando entre arenoso e argiloso. A 

temperatura média anual é de 26ºC (Lisboa, 2002). De acordo com a classificação de Köppen, 

o clima da região é Am (clima tropical úmido) com maior precipitação pluviométrica durante 

alguns meses, sendo de outubro a dezembro os meses mais secos. A vegetação característica é 

floresta ombrófila densa de terras baixas. O sistema de drenagem de Caxiuanã é perpendicular 

às margens da baia de Caxiuanã que se formaram por sucessivas regressões marinhas e foram 

submersas pela elevação do nível do mar no Holoceno (Lisboa, 1997). Foram estudadas áreas 

de floresta ombrófila de terra firme (platô e vertente) e floresta inundável de igapó (igapó 

pantanoso de baixio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização geográfica da Estação Científica Ferreira Penna, Melgaço, Caxiuanã, Pará. 
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Caracterização da vegetação da Estação Científica Ferreira Penna - ECFPn  

 

Neste trabalho foi utilizada a classificação das tipologias florestais proposta por 

Almeida & Thales (2003);  

 

Floresta Ombrófila Densa de terra firme (FDTF) – mata de terra firme. Ocupa a 

maior parte da área da ECFPn. Apresenta elevada diversidade vegetal com aproximadamente 

180 espécies de árvores por hectare. Dossel situado entre 30 e 35 m de altura, denso e 

fechado. Está dividida em três sub-tipologias; 

a) Zona de baixio: pequenos canais com desnível de até 5 m. As principais 

características nesta zona são a umidade do solo e a grande abertura do dossel. Esta região 

permanece parcialmente inundada, principalmente durante o período de chuvas (janeiro a 

maio). Nesta região foi encontrado igapó pantanoso (sub-tipologia da área de floresta 

inundável de Igapó). Este foi o ambiente estudado na categoria baixio.    

b) Zona de vertente: é a região localizada entre platô e baixio. Apresenta condições 

intermediárias entre platô e baixio no que se refere à umidade do solo e abertura do dossel. 

c) Zona de platô: parte mais plana do terreno. São as áreas mais extensas podendo 

atingir dezenas de hectares. As suas principais características são dossel com pouca abertura e 

grande alteração na textura do solo variando entre argiloso até areno-argiloso. 

Floresta Inundável de igapó – mata de igapó. Estas florestas são inundadas por água 

escura e com solos saturados (encharcados). Apresentam menor riqueza de espécies de 

árvores quando comparadas com florestas de terra firme, alem disso o dossel atinge no 

máximo 25 m de altura permitindo a maior entrada de luz. 

Igapó pantanoso de baixio: neste ambiente o nível de água oscila durante todo ano 

por influência da maré e o solo permanece sempre encharcado.  
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3.2 Coleta de Formigas Attini 

 

3.2.1 Utilizando armadilha “Pitfall trap” adaptada por Sanhudo a partir do modelo 

proposto por Barber (1931). 

  

Para as coletas de formigas da tribo Attini foi adaptada uma armadilha do tipo “pitfall 

trap” Barber (1931). Essa armadilha consistiu em um copo plástico (frascos de exame 

laboratorial de 100mL) contendo 50 g de talco simples. Por se tratar de um mineral o talco 

simples ou industrial não é percebido pelas operárias e por isso não altera seu padrão 

comportamental. Como a função do talco é impedir a saída das formigas, elas permanecem 

confinadas no copo maior, pois as garras do tarso ficam impregnadas com o talco. Dessa 

maneira não há atrito entre a parede do copo com o pulvilo das garras do tarso. Então, os 

indivíduos ficam aprisionados vivos no interior da armadilha.   

 

Em seguida, dentro de cada armadilha foi colocado um copo plástico menor (50mL) 

suspenso até a borda superior do copo maior. No copo menor foi colocado um granulado 

atrativo para formigas cultivadoras de fungo. Esse granulado consistiu de farinha de casca de 

laranja (desidratada e moída), comumente utilizado na indústria de pesticidas.  

 

Finalmente, as armadilhas foram enterradas no solo até a borda superior do copo 

maior. Então, todas elas receberam uma cobertura com prato plástico para evitar que a água 

da chuva trasbordasse. (Figura 2 a,b e c). Após quarenta e oito horas, tempo utilizado por 

(Majer, 1997; Vasconcelos et al., 2003) as armadilhas foram recolhidas e as formigas 

transferidas para vidros individuais contendo álcool 95%. Estas coletas foram realizadas no 

período de março a maio de 2004 entre 9 e 14h.  
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(a) (b) (c) 

Figura 2. Armadilha do tipo “pitfall trap” adaptada para Attini. Seqüência de montagem (a,b,c). 

 

3.2.2 Avaliação da eficiência de coleta da armadilha adaptada para Attini.   

 

Para avaliar a eficiência de captura da armadilha de solo adaptada para coleta de 

Attini, foi realizado um experimento comparando um método de coleta de formigas 

comumente utilizado, o “pitfall” sem atrativo e contendo álcool 70%, e o método adaptado 

para as Attini, o “pitfall” com atrativo de farinha de casca de laranja e talco simples que 

substitui o álcool 70%. Foi estabelecida uma parcela de código de localização (zero: E) com 

setenta e duas armadilhas dispostas na forma de “grade” com uma área de 100m
2
, formada 

por 25 quadrados de 20X20 metros numa área de terra firme. Em cada ângulo dos quadrados 

foram instaladas duas armadilhas “pitfall”, uma adaptada para atíneos e a outra não; dispostas 

lado a lado, com um metro de distância uma da outra (Figura 3). Essas armadilhas foram 

armadas simultaneamente e permaneceram no solo por um período de 48 horas. Após esse 

período, as armadilhas foram recolhidas juntamente com os dados de coleta. Foram 

computadas somente as armadilhas que possuíam formigas da tribo Attini. Assim, os 

resultados foram comparados e estimados o número de espécies e abundância relativa de 

Attini por método de coleta. Nesta etapa do trabalho a armadilha foi considerada como 

unidade amostral.    
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                                                Armadilha com atrativo 

                                                          Armadilha sem atrativo 

   
 

Figura 3. Desenho experimental da parcela de código (zero-E) na ECFPn, com 
a disposição das armadilhas. Círculo marrom indica armadilha adaptada para 

Attini e círculo lilás indica armadilha tradicional. 
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3. 2. 3 Padrão de distribuição de formigas Attini 

 

Foram instaladas 36 armadilhas em cada área de estudo (doravante chamadas de 

parcelas). As armadilhas foram dispostas na forma de “grade”. Cada grade com uma área de 

100m
2
, formada por 25 quadrados de 20x20 metros. Em cada ângulo dos quadrados foi 

instalada uma armadilha “pitfall” adaptada para Attini, totalizando 36 armadilhas por parcela 

(Figura 4). Foram estabelecidas cinco parcelas em floresta de terra firme (platô), cinco, em 

floresta de terra firme (vertente) e cinco, em floresta de igapó (baixio) (Figura 5 e Tabela 1). 

Neste trabalho foi considerada como unidade amostral, a parcela composta por trinta e seis 

armadilhas. As parcelas foram dispostas afastada com pelo menos 1Km uma da outra.    

 

2
0

 m

N

S

W E

Quadrante A
Quadrante B

Quadrante C Quadrante D

    

 

                                                                       Armadilha de solo adaptada 
 

Figura 4. Desenho experimental de uma parcela na ECFPn com a disposição 
das armadilhas. Círculo marrom indica armadilha adaptada para Attini. 
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Tabela 1. Número de armadilhas e parcelas amostradas nas áreas de estudos na ECFPn. 
Ambientes Nº. de parcelas por 

áreas de estudos 

Nº. armadilhas por 

parcela 

Nº.de armadilhas por 

ambiente 

Floresta de terra firme 

(platô) 

 

5 36 180 

Floresta de terra firme 

(declive) 

 

5 36 180 

Floresta de igapó 

pantanoso de baixio 

(baixio) 

 

5 36 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   (a)                                                                           (b) 
 

Figura 5. Coleta de formigas Attini com utilização da armadilha adaptada em alguns 

ambientes da ECFPn; (a) ambiente de floresta de igapó pantanoso de baixio (baixio); (b) 
ambiente de floresta de terra-firme (platô). 

 

 

3.2.4 Coleta Direta (manual) 

 

A coleta com “pitfall” foi complementada por coleta direta (manual). Foram 

estabelecidos seis transectos paralelos de 100 m de extensão, distribuídos a vinte metros de 

distância um do outro, e a cada vinte metros foi colocada isca atrativa colorida. Estas iscas 

consistiam em uma fita biodegradável de marcação impregnada com uma solução de casca de 

laranja (Fowler et al., 1993). Após quatro horas, os transectos foram percorridos a pé a 
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procura dos resíduos rejeitados das iscas nas proximidades dos ninhos (Figura 6). Todos os 

ninhos de Attini foram registrados e marcados. As iscas distribuídas sempre em dias não 

chuvosos a partir das 8:30h. De cada ninho foram coletadas operárias para posterior 

identificação.  

 

 

Figura 6. Coleta direta de formigas Attini em área de 

floresta de igapó pantanoso de baixio (baixio) na ECFPn. 
 

 

3.2.5. Identificação das espécies 

 

Os gêneros foram identificados com auxílio de chave dicotômica de Mayhé-Nunes 

(1991). A identificação das espécies foi realizada por meio de comparação com a coleção de 

referência do INPA e por meio de monografias especializadas (Kempf, 1964; 1965; Mayhé- 

A. Nunes, 1995a,b; Lattke, 1997) e ainda pelo envio de exemplares para o Dr. Antônio 

Mayhé-Nunes (UFRRJ).  
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3.2.6 Análise dos dados 

 

A hipótese de que a topografia altera a abundância, riqueza e composição de espécies 

de Attini foi testada através dos padrões de riqueza, diversidade e composição de espécies nos 

ambientes coletados. A estimativa do número de espécies de formigas Attini nos ambientes 

estudados foi avaliada através do estimador Jackknife de primeira ordem. As curvas de 

rarefação de espécies foram calculadas com base nos dados de presença\ ausência e número 

de amostras usando o programa EstimateS 7.5 índice Sobs Mau Tau (Colwell et al., 2004; 

Colwell, 2005). Estas curvas permitem avaliar o número de parcelas e indivíduos necessários 

para atingir o maior número de espécies em cada ambiente estudado. 

 

A abundância relativa foi calculada com base na freqüência de ocorrência das espécies 

nas armadilhas. Desta maneira, os resultados não sofreram influência dos efeitos do tamanho 

das colônias e dos sistemas mais eficientes de algumas espécies no recrutamento das operárias 

(Romero & Jaffé, 1989; Leal & Lopes, 1992).  

 

Para descrever a estrutura da comunidade e evidenciar o padrão que estrutura a 

composição de espécies as parcelas foram ordenadas pelo uso do software “Nestedness 

temperature calculator program”. Este software foi desenvolvido por Atmar & Patterson 

(1995) para caracterizar as espécies distribuídas em ambientes de ilhas. Esta análise foi gerada 

através de uma matriz de presença e ausência das espécies de formigas Attini e sujeitada pelos 

ambientes amostrados. Para cada espécie de formiga todas as ausências de interações são 

gravadas como inesperadas. Para cada uma destas presenças ou ausências inesperadas, medida 

normalizada da distância é calculada, e estes valores são medidos. Pelo uso de uma analogia 

com a desordem física, esta medida é chamada de temperatura, com valores marcados de 0° a 
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100°. A matriz foi submetida a testes de aleatorização com 350 réplicas para a geração de uma 

distribuição de freqüência e o estabelecimento de um limite de confiança de 5% através do 

teste estatístico Monte Carlo.   

 

As parcelas também foram ordenadas por meio de uma análise de ordenação (NMDS- 

escalamento multidimensional não - métrico). As ordenações foram realizadas considerando 

as informações sobre a abundância baseadas nas parcelas e presença e ausência de espécies. 

Esta análise foi realizada para reduzir a dimensionalidade dos dados, tendo em vista que os 

eixos ortogonais originados descrevem a estrutura da comunidade. Para a comparação do 

número médio de espécies entre os ambientes amostrados foi utilizado o teste estatístico 

paramétrico ANOVA (Análise de variância).   

 

A hipótese de que a armadilha de solo adaptada para Attini tem maior eficiência que a 

armadilha de solo tradicional foi testada pelos padrões de riqueza e abundância de espécies. 

Neste caso, a freqüência de armadilhas com formigas cultivadoras de fungo e o número de 

espécies coletadas foram calculadas e os dados comparados entre as armadilhas. 
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4. Resultados.  

 

4.1 Riqueza e abundância de espécies de formigas Attini 

 

Foram coletadas 27 espécies representadas por nove gêneros. A área com maior 

riqueza de espécies de Attini foi o platô com 22, seguida pelo declive com 14 espécies e, por 

último, o igapó com oito. O platô apresentou nove espécies exclusivas, o declive uma e o 

igapó duas espécies (Tabela 2). As espécies mais comuns no platô foram Trachymyrmex 

mandibulares Weber, 1938 e Trachymyrmex bugnioni Forel, 1912. No declive, as espécies 

com maior representação foram T. mandibulares e T. bugnioni. No igapó as espécies mais 

representadas foram Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. hamulatus Weber, 1938 e 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus Kempf, 1966. Houve diferença significativa no 

número médio de espécies por parcela entre os ambientes de declive e platô (F 1,8 = 6,769; p = 

0,032). Entretanto, não houve diferença significativa na abundância média dos indivíduos 

entre os ambientes (F1,8 = 1,389; p = 0,272). Houve uma correlação positiva da riqueza de 

espécies de Attini e abundância entre declive e platô (figura 7). O igapó não foi comparado 

estatisticamente com os demais ambientes por se tratar de um ambiente com baixa riqueza de 

espécies.         
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Tabela 2. Composição da fauna de Attini capturada nos três ambientes amostrados, em 

número de ocorrências nos ambientes de igapó, declive e platô na ECFPn, Pará.  
Espécies de Attini  Ambientes  

   Igapó (n=5)  Declive (n=5) Platô (n=5) 

Apterostigma  sp. 1  1 2 3 - - 

Acromyrmex subterraneus brunneus Forel, 1911. 1 - 1 

Acromyrmex hystrix Latreille, 1802. 1 1 1 2 

Cyphomyrmex (rimosus) c.f. peltatus Kempf, 1966. 1 2 3 1 2 1 2 3 4 

Cyphomyrmex (rimosus) c.f. hamulatus Weber,1938. 1 2 1 2 - 

Apterostigma urichii Forel, 1893. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Trachymyrmex bugnioni Forel, 1912. 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Trachymyrmex mandibulares Weber, 1938. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 

Myrmicocrypta foreli Mann, 1916. - 1 - 

Trachymyrmex opulentus Mann, 1922. - 1 1 

Trachymyrmex farinosus Emery, 1894. - 1 2 3 4 1 2 3 

Cyphomyrmex laevigatus Weber, 1938. - 1 2 3 1 2 

Sericomyrmex sp. 1  - 1 2 1 2 3 

Sericomyrmex sp. 2  - 1 2 3 1 2 3 

Trachymyrmex ruthae Weber, 1937. - 1 2 1 2 3 4 

Trachymyrmex relictus Borgmeier, 1934. - 1 1 2 3 4 

Atta sp. 1  - - 1 

Apterostigma  sp. 2  - - 2 

Apterostigma pilosum Mayr, 1865. - - 1 2 3 

Myrmicocrypta sp. 1  - - 1 2 

Sericomyrmex luederwaldi Santsch, 1924. - - 1 

Sericomyrmex parvulus Forel, 1912. - - 1 2 3 

Trachymyrmex lewis Weber, 1938. - - 1 

Mycetarotes acutus Mayhé-Nunes, 1995. - - 1 

Mycocepurus smithi Forel, 1893. - - 1 

Atta laevigata Smith, 1858. * - - - 

Apterostigma  sp. 3 ** - - - 

* Coleta direta em igapó ** Coleta direta na trilha da ECFPn, Pará.
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Figura 7. Relação entre riqueza e abundância de 

espécies de formigas Attini entre declive e platô 

na ECFPn.  
 

 

O número total de espécies, estimadas pelo estimador não-paramétrico Jackknife, no 

platô foi de 27, comparado a 22 espécies coletadas. No declive foram estimadas 18 espécies, 

comparado a 16 coletadas e no igapó foram estimadas 10 espécies comparado a 8 coletadas. 

Esta análise evidencia que o esforço amostral foi satisfatório para caracterizar os três 

ambientes (Figura 8). No entanto, as curvas de rarefação geradas com base na freqüência de 

indivíduos nas armadilhas e no número de amostras não atingiram assíntotas ao final (Figura 

9).  

 

 

Figura 8. Estimador de riqueza de números de espécies 

mostrando o número de espécies de Attini para cada ambiente 
avaliado na ECFPn. 
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Figura 9. Curva de rarefação de espécies de Attini baseadas na 

freqüência de indivíduos nas armadilhas e no número de amostras na 
ECFPn.  

 

 

4.2 Composição de espécies de Attini 

 

A análise através do “nestedness temperature calculator program” mostrou que a 

composição das espécies entre as comunidades estudadas apresenta um padrão hierárquico 

(Figura 10). A comparação dos pontos amostrais ordenados pelo “nestedness temperature 

calculator program” em relação aos ambientes estudados utilizando Kruskal-Wallis 

confirmaram a separação entre os ambientes estudados (H= 11,520; p= 0,003) (Figura 11). A 

análise de ordenação (NMDS - escalamento não-métrico) utilizando abundância relativa (ou 

proporção de abundância que as espécies ocupam por parcela). Demonstraram não haver 

diferença significativa entre platô e declive (Pillai Trace  = 0,119; F 2,7 = 0,475; P = 0,641). O 

teste incluindo o igapó apresenta diferença significativa entre os ambientes (Pillai Trace = 

0,728; F 4,24 = 3,434; P = 0,024). A análise direta não foi capaz de diferenciar os ambientes de 

platô e declive (Figura 12). 
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Figura 10. Matriz ordenada pelo Nestedness Temperature Calculator Program 

mostrando o padrão hierárquico das espécies de formigas Attini pelo 
ambiente.    

 

 

Figura 11. Pontos amostrais ordenados de 1 a 15, sendo o ponto um o 

menos rico em espécies pelo “nestedness temperature calculator 

program” em relação aos ambientes estudados na ECFPn.   
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Figura 12. Relação entre os eixos de ordenação do NMDS 
(escalamento não- paramétrico multidimensional), baseados em 

dados de abundância relativa, nos ambientes amostrados da 

ECFPn. 

 
 

4.3 Experimento utilizando armadilha de solo adaptada para Attini    

Através da comparação entre duas armadilhas de solo convencional e adaptada foi 

detectado que a freqüência de captura das formigas Attini foi maior nas armadilhas adaptadas 

do que nas armadilhas convencionais, pois 55% (n= 36) das armadilhas adaptadas estavam 

com Attini, enquanto a armadilha convencional apresentou 11% (n= 36) de freqüência de 

captura na parcela testada. Na armadilha adaptada foram encontradas nove espécies de Attini 

distribuídas em cinco gêneros. Já na armadilha convencional foram coletadas apenas três 

espécies distribuídas em dois gêneros. Quanto a abundância, a armadilha adaptada coletou 

496 indivíduos, enquanto a  armadilha convencional coletou apenas nove (Tabela 3). A coleta 

direta acrescentou apenas duas espécies que não haviam sido coletadas através da armadilha 

adaptada, a saber; Atta laevigata (coletada em área aberta próximo a ECFPn) e Apterostigma 

sp. 3 (coletada em igapó). Estas espécies não foram consideradas nas análises de composição 

e diversidade. 
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Tabela 3. Comparação entre número de espécies, indivíduos e armadilhas com Attini 

utilizando armadilha de solo adaptada e armadilha de solo convencional na ECFPn.  

 

Espécies Armadilha de solo adaptada  

 

Armadilha de solo 

convencional 
Nº de  

indivíduos 

Nº de 

armadilhas com 
Attini (n= 36) 

Nº de 

indivíduos 

Nº de 

armadilhas 
com Attini  

(n= 36) 

Apterostigma 

urichii 

 

4 1 - - 

Cyphomyrmex 

(grupo rimosus) c.f. 

peltatus 

 

1 1 - - 

Cyphomyrmex. 

laevigatus 

 

3 2 - - 

Mycetarotes  acutus 

 

1 1 - - 

Sericomyrmex 

parvulus 

 

72 1 - - 

 Sericomyrmex. sp 2 

 

371 5 6 3 

Trachymyrmex 

mandibulares 

 

31 4 4 1 

Trachymyrmex . 

relictus 

 

2 1 - - 

Trachymyrmex  

farinosus 

 

10 3 - - 

Total 496 20 9 4 
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Analisando o desempenho de captura da armadilha adaptada nos três ambientes 

estudados foi observado que esta técnica obteve um desempenho de captura de Attini de 

62,7% no platô, 51,1% no declive e 8,8% no igapó (N= 180 armadilhas para cada ambiente) 

(Figura 13). Foram coletadas em todos os ambientes analisados 27 espécies, 9 gêneros e 6.558 

indivíduos de Attini, sendo 3.517 indivíduos no platô, 2.841 no declive e 200 no igapó 

(Apêndices).            

          

 

Figura 13 Uso de armadilha adaptada em todas as áreas de estudo: baixio, declive e 

platô (n=540 armadilhas).  
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5. Discussão 

 

A lista de Attini apresentada neste trabalho amplia a lista de ocorrência de formigas 

cultivadoras de fungo na Estação Científica Ferreira Penna, uma vez que levantamentos de 

formicifauna realizados em outras áreas registraram riquezas menores (Overal et al., apud 

Lisboa (org.) 1997).  Além disso, a área de distribuição de Mycetarotes acutus, espécie 

descrita por Mayhé-Nunes (1995a), para a região central do estado do Amazonas, foi 

ampliada para o estado do Pará. Entretanto, as curvas de rarefação de espécies construídas 

com base na freqüência de indivíduos e no número de amostras, não alcançaram a assíntota ao 

final da adição de amostras. Portanto, o inventário real da diversidade de espécies de Attini 

não está completo na Estação Científica Ferreira Penna.     

 

A análise da composição de espécies entre as comunidades demonstrou uma 

separação consistente da fauna que habita os ambientes de platô, declive e igapó (baixio), 

embora ocorra sobreposição de algumas espécies entre os três ambientes avaliados. A 

separação de grupos de formigas de solo em relação a ambientes de vales e platôs também foi 

detectada por Vasconcelos et al., (2003) na Amazônia Central.      
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5.1 Efeito da topografia sobre a comunidade de Attini 

 

Foi encontrada diferença significativa entre platô, declive e igapó no número de 

espécies e na composição de Attini. Segundo Bustos & Chacón (1991), a estrutura vegetal 

complexa promove maior estabilidade microclimática, comportando maior número de 

espécies. Além disso, a estrutura da vegetação pode ser um dos fatores determinantes para 

mudança na composição das espécies, uma vez que as formigas, de modo em geral, são 

sensíveis as alterações ambientais (Majer, 1983; Andersen, 1997; Silva e Brandão, 1999, 

Alonso, 2000, Agosti et al., 2000; Agosti & Alonso, 2001). Devido à vegetação do declive ser 

mais baixa e apresentar maior abertura de dossel, há maior penetração de luz solar, variando 

entre 30% a 40%. Desta forma, ocorre uma alteração da umidade do solo e um aumento do 

risco de desidratação dos organismos. Além disso, a profundidade da serapilheira no declive é 

menor quando comparado ao platô. Segundo Levigs (1983), a serapilheira é um ambiente que 

suporta uma hiperdiversidade biológica.  

 

A deposição de serapilheira pode promover heterogeneidade temporal e espacial no 

ambiente (Facelli & Pickett, 1991; Kasparai, 1996). Sendo assim, fatores como 

disponibilidade de recursos alimentares e locais para nidificação são alterados. Este efeito foi 

verificado por Carvalho (1998) em formigas de serapilheira na Amazônia Central. Segundo 

Kaspari (1996), todos os fatores acima interferem na distribuição das espécies de formigas no 

ambiente.  

 

Durante a fundação das colônias de Attini, a profundidade da câmara inicial coincide, 

geralmente, com a camada superficial do solo (Weber, 1972). Nessas profundidades 

predominam os maiores números de microorganismos do solo devido à abundância de matéria 
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orgânica e nutrientes (Wardle & Hungria, 1994). A microbiota deste solo pode variar quanto 

ao número de microrganismos competidores e potencialmente patôgenos ao fungo cultivado 

pelas formigas.  Desta maneira, modificações da arquitetura florestal promovem alterações na 

composição das espécies de formigas, uma vez que elas estão relacionadas à vegetação 

(Andersen, 1997).  

 

A análise das densidades médias das espécies de formigas Attini entre os ambientes 

de declive e platô não foram estatisticamente significativas, porém foi encontrada uma forte 

tendência no aumento da densidade média no declive. Este efeito talvez possa ser evidenciado 

com o aumento do esforço amostral e ampliação das áreas de coleta.  Através deste estudo, foi 

detectado que o declive é uma região intermediária, com riqueza de espécies menor que a do 

platô. Estes resultados foram parecidos com os encontrados por Vasconcelos et al. (2003) 

com formigas habitantes de solo. Pois os autores encontraram maior riqueza de espécies em 

vales do que em platô, sendo que o platô apresentou maior abundância de colônias. Essas 

diferenças podem ser explicadas pela utilização de metodologia de coleta diferenciada e maior 

resolução taxonômica empregadas no presente trabalho. Fagundes (2000) encontrou padrão de 

distribuição de formigas do gênero Dinoponera na Reserva Ducke utilizando níveis 

taxonômicos menos abrangentes.  
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5.2 Utilizando a armadilha de solo adaptada para Attini 

 

Através de levantamentos da mirmecofauna nos arredores de Belém do Pará, 

realizados por Kempf (1970), foram coletadas seis espécies de Attini. Neste trabalho, o autor 

ressalta a deficiência de coletas das espécies criptobióticas (geralmente formas diminutas de 

formigas) por necessitar de métodos especiais de captura. Estas dificuldades são observadas 

em levantamento de Attini (Araújo et al.,1997; Pereira et al., 1999). Nestes estudos, os 

autores utilizam métodos de coleta direta (manual) proposto por Oliveira et al (1993) para 

coleta de formigas cortadeiras.  
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 6. Conclusões 

   

Baseado nos resultados apresentados neste estudo foi concluído que: 

 

- O platô possui maior riqueza de espécies que o declive e o igapó. Desta forma, pode 

servir de fornecedor de espécies para os ambientes subjacentes. 

 

- Através da adaptação da armadilha “pitfall trap” tradicional foi possível obter maior 

eficiência de coleta de formigas da tribo Attini que na armadilha convencional. Isto indica que 

a armadilha adaptada apresenta uma razoável confiabilidade de coleta desse grupo de 

formigas.  
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7. Algumas observações complementares sobre história natural  

 

Um ninho de Apterostigma sp. 3 foi observado em área de Igapó. Este ninho estava 

em uma pequena área de vegetação com dimensões aproximadas de 2m
2 

(Figura 14). Ele 

permaneceu submerso aproximadamente dois dias, durante a cheia da maré, voltando a 

atividade após baixar o nível dágua do igapó. Além disso, foram coletadas duas operárias na 

entrada do ninho. Este ninho era de pequeno porte contendo uma câmara com poucas 

operárias. Nesta câmara foi observado a presença de uma fina camada de hifas aderida a toda 

parede interna do ninho. 

 

 

 

Figura 14. Ambiente de Igapó mostrando o local de nidificação de Apterostigma sp. 3 na 

ECFPn. 
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A origem dos atíneos remonta a época Oligoceno - Mioceno (30-20 milhões de anos) 

tendo como centro de origem a zona úmida tropical da América do Sul (Kusnesov, 1963; 

Weber; 1972). Weber (1972) sugeriu que os Attini tenham surgido na região Amazônica em 

locais de baixa altitude entre 0 e 200m. Segundo o autor, esta região reúne todas as condições 

de temperatura, umidade e recursos necessários à manutenção da colônia (prole e fungo) e do 

ninho (estrutura física). 

 

A região Amazônica tem menor riqueza de espécies de Attini quando comparada à 

outros ecossistemas brasileiros. No entanto, a maioria dos “Palaeoattini” está representada 

nesta região (Mayhé-Nunes & Jaffé, 1998). Na época Oligoceno - Mioceno, a Amazônia 

estava sob influência das regressões e transgressões marinhas, tornando-se uma região de 

charco (Hoorn, 1993; Hoorn, 1994; Lovejoy, 1998). Weber (1941) propôs que os gêneros 

menos derivados da tribo Attini utilizavam matéria vegetal em decomposição como substrato 

para o fungo simbiôntico. Neste caso, o recurso alimentar não seria um fator limitante quanto 

ao aspecto de sobrevivência dos Attini em ambientes alagados. A princípio, a construção do 

ninho dos Attini em ambiente alagadiço poderia ser uma limitação para sobrevivência da 

prole e das exigências microclimáticas do fungo simbiôntico.   

 

Entretanto, a presença do ninho no igapó com hifas nas paredes internas da câmara do 

ninho de Apterostigma sp.3 pode permitir a sobrevivência da colônia em ambientes alagados, 

pois a parede celular do fungo através de seu metabolismo pode agir como impermeabilizante 

devido a presença de queratina (Weber, 1982). Este comportamento de nidificar em ambientes 

alagadiços também foi observado com Mycetophylax simplex (Klingenberg com pess) na zona 

entre mares no litoral paulista. Este novo registro do hábito de nidificação de Apterostigma 
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em área de Igapó sob influência da maré pode fornecer subsídios para elucidar aspectos 

comportamentais das espécies menos derivadas e da origem do grupo. 
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Tabela (1.2). Terra-firme Platô (zero – E). 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 4 1 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 1 1 

C. laevigatus 3 2 

Mycetarotes acutus 1 1 

Sericomyrmex parvulus 72 1 

S. sp. 2 371 5 

Trachymyrmex bugnioni 1 1 

T. mandibulares 31 4 

T. relictus 2 1 

T. farinosus 10 2 

Total 496 19 

 

 

 

 

Tabela (1.1) Terra – firme Platô (N – Zero)   

Espécies Nº de indivíduos 

coletados na 

parcela 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 11 4 

A. sp. 2 2 1 

A. pilosum 2 1 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 13 6 

C. laevigatus 2 2 

C. (grupo rimosus) c. f. hamulatus 12 1 

Myrmicocrypta sp. 1  

Mycocepurus smithi 

1 

1 

1 

1 

Sericomyrmex luederwaldti 2 1 

S. parvulus 3 1 

S. sp. 1 4 3 

Trachymyrmex bugnioni 65 16 

T. ruthae 8 3 

T. mandibulares 157 1 

T. relictus 1 1 

T. farinosus 7 2 

Total 291 45 
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Tabela (1.3). Terra-firme (heliponto) 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Acromyrmex hystrix 5 1 

Apterostigma urichii 20 5 

A. pilosum 5 2 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 5 4 

Sericomyrmex parvulus 2 1 

S. sp. 1 1 1 

S. sp. 2 96 1 

Trachymyrmex bugnioni 40 10 

T. ruthae 8 3 

T. mandibulares 107 11 

T. farinosus  2 1 

T levis   5 2 

Total 296 42 

Tabela (1.4). Terra-firme (Platô) Puraquequara   

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Acromyrmex histrix 25 3 

Apterostigma urichii 2 1 

A. pilosum 3 3 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 1 1 

C. (grupo rimosus) c. f. hamulatus 3 2 

Myrmicocrypta sp. 1  1 1 

Sericomyrmex  sp.2 1173 5 

S. sp. 1 16 1 

Trachymyrmex bugnioni 43 15 

T. ruthae 13 6 

T. mandibulares 997 23 

T. relictus 1 1 

Total 2278 62 
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Tabela (1.5). Terra-firme Platô (torre LBA 50m). 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Acromyrmex subterraneus brunneus 4 2 

Apterostigma urichii 38 2 

Atta sp. 1 1 1 

Trachymyrmex bugnioni 2 1 

T. ruthae 1 1 

T. mandibulares 104 11 

T. relictus  4 4 

T. opulentus 1 1 

Total 155 23 

Tabela (2.1) declive (lado-Norte). 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 2 1 

Cyphomyrmex laevigatus 2 1 

Myrmicocrypta foreli 2 2 

Sericomyrmex sp. 1 11 1 

S. sp. 2 857 10 

Trachymyrmex bugnioni 50 8 

T. ruthae 16 2 

T. mandibulares 381 12 

T.relictus            2 1 

T.farinosus 20 5 

Total 1343 43 
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Tabela (2.2) declive (lado-Sul) 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Acromyrmex hystrix 2 1 

Apterostigma urichii 1 1 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 1 2 

Sericomyrmex sp. 1 224 1 

Trachymyrmex bugnioni 4 3 

T. mandibulares 251 15 

T. farinosus  3 3 

Total 486 26 

Tabela (2.3) declive (plot I TEAM) 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Cyphomyrmex laevigatus 2 2 

C. (grupo rimosus) c.f. hamulatus 6 2 

Trachymyrmex mandibulares 105 8 

Total 113 12 

Tabela (2.4) Declive igapó W 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 30 3 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 1 1 

C. laevigatus 1 1 

C. (grupo rimosus) c.f. hamulatus 3 1 

Sericomyrmex sp. 2 234 2 

Trachymyrmex bugnioni 44 8 

T. ruthae 119 8 

T. mandibulares 371 12 

T. farinosus  2 1 

Total 805 37 
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Tabela (2.5) Declive Heliponto   

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 11 4 

Trachymyrmex bugnioni 13 5 

T. mandibulares 3 1 

T. farinosus 15 2 

T. opulentus 2 1 

Sericomyrmex sp.2 50 2 

Total 94 15 

Tabela (3.1) Igapó (lado – Sul) 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Acromyrmex hystrix 22 1 

Apterostigma sp. 1  1 1 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 10 1 

Total 33 3 

Tabela (3.2) Igapó (lado-Norte). 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. peltatus 24 1 

Trachymyrmex mandibulares 42 1 

Total 66 2 

Tabela (3.3) Igapó W 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma sp.1 1 1 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. hamulatus 33 2 

Trachymyrmex mandibulares 15 1 

Total 49 4 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela (3.4) Igapó Plot I TEAM 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Apterostigma urichii 4 2 

A.sp. 1 4 2 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. hamulatus 43 6 

Total 51 10 

Tabela (3.5) Igapó Heliponto 

Espécies Nº de 

indivíduos 

Nº de armadilhas 

com Attini 

Cyphomyrmex (grupo rimosus) c.f. hamulatus 1 1 

 

Total 1 1 


