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1- INTRODUÇÃO 

 

 O inventário de espécies de um hábitat em particular é freqüentemente solicitado com 

o propósito de embasar políticas de conservação ou manejo, ou mesmo para estudos 

comparativos de comunidades entre diferentes localidades. Como um senso completo é 

praticamente impossível a comunidade deve ser amostrada. Um importante parâmetro de 

avaliação que se pode chegar através da amostragem é a estimativa da riqueza total de 

espécies presentes na comunidade.  

 De um modo geral, a diversidade de espécies é caracterizada pela riqueza (número de 

espécies presentes) e pela distribuição das freqüências de ocorrência (abundância). Vários 

métodos foram propostos para caracterizar a comunidade em um único valor (índices de 

diversidade), no entanto a maioria deles sofre algum tipo de influência, seja pelo tamanho da 

amostra, ou pelas freqüências de táxons raros ou muito abundantes (Tonhasca, 1994). 

Levantamentos faunísticos de formigas são raros em áreas de Cerrados (Kempf, 1978; 

Silvestre, 1995; Brandão, 1995; Reis Menezes, 1998 e Silva, 1999), o que, de certa forma, vai 

limitar as comparações do presente trabalho no que diz respeito a riqueza de espécies dentro 

deste bioma; no entanto, outros levantamentos efetuados na Região Neotropical vão servir de 

base para situarmos o Cerrado em termos de biodiversidade de espécies de formigas; entre 

estes trabalhos estão o de Verhaagh & Rosciszewski (1994) na savana em Beni, Bolívia, 

Majer & Queiroz (1990), Lopes & Leal (1991), Delabie et al., (1994), Fowler & Pesquero 

(1996), Silva & Lopes (1998), Delabie et al., (1997), Delabie et al., (in press) e Yamamoto 

(2000), na Mata Atlântica e os trabalhos desenvolvidos por Kempf (1970), Andrade Neto 

(1987), Benson & Brandão (1987), Benson & Harada (1988), Cover et al., (1990), Majer & 

Delabie (1994), Oliveira et al., (1995), Majer et al., (1997) e Harada & Adis (1997), na 

Amazônia. 

Vários estudos são encontrados na literatura envolvendo táxons específicos de 

formigas de comunidades de Cerrado, como por exemplo os realizados por Coutinho (1982), 

Schoereder & Coutinho (1990), Leal & Oliveira (1998) e Schoereder (1998), com Atta, o 

realizado por Mill (1981), com Pseudomyrmex termitarius e o realizado por Diniz et al. 

(1998), com Blepharidatta. Encontramos também trabalhos sobre os aspectos da ecologia de 

formigas em áreas de Cerrado envolvendo nectários extraflorais e sobre as interações entre 

formigas e homópteros (Oliveira et al., 1987; Assis-Dansa & Duarte Rocha, 1992; Del Claro 

& Oliveira, 1993; Lopes, 1995; Del Claro et al., 1997 e Oliveira & Pie, 1998). 
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 Bolton (1994) apresenta uma lista das subfamílias e o número de gêneros conhecidos 

atualmente por região zoogeográfica do globo. Das 16 subfamílias conhecidas no mundo, 8 

são registradas para a Região Neotropical, sendo elas: Cerapachyinae, Dolichoderinae, 

Ecitoninae, Formicinae, Leptanilloidinae, Myrmicinae, Ponerinae e Pseudomyrmecinae; 

sendo a Região Neotropical a segunda em número de gêneros descritos até aquele momento 

(118), atrás apenas da Região Indo-Australiana (126). 

 Wilson (1976) compara os gêneros de formigas utilizando critérios de abundância 

local, diversidade de espécies e extensão geográfica, concluindo que os gêneros mais ricos em 

espécies e abundantes no mundo são Pheidole, Camponotus e Crematogaster. Em uma 

estimativa mais recente Bolton (1995) reconhece dentro da família Formicidae 16 subfamílias 

(que representam táxons monofiléticos em suas análises) com 59 tribos, 296 gêneros, num 

total de 9.538 espécies descritas até aquele período; relacionando os gêneros de formigas com 

mais de 100 espécies cada: Cerapachys (Cerapachyinae), Tapinoma (Dolichoderinae), 

Acropyga, Camponotus e Paratrechina (Formicinae), Crematogaster, Monomorium, 

Oligomyrmex, Pheidole, Solenopsis, Strumigenys e Tetramorium (Myrmicinae), Ambliopone, 

Hypoponera e Proceratium (Ponerinae), representados em todas as regiões zoogeográficas do 

globo. 

Muitos táxons de Formicidae encontram-se ainda mal definidos e muitas espécies vem 

sendo sinonimizadas conforme vão sendo feitas revisões dos grupos. Com a intensificação e o 

aperfeiçoamento das técnicas de coletas, novos táxons vem sendo descritos e toda a 

classificação atual pode estar sujeita a modificações. 

 Romero e Jaffé (1989) comentam as dificuldades de se comparar diferentes 

procedimentos de coleta, principalmente em seus aspectos quantitativos, concluindo que cada 

técnica amostra um conjunto diferente de espécies. 

 As formigas são em geral onívoras e oportunistas e exploram constantemente o solo e 

a vegetação em busca de alimento, sendo atraídas às iscas com freqüência; com exceção das 

espécies especialistas, como por exemplo Stegomyrmex vizottoi (Myrmicinae: 

Stegomyrmecini), que se alimenta exclusivamente de ovos de miriápodos (Diniz & Brandão, 

1993) e de espécies minúsculas que habitam a serapilheira, compondo a guilda chamada de 

microgenton, que só são capturadas utilizando-se técnicas extrativas próprias. 

Uma técnica de amostragem que vem sendo freqüentemente utilizada para se estimar a 

riqueza de formigas de uma localidade é o registro da freqüência das espécies atraídas à iscas, 

como a de atum, sardinha, geléia, mel, etc. que mimetizam fontes naturais de proteínas, 
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carboidratos e gorduras. Estas iscas simulariam, por exemplo, um filhote de um passarinho 

que caiu do ninho, um inseto morto, a carcaça de um mamífero ou mesmo o néctar das flores. 

 Segundo análises estatísticas realizadas no levantamento da fauna de formigas de 

Cajuru- SP (Silvestre, 1995), foi demonstrado não existir diferença significativa entre a fauna 

de formigas atraída por mel daquela atraída à sardinha, no intervalo de confiança de 95%, 

indicando a omnivoria da maioria das espécies de operárias forrageiras. 

De um modo geral, as espécies mais propensas a visitarem fontes artificiais de 

alimento são as comportamentalmente generalistas, as quais geralmente exploram qualquer 

novo tipo de recurso disponível em sua área de forrageamento. Embora espécies com marcada 

preferência por determinados itens alimentares não visitem iscas, as que o fazem representam 

uma parcela significativa da comunidade e através deste método diversos parâmetros 

ecológicos podem ser avaliados dentro de uma comunidade servindo como método de 

comparação entre localidades, principalmente por ser facilmente medido em termos 

quantitativos (freqüência de registros). 

A experiência acumulada ao longo dos anos e após vários levantamentos realizados, 

levou a equipe do laboratório de Hymenoptera do Museu de Zoologia da USP a aperfeiçoar a 

metodologia de coleta de formigas. Dependendo do número de repetições, a periodicidade da 

amostragem e o tamanho da área que se pretende amostrar, as técnicas de iscamento mudam.  

 Formigas são animais forrageadores focais que patrulham uma determinada área ao 

redor do ninho e a coleta no mesmo local pode resultar na atração dos indivíduos sempre da 

mesma colônia; então para minimizar os efeitos da pseudoreplicação da fauna nas 

amostragens repetitivas em um mesmo local é recomendada a utilização de uma grade de 

coleta, onde os pontos de amostragens devem ser sorteados a cada evento de coleta. Após o 

sorteio dos pontos, um trajeto é visualizado no sentido de otimizar a coleta, propiciando ao 

coletor um menor percurso e evitando ao máximo a perturbação do local da amostragem. Dois 

coletores é um número ideal para a realização das coletas desta forma. 

 O mesmo procedimento de coleta deve ser repetido no período noturno, uma vez que 

os estudos realizados por Silvestre (1995) e Reis Menezes (1998) demonstraram que existe 

uma diferença significativa da fauna que visita iscas nos períodos diurno e noturno, bem como 

da fauna que patrulha o solo daquela que patrulha a vegetação. Estes estudos revelaram ainda 

a necessidade da utilização de cerca de 1.800 iscas para se amostrar a fauna total que visita 

iscas em áreas de Cerrado, distribuídas entre 6 a 9 eventos de coleta ao longo do ano.  
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2- MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
I- LOCALIDADES 
   

Serão consideradas para análises a fauna de formigas amostradas nas seguintes 

localidades de Cerrado: Niquelândia, Colinas do Sul, Campinaçu e Uruaçu, todas no Estado 

de Goiás, onde realizei o inventário da fauna de formigas de Serra da Mesa, antes do 

enchimento do lago formado pela barragem da Hidroelétrica de Serra da Mesa no rio 

Tocantins, norte de Goiás e Estação Ecológica “Jataí”- município de Luiz Antônio- SP, 

mantida pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo; nestas localidades foram aplicadas as 

mesmas metodologias de coletas. Acrescento ainda, no levantamento da fauna de formigas do 

Cerrado, mais duas localidades onde realizei coletas: Estação Ecológica de Águas 

Emendadas, município de Planaltina- DF (onde auxiliei nas coletas realizadas pela prof.a 

Adriana Reis Menezes) e Fazenda Santa Carlota, município de Cajuru- SP (onde realizei a 

minha dissertação de mestrado). As descrições das localidades Águas Emendadas e Cajuru já 

foram feitas na primeira parte da tese e a descrição da Reserva Jataí- Luiz Antônio será feita 

posteriormente na terceira parte desta tese. 

 

2.1- SERRA DA MESA- GOIÁS 

 
A- ÁREAS DE ESTUDO 
 

 Foram realizadas 4 campanhas para o inventário da fauna da Serra da Mesa, norte do 

Estado de Goiás, distando aproximadamente 600km de Goiânia. As localidades para 

amostragens foram escolhidas dentro da área do reservatório da Hidroelétrica de Furnas (com 

potência prevista de 1.200MW, na Bacia do Alto Tocantins), que cobre uma área de 

178.400ha, inundando o delta formado pelos rios Maranhão, Bagagem e Tocantinzinho; 

abrangendo os municípios de Niquelândia, Campinaçu, Uruaçu, Minaçu e Colinas do Sul 

(figura 1, pág. 58). A Usina de Serra da Mesa, constituir-se-á em um dos principais pólos de 

desenvolvimento da indústria mineral da região, onde destacam-se as jazidas de níquel de 

Niquelândia, Codemin e Barro Alto. Sua exata localização está entre 130 45' - 140 35' S e 470 

50' - 490 15' W. O reservatório formado pela barragem do rio tem aproximadamente 140m de 

profundidade, inundando centenas de quilômetros nas elevações entre 300 e 700m, formando 

dezenas de ilhas (figuras 2 e 3, pág. 59). Foram necessários 2 anos e 8 meses para alcançar a 

capacidade máxima de suporte (volume máximo 54,4Km3).  
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 Toda a região sob influência do AHE Serra da Mesa localiza-se na porção sul da bacia 

do rio Tocantins, que estende-se desde o paralelo 16o até o 6o S. No extremo sul da bacia do 

Tocantins a orografia é irregular, mais elevada e montanhosa que no norte (parte baixa e mais 

regular da bacia); acima desta delimitação, ao norte, o Cerrado começa a ser substituído pela 

vegetação da Floresta Amazônica. 

 No AHE Serra da Mesa ocorrem os principais tipos fitofisionômicos naturais que 

caracterizam o bioma Cerrado, sendo os mais importantes: Mata Ciliar, Mata de Galeria, Mata 

Seca, Cerradão, Cerrado (sentido restrito), Palmeiral, Campo Rupestre, Campo Sujo e Campo 

Limpo, cada qual com uma composição florística característica. Além destes tipos de 

vegetação ocorrem as mais diversas transições (ecótopos) e muitas paisagens antrópicas. 

 Pelo levantamento florístico realizado na área, foram identificados até o presente 136 

famílias botânicas, sendo 9 de Criptógamas e 127 de Fanerógamas. Cerca de 170 materiais de 

herbário ainda não foram identificados ao nível de família. Considerando-se os espécimes já 

determinados, que incluem mais de 450 gêneros, estima-se que a flora da região possua de 

1.400 a 1.850 espécies vegetais. Em paralelo ao levantamento florístico, foi realizado um 

levantamento fitossociológico na fisionomia Cerrado Típico na área do reservatório e no seu 

entorno, que indicou serem estas áreas florísticamente similares (dados fornecidos por Furnas, 

ainda não publicados). Para informações complementares da fitossociologia do Cerrado ver 

Walter & Ribeiro, 1996. 

 O clima predominante na região do AHE é classificado como sub-úmido 

(Thornthwaite), ou como estacionalmente seco (Mohr). De acordo com a classificação de 

Köppen, o clima é do tipo tropical chuvoso, com período seco (tipo Aw), característico do 

Cerrado. O regime pluviométrico caracteriza-se por uma transição entre o regime continental 

equatorial e o continental tropical, sem efeitos de barreira. As chuvas distribuem-se nos meses 

de novembro a março, com um período seco entre junho, agosto, estendendo-se as vezes até 

setembro, sendo que há períodos de transição que precedem a estação seca (entre abril e maio) 

e a estação chuvosa (entre setembro e outubro) (IBGE, 1989). 

 Segundo informações do departamento de Hidrometeorologia de furnas, o clima da 

região de Serra da Mesa caracteriza-se por uma homogeneidade climato-meteorológica em 

conseqüência das condições latitudinais continentais, coadjuvadas pela orografia e pela ação 

de uma só massa de ar de natureza equatorial continental, quente e úmida, associada à ITCZ 

(Zona Intertropical de Convergência). Esta homogeneidade é comprovada pela pequena 

variação espacial e temporal de parâmetros meteorológicos tais como temperatura, pressão, 
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umidade e vento, que acarretam uma regularidade apreciável nas distribuições de 

nebulosidade, precipitação e evaporação na região. 

 A pluviosidade média dos períodos de 1969-1980 e 1994-1996, calculadas a partir de 

dados da estação de Minaçu, próxima a barragem, é apresentada na tabela 1 (pág. 57). 

Os solos predominantes na região do AHE Serra da Mesa, segundo as informações 

disponibilizadas no escritório central de Furnas e no trabalho de Haridasan (1990), são: os 

latossolos (Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Roxo e Latossolo Vermelho-Amarelo) e os 

cambissolos. Seguem-se em ordem de dominância, os litálicos, os podzólicos (Podzólico 

Vermelho-Escuro, Podzólico Vermelho-Amarelo e Podzólico Acinzentado), a Terra Roxa 

Estruturada e os solos coluviais. 

 Os latossolos ocorrem em grandes áreas dos municípios de Niquelândia, Uruaçu e 

Campinorte. Os cambissolos ocorrem nos principais vales, destacando-se os dos rios 

Tocantins, Bagagem, Maranhão, Almas e Traíras. 

Os litossolos estão distribuídos pela área com uma dominância espacial no município 

de Niquelândia. Os solos podzólicos aparecem no entorno do lago, com dominância nos 

municípios de Uruaçu e Campinaçu, principalmente neste último.  

A Terra Roxa Estruturada, originada de rochas básicas e ultrabásicas, com altos teores 

de ferro, ocorre expressivamente nos complexos Barro Alto, Niquelândia e Cana-Brava. 

Por fim, os solos coluviais que são os de menor ocorrência, com apenas uma mancha a 

noroeste da barragem, na margem direita do rio Tocantinzinho, no município de Colinas do 

Sul. 

 
Tabela 1: Dados médios de precipitação na região do AHE Serra da Mesa (Estação de Minaçu) nos 
períodos de 1969-1980 1 e 1994-1996 2. Fonte: Sistema de Hidrometeorologia de Furnas. 
 

Mês Precipitação (mm)1 Precipitação (mm)2 

Janeiro 162 241 
Fevereiro 145 214 
Março 120 186 
Abril 100 122 
Maio 70 33 
Junho 8 8 
Julho 25 0,5 
Agosto 37 0 
Setembro 82 8 
Outubro 132 127 
Novembro 143 230 
Dezembro 141 234 
Total 1.165 1.403,5 
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Figura 1- Área de abrangência do reservatório da UHE Serra da Mesa, Alto Tocantins, Estado de Goiás e

pontos de amostragens escolhidos para o levantamento faunístico.

Serra  da Mesa
Distribuição do
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Figura 2- Fotografia aérea do rio Bagagem, antes do fechamento da barragem da UHE - Serra 

da Mesa (1996). 

 

 
Figura 3- Fotografia aérea da barragem da UHE- Serra da Mesa, Alto Tocantins (1998). 
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B- METODOLOGIA DE COLETA 

 
 O procedimento que adotei nas coletas de Goiás consiste primeiramente na construção 

de uma grade onde os pontos de coleta são distribuídos aleatoriamente. Este procedimento foi 

adotado anteriormente no levantamento da fauna da Estação Ecológica de Águas Emendadas- 

DF, realizado por Adriana Reis Menezes em 1992, no qual tive a oportunidade de participar e 

no meu trabalho de Mestrado realizado em Cajuru- SP em 1993/94. A área total da grade de 

Águas Emendadas cobriu 12.600m2; enquanto que a área total da grade de Cajuru cobriu 

8.100m2. Resolvi então padronizar o tamanho da grade e as construídas em Serra da Mesa- 

Goiás cobriram uma área de 1ha  (100m x 100m) cada, sendo compostas por 11 transectos, 

distando 10m um do outro, feitos com fios de nylon estendidos na vegetação, onde foram 

demarcados os pontos de coleta. Cada ponto de coleta foi marcado com fita colorida e distou 

também 10m um do outro (um total de 11 pontos por transecto), perfazendo um total de 121 

pontos (figura 4). 

 

Figura 4- Coordenadas da grade de coleta utilizada no levantamento da fauna de formigas do 

Cerrado Típico de Serra da Mesa- GO (total de 121 pontos demarcados em 11 transectos que 

cobriu uma área de 1ha). 
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 Os pontos foram marcados utilizando-se fitas plásticas de cor azul presos aos fios de 

nylon (figura 5, pág. 63) estendidos na vegetação, com a ajuda de estacas de madeira, a 

aproximadamente 2m de altura. A numeração dos transectos foi de 0 a 10, bem como a 

numeração dos pontos em cada transecto. O objetivo principal desta disposição foi facilitar a 

localização das iscas, bem como a navegação dentro da área de coleta, principalmente nas 

amostragens noturnas. Para cada coleta realizada dentro da grade um total de 25 pontos eram 

sorteados e 100 iscas distribuídas. Desta maneira a cada sorteio para realização de uma coleta, 

elaborávamos o roteiro que julgássemos mais eficiente (economizando mais tempo e andando 

o menor trajeto no recolhimento das iscas). Em todas as coletas realizadas no mínimo dois 

coletores trabalharam na grade. 

Um total de 100 iscas foram distribuídas para cada período (dia e noite), sendo 2 pares 

de iscas por ponto de coleta. O primeiro par distribuído 2m à direita do ponto sorteado sendo 

1 isca no solo (figura 6, pág. 64) e 1 isca na vegetação (figura 7, mesma pág.) a 

aproximadamente 2m de altura na forquilha de uma árvore e o segundo par a 2m à esquerda 

do ponto sorteado, sendo também 1 isca no solo e 1 na vegetação. Esta técnica permite uma 

amostragem da fauna do estrato terrestre; deste estrato, mas que também sobe na vegetação 

durante o forrageio; do estrato arbóreo e deste estrato, mas que também desce ao solo durante 

o forrageio. Esta distância entre as iscas é aparentemente boa para amostrarmos diferentes 

colônias, reduzindo a possibilidade de operárias de uma mesma colônia visitarem iscas 

próximas e possibilitando que o coletor distribua um maior número de iscas num menor 

intervalo de tempo.  

 O período de exposição das iscas foi em torno de 1h e 30min; tempo este 

aproximadamente gasto para a distribuição e o recolhimento das iscas na grade. Como as 

formigas visitam o entorno da isca, o óleo percolado no papel e até o chão embebido em óleo 

sob o papel, recolhíamos as iscas em saquinhos plásticos com todo o material que as 

circundavam (terra, serapilheira, pedaços de vegetação, etc.) Em seguida as formigas foram 

mortas injetando éter nos saquinhos com uma seringa e o material triado em bandejas 

plásticas brancas com auxílio de uma pinça. As formigas foram transferidas para frascos de 

vidro com tampa dupla devidamente etiquetados, contendo álcool 70%, onde são conservadas 

até a montagem permanente. 
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Além do iscamento, utilizei os seguintes métodos de amostragens: 

- Armadilhas de pit- fall 

- Peneiramento da serapilheira . 

- Adaptação do Funil de Berlese -Tüllgren. (figura 8, pág. 65) 

- Armadilha subterrânea (figura 9, pág.65) 

- Bandejas coloridas 

- Armadilha luminosa. 

- Armadilha do tipo Malaise. 

-Winkler. Utilizado recentemente como uma nova técnica de coletas de formigas. Conhecida 

como "Winkler litter sifting method", descrita em Ward (1987), Longino & NadKarni (1990) 

e Olson (1991), esta técnica foi inicialmente idealizada para amostragem da microfauna do 

solo, mas que se revelou um ótimo método de captura de formigas. O método consiste em 

tomar um volume do folhiço, peneirá- lo, e colocar o substrato em saquinhos de malha de rede 

que ficam dependurados dentro de um saco de pano fechado contendo um copo coletor de 

plástico com pano umedecido (figuras 10 e 11, pág. 66). As formigas e outros invertebrados 

caem no copo coletor após algumas horas. 

 Como estas últimas técnicas descritas não obedeceram um número predeterminado de 

amostragens decidi considerá- las coletas qualitativas. 

 Como outro método de amostragem qualitativa procurávamos revirar tocos e pedras a 

procura de ninhos, quebrar gravetos, galhos podres, arrancar a casca de árvores caídas, revirar 

o folhiço, abrir cupinzeiros, escavar barrancos e caminhar coletando com frasco aspirador ou 

pinça. Várias pessoas contribuíram para a realização destas coletas qualitativas, inclusive o 

pessoal de apoio responsável pelo serviço braçal no acampamento (principalmente na abertura 

de cupinzeiros).  

 Outro método que apliquei foi o que chamei de “isca de espera”. Este método 

consistiu em observar várias iscas ao mesmo tempo no solo e na vegetação, coletando os 

indivíduos que se aproximavam com o auxílio de uma pinça. Um inseto imobilizado também 

pode servir como isca neste caso. 

 Foram consideradas qualitativas todas as metodologias que não seguiram uma 

seqüência rigorosa com relação ao número de repetições e/ou fidelidade a uma determinada 

localidade de coleta, como também as metodologias que não levaram em consideração a 

abundância relativa das espécies pela freqüência de seus registros. 
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Figura 5- Pedaços de madeira, enrolados com fios de nylon (100m 

cada), utilizados para a construção da grade de coleta. Os pontos de 

coleta numerados em plástico azul estão fixados a cada 10m de fio, 

que é estendido na forma de transecto, a uma altura de 2m. 
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Figura 6- Isca de sardinha sobre papel higiênico, disposta no solo do Cerrado de Serra 
da Mesa- GO. 

 

 
 
 

Figura 7- Coleta da isca na vegetação do Cerrado, com auxílio de saco plástico. 
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Figura 8- Adaptação do funil de Berlese- Tüngreen no campo. 
 
 

 
 

Figura 9- Isca subterrânea: pote de filme perfurado contendo sardinha em óleo 

comestível. O pote é enterrado a aproximadamente 20cm de profundidade e um 

barbante preso na tampa é utilizado para a localização e coleta da isca. 
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Figura 10- Malha utilizada no Winkler, contendo a serapilheira pene irada. 
 
 

 
 

Figura 11- Disposição das malhas dentro do extrator de Winkler. 
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Figura 12- "Nicho" do extrator de Winkler e puçá contendo a serapilheira peneirada. 
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PRIMEIRA CAMPANHA 

 

Data de saída de São Paulo: 20 de setembro de 1995. 

Data de Chegada à São Paulo: 10 de outubro de 1995. 

Permanência no campo- de 24/09/95 a 08/10/95 (15 dias). 

Município de Niquelândia- GO  

Colaboradores: Prof. Bodo Hasso Dietz e Dr. Carlos Roberto F. Brandão.  

 

GRADE DE COLETA  

Coordenadas: 140 01’18’’ S e 480 18’22’’ W. 

Altitude de 369 metros. 

Característica: Cerrado Típico. 

 Realizamos duas coletas diurnas e duas coletas noturnas na área demarcada, 

totalizando 400 amostras (200 por período), dentro da grade de coleta descrita anteriormente. 

Primeira coleta diurna: Data- 26/09/95- Início = 9:40h - Término = 12:30h. 

Primeira coleta noturna: Data- 27/09/95- Início = 17:30h - Término = 21:00h. 

Segunda coleta diurna: Data- 30/09/95- Início = 7:00h - Término = 10:00h. 

Segunda coleta noturna: Data- 01/10/95- Início = 21:00h - Término = 00:10h. 

 

TRANSECTO 

Foi construído um transecto com 250m lineares contendo 25 pontos, distando 10m um 

do outro, em uma área de Mata Seca Sempre Verde de Encosta localizada a cerca de 10 

quilômetros da grade de coleta, com altitude aproximada de 700m, onde foram distribuídas 

100 iscas de sardinha, sendo, também, 4 iscas por ponto de coleta, 2 para solo e 2 para 

vegetação. As iscas ficaram expostas pelo mesmo período e adotou-se o mesmo procedimento 

adotado anteriormente. A coleta nesta localidade foi realizada apenas no período diurno. 

 

AMOSTRAGENS QUALITATIVAS 

 Foram realizadas expedições de coletas qualitativas nos seguintes tipos de vegetação: 

Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerradão, Cerrado Denso, Cerrado Ralo e Parque de Cerrado. 

Na área da grade foram instaladas 5 armadilhas do tipo pit-fall, feitas a partir de garrafas 

plásticas de refrigerante (2 litros) cortadas ao meio. Estas armadilhas foram enterradas até a 

superfície do solo e um volume de água contendo algumas gotas de álcool, clorofórmio e 

detergente despejado dentro do recipiente. O período de exposição desta armadilha foi de 24 
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horas. Em seguida o material foi recolhido em vidros grandes com tampa para posterior 

triagem no laboratório. Outro método utilizado foi dispor 10 armadilhas subterrâneas, feitas a 

partir de potes plásticos de filmes, furados com prego quente (fig. 9, pág. 65). Dentro dos 

respectivos potes foram colocadas iscas feitas a partir de carcaça de passarinho, fornecidas 

pelo taxidermista Isnard Rubim, da equipe responsável pelo levantamento da avifauna. Esses 

potes foram enterrados a aproximadamente 20cm de profundidade e deixados por um período 

de 24h. Para facilitar a localização dos potes uma fita de barbante foi amarada em sua tampa e 

a uma altura de aproximadamente 1,5m foi colocada uma fita azul na vegetação. 

 Outra técnica de coleta qualitativa foi o peneiramento de volumes de 

aproximadamente 1m3 de serapilheira, recolhidos aleatoriamente nas áreas de Mata Ciliar, 

Mata de Galeria e Cerradão. Utilizamos peneiras do tipo para abanar café e bandejas brancas 

para recolher o material; os espécimes foram recolhidos com auxílio de uma pinça e 

transferidos para frascos com álcool 70%. Também foram realizadas duas baterias de extração 

em funil de Berlese adaptado. Cada bateria foi formada por 5 funis com lâmpadas de 60 watts 

montados permanentemente no acampamento. Um volume de 1m3 foi colocado nos funis a 

cada bateria. 

 Utilizei também diversas bandejas cheias de água com algumas gotas de álcool e 

detergente, que foram espalhadas pela mata e pelo acampamento, ficando permanentemente 

expostas, sendo visitadas constantemente. Armadilhas do tipo bandejas amarelas com água, 

que estavam sendo preferencialmente utilizadas para amostragens do grupo Hymenoptera 

parasítica, também serviram para captura de formigas (principalmente alados). Todo o 

material coletado (formigas) pelos pesquisadores que estudavam este grupo dentro do projeto 

Fauna de Serra da Mesa, coordenados pelo Dr. Norman F. Johnson da Universidade de Ohio, 

foi remetido ao Museu de Zoologia da USP. 

Uma armadilha luminosa também foi instalada no acampamento e visitada todas as 

noites para o recolhimento de formas aladas. 

 Conjuntos de quatro iscas de sardinha foram espalhados no Cerrado, próximas a área 

da grade, no solo e na vegetação em um semicírculo imaginário, chamadas de “iscas de 

espera”. Essas iscas foram monitoradas pelo período de 2h e todas as espécies que apareciam 

na isca pela primeira vez eram coletadas com o auxílio de uma pinça. 

 As amostragens qualitativas abrangeram também visitas periódicas às 200 armadilhas 

de pit- fall (baldes de 20 litros) utilizadas para coletas de répteis e anfíbios, pela equipe do Dr. 

Miguel Trefault Rodrigues do MZ-USP, mas que também capturavam formigas e outros 

invertebrados. 
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 Como último método de amostragem qualitativa foram realizadas várias expedições às 

diversas formações florestais próximas ao acampamento, onde procurávamos observar os 

indivíduos forrageando no solo e na vegetação, revirar tocos e pedras a procura de ninhos, 

bem como quebrar gravetos e galhos, arrancar  a casca de árvores caídas e revirar o folhiço, 

causando o menor distúrbio possível no local para não afugentar certas espécies. Em lugares 

onde o acesso era praticamente impossível, como algumas capoeiras e brejos, procurávamos  

circundar a vegetação coletando nas bordas. 

 

OBS: Foi trazida ao MZ-USP nesta campanha uma colônia viva de Dinoponera australis, 

para estudos de comportamento realizados pelo Dr. Ricardo Paiva. 

 

SEGUNDA CAMPANHA 

 

Data de saída de São Paulo: 30 de novembro de 1995. 

Data de chegada à São Paulo: 23 de dezembro de 1995. 

Permanência no campo- 03/12/95 a 22/12/95 (20 dias). 

Município de Colinas do Sul- GO 

Colaboradores: Prof. Bodo Hasso Dietz e o Biólogo Carlos Campaner do MZ-USP. 

 

GRADE DE COLETA  

Coordenadas: 140 01’75’’S e 480 12’78’’W 

Altitude de 575 metros. 

Característica: Cerrado Típico. 

Amostragens Quantitativas: Mesmo procedimento adotado na 1a viagem. 

Primeira coleta noturna: Data: 06/12/95- Início = 8:30h - Término = 21:30h. 

Segunda coleta noturna: Data: 13/12/95. - Início = 21:00h. Término = 23:30h. 

Primeira coleta diurna: Data: 18/12/95. Início = 7:15h. Término = 10:00h. 

Segunda coleta diurna: Data: 19/12/95. - Início = 9:00h. Término = 12:10h. 

 

TRANSECTO  

 No dia 11/12/95, período da tarde fizemos um iscamento em forma de transecto nos 

mesmos moldes da viagem anterior, em um trecho de Mata Ciliar do rio Tocantinzinho, 

localizada a cerca de 5 quilômetros do acampamento e a uma altitude aproximada de 450m. 
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AMOSTRAGENS QUALITATIVAS: 

 As amostragens consideradas qualitativas foram semelhantes às aplicadas na primeira 

campanha. Nesta campanha exploramos áreas de Mata Ciliar, Mata de Galeria, Cerradão, 

Cerrado Típico, Cerrado Ralo e Campo Rupestre. 

 Outro método de coleta muito utilizado nesta viagem foi a abertura de cupinzeiros; já 

que contávamos com a ajuda de 3 pessoas da região para abrir os ninhos. Os espécimens de 

cupins, formigas, aranhas, escorpiões, opiliões, larvas de besouros e outros artrópodos 

associados eram coletados com ajuda de um pinça e colocados em álcool 70%. Diversos 

espécimes de répteis e anfíbios foram capturados com este procedimento. 

 Várias rainhas vivas e algumas colônias foram capturadas e encaminhadas ao Museu 

de Zoologia de São Paulo. Uma colônia viva de Blepharidatta conops foi encaminhada ao Dr. 

Jorge L.M. Diniz da Universidade Federal de Goiás- campus de Jataí. 

 

TERCEIRA CAMPANHA 

 

Data de saída de São Paulo- 16 de fevereiro de 1996 

Data de chegada à São Paulo- 02 de abril de 1996. 

Permanência no campo- 18/02/96 à 29/02/96 (12 dias). 

Município de Campinaçu- GO. 

Colaboradores: Prof.a Christiane Izumi Yamamoto, Biólogo Thiago Courrol Ramos (MZ-

USP) e Dr. Carlos R. F. Brandão. 

 

GRADE DE COLETA 

Coordenadas: 130 51’37’’S e 480 23’31’’W 

Altitude 570 metros. 

Característica: Cerrado Típico. 

Coletas Quantitativas: Mesmo procedimento da primeira campanha. 

Primeira coleta Diurna: Data: 20/02/96- Início = 8:30h- Término = 11:30h. 

Primeira coleta Noturna: Data: 21/02/96- Início = 20:00h- Término = 22:45h. 

Segunda coleta Diurna: Data: 23/02/96- Início = 7:45h- Término = 10:00h. 

Segunda coleta Noturna: Data: 24/02/96- Início = 19:30h- Término = 22:30h. 

 

 



 72

 

TRANSECTO:  

 No dia 28/02/96, período da tarde foi realizado um iscamento (100 iscas) em forma de 

transecto com 25 pontos em uma área de Mata de Galeria Inúndável do riacho próximo ao 

acampamento. 

 

AMOSTRAGENS QUALITATIVAS: 

 As amostragens qualitativas foram semelhantes às campanhas anteriores. Nesta 

viagem o peneiramento da serapilheira foi mais intenso e visitamos áreas de Mata 

Semidecídua, Cerradão e Cerrado Típico. Mais de uma dezena de ninhos de cupins foram 

abertos nesta oportunidade.  

 Dedicamos bastante tempo nesta viagem para localizar e escavar ninhos de 

Blepharidatta conops, investigando a arquitetura do ninho, disposição das câmaras, número 

de indivíduos presentes e espécies associadas à colônia. Esta atividade foi registrada em fotos 

e três colônias vivas desta espécie foram coletadas. Várias rainhas vivas de diferentes espécies 

também foram capturadas e transportadas em tubos de ensaio com papel celofane para o 

Museu de Zoologia de São Paulo. 

 Uma rainha de Creightonidris scambognatha foi encaminhada viva para o Dr. Jorge L. 

M. Diniz, na tentativa de criação em laboratório desta espécies considerada rara. 

 

QUARTA CAMPANHA 

 

Data de saída de São Paulo: 25 de Abril de 1996 

Data de chegada à São Paulo: 15 de maio de 1996. 

Permanência no campo: 15 dias. 

Município de Niquelândia/Uruaçu- GO. 

Colaboradores: Prof. Rogério Rosa da Silva, Dr. Carlos R. F. Brandão e a acadêmica Sivany 

Rodrigues Chaves (UCG). 

 

GRADE DE COLETA 

Coordenadas : 14o17’06’’S- 48o55’01’’W. 

Altitude: 628 metros. 

Característica: Cerrado Típico. 
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 Todos os métodos aplicados repetiram os descritos para as viagens anteriores, 

inclusive a coleta em forma de transecto na Mata de Galeria não Inundável de um riacho (rio 

do Peixe). Nesta viagem o funil de Berlese foi substituído pelo extrator de Winkler. Várias 

baterias de Winkler foram realizadas com o folhiço recolhido de diversas áreas de Mata, 

Cerradão e Cerrado Típico.  

 Somaram-se ao todo 2.000 amostras quantitativas; sendo 1.600 iscas distribuídas nas 

grades de coleta (400 por localidade) em áreas de Cerrado Típico e 400 iscas distribuídas na 

forma de transectos (100 por localidade) em áreas de Mata Ciliar, Mata de Galeria e Mata 

Seca de Encosta. Os outros métodos aplicados não respeitaram as mesmas freqüências por 

localidade, sendo considerados como métodos qualitativos. 

 

2.2- ESTAÇÃO ECOLÓGICA JATAÍ- LUIZ ANTÔNIO- SP. 

 

A- ÁREAS DE ESTUDO 

 A descrição desta localidade será feita na terceira parte da tese. 

 

B- METODOLOGIA DE COLETA 

 Foi construída para as coletas quantitativas uma grade de coleta de 1ha, em uma área 

de Cerrado Denso que dista aproximadamente 10km da sede da Reserva. Os procedimentos 

de coleta na grade foram os mesmos adotados nas viagens à Goiás. Com a ajuda do prof. 

Rogério Rosa da Silva, realizei no mês de abril/1997 dois eventos de coleta dentro da grade, 

distribuindo em cada coleta 100 iscas de sardinha durante o dia e 100 iscas durante a noite; 

somando ao todo 400 iscas. 

Outras áreas de Cerrado em regeneração, Cerradão e Mata Ciliar foram amostradas nas 

coletas consideradas qualitativas. Para estas coletas realizei várias expedições dentro Estação 

Ecológica, procurando abrir gravetos, revirar pedras e troncos em estado de apodrecimento, 

abrindo cupinzeiros e peneirando a serapilheira (figura 12 e 13, pág. 74). O material para 

processar em Winkler foi retirado de áreas de Cerradão e Matas Ciliares contíguas ao 

Cerrado. 

Realizei também uma coleta na forma de transecto na Mata Ciliar da Lagoa do Porto 

próxima ao rio Mogi Guaçu, com a ajuda do Sr. Sebastião, funcionário da Estação e Mateiro 

da região. Um total de 100 iscas foram distribuídas no mês de dezembro/1997, nos mesmos 

moldes das coletas em transectos realizadas em Goiás. 
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Figura 13- Coleta qualitativa dentro de uma área de Cerradão na Estação Ecológica Jataí. 

 

 

 
 

Figura 14- Bandeja utilizada para a quebra de gravetos e galhos caídos na serapilheira. 
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2.3- FAZENDA SANTA CARLOTA- CAJURU- SP. 

 

A- ÁREA AMOSTRADA  

(vide descrição da localidade na primeira parte da tese) 

 

B- METODOLOGIA DE COLETA 

 As coletas na Fazenda Santa Carlota foram realizadas ao longo de um ano (agosto de 

1992 a abril de 1993), em seis eventos de coletas (um a cada dois meses), em uma área de 

Cerrado Típico; com 200 iscas distribuídas por evento, sendo 100 iscas durante o dia e 100 

durante a noite (ver Silvestre, 1995), totalizando 1.200 iscas ao longo do ano. As coletas 

foram realizadas dentro de uma grade que cobriu 8.100m2, composta por 10 transectos, com 

10 pontos demarcados em cada um dos transectos. As iscas distribuídas foram elaboradas com 

sardinha em óleo comestível e com mel diluído em água. A cada evento de coleta 25 pontos 

foram sorteados aleatoriamente e 2 pares de iscas distribuídas por ponto de coleta (2 de 

sardinha e 2 de mel). O levantamento nesta localidade foi realizado apenas com iscas, não 

sendo aplicadas coletas qualitativas. 

 

2.4- ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS EMENDADAS- DF. 

 

A- ÁREA AMOSTRADA 

(vide descrição da localidade na primeira parte da tese) 

 

B- METODOLOGIA DE COLETA 

 Também foi escolhida uma área de Cerrado Típico para as coletas de formigas na 

Estação Ecológica de Águas Emendadas. As coletas foram realizadas de janeiro a dezembro 

de 1992, com um evento de coleta a cada dois meses, em uma área que havia sofrido 

queimada ha cerca de 2 anos atrás (Reis Menezes, 1998). Foi utilizada nesta localidade a 

mesma metodologia de Cajuru, com uma diferença no tamanho da área amostrada 

(12.600m2). 
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II- METODOLOGIA DE ANÁLISE  

  

A riqueza de espécies pode ser considerada como o principal parâmetro de avaliação 

de uma comunidade. Como um levantamento completo de uma localidade é praticamente 

impossível, a fauna deve ser amostrada e a riqueza de espécies, a partir da amostragem, pode 

ser estimada através de índices de riqueza. 

Alguns estimadores de riqueza de espécies não-paramétricos são baseados em dados 

de abundância de espécies, como os índices ACE e Chao 1 propostos por Chao e 

colaboradores (Colwell & Coddington, 1994), enquanto que outros, como o índice Jacknife 1, 

são baseados na freqüência de espécies com um único registro (Belshaw & Bolton, 1994; 

Fisher, 1998). A extrapolação da estimativa da riqueza total Smax (o número esperado de 

espécies), somente é possível se a curva de acumulação de espécies resulta de uma 

comunidade homogênea, isto é, relativamente estável. Palmer (1991) comparou vários índices 

de riqueza aplicados à uma comunidade, chegando a conclusão que o índice Jacknife 1 é o 

que representou com maior fidelidade a riqueza total de espécies da comunidade amostrada. 

Com a intenção de disponibilizar os meus resultados para futuras comparações com 

outros levantamentos de fauna de formigas, optei pela utilização desses três índices de riqueza 

citados acima. 

 A diversidade, geralmente expressa pela riqueza e pela abundância das espécies dentro 

da comunidade, é, no caso de insetos sociais, avaliada através da freqüência de registros 

obtidos; uma vez que o registro de um indivíduo obtido é um indicador da probabilidade de 

encontrarmos uma colônia. Se uma área relativamente grande for amostrada, a freqüência de 

captura independe da densidade de forrageadores e do tamanho das colônias envolvidas, 

passando a depender da disseminação da espécie na área (Romero & Jaffé, 1989). 

 Wolda (1981) explora os efeitos do tamanho da amostra e da diversidade de espécies 

sobre uma variedade de índices populacionais. O índice preferido, no caso, depende das 

questões a serem investigadas e do tipo de organismo que o pesquisador está trabalhando.  

 Utilizei para analisar a diversidade entre diferentes amostras os índices extraídos dos 

trabalhos de Taylor, (1978), Kempton (1979) e Magurran (1988); optando por utilizar os 

índices de Shannon-Wiener, Simpson e Alpha de Fisher como índices de diversidade não-

paramétricos, por estarem entre aqueles que mais são utilizados nos trabalhos de 

levantamentos faunísticos, embora estes índices tenham caído em desuso nos últimos anos, 

talvez devido à dificuldade de interpretação desses valores, uma vez que podem ser 

calculados a partir de diferentes variáveis (número de indivíduos, presença e ausência, etc.). 
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 O programa utilizado para o processamento das matrizes de dados de freqüência de 

espécies foi o EstimateS- Statistical Estimation of Species Richness and Shared Species from 

Samples, elaborado por Robert K. Colwell, do Departamento de Ecologia e Biologia 

Evolutiva da Universidade de Connecticut (Cowell, 1997). Este programa analisa as amostras 

em matrizes de incidência ou abundância, utilizando os índices de diversidade de Fisher, 

Shannon e Simpson e comparando a similaridade entre amostragens através do índice de 

Morisita-Horn. 

O índice de similaridade de Morisita é indicado por Wolda (1981) e Krebs (1989), 

como sendo bastante apropriado para aná lises de similaridade entre faunas de diferentes 

localidades, por não sofrer influência do tamanho da amostra e da diversidade de espécies. 

Optei também por utilizar um índice binário de similaridade (Índice de Sorensen) 

(considerando a presença e ausência de espécies nas comunidades), para comparações entre a 

fauna total amostrada entre cada uma das localidades, considerando ambos os métodos 

qualitativos e quantitativos de amostragens. 

Para explicar as diferenças entre as comunidades em relação às distâncias utilizei o 

Programa de Análise de Regressão Múltipla do pacote Statistica versão 4.3, calculando o 

coeficiente de determinação (R2). O valor de r (a raiz quadrada de R2) varia entre 0 e 1; 

quanto mais as variáveis são relacionadas, mais o valor de r se aproxima de zero e quanto 

mais independente forem as variáveis mais este índice se aproxima de 1. Para esta análise 

considerei o índice de similaridade de Sorensen entre as coletas em que apliquei as mesmas 

metodologias, sendo estas: as 4 localidades em Serra da Mesa e a Estação Ecológica de Jataí, 

SP. 

 A curva do colecionador ou curva de acumulação de espécies (Pielou, 1975) pode ser 

utilizada para visualizarmos se o levantamento foi completo ou se o número de espécies 

aumentaria com o aumento do esforço de coleta. Esta análise foi baseada na matriz da lista 

total de espécies amostradas em todas as localidades. 

 Uma outra metodologia de análise aplicada foi a avaliação da distribuição das 

freqüências relativas dos registros obtidos em Águas Emendadas- DF e Cajuru- SP, 

representando respectivamente uma área no "core" do Cerrado e uma área nas "ilhas" de 

Cerrado, com o objetivo de avaliar a estrutura das comunidades destas localidades que 

tiveram um ano de acompanhamento da atividade da fauna. Este mesmo método não foi 

aplicado às outras localidades por considerar que a amostragem em apenas uma determinada 

época do ano em uma localidade possa influenciar em muito estes resultados, devido à 

sazonalidade na atividade da maioria das espécies. 
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 Como análise comparativa entre as localidades foram consideradas as coletas 

quantitativas; esta comparação foi feita pelo índice de similaridade de Morisita-Horn, 

separando as áreas de Cerrado Típico e as áreas em que as coletas foram realizadas em Matas 

Ciliares, de Galeria e de Encosta. Desta forma comparei todas as coletas em que utilizei a 

grade como método de coleta e as áreas em que utilizei o transecto; com exceção de Águas 

Emendadas e Cajuru que foram analisadas separadamente por terem sido amostradas com um 

número muito superior de iscas.  

 Considero, como análise final, a porcentagem da fauna que é atraída às iscas em 

relação a fauna total amostrada por todos os métodos aplicados.  

 A seguir apresento resumidamente na forma de tabela a característica da áreas de 

coleta e o esforço amostral empregado por área.  

 

 
 

Tabela 2- Resumo esquemático de todas as localidades amostradas no Cerrado e na Mata, fisionomia 
da vegetação, tamanho da grade utilizada, número de pontos, número de iscas utilizadas e épocas de 
amostragens. 

COLETAS EM GRADES 

 

Localidades Fisionomia  
 

Tamanho 
da grade 

No de 
Pontos 

No de 
iscas 

Eventos 
de 

coleta 

Época de 
amostragem 

Niquelândia  Cerrado Típico 10.000 m2 25 400 2 09/95 
Colinas do Sul Cerrado Típico 10.000 m2 25 400 2 12/95 
Campinaçu Cerrado Típico 10.000 m2 25 400 2 02/96 
Uruaçu Cerrado Típico 10.000 m2 25 400 2 04/96 
Luiz Antônio Cerrado Denso 10.000 m2 25 400 2 04/97 
Cajuru Cerrado Denso 8.100 m2 25 1.200 6 06,08,10,12/92 e 

02,04/93  
E.E.A.E Cerrado Típico 12.600 m2 25 1.200 6 01,03,05,07,09 e 

11/92 
 

COLETAS EM TRANSECTOS 

 

Localidades Fisionomia  No de 
Pontos 

No de 
iscas 

Eventos 
de coleta 

Período Substrato 

Niquelândia  Mata Seca de 
Encosta 

25 100 1 09/95 Solo e Vegetação 

Colinas do Sul Mata Ciliar 25 100 1 12/95 Solo e Vegetação. 
Campinaçu Mata de Galeria  25 100 1 02/96 Solo e Vegetação. 

Uruaçu Mata de Galeria  25 100 1 04/96 Solo e Vegetação. 
Luiz Antônio Mata Ciliar 25 100 1 12/97 Solo e Vegetação 

 


