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2. Material e métodos
Realizamos este estudo em um trecho
de restinga em uma área de várzea na Ilha da
Marchantaria (3°15'S; 59°58'O), rio Solimões, a
15 Km de Manaus, AM, dois meses após o
início da vazante. A área ainda apresentava
solos muito encharcados e lamacentos em toda
a sua extensão.
Montamos 10 transectos com 15 m de
comprimento cada, com espaçamento mínimo
de 10 m entre si, dispostos em três áreas de

colocamos quatro pedaços de papel vegetal (9
cm2) espaçados por 5 m contendo iscas
compostas de frango, cebola e margarina. As
iscas foram colocadas a partir da zona marginal
entre o solo e a água em direção à região mais
alta da restinga. Após uma hora, as iscas foram
vistoriadas e todas as formigas presentes foram
coletadas e trazidas para o laboratório para
identificação. A riqueza de formigas em cada
distância foi comparada utilizando regressão
linear (Zar 1999).

3. Resultados
Encontramos oito espécies de formigas, sendo sete espécies típicas de solo e uma
arborícola. Não houve diferença na riqueza de formigas entre as diferentes distâncias (Regressão
linear, F(1,2)=0,143; r2=0,07; p=0,742). Cinco gêneros ocorreram por quase toda a área e apenas
Odontomachus sp. foi restrita à faixa mais próxima da linha de água (Tabela 1). A declividade das
áreas amostradas foi relativamente baixa e aparentemente a lama não representou um empecilho
para o deslocamento e/ou forrageamento das formigas.
Tabela 1. Espécies de formigas coletadas em uma restinga de várzea em relação a quatro categorias de distância da linha
de água.
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4. Discussão
As áreas de várzea na Amazônia
central têm como principal característica seus
pulsos de inundação que determinam todo o
funcionamento
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conseqüentemente, afetam a distribuição de
muitos organismos, como plantas e artrópodes
(Junk et al. 1989; Adis 1997). No entanto,
Andrade et al. (1999), trabalhando na mesma
área de várzea com invertebrados presentes
em troncos, mostraram que a abundância de
artrópodes também não é afetada pela altura
de emersão do tronco. Nossos resultados estão
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linha d’água para forragear.
Talvez as características específicas
deste grupo, como a eussocialidade, permitam
a rápida colonização da área. Em insetos
eussociais, a unidade a ser preservada seria a
rainha, enquanto que em insetos não sociais
esta unidade se reduz ao indivíduo (Hölldobler
& Wilson 1990). Assim, a perda de operárias
em locais que apresentem condições adversas
poderia compensar o ganho com o eventual
aumento de recursos para a colônia. Já os
insetos não sociais só poderiam descer das
árvores quando as condições forem adequadas
a sua sobrevivência.
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