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As formigas estão entre os insetos mais abundantes, existindo uma diversidade com 
mais de 12.500 espécies pertencentes a 16 subfamílias, das quais 8 subfamílias são 
registradas na região Neotropical. A vegetação do Cerrado se apresenta como um 
mosaico, com ambientes que variam desde áreas abertas até formações florestais, 
sendo que essa heterogeneidade da paisagem deve favorecer a diversidade de 
formigas no bioma. Contudo, a acelerada degradação do Cerrado nas últimas 
décadas, com substituição da vegetação nativa por pastagens e plantações, tem 
resultados negativos para a fauna. Frente a tal situação, a concentração de esforços 
de levantamento da diversidade nos remanescentes naturais é de extrema 
importância para a conservação do bioma. Assim, o objetivo do nosso estudo é 
determinar a riqueza de formigas de solo (epigéicas) em quatro fisionomias vegetais 
(cerrado ralo, cerrado típico, cerrado denso e cerradão). As coletas foram realizadas 
na Fazenda Pé do Morro, uma área de 90 ha de propriedade da Universidade 
Federal de Goiás, Catalão-GO. Para tanto, amostramos em maio e junho de 2014 a 
riqueza de formigas nas quatro fisionomias focais, que constituem um gradiente de 
adensamento do estrato arbustivo-arbóreo. Na coleta de formigas o método utilizado 
foi a armadilha de queda iscada. Em cada fisionomia vegetal estabelecemos 3 
transectos de 80 m de comprimento, com 5 pontos de amostragem por transecto. 
Duas armadilhas (coletor 80 mL), contendo 40 mL de mistura de água, sabão e isca, 
foram instaladas no solo por ponto. Metade das armadilhas recebeu isca 
nitrogenada (urina) e a outra metade recebeu isca de carboidrato (mel). As 
armadilhas permaneceram nos pontos por 48h e as formigas capturadas serão 
montadas e identificadas entre julho e dezembro de 2014. Embora o cerrado no 
entorno de Catalão esteja bastante alterado, a Fazenda Pé do Morro apresenta uma 
vegetação bem conservada, com diversas fisionomias diferentes, podendo abrigar 
uma grande diversidade de formigas. Até o momento, registramos uma média de 
92,5 indivíduos de 6,2 morfo-espécies por armadilha triada (n=32). Mais da metade 
dos registros de morfo-espécies são de espécies pouco abundantes, as quais tendo 
3 ou menos indivíduos coletados por armadilha. Em contrapartida, menos de 1/4 
dos registros são de espécies abundantes, com mais de 30 indivíduos capturados. 
O gênero Camponotus (Formicinae) foi o mais abundante e com maior frequência. 
No solo, a isca nitrogenada foi mais atrativa que a isca de carboidrato, sendo que 
mais de 2/3 das formigas foram capturadas nas armadilhas com a mistura de urina e 
água em solução 1:1. Comparando-se o número de indivíduos e morfo-espécies 
registrados por armadilha, temos um indicativo de que possa existir uma maior 
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diversidade de formigas nos ambientes abertos (cerrado ralo e cerrado típico) em 
relação aos ambientes fechados (cerrado denso e cerradão) na área estudada. 
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