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Seção: Ecologia Vegetal

FORMIGAS Camponotus sp. (Formicinae) AUMENTAM O SUCESSO REPRODUTIVO DE 
Sonalum paniculatum L. (Solanaceae)

 
Diego Nathan do Nascimento SOUZA(1) 
Inara Roberta LEAL(2) 

As interações planta-formiga são muito comuns e diversas nos ecossistemas terrestres. Uma des-
tas interações é mediada pela presença de nectários extraflorais (NEFs), glândulas que produzem 
néctar para atração das formigas. Em troca, as formigas protegem as plantas de herbívoros, resul-
tando em aumento no crescimento e até no sucesso reprodutivo das plantas. Assim, investigamos 
se formigas atraídas para os NEFs de Solanum paniculatum L. promovem aumento no sucesso 
reprodutivo. Desenvolvemos o estudo em uma área de Caatinga no Parque Nacional do Catimbau, 
Buíque, PE. Selecionamos 42 indivíduos de S. paniculatum com presença de formigas (Campono-
tus sp.) e 18 indivíduos sem formigas. Em cada planta quantificamos o número de frutos formados, 
coletamos cinco frutos e contamos o total de sementes formadas em cada fruto. As plantas com 
formigas apresentaram em média maior número de frutos e de sementes por fruto, cerca de 50% 
mais que as plantas sem formigas. Verificamos que as formigas influenciam positivamente o suces-
so reprodutivo de S. paniculatum, e essa influência pode ser devido a uma redução nos herbívoros 
presentes nas plantas, mas, também, por uma atividade direta sobre a reprodução das plantas. Os 
NEFs de S. paniculatum são localizados também no cálice das flores e, assim, as formigas podem 
influenciar os visitantes florais, por exemplo, atacando pilhadores e promovendo uma maior visita 
dos polinizadores.
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