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RESUMO

A Mata Atlântica é um dos 34 hotspots mundiais de biodiversidade. Para melhor compreender a dinâmica da natureza é fundamental conhecer a 
diversidade de espécies presentes em determinada área. Dentre os artrópodes, as formigas desempenham um amplo papel ecológico e, no Brasil, 
o estudo sobre esses insetos vem se incrementando nos últimos anos. Entretanto, considerando-se as dimensões geográficas do país e a 
diversidade de espécies, fazem-se necessários estudos adicionais principalmente em locais ainda não explorados, como a cidade de Petrópolis. 
Para avaliar a riqueza e abundância da mirmecofauna de solo do Instituto Samambaia de Ciências Ambientais e Ecoturismo – ISCAE, foram 
realizadas coletas mensais no período de setembro a dezembro de 2018. Mensalmente foram dispostas armadilhas em três pontos de coleta (1-
entrada do ISCAE, 2-lago das tartarugas, 3-coelho) distantes entre si aproximadamente 100m, para diminuir a chance de capturar formigas de 
mesmo ninho. Em cada ponto de coleta foram utilizadas iscas de sardinha e mel expostas no ambiente por 60min. As armadilhas ficaram expostas 
por esse período de tempo para evitar dominância hegemônica de uma espécie. Todas as formigas coletadas foram acondicionadas em potes 
plásticos devidamente identificados e congeladas para posterior identificação com uso de chaves dicotômicas específicas. Ao todo foram 
coletadas 168 espécimes distribuídos entre as seguintes espécies: Acromyrmex coronatus (1), Atta sexdens (20), Brachimyrmex patagonicus (2), 
Camponotus alboannulatus nessus (1), Camponotus cacius (1) Camponotus mus (1), Camponotus rufipes (14), Crematogaster curvispinosa (1), 
Dolichoderus diversus (8), Dolichoderus lujae (37), Hypoponera trigona (1), Linepithema angulatum (2), Linepithema humile (27), Ochetomyrmex 
semipolitus (17), Odontomachus hastatus (1), Pachycondyla striata (1), Paratrechina longiornis (4), Pseudomyrmex gracilis (1), Solenopsis 
geminata (3), Solenopsis invicta (1) e Tapinoma melanocephalum (24). Ressalta-se que esse é o primeiro inventário acerca da mirmecofauna de 
solo desta área. Todas as formigas coletadas serão acondicionadas em potes plásticos devidamente identificados e congeladas para posterior 
identificação com uso de chaves dicotômicas específicas.
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