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Formigas do gênero Solenopsis spp. (Westwood) são conhecidas pela 
agressividade e ferroadas dolorosas, porém, comportam-se como 
diferentes agroecossistemas através da predação de pragas

 a abundância de Solenopsis em dois sistemas de cultivo 
Euterpe oleraceae Mart.) no nordeste paraense

sistema agroflorestal (SAF) multiestratificado. 
armadilhas tipo Pitfall (capacidade 1.000 mL), sem atrativos, 

estudado. Foram realizadas, ao longo de um ano, quatro 
sendo 01 em um mês de período chuvoso (fevereiro de 2012), 01 em 

um mês de transição entre o período chuvoso-seco (maio de 2011), 01 em um 
mês de período seco (setembro de 2011) e 01 em um mês de transição entre 

chuvoso (novembro de 2011). As armadilhas foram preenchidas até 
a metade com solução aquosa de sabão líquido neutro e cloreto de sódio (NaCl), 
permanecendo 48 horas no campo. Após esse período, insetos coletados foram 
transportados para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Amazônia Oriental, 

onde foram quantificados e identificados até o ní
ormicidae foi analisada utilizando-se o pacote estatístico MVSP 

2.0. Na área de SAF foram registrados 15 gêneros de formigas
monocultivo 13. O gênero Solenopsis foi predominante no monocultivo 

com, 65,12%. Na área de SAF Solenopsis foi o segundo gênero com 
maior quantidade de representantes, com 30,37%. A maior abundância 

ocorreu na transição do período chuvoso-seco, em 
se, portanto, ser o gênero Solenopsis abundante em cultivo

de açaizeiro estabelecidos em SAF ou monocultivo no nordeste paraense

Diversificação sistemas, formicidae, monocultivo, SAF

Ao CNPq, pela concessão de bolsas aos autores, e à 
concessão de bolsas e recursos para realização da pesquisa. 
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conhecidas pela 
se como benéficas em 

s. Esta pesquisa 
em dois sistemas de cultivo 

no nordeste paraense, sendo um 
groflorestal (SAF) multiestratificado. Nesta pesquisa 

(capacidade 1.000 mL), sem atrativos, 
Foram realizadas, ao longo de um ano, quatro 

sendo 01 em um mês de período chuvoso (fevereiro de 2012), 01 em 
seco (maio de 2011), 01 em um 

mês de período seco (setembro de 2011) e 01 em um mês de transição entre 
oram preenchidas até 

o de sódio (NaCl), 
permanecendo 48 horas no campo. Após esse período, insetos coletados foram 
transportados para o Laboratório de Entomologia da Embrapa Amazônia Oriental, 

quantificados e identificados até o nível de gênero. A 
o pacote estatístico MVSP 

trados 15 gêneros de formigas, enquanto no 
te no monocultivo de 

segundo gênero com 
abundância do gênero 

seco, em ambas as áreas 
abundante em cultivos 

no nordeste paraense. 

monocultivo, SAF. 

 EMBRAPA, pela 


