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Muitas espécies de Angiospermas têm suas sementes dispersas por formigas, processo 
conhecido como mirmecocoria, que traz uma série de benefícios às plantas, como a 
diminuição da competição de plântulas embaixo da planta-mãe. A mirmecocoria é bastante 
freqüente na caatinga. Para estas áreas existem apenas estudos que tratam de germinação, mas 
nada se sabe sobre o estabelecimento das plântulas. Este estudo se propõe a estudar o efeito 
da mirmecocoria no estabelecimento das mesmas, utilizando os parâmetros densidade das 
plântulas e penetrabilidade do solo. A família de plantas escolhida para a realização do 
trabalho foi Euphorbiaceae. As espécies estudadas foram Cnidoscolus quercifolius, Croton 
heliotropiifolius, C. blanchetianus, Jatropha mollissima e J. ribifolia. A área de estudos situa-
se no município de Juazeiro-BA, cuja vegetação predominante é a caatinga. A primeira etapa 
do trabalho consistiu na localização e marcação de colônias de formigas. Para testar a 
influência das formigas sobre o padrão de distribuição espacial das Euphorbiaceae foram 
montados três tratamentos: (1) planta-mãe, (2) ninhos das formigas e (3) locais aleatórios. 
Para cada espécie de planta estudada foram delimitadas 10 parcelas de 1m2 cada, em cada um 
dos tratamentos. Em cada parcela, todas as plântulas presentes foram marcadas e mapeadas e 
foi estimada a distância média das mesmas. Para conhecer a penetrabilidade do solo, foi 
medida a profundidade em que uma estaca de ferro solta a um metro do solo, através de um 
cano de PVC, pôde alcançar. Os dados mostraram que a distribuição de plântulas é diferente 
entre os tratamentos, a sua densidade e proximidade são menores nos formigueiros e que a 
penetrabilidade do solo é maior em formigueiros. Assim, pôde-se concluir que as formigas 
interferem positivamente no padrão de distribuição das sementes e na penetrabilidade do solo, 
contribuindo para o estabelecimento de plântulas de Euphorbiaceae em áreas de caatinga. 
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