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INTRODUÇÃO

As populações de formigas são afetadas pelas 
características dos habitats, incluindo variações 
em fatores como a temperatura do ar, os atributos 
da vegetação e da serapilheira (GOMES et al., 
2013). A espécie Wasmannia auropunctata (Roger 
1863) (Hymenoptera: Formicidae) (pequena-
formiga-de-fogo) é abundante em diversos locais 
no Bioma Mata Atlântica. Essa espécie é conhecida 
pela agressividade e por ter sido introduzida em 
diversos países, onde pode provocar a redução da 
biodiversidade nativa (LE BRETON et al., 2003). 
Também causa problemas em áreas agrícolas 
(WETTERER; PORTER, 2003). É importante 
avaliar a influência de variáveis ambientais 
sobre essa espécie para prever quais regiões 
podem apresentar condições adequadas para a 
formiga, podendo apresentar maiores densidades 
populacionais. Assim, o presente trabalho teve 
como objetivo avaliar a influência de variáveis 
ambientais sobre a abundância de W. auropunctata 
em fragmentos florestais da Mata Atlântica.

MATERIAL E MÉTODOS

A coleta de dados foi realizada em seis fragmentos 
de Floresta Estacional Semidecidual, três no 
município de Três Rios e três em Paraíba do Sul, 
Região Centro Sul Fluminense, Estado do Rio 
de janeiro. As coletas das formigas operárias 
foram realizadas em 15 pontos amostrais, onde 
iscas de sardinha foram dispostas sobe o solo e 
no tronco de árvores. A distância entre pontos 
amostrais foi de 10 m. Após uma hora de 
exposição das iscas as formigas foram coletadas, 
com o auxílio de pinças e pinceis, e alocadas em 
frascos contendo álcool 70%. No laboratório 
as formigas foram identificadas e obteve-se o 
número de pontos amostrais em que a espécie 

W. auropunctata foi coletada em cada fragmento 
florestal. A frequência de ocorrência nas amostras 
foi usada como indicativa da abundância da 
formiga (PEREIRA et al., 2016). Foram obtidas 
a temperatura do ar, a luminosidade ao nível do 
solo e a profundidade da serapilheira, todas ao 
lado de cada ponto amostral. Também obteve-se 
o tamanho do fragmento florestal e seu nível de 
isolamento, sendo calculada a média da distância 
para os três fragmentos florestais mais próximos. 
A relação da abundância de W. auropunctata e 
as variáveis ambientais foi avaliada através da 
regressão múltipla passo-a-passo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A formiga W. auropunctata ocorreu em todos 
os fragmentos de floresta utilizados no estudo. 
A abundância da espécie foi influenciada pela 
luminosidade a altura do solo (F = 10,71; R2 = 
0,73; p = 0,03). O modelo matemático com a 
luminosidade a altura do solo e a temperatura do 
ar explicou aproximadamente 90% da variação da 
abundância da formiga (F = 11,04; R2 = 0,88;  p 
= 0,04). O aumento dessas variáveis ambientais 
reduziu a abundância da pequena-formiga-
de-fogo. As demais variáveis ambientais não 
influenciaram significativamente a abundância 
de W. auropunctata. Os menores valores de 
luminosidade e temperatura nos fragmentos 
florestais foram observados em fragmentos 
florestais em estágio mais avançado de sucessão 
ecológica.

CONCLUSÃO

A abundância de W. auropunctata aumenta em 
fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual 
com menor luminosidade e temperatura ao nível 
do solo, estando relacionada com o estágio 
sucessional da floresta.
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