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Eficiência do diâmetro de armadilha de pitfall na coleta de formigas
(Hymenoptera, Formicidae) em grama batatais (Paspalum notatum)
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The purpose of this study was to verify the
efficiency of the diameter of soil traps type pitfall
in ants sampling. The statistic delineate was a
rounds block sesign, with four treatments and six
blocs. There were performed five sampling from
July to September 2004. The treatment A (with
8.5 cm of ∅, larger diameter) was more efficient,
collecting 1,212 ants and the less efficient was
the treatment B (with 2.1 cm ∅), collecting 447
ants. Therefore, the collect of a greater ant
number is proportional to the diameter of the pitfall
trap.

formicídeos. Em termos de abundância relativa,
as formigas constituem aproximadamente um
terço da biomassa de insetos nas florestas
tropicais úmidas da América do Sul (FITKAU &
KLINGE, 1973; WILSON, 1987). Na meso fauna
constituinte de eucaliptos e matas secundárias
heterogêneas, o grupo dominante é o dos
formicídeos (VALLEJO et al. 1987). As formigas
são elementos importantes e altamente
organizados em comportamento, tendo papéis
importantes nos fluxos de energia e nutrientes
ao nível do ecossistema. São ápteras (pelo
menos as operárias) e por este fato restringemse a procurar alimento sob a superfície, que pode
ser o solo, a serrapilheira, ou as plantas
(FOWLER et al., 1991). Armadilha de pitfall vem
sendo utilizada para estudos da mirmecofauna
(MAJER, 1978; SAMWAYS, 1983; CASTRO et
al., 1989). A biodiversidade tem sido estudada
com o objetivo de compreender as perturbações
ocasionadas pelas constantes simplificações dos
ecossistemas naturais (MAJER, 1996), pois além
de responderem ao estresse do meio, as formigas
apresentam ampla distribuição e abundância
local, alta riqueza de espécies, são facilmente
amostradas e relativamente mais fáceis de serem
identificadas que outros organismos (ALONSO
& AGOSTI, 2000). O objetivo do trabalho foi
verificar a influência do diâmetro de armadilhas
de solo do tipo pitfall na coleta de formicídeos.

Introdução

Material e Métodos

A artopodofauna de solo em clima tropical é rica
e dentre esta riqueza estão incluídos os

O experimento foi instalado ao lado do Centro
Integrado de Manejo de Pragas, vinculado ao

Resumo
O objetivo do trabalho foi verificar a eficiência
do diâmetro de armadilhas de solo do tipo pitfall
na coleta de formicídeos. O delineamento
estatístico foi blocos ao acaso, com quatro
tratamentos e seis blocos. Foram realizadas cinco
coletas no período de julho a setembro de 2004.
O tratamento A (com 8,5 cm de ∅, maior
diâmetro) foi mais eficiente, coletando 1.212
formigas e o menos eficiente foi o tratamento B
(com 2,1 cm ∅), coletando 447 formigas.
Portanto, a coleta de um maior número de
formigas é proporcional ao diâmetro da armadilha
de pitfall.
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levantamento; o tratamento C (tubo de ensaio
com 2,8 cm ∅), capturou 618 formicídeos, com
uma média de 123,6 formicídeos/levantamento
e 20,6 formigas/tubo/levantamento; e o
tratamento B (tubo de ensaio com 2,1 cm ∅),
coletou 447 formicídeos, com média de 89,4
formicídeos/levantamento e 14,9 formigas/tubo/
levantamento. Através da ANOVA de Friedman
que considera χ² verificou-se diferença
significativa entre os tratamentos (χ²= 13,4**). Em
diversos estudos verifica-se a utilização de
diferentes diâmetros de armadilhas de pitfall, para
amostragem de formicídeos, não havendo, desta
forma, uma padronização, por exemplo: pitfall
com 7,8 cm, 15,7 cm, 23,56 cm, 35,34 cm de
diâmetro foram utilizados por ADIS (1979); 1,8
cm ∅ (MAJER, 1978; SAMWAYS, 1983;
CASTRO et al., 1989; BISEVAC & MAJER, 1999);
7,5 cm ∅ (MAJER et al.,1997; MAJER &
DELABIE, 1999); 5,8 cm ∅ (LE BRETON et al.,
2003); 7 cm ∅ (RIBAS et al., 2003) e; 19 cm ∅
(SCHOEREDER et al., 2004), entretanto estes
estudos não comparam diferentes diâmetros de
armadilhas, exceto ADIS (1979), que verificou
uma maior eficiência de coleta de formigas,
quanto maior o diâmetro da armadilha. Quando
feita a análise de correlação linear e de regressão
linear dos dados do presente estudo, observa-se
um valor r = 0,9905** (T/r= 10,16**) e R² = 0,981,
respectivamente. Desta forma, há uma
correlação altamente significativa e positiva entre
o diâmetro da armadilha de pitfall é o número de
formicídeos coletados (Figura 1). A eficiência
deste tipo de armadilha foi estudada por
LINDSEY & SKINNER (2001), quando
comparada com outros métodos, tais como,
amostragem pelo método do quadrado.

Depto. de Entomologia e Fitopatolgia do Instituto
de Biologia da Univ. Federal Rural do Rio de
Janeiro. O delineamento estatístico foi de blocos
ao acaso, com seis repetições e quatro
tratamentos: A - Pote plástico com 8,5 cm
diâmetro (∅) superior da armadilha (“boca”); B Tubo de ensaio de 2,1 cm ∅; C - Tubo de ensaio
de 2,8 cm ∅ e; D - Pote plástico com 6,5 cm ∅.
Para conservação e morte dos indivíduos
capturados, foi utilizada uma solução de
detergente neutro a 10%, sendo adicionado 30
mL nos dois tratamentos com menor diâmetro e
60 mL nos dois tratamentos com maior diâmetro,
baseado em MAJER et al. (1997) e MAJER &
DELABIE (1999). As armadilhas permaneceram
no campo por 72 horas e recebiam,
individualmente, uma cobertura contra chuva. Os
tratamentos distaram 1m entre si. O período do
experimento foi de julho a setembro de 2004, com
coletas quinzenais, perfazendo no total, cinco
coletas. Para análise estatística utilizou-se a
ANOVA de Friedman (RODRIGUES, 2002). Após
cada coletas as formigas foram individualizadas,
separando-as dos demais organismos
capturados.

Resultados e Discussão
Após a análise estatística dos dados verificou-se
que o tratamento A (pote plástico com 8,5 cm
∅), foi mais eficiente na captura de indivíduos
de formigas, que os demais tratamentos;
capturando assim 1212 formicídeos, com uma
média de 242,2 formicídeos/levantamento e 40,4
formigas/pote/levantamento; o tratamento D
(pote plástico com 6,5 cm ∅), capturou 931
formicídeos, verificando-se média de 186,2
indivíduos/levantamento e 31,03 formigas/pote/
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Figura 1. Regressão linear simples entre o número de formicídeos coletados em função do diâmetro
de armadilhas do tipo Pitfall, no período de julho a setembro de 2004.
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Conclusão
A armadilha do tipo pitfall possui sua relevância
nas amostragens e estudos da mirmecofauna em
grama batatais (Paspalum notatum), bem como
em outras coberturas vegetal de solo. O diâmetro
interno da parte superior da armadilha influencia
no número de indivíduos coletados, assim
maiores diâmetros proporcionam a coleta de
maior número de formicídeos. Ressaltando que
a solução de detergente a 10% (água/detergente)
foi eficiente na conservação e mortalidade dos
insetos, não repelindo estes.
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