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A interação  formiga/planta  tem sido  foco  de  pesquisas  por  muito  tempo.  A dispersão  de
sementes por formigas, ou mirmecoria, envolve plantas que produzem um corpo gorduroso
preso  externamente  à  semente,  chamado  elaiossomo.  As  formigas  são  atraídas  por  estes,
carregando as sementes até seus ninhos e comendo-os. Algumas formigas, durante o trajeto
até o ninho, podem deixar as sementes caírem ao solo, vindo a germinar. Costus spiralis,
possui  inflorescências  com  brácteas  vermelhas  envolvendo  o  fruto,  que  é  uma  cápsula
loculicida  com  muitas  sementes  de  coloração  preta  com  arilo  branco.  O  objetivo  deste
estudo foi analisar como ocorre a dispersão de sementes e se há preferência entre as com
arilo (elaiossomo) ou sem arilo, por formigas em diferentes microhábitats no Buritizal do
Campus  Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná,  (10º  51’  51,3”S – 61º  57’  29,9”W).
Foram estabelecidos 2 transectos de 100m, um localizado no interior do buritizal e um na
sua  borda.  Cada  transecto  possuiu  10  estações,  totalizando  20  pontos.  Em  cada  estação
foram  dispostas  cinco  sementes,  sendo  elas  alternadamente,  ariladas  e  sem  arilo.  A
remoção  de  sementes  por  ponto  de  amostragem  apresentou  uma  tendência  de  maior
remoção em borda e com arilo, totalizando 11 remoções, sendo que no interior do buritizal
a remoção foi de mesmo valor, para as sementes com/sem arilo totalizando 4 remoções. As
formigas  beneficiam  a  dispersão  das  sementes  e  o  seu  estabelecimento,  atraídas  pelo
elaiossomo  ou  outra  estrutura  como  o  arilo  por  possuírem  componentes  nutricionais
semelhantes,  principalmente  lipídios  beneficiando  esta  interação.  O  estudo  comprova  a
importância  da  interação  mutualística  por  dispersão  primária  ou  secundária  para  a
Amazônia.
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