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RESUMO
o presente estudo avalia o sistema reprodutivo

das·esp~cies Anadenanthe~a

Xylop.ia

a~omat.iea.

6aleata,

Vochy~La tueano~um

Foram estudados aspectos do sistema

cruzamento, complementados pelas observações de

e
de

fenologia,

biologia floral, maturação de frutos, dispersão e germinação
de sementes.

O trabalho de campo foi realizado na
o

o

Experimental. de Itirapina-SP (2818' S, 47 45' W).

Estação
O perío-

do de estudo foi de novembro de 1985 a novembro de 1987.
A

ocorr~ncia

dos eventos fenolõgicos estã as-

sociada aos fatores climãticos.

As

tr~s

espécies apresenta-

xi.

ram um período de floração na estação chuvosa,

variando

quanto ao início é duraçãô do evento.
Destaca-se para as

eata e Voehy~ia tueanoium

esp~cies Anadenanthe~a

a provável síndrome de

6a~

melitofi-

lia e para Xgf.opia a~omat,[ea a síndrome de cantarofilia.
As três

esp~cies

apresentaram um sistema

de

cruzamento preferencialmente alogâmico, podendo existir

uma

estrat~gia

alternativa para uma pequena produção de

frutos

Voehy~ia tueano~um.

por autogamia, observada em

Um alto grau de auto-incompatibilidade gen~t!
ca foi demonstrado para as

Xylopia

a~omatiea

esp~cies Anadenanthe~a

6aleata

e

que, associado à defasagem no tempo de re-

ceptividade dos órgãos masculino e feminino favorecem a poli
nização cruzada.
O-padrão de maturação de frutos variou

entre

as espécies, apresentando um período longo ( aproximadamente
10 meses) para

Anadenanthe~a

6aleata, um período relativamen

te curto (aproximadamente 3 meses) para Xgiopla

a~omatiea

um período um pouco maior (aproximadamente 4 meses para

e

Vo-

ehg~ia tueano~um.

nanthena

O período de dispersão de sementes de

Anade-

6aleata (barocoria) coincide com o final da

esta-

çao seca e início das chuvas, favorecendo a germinação e estabelecimento de plântulas.

Voehy~ia tueano~um

sementes (anemocóricas) dispersas na

~poca

tem

suas

seca, favorecendo

.

xii.

a dispersão.

Xylopia anomatiea (dispersão zoocórica),

tem

um período de dispersão irregular, abrangendo parte da estação chuvosa e início da estação seca.
A germinação de Anadenanthena 6aleata e VoehK
~ia

tucano num

foi rápida e em alta porcentagem, porém, para

Xylopia anomatica não foram obtidos dados de germinação devi
do à imaturidade do embrião das sementes quando sao

disper-

sas e uma possível existência de inibidores.
As observações preliminares de regeneraçao na
tural de cada espécie

demonstra~am

uma relação muito

para o número de plantas jovens e número de frutos
dos.

baixa
produzi-

xiii.

REPRODUCTIVE SYSTEM EVALUATION OF ANADENANTHERA FALCATA
BENTH., VOCHYSIA TUCANORUM MART. AND XVLOPIA AROMATICA
BAILL.IN AREA OF CERRADO AT ITIRAPINA
STATE DF SÃO
PAULO.

Authar: REGINALDO BRITO DA COSTA
Adviser: Praf. Dr. PAULO YOSHIO KAGEYAMA

SUMMARY
The study of the breeding system of Anade.nan~he.~a

6atcata,

Vochy~~a tucano~um

the main purpose of this work.

and

Xytop~a a~omat~ca

is

Phenology, pollination, fruit

maturation, seed dispersaI and seed germination were studied
to characterize the reproductive system
IIcerrado" species.
_

of

these

three

The field work was carried out at
o

the

o

Estaçao Experimental de Itirapina-SP (28 18' S, 47 45'

W).

The study period was from November, 1985 to November, 1987.
AlI three species flowered
season, showing variation in relation to the

in . the
~eriod

rainy
and

the

xiv.

duration of the fIowering.

The patterns refIect the cIimatic

conditions of the area, especiaIIy rainfall.
It stands out a probable meIitophilly
me for Anadenanthena 6ateata and

Voehy~~a

probable cantarophilly syndrome for

syndro

tueanonum and

a

Xytop~a anomat~ea.

The three species showed a breeding

system

Voehy~~a

tueanonum

a small fruit production by autogamy I what couId be

considered

preferabIy xenogamic.

It was observed in

as an aIternative strategy.
A high degree of genetic seIf-incompatibility
was demonstrated in Anade.nan:the.na6atea:ta and
:t~ea

which associated to its dicogamy

Xytop~a

patterns

anomafavours

cross-pollination (xenogamy).
The patternof fruit maturation varied
species , a large period (ca. la months) for

among

Anade.nanthe.na

6ateata and a reIativeIIy short period (ca. 3 months)
.
Xytop~a anomat~ea

and

.
Voehy~~atueanonum

for

(ca. 4 months).

The period of seed dispersaI for Anadenanthe-

na 6até.ata . (barocory), occurs at the end of the dry
and the beginning of the rainy seasoni favoring

the
Voehy~~a

germination and stablishment of the seedlings.

eanonum has its seeds dispersed (anemocory)
season favouring the seed dispersaI.

season

in

Xytop~a

the

seed

tudry

anomcd~ea

(zoocoricdispersal), has its seed dispersaI from the middIe
of the rain season to the beginning of the dry season.

xv.

The seed germination of
and

Voehy~~a tueano~um

Xylo p~a

a~omat~ea

Anadenanthe~a

6aleata

was high and fast. The germination of

,seeds was not obtal.ned due to embryo imaturi ty

at the time of seed dispersaI and to a possible presence

of

germination inhibitors.
The preliminary observations

on

regeneration for each species indicated a very low
of seedlingsjfruit produced ratio.

natural
number

-

1. INTRODUÇAO
Aproximadamente 1,5 milhões de km 2 , cerca

de

20% do território brasileiro, são cobertos por vegetação típica de cerrado.

Embora, esteja presente em vasta

extensão

do Brasil e apesar de todos os estudos efetuados, pouco

se

conhece sobre este tipo de vegetação.

o

cerrado tem urna fisionomia muito

peculiar,

distribuído sobre um tapete onde predominam gramíneas,

dese~

volvem-se árvores e arbustos, ora isolados ora em grupos,

g~

ralmente tortuosos, de cascas espessas com freqüentes sinais
de queima, com folhas grandes, coriáceas, brilhantes ou

re-

vestidas de numerosos pelos (FERRI, 1969).

o

Brasil se caracteriza atualmente corno

país às voltas com a necessidade premente de produzir
para exportar mais e, na agricultura, os aumentos de

um
mais
produ-

ção tem crescido, principalmente com a incorporação de novas
áreas ao processo

produtivo de que com o aumento de produ-

tividade das áreas já cultivadas.

Neste processo de

ra de novas fronteiras agrícolas, as áreas de cerrado

abert~

têm

sido preferencialmente eleitas e a pressão sobre estas áreas

2.

se intensifica ano após ano.

Dessa forma, GOODLAND

& FERRI
purame~

(1979) enfatizam que o cerrado deixoi de ser um tema
te acadêmico para tornar-se assunto de interesse

cotidiano

em vários setores.
A exemplo de outros tipos de vegetação brasileira como as matas do norte do Paraná e a própria Mata Atlân
tica, as áreas de cerrado estão sujeitas a exploração indiscriminada, correndo-se o risco de desvastar

completamente

grandes áreas, sem a preocupação de conhecer um pouco mais a
vegetação ais existente.

Neste sentido, há uma grande preo-

cupaçao por parte de estudiosos ligados à pesquisa de cerrados sobre o exposto e que preconinzam a necessidade de estudos para conhecer melhor os aspectos de comportamento

das

inúmeras espécies que ai existem.
No que se refere ao sistema reprodutivo

das

espécies arbóreas do cerrado, há uma grande carência de trabalhos que· enfatizem esse aspecto importante, tanto na
"core" como em regiões periféricas deste bioma.

área

Neste parti

cular é evidente o interesse de se investigar como se mantém
e se multiplicam as suas espécies.
Os poucos trabalhos existentes, dentre
os de BARBOSA (1983) e OLIVEIRA (1986), abordando

eles

aspectos

particulares de biologia floral, sistema de cruzamento
interações animais e plantas deste ecossitema trouxeram

e
in-

3.

formações muito valiosas, porém, outras pesquisas

devem ser

efetuadas.
Nesta linha de pensamento, a realização deste
trabalho visa contribuir para a ampliação do quadro de conhe
cimento das espécies, tendo em vista a reprodução estar
timamente

ligada à constituição da estrutura,

in-

,distribuição

e desenvolvimento de comunidades arbóreas.

o presente trabalho tem como objetivos especí
ficos:
a) Avaliar o processo reprodutivo das
cies

Anadenanthe~a

e. Xylopia

fialQata Benth.,

a~omatiQa

VOQhy~ia tUQano~um

espéMart.

Baill.;

b) Complementar com aspectos gerais da reprodução dessas espécies para uma melhor compreensão do processo como um todo.

4.

2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1. ASPECTOS GERAIS DO CERRADO

° cerrado é

um tipo de vegetação que, em

conceituação, apresenta uma gama de

sua

formações fisionômicas

que vão desde a florestal, conh~cida por cerradão, até a cam
pestre, como o campo cerrado ou o campo limpo.

Há uma conti

nuidadedo gradiente fisionômico entre aqueles dois
mos, apesar de que muitos autores aceitam

uma

terminologia

básica r:ara classificar os trochos deste gradiente (GOODLAJ.'ID
1979; COUTINHO, 1978; FERRI, 1977).

extre-

FERHI,

&

Dessa forma, o

cerrado

como um todo seria constituído pelo gradiente cerradão, cerrado
limpo.

"sensu estrictu", campo cerrado, campo sujo

e

campo

Alguns autores comoFERRI (1977), não incluem o cam-

po limpo no conceito de cerrado.
A área "core" dos cerrados tem seu centro per
to de Goiás Velho, a oeste de BrasIlia; daI o cerrado se extende ao sul do Maranhão, norte do PiauI, e a oeste da
gião do Pantanal extende-se até a sudeste da Bolívia.

reHá pe

quenas áreas descontínuas no nordeste do Brasil, em são Paulo e Paraná.

Outras áreas menos tIpicas de cerrado,

gran-

5.

des ou pequenas, ocorrem ao norte e a oeste da área

"core"

de cerrado: Amapá, Roraima, Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia e em diversas partes. do Amazonas CEITENi 19721.
Os planaltos tropicais da porçao centro-oeste
do país constituem um ..domínio

de paisagens morfológicas e f!

togeográficas,inteiramente diferente do que se observa

na

paisagem de áreas montanhosas florestadas, como também é diferente do quadro de paisagem das depressões

intermontanas

semi-áridas, revestidos por diferentes tipos de

caatingas.

Quando se atinge as áreas típicas de Goiás e Mato Grosso, ao
invés de encontrar florestas por todos os níveis de topografia, como é o caso do sudeste do Brasil, ou de encontrar caa
tingas extensas das depressões interplanálticas ou intermontanas, como seria o caso do nordeste semi-árido,

depara-se

com o arranjo homogêneo da paisagem característica de

áreas

de cerrado (AB'SABER, 1963).
Os fatoresedáficos sao, em geral, aceitos c~
mo principais responsáveis pela natureza do gradiente interno do cerrado (LOPES & COX, 1977; QUEIROZ, 1982).

Contudo,

o fogo é um concorrente a perturbar a interpretação de
efeitos.

seus

Sabe-se que apesar de bastante resistente ao fogo,

a vegetação do cerrado é alterada pelo mesmo, à medida
que as queimadas são mais ou menos freqüentes.

O fogo

sempre como fator no sentido de abrir mais e mais a

em
atua

vegeta-

ção, favorecendo em geral o componente herbáceo em detrimen-

6.

to do lenhoso (HERINGER, 1971; EITEN, 1972).

Dessa

forma,

mesmo que sua flora seja adaptada a algum fogo expontâneo de
peso evolutivo, o fogo antrópico vem provavelm~nte, alterando aquela vegetação a milhares de anos (COUTINHO, 1976, 1980).
A questão da diversidade de espécies é enfati
zada em vários trabalhos realizados no cerrado.
OLIVEIRA FILHO (1984), em levantamento na Cha
pada dos GUimarães-MT, apr~senta um número de espécies arbu~
tivas e arbóreas elevado para uma área relativamente pequena,
encontrando 128 espécies numa area estimada de 150 ha.

O

mesmo autor afirma que nos levantamentos realizados em cerra
dos do Estado de são Paulo, em áreas bem maiores, abrangendo
municípios inteiros, geralmente apresentam pouco mais de 100
espécies.
Para os cerrados do nordeste de

Mato Grosso,

estudados por RATTER et alii (1973), foram encontradas

168

espécies arbustivas e arbóreas para um espectro de 11 subtipos de cerrados e cerradões, em uma área sensivelmente maior
àquela estudada na Chapada dos Guimarães-MT.
Para a região de Mogi Mirim-SP, TOLEDO

FILHO

et a1ii (1984) encontraram 103 espécies abrangendo áreas

de

cerrado e cerradão.

de

Neste mesmo contexto,

os

dados

GJ;:ANNOTTI (1988), apresentando 118 espécies para a área

da

Estação Experimental de Itirapina, sao oportunos por se tratar da mesma área do presente estudo.
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Diante da extensão (quase 20%. do

território

nacional), o cerrado apresenta uma flora muito rica e variável e não resta dúvida de que informações sobre

o

sistema

reprodutivo e a conseqüente eficiência de produção de sementes são de grande importância para uma compreensao maior des
se tipo de vegetação .

.

.

2.2.

REPRODU~ÃO

2.2.1. Sistema reprodutivo de espécies arbóreas

são poucos os trabalhos realizados especific~
mente enfocando o sistema reprodutivo relacionados com espécies de cerrado.
As pesquisas sobre os sistemas de

cruzamento

em floresta tropical têm se concentrado sobre as árvores, a~
bustos e algumas plantas·cultivadas.

O ponto de convergên-

cia das discussões tem sido os papéis da autofecundação e da
fecundação cruzada nas florestas e seus impactos sobre a diferenciação e

especiação,

conforme relatos de

BAKER

et

alii (1983), citando diversos autores.
ALLARD (1960) argumenta que experimentos para
determinar se uma planta é de autopolinização ou de poliniz~
ção cruzada devem consistir, em uma primeira etapa, no exame
da estrutura floral e, num próximo pásso, o isolamento

de
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flores e observação se há ou naoprodução de sementes.
não produção de sementes, enfatiza o autor, é uma

A

indicação

quase certa de que a espécie é alógama.
Citando .alguns·trabalhos

anteriores,

BAWA

(1974) relata que, a princípio, a idéia predominante era

de

que as árvores da floresta tropical úmida poderiam ser autopolinizadas, já que suas flores não ocorriam em sincronia
a mobilidade de seus .polinizadores era limitada
distâncias.

Esta afirmação foi corroborada

a

e

pequenas

posteriormente

ao enfatizar-se que, na complexa estrutura da floresta tropi
cal úmida, um adequado movimento depolinizadores entre
árvores poderia ser impedido, resultando em árvores
nizadas e endogâmicas.

autopol~

Porém, cita o autor, trabalhos

teriores demonstraram que as árvores da floresta

as

po~

tropical

eram predominantemente de polinização cruzada e JANZEN (1980 )
demonstrou que certos polinizadores podem fazer

poliniza.ção

cruzada a longas distâncias.
SegundoBAWA (1976), entre os principais componentes do sistema genético que influenciam no fluxo gênico
e, portanto, na estrutura genética das populações, são o sis
tema de cruzamento e os padrões de dispersão de pólen e de sementes.
Dando ênfase ao relacionamento árvore e

ani-

mais, KAGEYAMA & PATINO-VALERA (1985) enfatizam que a grande
interação que ocorre, no que se refere ã polinização e4is-
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persao de sementes, está associado com a estrutura
das populações florestais.

genética

Acrescentam, ainda, que a estru-

tura genética de uma espécie, considerada como. seu padrão de
variação existente dentro e entre populações, é

determinada

por numerosos fatores complexos e que parece existir um concenso de que os padrões de fluxo gênico através da dispersão
de pólen e sementes tem uma alta correlação com os

padrões

de variação genética nas populações.
Dentre os trabalhos realizados sobre

sistema

reprodutivo das espécies arbóreas, o mais compreensivo
dúvida foi o de BAWA (1974), estudando 34 espécies na

sem
Costa

Rica, numa vegetação caracterizada como floresta tropical
mi-decídua.

s~

Este autor observou que, das espécies estudadas,

27 foram' caracterizadas como auto-incompatíveis e 7 como autocompatíveis, sendo que todas as espécies

auto-incompatí-

veis apresentaram um sistema de incompatibilidade

o

homomórfico.

autor sugere que barreiras à autopolinização são genéticas

e nao morfológicas; contudo, é possível que em muitas
cies

autocompatíveis, um certo grau de cruzamento

-

espenatural

ocorra por dicogamia.
BAKER et alii (1983) relatam a existência

de

mecanismos físicos e de sincronismo facilitando os cruzamentos.

Tais separações das anteras e estigmas

afirmam os autores, aumenta. a possibilidade
cruzada ou, ainda, a deiscência das anteras e

, (hercogamia) ,
de

polinização
receptividade
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do estigma pode ser separada no tempo (dicogamia), com a liberação do pólen precedendo a receptividade do estigma (protandria), assim como, ao contrário (protoginia).

Nestes as-

pectos, CRESTANA et alii (.1982) verificaram assincronismo en
tre o período ativo do gineceu e androceu, evidenciando
ocorrência de protandria). na flor hermafrodita
(E~enbechkla

.do

a

guarantã

lelocanpa) e CATHARINO et alii (1982), estudan(Mlmo~a ~ca.bnella),

do biologia floral de bracatinga

observ~

ram a existência de protoginia, já que os pistilos eram lançados dois dias antes da liberação de pólen.
Fazendo um levantamento mais abrangente, BAWA
(1985). apresenta dados per-centuais de espécies com·.flores het:'I11.:"1froditas,
monóicas e dióicas da Costa Rica.

Os .resultados

mais interessantes, dado o número de espécies

tornam-se

.relacionadas,

de 333 espécies analisadas quanto ao seu aspecto reprodutivo,
65,5% eram

hermafrodita~,11,4%

monóicas e 23,1% dióicas.

SCHEMSKE (.1983), estudando o sistema reprodutivo e o efeito do habitat no componente de adaptação

em

três espécies do gênero Co~tu~, efetuou autopolinização

com

pólen da mesma flor e também polinização cruzada, além

de

marcar galhos para obter dados de polinização natural.

Ob-

servou que a produção de sementes por fruto foi menor

nas

autopolinizadas, em relação às de polinização cruzada, e

a

produção de sementes por fruto das polinizadas artificialme~
te foi menor que as de polinização natural.

Esse autor con-
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cluiu que a auto fecundação reduziu a produção de sementes de
12 a 33% em relação à polinização cruzada, demonstrando
efeito de endogamia.

Acrescenta, ainda, que houve

o

pequena

diferença de germinação e sobrevivência das plântulas,porém,
aos 12· meses, resultou num efeito endogâmico altamente signi
ficativo em todas as três espécies.
Quanto ao aspecto variabilidade genética
plantas em função das características reprodutivas
(1982) sugeriu a relação entre a variância genética

de

FONSECA
dentro

de famílias e a variância genét~ca entre famílias (a 2 d/a 2 p)
para altura de plantas, como um indicador do tipo de
mento, arg:umentando que nas espécies alógamas

essa

tenderia sempre para valores maiores que dez.

Dessa

afirma o autor, há a possibilidade de utilização da

cruzarelação
forma,
relação

entre variâncias para inferir sobre o sistema reprodutivo de
populações de espécies· florestais.

PIRES (1985) acrescenta

que a relação entre as variâncias dentro de famílias e

am-

biental entre parcelas (a 2 d/a 2 e) parece apropriada ~ara defi
nição do sistema reprodutivo e da base genética de

espécies

florestais.
HAMRICK (1983) apresenta dados de variação ge
nética entre e dentro de

popul~ções

para diferentes tipos de

espécies em função de suas características reprodutivas, como consta na tabela a seguir:
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de

N9

Características
estudos

Variância
genética
(dentro)

Variância
genética
(entre)

Autógamas
Alógamq.-animal

35

0,141

0,437

23

0,238

0,221

Alógama-vento

35

0,248

0,056

CAREY (1983) enfatiza que em espécies com características reprodutivas de autofecundação a sua variabili
dad'e genética é diminuída ao lóngo do tempo, enquanto

que

de

forças

seletivas que podem manter variabilidade genética na

popu-

em espécies de polinização cruzada há um número

lação . .

KRESS (1983) estudando autocompatibilidade em
19 espécies de Helieonia na América Central, relat~ que

,as

respostas foram desde a total rejeição até a autocompatibil!
dade.

Apesar de serem poucas as espécies com total rejeição

nessas plantas, o autor afirma que a eficiência de polinizadores de longas distâncias ea baixa produção diária de flores podem promover cruzamentos.BAWA (1974) lembra que a au
tocompatibilidade e a auto-incompatibilidade sao os dois extremos de uma ampla gama de variação no sistema de cruzamento
e que muitas espécies estão entre os dois extremos.

Isso
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vem de encontro às afirmações de BAKER et alii (1983) de que
em muitas espécies as barreiras de imcompatibi1idade são

ou

incompletas ou facilmente quebradas.

de

Citando o

exemplo

COJz.di..a aR..R..i.odoJz.a, os autores relatam que na espécies há evidên
cias experimentais de que algumas árvores são auto-incompatí
veis, enquanto outras sao autocompatíveis.

O

autor

cita,

ainda, o exemplo de Bi.Jz.~oni.ma eJz.a~~i.6oti.a(Maipighiaceae), na
qual uma das árvores estudadas foi inicialmente caracterizada como auto-incompatível, porém, quando o período de flores
cimento estava próximo ao fim, flores autopi1inizadas produziram frutos.
Comparando o sistema reprodutivo de

floresta

tropical e temperada, BAWA (1974) afirma que embora ambas as
florestas sejam na maioria de polinização cruzada, os

meca-

nismos de polinização são diferentes e, acrescenta, as árvores de floresta temperada são polinizadas pelo vento e

na

maioria monóicas, ao passo que a maioria das árvores de floresta tropical são polinizadas por animais e possuem

flores

perfeitas.
Embora as citações sejam raras, a

anemofo1ia

foi relatada por BAKER et a1ii (1983) e BAWA (1980) para algumas árvores de florestas decíduas margeando savanas,

onde

os fatores, como a queda das folhas de muitas espécies na es
tação seca, favorecem a circulação do vento proporcionando o
vôo do pólen.
Especificamente em áreas de cerrado podem ser
citados os estudos de BARBOSA (1983) determinando a biologia
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reprodutiva de três espécies do gênero Qualea (Vocysieaceae)
e de OLIVEIRA (1986) para espécies

do

gênero

K-Lelmeyena

(Guttiferae), ambos realizados na região de Brasília-DF.
MANTOVANI (L983), estudando composição, similaridade florística e f enologia do ?errado em Mogi Guaçu-SP,
enfatiza que o período de floração influi na frutificação
terá um significado adaptativo na dispersão

das

e

diásporas.

Este autor apresenta dados percentauis de síndrome de

disp~

são, demonstrando como as diferenças de floração estão relacionadas com a distribuição das espécies nos componentes h~
báceo-arbustivo e arbustivo-arbóreo.

Para o primeiro compo-

nente o autor encontrou 45,2% de espécies

autocóricas

e

36,4% anemocóricas, cabendo às zoocóricas o menor percentual
(l'8,4%); para o segundo componente encontrou 54,5% de

espé-

cies zoocóricas, 31,7% anemocóricas e 13,8% autocóricas.

Em

floresta residual do planalto paulista,MATTHES (1980) obser
vou 67,6% das espécies nativas com síndrome de dispersão por
animais e 23,6 % pelo vento.

Esses dados são importantes qua~

docorrelacionados às características de floração e frutificação que, na realidade, envolvem todo o processo reI;lLodutivo.
Sobre o aspecto eficiência da produção de fru
tos em função das características das espécies, JANZEN(1976)
afirma que diferentes espécies de árvores apresentam

~

perl.O-

dos muito diferentes entre a ocorrência do florescimento e a
frutificação, podendo uma á~vore não formar n~nhum fruto

em
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dado período de

floração, sendo que o aparente

de frutos pertence ao período anterior.

complemento

A sincronia de fru-

tificação, enfatiza o autor, não é de modo algum uma

conse-

qüência fisiológica obrigatória da sincronia de florescimento.
BAWA (1974), em trabalho realizado na floresta semi-decídua da Costa Rica, observou uma produção

muito

baixa de frutos na maioria das espécies nas quais efetuou au
topolinização.
BIANCHETTI (1981) detectou diferenças

quanto

ã eficiência da reprodução entre duas procedências de
~eabnella

mesmas"

Mimo~a

Benth, encontrando a relação fruto/semente para
com

resultados

de 2,55:1 e 3,15:1.

a~

A produ-

. ção média de frutos por árvore encontrada pelo autor foi
2535 e 3100, com uma produção'média de sementes por

de

árvore

de 994 e 873 para as duas procedências estudadas.
HODGSON (1976), observando atividade de polinizadores em flores de

Eucalyp.tu~

gnaYl.di~,

afirma que flores

não emasculadas e que provavelmente 'foram polinizadas
abelhas produziram 8 sementes/cápsula, enquanto

a

produção

de flores emasculadas, que resultou principalmente da
zaçao por outros agentes, foi de 4 sementes/cápsula.
outro lado, MORA & FERREIRA (1978), em,estudos com
.tu~

unophylla, afirmam que

há uma

perda natural de

por

polin~

Por

Eucalypbotões
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florais durante o processo de florescimento, fecundação

e.

frutificação da ordem de 54,85%.
Avaliando o efeito de autofecundação em Eu.c.a-

lyptu..6 lLe.gnan.6, ELDRIDGE & GRIFFIN (1983) efetuaram 5 tratamentos, sendo 3 de autofecundação, 1 de polinização

cruzada

em flores emasculadas e outro de polinização aberta.

Os au~

tores encontraram resultados para a relação flores/frutos da
seguinte forma: a}

autofecundadas emasculadas (5:1); b) au-

tofecundadas não emasculadas (6,6:1); c) autofecundadas
emasculadas com insetos dentro da

embalagem

de

nao

isolqmento

(7,6:1); d) polinização cruzada em flores emasculadas {6,6:1}
e; ~) polinização aberta (5,5:1).

A midia de germinação por

grama de sementes observadas pelos autores foi de 280

para

autofecundação, 327 para as sementes de polinização aberta e
445 para as sementes de polinização cruzada"
Como se pode perceber, o estudo

da

biologia

reprodutiva das espécies envolve diferentes eventos importa~
tes, que não devem ser dissociados na discussão, já

que es-

tão inter-relacionados, muito embora alguns estudos

eviden-

ciem mais um evento do que os outros.

2.2.2. Fenologia da floração e frutificação
As informações sobre a fenologia
e fruti.ficação são importantes e

diretamente

de floração
relacionadas

aós aspectos que envolvem a reprodução das espicies, à medi-
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da em que consideramos os fatores: a) época

de

ocorrência

dos eventos; b) variação de ocorrência dos eventos entre árvores e na própria árvore; e c) as próprias

características

particulares de cada espécie.
Fenologia, segundoLIETH (1974), é o

estudo

da ocorrência dos eventos biológicos repetitivos, das

suas

causas de ocorrência em relação às forças bióticas e abióticas e de inter-relações entre fases característizadas por es
ses eventos na mesma ou em diferentes espécies.
1

Do ponto de vista de floração, Koriba , citado por MATTHES (1980), classifica de floração contínua, quan
do a produção de flores é constante: floração

estacionaI,

quando apresenta de uma a três floradas por ano, numa
ção definida; floração simultânea, quando a floração
ao mesmo tempo em todos os indivíduos de uma mesma

estaocorre
espécie

numa dada região e numa estação definida; floração estacionaI,
quando é indefinida durante o ano, podendo variar de ramo pa
ra ramo e de planta

para .planta.

Diversos mecanismos biológicos podem

causar

a floração, tais como a perda de folhas, mecanismos intrínse

1

KQRlBA, K. On the periodici ty of tree-growth in the tropics
with reference to the mode of brnnching, the leaf-fall,
and the formation of the resting bud. Gardens Bulletin,
Singapure, 17:11-81, 1958.
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cos

do tipo relógio biológico (ASHTON, 1978) e genético, es

tes ainda pouco estudados.

o

Apesar de seu grande valor para análise de 0E
ganização biológica das'comunidades e ecossistemas, são ainda raros os estudos sobre a fenologia das espécies em ambien
tes tropicais, especialmente no Brasil (MATTHES, 1980).
Um aspecto de relevante importância no contex
to de fenologia das espécies de floresta tropical é a
rência de periodicidade dos eventos.

ocor-

Pode-se citar o traba-

lho de PEREIRA &PEDROSO (1982), no qual apresentam dados fe
nológicos de 57 espécies que vegetam na Estação Experimental
de Curuá-Una (Pará), onde observaram variação entre espécies
na ocorrência dos eventos fenológicos de floração e frutificaça0 durante o ano.
CARVALHO (1980), estudando a fenologia de espécies florestais de potencial econômico que ocorrem na Floresta Nacional do Tapajós, constatou que os períodos de floração, frutificação e disseminação variam dentro da
e entre espécies.

espécie

Acrescenta, ainda, que a floração de

70%

d~s espécies estUdadas .ocorre em.ép~ca ~e verao e que a frutificação e disseminação dos frutos e sementes de 60% das es
pécies estudadas ocorrem no inverno (período chuvoso).
MATTHES (1980) observou em floresta

residual

do Planalto Paulista que ocorrem dois tipos de floração

du-
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rante o ano;.·um quando o sol está se aproximando e outro quan
do está se afastando .do trópico.

Acrescenta, ainda, que em-

bora não haja praticamente diferença entre percentagem de es
pécies que frutificam no período chuvoso, a distribuição das
espécies em um e outro período de frutificação está

direta-

mente relacionado com o tipo de fruto (seco ou carnoso) e com
o tipo de dispersão (Anemocoria, Autocoria e Zoocoria).

As

espécies de frutos carnosos geralmente frutificam no período
chuvoso, enquanto que as espécies de frutos secos o fazem du
rante a época de seca.
BORCHERT (1983), enfocando aspectos fenológicos e de florescimento em árvores da floresta tropical, refe
rentes às espécies Cedkela

na

poepp~g~~na,

mex~eana,

Tabebu~a no~ea

e

COkd~a

Tabebu~a

glabka,

Enythn~

oehnea, afirma que

o controle de florescimento destas espécies, dada a sua
riada posição entre as copas das árvores, é
que em plantas herbáceas.

mais

va-

complexo

Enfatiza, ainda, que a periodici-

dade da antese em flores de árvores de floresta tropical

..

e

determinada em grande parte por mudanças climáticas, quantidade de. água e pode ser também o resultado de seleção

para

uma interação árvore-po1inizador.
Para o cerrado, já foi observado por diversos
autores que muitas espécies florescem logo após cessar o fogo, mesmo no auge da seca.

Este fato parece indicativo

que a falta de água não é tão rigorosa para essas
(GOODLAND & FERRI, 1979).

de

plantas
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FERRI (1971), estudando modificação floral em

Coc.h.to.6pe.Jl.mum Jl.e.g,,[um (Mart.) Pilger, 'observou que esta espécie apresenta um xilopódio no qual nascem alguns ramos aéreos
que na época das chuvas possuem folhas que caem na seca. Observou; ainda, que cortando a sua parte aérea há desenvolvimento simultâneo de grande número de gemas que produzirão
mos com folhas ou ramos florais,'dependendo da época.

r~

O au-

tor tenta explicar o fenômeno observado por um mecanismo que
envolveria fatores nutricionais hormonais.
COUTINHO (1976) reconheceu cinco padr6es

de

comportamento quanto à resposta floral das espécies do estra
to herbáceo-arbustivo, através de queimadas: 1)

dependência

qualitativa para florescer; floração muito intensa como resposta às queimadas em qualquer época; 2) dependência como no
'grupo anterior, mas a floração só ocorre quando a queimada é
feita no per Iodo de seca, ou de dias curtos; 3) espécies que
não dependem qualitativa e quantitativamente da queimada para a floração; a floração ocorre na época seca (dias curtos)
haja ou não queimada; 4) espécies que não dependem qualitati
vamente da queimada para a floração;, quant.itativamente

sao

prejudicadas pela queimada; a floração ocorre no per Iodo chu
voso, de dias longos; 5) espécies com ciclo de floração plurianual, nao parecem ser estimulados pelas queimadas.
meiro grupo, afirma o autor, é o que reúne maior número

O pri
de

espécies e, ainda, que a ação do fogo na indução floral des-
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sas plantas nao ocorre pelo efeito térmico durante a

queima

ou pelo maior aquecimento do solo;' ou pela maior luminosidade disponível aos brotos, ou, ainda, pelos nutrientes
rais fornecidos pelas raízes.

mine-

O que realmente parece

importante é a eliminação dos ramos velhos de

um

ser

possível

inibidor de floração neles presentes.
Corroborando com os aspectos levantados

por

BORCHERT (1983), o estudo realizado por MANTOVANI (1983) demonstra que os comportamentos fenológicos das espécies ocorrem em resposta às mudanças climáticas, sendo adaptações que
favorecem as ações de agentes polinizadores e dispersores,ou
representam mecanismos de defesa contra o parasitismo, a heE.
bivoria e os estresses hídricos, térmicos e nutricionais. 'o
mesmo autor acrescenta, ainda, que as espécies arbustivo-ar·bóreas florescem em geral na primavera e produzem frutos

na

época de elevada pluviosidade e temperatura, que favorecem a
duração e a.atratividade dos frutos carnosos,

. zoocóricos,

produzidos pela maioria daquelas espécies.
A fenologia é, portànto, uma ferramenta imp0E.
tante para avaliação de eventos biológicos das espécies

de

uma comunidade, tais como os de reprodução, permitindo inferências sobre estratégias adaptativas alcançadas pelas espécies e a comparação com: outras já estudad·as.
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3. MATERIAL E METODOS
3.1. MATERIAL
3.1.1. Descrição da área e caracterização climática

o

local de coleta dos dados do presente,estu-

do é uma área de qerrado com aproximadamente 90 ha na
ção Experimental de Itirapina-SP, pertencente ao

Esta-

Instituto

Florestal do Estado de são Paulo, conforme a Figura 1.

A

referida área tem sido protegida do fogo antrópico ,há'aproxi
madamente 15 anos.

o

município de Itirapina tem a seguinte loca-

lização: latitude 22°18' S; longitude 47°45' W e altitude mé
dia de 610 metros.
Os dados pluviométricos apresentam uma

média

anual de 1.350 mm, com uma temperatura média anual de

20 °c.

'Os dados mais detalhados de pluviometria e temperatura referentes ao período de janeiro de 1985 a julho de 1987

estão

expressos na Figura 2 e foram obtidos na Estação Meteorológi

CASCALHo

~

Figura 1. Mapa da Estação Experimental de Itirapina-SP.
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ca do Departamento de Hidráulica/USP, são Carlos-SP.
salientar que-a referida

~stação

situa-se em área

convém
vizinha

(ao lado) àquela do presente estudo.
Espec~fLcamente

nesta área de cerrado, há

estudo realizado por GIANOTTI (1988), onde a referida

um
área

é caracterizada quanto à sua composição florística e estrutu
ra fitossociológica da vegetação.
3.1.2. Escolha das espécies em estudo

Para a escolha das espécies, observou-se,

em

levantamentos preliminares, aquelas que apresentavam uma dis
tribuição regular de indivíduos na área, acrescentando-se in
formações sobre a ocorrência de florescimento nos anos anteriores e características de frutos e sementes.

Para cada es

pécie foram selecionados três indivíduos adultosreprodutivos, os quais foram devidamente etiquetados.

A distância mi

nima entre os indivíduos escolhidos foi de 300 m.
As espécies escolhidas foram as seguintes: a)

Anade.nan.the.fl.a 6a1.c.a.ta Benth.; b) Voc.hY.6.{a .tuc.anolLum

Mart.;

c) Xy1.opia alLoma.tic.a Baill .•
A escolha das três espécies do cerrado da região de Itirapina é, na verdade, uma tentativa de

represen-

tar uma pequena amostragem das espécies desse ecossistema, o
que poderá oferecer subsídios importantes para orientar

a

26.

continuidade dos trabalhos no sentido de conhecer melhor

a

reprodução das espécies do cerrado.

3.1.3. Características gerais das espécies
escolhidas

a) Anadenanthe~a 6aleata Benth.,

pertencente

à família das Leguminosae, da sub. família Mimosoidae, chamada vulgarmente de angico do cerrado.
Esta espécie é descrita por RIZZINI (1962),c~
mo uma árvore típica de matas ~ecas semi-decíduas, aparecendo também no cerrado em formações mais higrófilas,

A

casca

é extremamente grossa, rígida, formando "picos" e canalicul~
dai o fuste pode chegar a 10 m, sendó a copa rala.

A madei-

ra é amarelada e produz goma.
As flores são pequenas (Figura 3a) em gloméru
los brancos (Figura 3b),· sao actinomorfas, pentâmeras, heteroclamídeas unissexuais masculina ou hermafrodi tai" cálice tu
buloso com cerca de 2 mm; corola dialipétala, com pétalas de
4 mm de comprimento; androceu diplostêmode (10 estames),

lo~

gos com filetes brancos com cerca de 1,2"mm; anteras bitecas
(Figura 3c), de deiscência rimosa; pólen pulverulento

bran-

co; gineceu formado por 1 pistilo simples, ovários com cerca
de 2mm; estilete longo, . branco, cerda de 1,5 mm;
quase imperceptível.

estigma

"

h
l;

,

.

5 em
d

O

e

ffc
Figura 3.

Anade.nanthe..Jt..a 6a.e.c.ata Benth: a) ,flor; b) ramo fIo
rífero com folhas; c} estames; d) fruto; e) semen
te.
Adaptado da Flora Brasiliensis - Reimpressão(1967)
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OS,fruto~

-

sao legumes achatados

deiscentes

(Figura 3d), com numerosas sementes escuras orbiculares (Fifura 3e).

A espécies está distribuída nas regiões

Centro-

Oeste, Sudeste e alguns Estados do Sul do Brasil.
Na área em estudo, os dados de GIANNOTTI (1988)
são oportunos, apresentando para a espécie uma densidade
23 indivíduos por ha.

Os três indivíduos estudados

de

apresen

taram um diâmetro médio de 26 cm, altura média de 13 m e copa rala.

b)

Voehy~ia ~ueanoAum

Mart., pertencente à fa

mília das Vochysiaceae, chamada vulgarmente de cinzeiro

no

Estado de são Paulo e de cambará em outras regiões.
Com relação a esta espécie, FERRI (1969) cita
que as árvores podem atingir alturas de até 12 mi tronco

de

casca acinzentada, ramos angulosos com duas linhas decorrentes de bases foliares.

A inflorescência é cillndrica, alon-

gada, terminal, partindo das axilas das folhas
com 15 a 25 cm de

comprime~to

superiores,

e 4 a 5 cm de diâmetro (Figura

4a) •

As flores sao hermafroditas,zigomorfas,

com

13 a 17 mm de comprimento, agudas ou obtusas, voltadas

para

baixo (Figura 4C)i pedúnculos inferiores com 7 a 10 mm

de

comprimento i brácteas de 2 a 3 mm, ,lanceoladas-agudas;cálice
com 4 lacíneas ciliadas de 2 mmde comprimento, porém a pos-
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terior que tem cerca de 15 a 17 mm de comprimento por

5

mm

de largura, é aguda oblonga; espora de 9 a 11 mm, cilíndrica,
reta antes da abertura da flor, depois curvada para

dentro;

pétalas oblongas, obtusas ciliadas no ápice, a intermediária
mede de 8 a 12 mm, quase o dobro das laterais; estame totalmente glabro ou com pilosidade curta; ovário de três

faces,

ovóidesi estilete pouco engrossado no ápice, com estigma

em

capítulo; pÓlen pulverulento.

o

fruto desta espécie é capsular com cerca de

2 cm de comprimento (Figura 4d), com sementes aladas (Figura
4e).

Esta espécie distribui-se nas matas e capÕes dos Esta-

dos centrais e na região sudeste do Brasil.
Para a área em estudo, o trabalho de GIANNOTTI
<.(988) apresenta para esta espécie uma densidade de 611 indi
'víduos por ha, com uma freqüência absoluta de 96%. e a
quência relativa de 2,49%.

Os três indivíduos

apresentaram um diâmetro médio de 29 em,

fre-

. estudados

altura média

de

11 m e copa medianamente densa.

c} Xylopi.a, a,ILoma,:ti.c.a, Baillo', pertencente

à

f~

mília das Anonaceae, chamada vulgarmente de pindaíba, pimenta dos negros ou pimenta de macaco.
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RIZZINI ·(1962) descreve a espécie como uma ár
vore esguia, apresentando

~amos

alongados e horizontais; fo-

lhas na face dorsal, densamente ferrugíneo-tomentosa, acuminadas.

A entrecasca fornece fibras das quais podem ser fei-

tas cordas e até mesmo redes.

CO~A

(1927) preconiza o uso

das sementes como condimento.
Apresenta flores axilares (Figura 5a),

actin~

morfas, andróginas e tomentosas, com uma bráctea de

aproxim~

damente 3 mm de comprimento e outra mais acima com

o

mesmo

tamanho; pedúnculo floral de 5 mm de comprimento (Figura 5a),
valvares; corola com 6 pétalas também valvares em duas

sé-

ries; a primeira série constituída de 3 pétalas medindo cada
uma de 40 a 41 mm d.e comprimento (Figura 5c), pilosas externamente, lanceoladas, de base alargada e avermelhada interna
mente; a segunda série é constituída de 3 pétalas de

25

a

36 mm de comprimento por 3 mm de largura, de forma aproximadamente acicular (Figura.5d), pilosa avermelhada na base externa e internamente; androceu polistêmone, estames amarelos
claros, pequenos
filetes; anteras
bitecas, deiscência longi.
tudinal (rimosa), grãos de pólen pulverulento;
gineceu
constituído de diversos ovários livres.

o

fruto é um multifolículo (Figura 5f), apre-

sentando-se internamente de cor vermelha bem ressaltada qua!!
do maduro, com diversos carpídios pedunculados, deiscente

e

31.

livres entre si.

Sementes providas de

arilo

(FiguraSg)

levemente avermelhado, testa preta, lisa e brilhante.
Esta espécie está distribuída desd"e

as Guia-

nas até Pernambuco; encontrada na região Centro-Oeste,

são

Paulo e Minas Gerais.
Para a área em estudo, GIANNOTTI (1988) apresenta para a espécie uma densidade de 401 indivíduos por ha,
com freqüência absoluta de 76% e a freqüência relativa
1,97%.

Os três indivíduos estudados apresentaram um

tro média de 16 em, altura média de 7 m e copa rala.

de
diâme-
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Figura 4.

Voehy~ia tueano~um Mart.: a} ramo florífero com bo
tões florais; b) ramo com folhas e frutos fechados;
c) botões florais abertos e fechados; d) frutos fe
chados e abertos; e) semente~
Adaptado de: FERRI (1969).
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.~

~

o
g

d

\

9 em
e

Figura 5. Xylop~a a~omat~ca Baill: a) ramo florífero; b) cálice floral; c) botão floral; d) flor semi-aberta;
e) flor aberta; f) fruto (multifolículo); g) semen
te. (Desenho por CHIENO SUIMITSU) .
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3.2.

MÉTODOS
As observações e experimentação

do

presente

estudo consistiram das fases abordadas à seguir:

3.2.1. Determinação do sistema de cruzamento
Com o objetivo de conhecer o sistema de cruza
mento de cada espécie foram realizados experimentos à
·de campo.

A época de aplicação dos tratamentos foi

nível
aquela

de máxima floração das espécie no período de 1986,levando-se
em consideração o início da abertura das flores para qu.e não
ocorressem polinizações indesejáveis.
áalea~a,

bro;

Para

Anadenan~he~a

a aplicação dos tratamentos ocorreu no mês de setem

Voehy~la tueano~um

no mês de fevereiro e

Xyloplaa~oma-

tlea no mês de janeiro.
Na realização das observações e

polinizações

nas copas das árvores foram usadas escada e torres de madeira previamente construídas.

o

número de flores manuseadas nos tratamentos

variou entre os indivíduos em função da disponibilidade
flores e está indicado na Tabela 4.
Os tratamentos sao descritos a seguir:

de
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a) Polinização aberta .- controle (PAP):

as

flores foram marcadas com arames coloridos para verificar

a

polinização em condições naturais;
b) polinização cruzada (peR): foram
das flores protegidas com sacos de tecido não
dia da antese.

utiliza-

tramado

no

As flores foram emascul adas quando do isola

mento e o pólen coletado de outro indivíduo da mesma
cie e realizada a polinização manualmente.

espé-

Foram utilizadas

flores no primeiro dia de abertura.
c) Fechadas com filá (FFI): as

flores

foram

emasculadas e isoladas em sacos de filó para testar a

exis-

tência ou não de fecundação com pólen trazido pelo vento;

d) Autopolinização com·pólen da mesma árvore. Guei.tonogamia (AMF): as flores foram anasculadas €i ensacadas com tecido não tramado no :rromento da antese e.rnlinizadas

manualmente

corri

pólen da própria árvore;
e) Autopolinização com pólen da

(ANF}:

mesma

flor

as flores foram ensacadas com tecido não tramado

no

di.a anterior à antese e mantidas ass"im durante o período receptivo;

f) Agamospermia (AGA): as flores foram apenas
emasculadas e ensacadas com tecido não tramado no momento da
antese para verificar possíveis mecanismos de apomixia.
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Não foi aplicado o tratamento'autopolinização
com pólen da mesma flora (AMF)

em .espécies que apresentaram

dicogamia.

3.2.2. Observações complementares
a) Fenologia da reprodução

Os dados fenológicos foram anotados
mente para os três indivíduos de cada espécie.

semanal-

O período de

abrangência das observações f.oi de 01 de novembro de 1985

a

30 de novembro de 1987, abrangendo dessa forma duas estações
I

reprodutivas das espécies.

As anotações foram referentes a:

botões florais, flores e frutos.
Considerou-se como período de floração, o espaço de tempo desde o aparecimento dos primeiros botões florais até a queda das últimas pétalas; o período de frutifica
çao, desde o início do desenvolvimento dos frutos até a matu
ração completa e conseqüente dispersão das sementes.
Dados de comprimento de frutos no período

de

desenvolvimento até a maturação, foram anotados quinzenalme~
te.
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b)_Avali~ção

A nível de

sobre a biologia floral

~ampo,

as avaliações foram realiza

das da seguinte forma:

&

b.l) Antese: definida por FAEGRI

VAN DER

PIJL (1979, como o início do período em que a flor expoe
antera e estigma aos agentes polinizadores.

Com o

a

objetivo

de determinar o período de receptividade do estigma,

foram

-coletadas 20 flores de cada espécie em vários estágios e exa
minadas na lupa para verificação de diferenças
entre elas.

morfológicas

A presença de grãos de pólen aderidos à superfí

cie do estigma foi registrada;
b.2.) Uma vez determinado o início da antese,
foram marcadas 15 flores de cada espécie

para observar

o

seu tempo de duração;
b.3~lForam

realizadas observações

para determinar o horário de abertura das flores e

periódicas
o

tempo

em que permaneciam abertas;
b.3.) Para identificação dos visitantes
flores, foram realizadas observações em-diferentes

das

horários

- para interpretação da relação flor-inseto.

A nível

de laboratório, as flores foram cole-

tadas para análise a fresco ou fixadas em álcool 50%,
liando-se o aspecto morfológico das mesmas.

ava-
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A análise do pólen carregado pelos visitantes
da flor foi realizada com auxílio de lupa e sob

microscopia

e, quando presentes, foram comparados ao pólen da

espécie

em questão para verificar se realmente pertencia a esta.
As avaliações realizadas visaram complementar
as informações sobre o sistema de cruzamento, chegando à po~
sível síndrome de polinização de cada espécie.

c) Maturação dos frutos, dispersão e germinação das sementes
Os processos de maturação e de abertura
frutos, bem como a dispersão das sementes, foram

. à nível de campo para cada espécie, visando

dos

observados

..

avaliar

POSS1-

veis interações com os fatores bióticos e abióticos.

As sín

dromes de dispersão de sementes foram também avaliadas à par
tir das características. morfológicas dos frutos e sementes.
As análises de· germinação foram realizados no
Laboratório de Sementes Florestais, do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior o,e Agricultura "Luiz

de

Usou-se germinadores a 30 0 C e as sementes fo-

Queiroz"/USP.

ram avaliadas por espécie e tratamento, classificando-as

em

porcentagens de sementes normais, anormais, não germinadas e
....

presença ou nao de genes marcadores (albinismo,
etc.}.

nanismo,
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3.2.3. Delineamento experimental
a) Produção de frutos

o

delineamento experimental utilizado para ca

da espécie foi o de blocos ao acaso, com 6 tratamentos

para

a espécie Voehy~~a tueanonum e 5 tratamentos para Anadenan-

thena 6aleata e

Xylop~a anomat~ea, todas com

3

repetições,

constituídas por 3 indivíduos de cada espécie. As médias dos
tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey.

o

quadro de análise de variância simples para

cada espécie obedeceu o seguinte esquema:

F.V.
Repetição
Tratamento
Resíduo
Total

G.L.

SQ

(B-I)
(T-I)
(B-I) (T-I)

SQl
SQ2
SQ3

QM

SQl/(B-I)
SQ2/(T-I)
SQ3/(B-I) (T-l)

·F

QMl/QM3
QM2/QM3
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o

quadro de análise de variância conjunta

pa~

ra as 3 espécies obedeceu o seguinte esquema:

F.V.

Repetição/espécie

G.L.

SQ

QM

E (B-I)

SQl

SQl/E(B-I)

Tratamentos
(T-I)
Espécies
(E-I)
Tratamento x espécies (T-I) (E-I)
Resíduo médio
E(B-I)(T-I).

SQ2
SQ3
~Q4

SQs

F

QM!/QM3
SQ 2 I(T.:.l)
QM2/QMS
SQ3/ (E-I)
QM3+QMs/QMl+QM4
SQ4/(T-I) (E-I)
QM4/QMs
SQS!E(B-I) (T-I)

b) Número de sementes por fruto e germinação

em laboratório
Os dados referentes aos dois parâmetros deste
item foram analisados pelo teste t pareado (COUTO, 1979):

't =

Ya

I

-

Y
b

s2d
r

onde: Y e Y = médias dos tratamentos;
b
a
s 2 d = variância da diferença de A e B
r

= número

de parcelas (repetições pareadas)
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/

c) Transfo~ação de dados
Para atender às condições de normalidade exigi
das para a análise estatística, os dados. sofreram transformaçoes:
a) Dados referentes à produção de frutos
ram transformados em arc sen / x + 0,5/100.

Esta transforma-

çao foi igualmente usada para os dados de número de
por frutos para a espécie

sementes

Voehy~~a ~ueano~um;

b) Dados referentes ao.número de sementes
fruto para as espécies

~i.ea

fo-

Anadenan~he~a

6alea~a

foram t.ransformados em arc sen /

%

e

por

Xylop~a a~oma

Esta transforma

ção foi igualmente usada para os dados de germinação de semen
tese

42 ..
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4. RESULTADOS E DISCUSSAO
As avaliações referentes à fenologia e

biolo-

gia floral, embora neste estudo sejam dados que

complementam

a caracterização do sistema de cruzamento, são

apresentados

inicialmente para

po~sibilitar

uma melhor seqüência na discus

~

sao.

4.1. FENOLOGIA
Para as duas estações reprodutivas consideradas, os dados de cada espécie estão ilustrados na Figura 6

e

apresentam-se da seguinte forma:
a)

Anadenanzhefta naleaza

Esta espécie

tem um período aproximado de qua

tro meses desde a emissão dos primeiros bútões florais até

o

término da floração, que abrange os meses de agosto a

novem-

bro.

longo,.

Em contrapartida, o período de frutificação

é

aproximadamente 10 meses, até a maturação completa dos

fru-

tos, abrangendo os meses de dezembro a .setembro do ano seguin
te.
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b)·

Voc.hy-.6i.a. tuc..a.noltum

Apresenta-se com um período aproximado de cinco meses desde a emissão dos primeiros botões florais até

o

término da floração, abrangendo os meses de novembro a março.
Contrastando cOm a espécie do item anterior, esta tem um

pe-

ríodo de frutificação relativamente curto, aproximadamente os
meses de março a maio.

cl Xylopi.a. a.lLoma.ti.c.a.
Tem um período aproximado de seis meses· desde
a emissão dos primeiros botões florais, até o término da floraçao.

Em relação às duas espécies abordadas

anteriormente,

esta apresenta-se com um período mais curto de
em relação a Ana.dena.nthe~a. 6a.lc.a.ta..

frutificação

O tempo de maturação dos

frutos é maior que aquele observado para

Voc.hif~ia

tuc.a.no~um

porém, a época de maturação completa coincide com esta

espé-

cie (meses de maio a junho).
Uma característica marcante em Xylopia. compara
da às duas outras espécies, foi uma maior sobreposição de even
tos fenológicos.

Nos meses de janeiro, fevereiro e março,

de-se observar num mesmo indivíduo botões florais,

p~

flores

abertas e frutos em desenvolvimento ou totalmente desenvolvidos.
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d) Correlação com fatores climáticos
Com base nos dados climatológicos do período,
pode-se situar as espécies da seguinte forma: a} Ánade.nan:the.
~a

6alea:ta tem o período de florecimento no início da

ção chuvosa.

esta-

O tempo longo de frutificação faz com que a ma

turação completa dos frutos aconteça num período em que as pre
cipitações começam a ocorrer; b} Voey4ia

:tueano~um

tem o pe-

ríodo de florescimento no decorrer da,estação chuvosa.

O

curto tempo de frutificação faz com que 6s seus frutos estejam maduros no final do período chuvoso; c} Xytopia

a~oma:ti

ea , embora tenha um período de floração um pouco maior

que

VoehY4ia :tueano~um ocorre também dentro da estação ~c.huvosa.
A maturação completa dos frutos, semelhante à espécie

do

item anterior, ocorre no final do período chuvoso.

Os aspectos que caracterizam a fenologia

das

espécies e, em diferentes' graus, que variam entre elas, refle
tem uma heterogeneidade existente à nível de comunidade,

com

implicações ,na interação biótica e abiótica.
Conforme dados de diversos autores sobre a fenologia em comunidades tropicais,a maioria das espécies florescem na estação seca, com poucas espécies apresentando esta
atividade no início da estação chuvosa (JANSEN, 1967;

CROAT,
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1969; FRANKIE' et alii, 1974), isto porque neste período a com
petição vegetativa é máxima (CROAT, 1969).
No contexto da vegetação do tip~ cerrado,

há

carência de informações fenológicas de floração à nível de co
.munidade.

Dessa forma, são pertinentes as observações de RI-

BEIRO et alii (1981) para cinco espécies do cerrado na

área

de Brasília, onde constatou a ocorrência de floração no

J.nJ.-

. ...

cio da estação chuvosa.
As causas de sazonalidade nas espécies de certas comunidades de regiões tropicais têm sido discutidas.

Pa

. ra alguns autores, esta sazonal idade é muito influenciada pelos fatores climáticos estacionais, principalmente pela tempe
ratura e precipitação, adicionados a fatores ligados à
pl;'la diversidade

das' es.pécies

e

pró-

polinização (CROAT, 1969 i

HEITHAUS, 1974; GENTRY, 1974; FRANKIE et a1ii, 1974; SCHEMSKE,
19771.
são oportunas as observações de ALVIM

(1965),

enfatizando que naS regiões tropicais sujeitas a secas periódicas, a periodicidade do crescimento das plantas (envolvendo
produção ou perda de folhas, crescimento do câmbio,

floração

e frutificação) está associada às chuvas, o que é uma real ida
de para as espécies aqui estudadas, no que se refere à f10ra-

-.

çao.
Deve-se ressaltar que nlUito embora as 3
.

...

-

cies tenham apresentado seu perJ.odo de f10raçao

na

espéestação
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chuvosa, as mesmas

diferem quanto à

duração e mesmo

quanto

ao período dentro da estação chuvosa.

Q.2.

AVALIAÇÕES SOBRE A BIOLOGIA FLORAL
Os aspectos particulares da antes e e visitan-

tes das flores são apresentados para cada espécie:
a) Anadenanzhe~a

áaLeaza

Antese: O processo de abertura da flor é relativamente rápido, começando às 07:00 horas e
duas a três horas depois.

complet~ndo-se

A antera apresenta-se ativa

espa-

lhando pólen de imediato, porém o estigma ainda não está

re-

ceptivo nesse período, fato este que só ocorrerá no dia

se-

guinte, quando então a antera terá uma quantidade bem
de pólen.

menor

Esta particularidade caracteriza "a dicogamia do ti

poprotandria nesta espécie.
A ocorrência de defasagem no tempo de receptividade dos órgãos masculino e feminino é considerada como uma
adaptação floral que favorece a polinização cruzada (BAKER et
alii, 1983).

Na espécie estudada esta particularidade impor-

tante é reforçada pela auto-incompatibilidade genética que mi
nimiza a possibilidade de autofecundação.

Na realidade,

sao

dois lados atuando no sentido de favorecer a um sistema alogâ
mico para esta espécie, como é discutido no item 4.3.

Esta

particularidade é também relatada por MCDADE (1986) para a es
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pécie Pe.n..ta.gon.,[a. ma.c.Jtophy.f..f.C{. (Rubiaceae) e para

a

espécie

E.6e.n.be.c.kia. .f.e..ioc.a.Jtpa. (Rutaceae) por CRESTANA et a1ii

{1982},

as quais também apresentam protandria e auto-incompatibilida de.
"A flor desta espécie dura cerca de dois
na planta após a abertura, e à medida em que vai se

dias

tornando

senescente, ocorre a queda do estame e finalmente a queda

da

pétala.
Uma particularidade importante a ser acrescentada diz respeito à inflorescência (pequenos glomérulos).

Es

ta contém em média 120 flores, das quais apenas 20% são herma
froditas, sendo as demais flores unissexuais masculinas ou es
taminadas.

Neste aspecto, as observações de OLIVEIRA

são oportunas.

Este autor relata que a espécie

Kie..f.me.ye.Jta. c.oJt.ia.c.e.a.

também apresenta essas

do

(1986)

cerrado

características,

com 26% das"flores estaminadas.
Segundo WILLSON (1983) , a presença

de

flor~s

estaminadas caracteriza um sistema de expressão sexual andrógeno.

Nestes sistemas ocorrem flores masculinas em meio

a

flores hermafroditas, num mesmo indivíduo ou ainda em uma mes
ma inflorescência.

A autora enfatiza que este sistema

teria

três: resultados: a) aumentaria o sucesso reprodutivo das flores hermafroditas associadas; b) aumentaria a variedade
pólen depositado no gineceu das flores hermafroditas; c)
mentaria

o

sucesso

da

planta como doadora de pólen.

de"
auCita

ainda uma outra possibilidade, onde as flores estaminadas fun
cionariam como imitações das flores hermafroditas, diminuindo
a predação do ovário.
Visitantes: as visitas iniciam-se logo após
abertura das flores, porém, concentram-se mais no período
09:00 às 10:00 horas.

a
de

O tamanho reduzido das flores dificul-

ta o acesso dos visitantes ao nectário, com néctar em quantidade relativamente pequena, porém com cheiro suave e levemente adocicado.
Dos visitantes observados, abelhas diversas es
tavam presentes com muita freqüência
Identificou-se entre elas,
.lop~i~

Api~

e

meli6ena,

em

grande

Bombu~

número.

sp. e Exoma-

sp., sendo esta última mais freqüente que as out=as· e

com maior quantidade de pólen aderido às pernas anteriores, no
tórax e em outras partes do corpo.
Foi também observada a presença, em número menor, de uma mosca escura, pequena, do gênero

Sirphi~ae,

regando pólen aderido ao tórax, . além de visitas
de Tnigona

~pinipe~

car-

esporádicas

e Formicidae, formigas de tamanho reduzi-

do.
Levando-se em consideração as particularidades
de flores brancas e antese diurna, citados por VAN DER
(1982) e constatadas nesta

e~pécie,

PIJL

acrescentando pelo cheiro

discreto, sabor adocicado do néctar, e presença

de

grande

quantidade e diversidade de abelhas visitantes com pólen ade-
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rido ao corpo, e ainda por serem os angicos considerados como
grande fonte de néctar para a apicultura, pode-se apontar

as

abelhas como as prováveis polinizadoras, caracterizando a sín
drome de melitofilia.

Esta suposição coincide

com

ARROYO

(1981); onde enfatiza que as leguminosas de maneira geral sao
polinizadas por abelhas, citando alguns exemplos dentro

da

própria sub-família Mimosoideae à qual pertence a espécie

em

questão.

b)

Voehy~ia ~ueano~um

Antese: Semelhante à espécie discutida no item
anterior, o processo de abertura da flor é relativamente rápi
do, iniciando-se às 06:00 horas e completando-se três
depois.

horas

A antera apresenta-se ativa logo após a abertura

flor, com uma grande quantidade de pólen presente.

De

da

forma

diferente de Anade.nanthe.Jta 6a.lc.ata I a espécie Vo c.hy..6ia. tuc.ano
~um

apresenta o estigma também receptivo logo após a abertura

da flor, brilhante, bem visível e

o

p~gajoso.

néctar produzido fica armazenado na

espora

da flor e quando aberta exala odor suave e o sabor é adocicado.
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dias

A flor desta espécie dura cerca de três

na planta, após a abertura, e à medida que vai se tornando se
nescente, a pétala maior volta-se para trás, o estilete

tor-.

na-se recurvado, a antera sem pólen, o estigma apresenta colo
raçao escura e finalmente as pétalas começam a cair.
Visitantes: As visitas iniciam-se logo após

a

abertu+,a das flores, porém, concentram-se no período de 10:00
às 11:00 horas.
Foram observados beija-flores visitando
espécie em horários variados durante o dia.

esta

Para retirar néc

tar inserem rapidamente o bico na espora de cada flor.

Não

foi possível coletar nenhum indivíduo para verificar se carre
gavam pólen da espécie.

Além desses visitantes foram observa

dos vários insetos como a abelha

Ap~~

mell6ena

em quantidade

maior e mais freqüentei em menor quantidade e freqüência

a

abelha do gênero

Bombu~

Tn~gona ~pin~pe~

que tenta perfurar a parte externa da espora

Sp.i

ainda, visitas esporádicas

para obtenção de néctar e de uma borboleta do gênero

de

Ond~nea

sp .. que introduza probóscida pela entrada da espora retirando néctar.
As características de fortes zigomorfismo

das

flores, antese diurna, plataforma de pouso, acrescentado

por

fatores importantes como cheiro discreto, sabor adocicado

do

néctar e presença de pólen aderido às abelhas visitantes, sugerem a polinização por abelhas, caracterizando a síndrome de
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melitofilia.

Esta suposição coincide com as observações

BARBOSA (1983)' para espéci.es do gênero Q.u.a.le.a.,

de

pertencentes

à mesma família da espécie em estudo, na qual a autora também
apresenta as abelhas como polinizadoreso
Embo·ra a presença do néctar em uma espora sej a
considerada como significativa no sistema de polinização devi
p~

do ao seu poder de discriminar o tipo de inseto habilitado

ra retirar o néctar (BAKER, 1963), nesta espécie, as abelhas,
principalmente

Api~

me.l~6e.~a.,

conseguem chegar até onde seen

contra o néctar mesmo nãp possuindo adaptação para isto, como
por exemplo a probóscida mais desenvolvida dos lepdópteros.

c)

Xylopia.

a.~om~~iea.

Antese: Em relação às espécies discutidas
dois itens anteriores, o processo de abertura

Xylo pia.

a.~oma..tic..a. é bem mais rápido.

da: flor

A maioria

nos
de

dos

botões

florais observados à partir de 06:00 horas abriram-se

total-

mente em 20 minutos, porém já haviam flores que

se

abriram

provavelmente algum tempo antes do início das observações. Os
"

estigmas apresentam-se receptivos, brilhantes e pegajosos, ime
diatamente após a abertura das flores; entretanto,

a

antera

nesse período não está ainda liberando pólen, o que só ocorre
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no dia seguinte, quando os estigmas nao apresentamcaracterí~
ticas de receptividade.

Esta particularidade,

contrastando

com a espécie Anadenan:theJta 6a.e.c.a:ta, caracterizaria, a dicogamia do tipo protoginia para Xy.e.opia aJtoma:tic.a.
Como ja foi enfatizado para a espécie Anadenan

:theJta

6a.e. c. a:ta ,

também para Xy.e.opia aJtoma:tic.a a defasagem

no

tempo de receptividade dos órgãos masculino e feminino aumenta a possibilidade de polinização cruzada.

De forma

similar

à espécie comparada, a auto-incompatibilidade genética

const~

tada, vem diminur ainda mais a possibilidade de autofecunda ção.

Da mesma forma, são· dois lados atuando no sentido de fa

vorecer a alogamia, como é discutido no item 4.3.
ticularidades são também relatadas
(1982) para a espécie

.. por

Mimo~a ~c.abJte.e..e.a

Estas par-

CATHARINOet
e

por

a;Lii

BARBOSA (1983)

. para as espécies Qua.e.ea paJtvi6.e.oJta e Qua.e.ea mu.e.:ti6.e.oJta.
A flor

d~

Xy.e.opia aJtoma:tic.a dura cerca

dias na planta, após a sua abertura.

À

de

3

medida em que vai

se

tornando senescente as pétalas ficam mais recurvadas, a antera sem pólen e finalmente as pétalas começam a cair.
Visitantes: De forma bem di.ferente das espécies
abordadas nos dois itens anteriores, as visitas às flores des
ta espécie são muito escassas.
Foram observados alguns 'besouros

pertencentes

à família Scarabaeidae, que visitam as flores pela manhã

bem
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cedo e no final da tarde.

Alguns besouros foram

observados

saindo das flores logo após a antese, com uma quantidade considerável de pólen e partes do tecido das
corpo.

péta~as

aderido

ao

Pressupõe-se que teriam penetrado forçando as pétalas

em estágio de pré-antese.

Estas flores apresentavam-se total

ou parcialmente predadas.
Os aspectos referentes a visitas e polinização
realizada por besouros sao,relatados por GIBBS et a1ii (1977),
para a espécie Ta!auna
rada primitiva).

ova~a

da família Magnoliaceae (conside

Esses autores esclarecem que

os

besouros

chegam ao anoitecer e forçam a entrada por entre as

pétalas

fechadas e permanecem na flor durante essa noite e o dia
guinte, alimentando-se do tecido das pétalas, saindo
riormente em busca de outras flores.

se-

poste-

Além dos besouros, ape-

nas formigas de tamanho reduzido foram observados

visitando

as flores.
As características desta espécie,

pertencendo

a urna família considerada primitiva, juntamente com as Magnoliaceae e Winteraceae, aliadas às particularidades das flores,
sendo pouco profundas, a base em forma de tigela, de cor
branquiçada, odor forte, inexistência de guias

de

acesso fácil ao pólen e néctar, são apontadas por

es-

nectário,
FAEGRI

&

VAN DER PIJL (1982) como característjcas g:ue evidenciam a polinização por coleópteros.
las

observações

Essas eviaências acrescentadas

prévias citadas,

sugerem

para

p~

esta espé-

55.

cie a síndrome de cantarofilia, e que deve ser confirmada em
estudos mais detalhados.

4.3. SISTEMA DE CRUZAMENTO
OS resultados dos experimentos realizados para determinar o sistema reprodutivo são apresentados a
seguir para cada espécie:

Na Tabela 1 sao apresentados os resultados

de

'produção de frutos em função do número de flores marcadas, co
mo no caso do tratamento de polinização aberta (PAB) , e
res manuseadas nos demais tratamentos.

flo-

Apresenta ainda resul

tados do número médio de sementes produzidas por fruto.
dencia-se nesta tabela os resultados obtidos nos

Evi-

tratamentos

de polinização aberta (PAB) e de polinização cruzada (PCR)

p~

lo número elevado de frutos produzidos, em relação aos demais
tratamentos onde não houve produção de frutos.
Os resultados da análise de variância para
médias de produção.de frutos da espécie, contidos na

as

Tabela

2, completam·os dados da Tabela 1 ·e demonstram que estatisti,

camente há diferença altamente significativa entre

tratamen-

tos, ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F.

Isto '

compreensivo, tendo em vista as porcentagens médias

..

e

elevadas

dos tratamentos PAB e PCR em relação aos demais que. simplesmente não produziram frutos.

*

PAB

0,0

0,0

00
334

30
02
02
00

00
75
29
00

00

145
493

39
205
39
38

-166

141
45
139
39
183

AGA
PAB

peR

FFI
AMA
AMF

AGA
PAB
peR
AMA
AGA

0,0

64,44

53,19

0,0

0,0

5,13

0,97

76,82

67,75

0,0

6,80
7,40

2,50

2,50

2,86

2,83

6,17

5,90

N9 medio de
sementes pro
duzidas/fruto

aberta (controle); peR = Polinização cruzada; FFI = Fechada com filo; AMA = Auto
polinização com polen da mesma árvore; AMF = Autopolinização com pólen da mesma flor; AGA ~
Agamospermia.

00

0,0

00

47

AMA

FFI

0,0

00

125

81,13

FFI

76,13

(%)

53

555
43

N9 de frutos

Frutos/Flores

peR

N9 de flores

T OTAI S

729

*

PAB

Tratamentos

= Polinização

Xylop~
~ma.tica

.tucatto~um

VochYh.f..a

Anadenanthena
6alc.a.ta

Especie

Tabela 1. Resultados do experimento efetuado para verificàção do sistema de cruzamento das especies Anadenanthena6alcatd, VOChYh~ ~cano~um e Xylop~ ~omatlca.

V1
0'\
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Tabela 2. Resultados das análises de variância para as medias de produção
de frutos em percentagem (dados originais) para as especies Ana.dena.nth~

áalcata.,

Vochy~~

tuca.nonum e Xyiopia. anomatica..

E S P ~ CI E S
Tratamento

Ana.dena.nthena.
áai.ca.ta.·

Floral*

tuca.nonum

Xyio p-i.a.
anomatica.

Vochy~ia.

PAR

76,13 a

67,75 a

53,14 a

PCR

81,13 a

76,92 a

64,18 a

FFI

0,0

b

0,97 c

0,0

b

AMA

0,0

b

5,13 b

0,0

b

AGA

0,0

b

0,0

0,0

b

c.v.

4,16

10,12

8,16

2363,31**

149,99**

571,80**

(%)

F para tratamento

F para repetição
(arvores)
* PAB

= polinização

c

0,70 ns

3,35 ns

0,47 ns

aberta (controle); PCR = polinização cruzada; FFI·=

fechada com filó;

AMA

=

autopo1inização com pólen da mesma arvore;

AGA = agamospermia.
Os valores utilizados nas analises de variância foram transformados em
arc sen .; x + 0,5/100
.**

= signtficatico ao nível de 1% pelo teste de F.

ns

= não significativo ao nível de 5%

abc "= medias na mesma coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey.
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o

valor obtido para o coeficiente de

variação

experimental (CV %l é considerado baixo (4,16%), demonstrando
boa precisão para o ensaio.
A resposta aos tratamentos aplicados foi semelhante

entre as árvores consideradas (repetições), como é de

monstrado pela não significância do teste F para
ao nível de 5% de probabilidade.

(árvores) ,

Isto é importante no

conte~

to em que estamos estudando, por demonstrar uma tendência cla
ra em termos de sistema reprodutivo da espécie.
Os resultados de' produção

de frutos para a

e~

pécie sugerem um alto grau de auto-incompatibilidade genética
que, associado à defasagem no tempo de receptividade dos
gaos masculino e feminino, constituem mecanismos

ór-

importantes

no sentido de favorecer a polinização cruzada, como já foi en
fatizado no item 4.2.
Os dados relativos ao número de sementes
zidas por fruto, também apresentados na Tabela 1,

prod~

'demonstram

pouca diferença entre os tratamentos que produziram frutos. A
análise estatística realizada através do teste t pareado

.

TO, 1979), apresentados na Tabela 3, não

·detectou

(Cog

diferença

significativa ao nível de 5% de probabilidade entre as médias
do número de sementes produzidas por frutos no tratamento PAB
(média de 5,90) em relação ao tratamento PCR

(média 6,17 ).

Existe, porém, uma certa tendência de diferença estatística à
n.íveis mais baixos de significância (25%).
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Tabela 3. Valores do teste t para comparaçoes pareadas entre

tratamentos

referentes ao número de sementes por .frutos para as
espécies
Anadenanth~ 6alcata, Vochy~ia~~cano~ e Xylopia ~omatica.

E S P

~

e I E S

Tratamepto
AYLadeYLanth~

F1ora1*

·6alcata

peR x PAB.
peR x AMA
peR x FFI

2,13 ns

Vochy~-ia.

Xylopia

-tucano~

~omatica

1,51 ns
2,24 ns
2,35 ns

PAB x AMA

1,99 ns

PAB x FFI

2,32 ns

* peR

1,86 ns

= polinização

= polinização aberta ; AMA = autopolini
árvore; FFI = flores fechadas em embala-

cruzada; PAB

zação com po1en da mesma
gens de filo.
ns

=

não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste t •.

A tendincia

de

.~.

diferença estatlstica obser-

vada vem, de certa forma, ressaltar um sucesso maior nas poli
nizações cruzadas manuais e uma efetiva fecundação da flor em
relação à polinização aberta (natural). Isso contraria os dados apresentados por SCHEMSKE (1983), onde o número de sementes produzidas por fruto foi maior naquelaS polinizadas naturalmente que nas polinizadas artificialmerite.

Há que se con-

siderar, nos dados do referido .autor, um certo grau de
compatibilidade demonstrada na produção de frutos e

auto-

sementes

por autopolinização, o que poderia proporcionar uma maior fecundação das flores quando expostas à polinização natural, re
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cebendo ~ólen da "própri"a flor, de flores
além do pólen de oUtros indivíduos.

Os

da

mesma

árvore,

resultados

obtidos

também estão ligados a um maior ou menor controle nas polinizaçoes artificiais.
Os aspectos levantados refletem, na

verdad~ca

racterísticas que diferem entre as espécies nos diversos ecos
sistemas.

Os resultados apresentados e discutidos sugerem pa

" ra esta espécie um sistema

de

cruzamento

preferencialmente

alogâmico, porém não é descartada a possibilidade de uma even
tual existência de baixas taxas de autofecundação.

b) Voehy~ia

tueano4um

Os dados relativos à produção de frutos,
função do número de flores marcadas ou manuseadas por
mentos, são apresentados na Tabela I," bem como os

em
trata-

resul tados

de número médio de sementes produzidas por fruto.
Ressalta-se, de maneira semelhante à
Anadenanthe~

6aleata, um número elevado de frutos

nos tratamenos de polinização aberta (PAB) e

de

"espécie
produzidos

polinização

cruzada (PCR), com resultados superiores para o tratamento PCR.
Embora em número reduzido, deve-se ressaltar a
produção de 02 frutos no tratamento com flores fechadas em em
balagens de filó (FFI) e 02 frutos no tratamento de autopolinização com pólen da mesma árvore (AMA)

·

.. ..
~
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o

valor obtido para o coeficiente de

variação

experimental (CV%) apresentado na Tabela 2 é considerado baixo (10,12%), demonstrando de maneira similar à espécie

do

item anteriór, boa precisão para o ensaio.

o

teste F para repetição (árvores), embora su-

perior à espécie do item anterior, não foi significativo, demonstrando similaridade na resposta aos tratamentos nas repetições, da mesma forma que para a espécie anterior.
A nível de comparação entre percentagens

mé-

dias dos tratamentos, PAB e peR não diferem entre si estatisticamente pelo teste de Tukey, porém, diferem dos demais tratamentos ao nível de 5% de probabilidade, o mesmo acontecendo
com o tratamento AMA, que difere dos tratamentos FFI e

agamo~

permia (AGA).
Os resultados obtidos por autopolinização
rem que exista para esta, 'espécie um Certo grau de:

sug~

autocom-

patibilidade e esta tendência poderá repetir-se com maior fre
qüência ao tomarmos um número maior de indivíduos.
"

Estes resultados nao ,sao. isolados, como é enfa
tizado por BAWA (1974) ao constatar a presença de um ou

dois

indivíduos de espécies preferencialmente alógamas,dentre elas
Bou~~e~la 9ul~04ii,
~peeio4a

e

Bauhinia

Oehom~ py~amldale,

topoliniza4as.

u~gula~a,

P~e~oea~pu4

sp.,Luehea

produzindo frutos de flores au-

Ainda, pOde-se citar ·BARBOSA (1983) para a es
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pécie Quaiea

mui~i6io~a,

to por autopolinização.

onde constatou a produção de um fruEsta informação é muito

importante

por se tratar de urna espécie pertencente à mesma família (Vochysiaceae) da .espécie discutida.

Todas estas particularidaou

des levantadas, seja para a espécie aqui estudada
aquelas citadas por outros autores, coincidem com as

·para
afirma-

ções de BAKER et a1ii (1983) de que em muitas espécies as baE,
reiras de incompatibilidade são ou incompletas ou

facilmente

quebradas.
Estes aspectos

l~vantadospodem

estratégia de sobrevivência da espécie quando

refletir

urna

ocasionalmente

uma determinada semente venha cair e germinar em local isolado de outros indivíduos da mesma espécie, ficando desta forma
prejudicada a polinização cruzada.

Um sistema reprodutivo aI

ternativo seria importante nesses casos.
Embora em termos percentuais os resultados obtidos no tratamento FFI (0;97%) sejam baixos, evidências

de

polinização pelo vento são apontadas porBAWA (1980) para
espécie arbórea

T~ophi~

i~voiue~ata,

da Costa Rica.

Para a espécie

a

em floresta semi-decídua

Voehy~ia tueano~um

algumas hi-

póteses podem ser levantadas: a) insetos depositarem pólen na
embalagem e chegar ao estigma; ·b) o vento ter trazido o pólen
de flores do mesmo indivíduo ou de outro indivíduo da
espécie; c) a formação de frutos por agamospermia, caso
tenha havido fecundação da flor.

mesma
nao
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Os' dados' relativos ao número de sementes produ
zidas por fruto, também apresentados na Tabela 1,

demonstram

pouca diferença entre os tratamentos que produzi.ram frutos. A
análise estatística. rea+izada através do teste t
sentado na Tabela

3~

paread~apre

não detectou diferença significativa

nível de 5% de probabilidade.

Existe, porém, de forma

lhante à espécie Anadenanthe4a áaleata, uma certa
de diferença estatística à níveis mais baixos

ao

seme-

tendência

de significân-

cia (25%).
. Os resultados apresentados e discutidos. indicam para esta espécie, semelhantemente à

.A~ade~anthe4a

6aleata

um sistema de cruzamento preferencialmente alogâmico.

Este

resultado coincide com as. conclusões de BARBOSA (1983)

sobre

as espécies Qualea mult~6la4a, Qualea pa4vi6la4a, Qualea g4a~

diáaLi.á.., pertencentes à mesma família (Vochy'siaceae) da espécie aqui discutida, nas quais também foi indicada a

alogamia

como sistema de cruzamento.

c) Xylopia aftomatiea
Os dados referentes à produção de frutos
função do número de flores marcadas ou manuseadas por

em
trata-

mento são apresentados na Tabela 1, bem como os resultados do
número de sementes por fruto.
Ressalta-se, de forma semelhante

às-

duas
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espécies discutidas nos itens anteriores, um número

elevado

de frutos produzidos nos tratamentos de polinização

aberta

(PAB) e polinização cruzada (PCR) em relação aos demais trata
mentos, onde hão houve produção de frutos.
Os resultados da análise de variância para
médias de produção de frutos da espécie, contidos na
2, complementam os dados da ta·bela anterior
de forma semelhante à
altamente

Anadenan~hena

significa~iva

6alea~a,

e

Tabela

demonstram,

que há diferença

entre tratamentos, ao nível de 1%

probabilidade pelo teste Fe

as

Isto é coerente, tendo em

vista

as percentagens médias elevadas dos tratamentos PAB e PCR
relação aos demais tratamentos que simplesmente nao

de

em

produzi-

ram frutos.
O valor obtido para o coeficiente de

variação

experimental é considerado baixo (8,16%), demonstrando

boa

precisão no ensaioe
Da mesma forma que para a espécie

na

6alea~a,

Anadenan~he

a resposta aos tratamentos aplicados foi semelhan

te entre as árvores consideradas (repetição),como é

demons-

trado pela não significância do teste F para repetição, ao ní
vel de 5% de probabilidade.

Isto demonstra, como nas

espé-

cies discutidas nos dois itens anteriores, uma tendência clara em termos de sistema de cruzamento para a espécie.
De forma similar à espécie

Anadenanthe~a 6ale~
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za, os resultados de produção de frutos de

Xytop~a

a~omaz~ea

sugerem para esta espécie um alto grau de auto-incompatibilidade genética que, associado à defasagem no tempo de receptividade dos órgãos masculinos e femininos constatada,

consti-

tuem mecanismos importantes para favorecer a polinização cruzada.
Os dados relativos ao número médio de sementes
produzidas por frutos, contidos na Tabela 1, demonstram pouca
diferença entre os tratamentos que produziram frutos.

A aná-

lise estatística através do teste t pareado, apresentados

na

Tabela 3, não detectou diferença significativa ao nível de 5%
de

probabilidade.

Da mesma forma que para as espécies discu

tidas nos dois itens anteriores, existe urna certa

d~ 'diferenç~ est~tistica à nlveis mais baixos de

tendência
significãn-

cia (25%).
OS resultados apresentados e discutidos

suge-

rem para esta espécie, de forma similar às espécies Anadenan~--~----~----

zhe~a

áaieaza e

Vochy~~a zueano~um,

um sistema de

preferencialmente alogãmico, o que coincide com as

cruzamento
considera

ções de PIRES & PIRES (1987) em observações preliminares
XyX.Op~a

de

sp., no municlpio de Viçosa-MG.

d) Análise conjunta para as três espécies
Com relação ~ análise conjunta realizada

para

as três espécies, os resultados estão expressos na Tabela 4.
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Tabela 4. Resultados da análise de variância cojunta para mé
dias de produção de frutos em percentagem para as
espécies Anadenan~he~a 6alea~a, VoehY4~a ~aeano~am
e Xylop~a a~oma~~ea.

Fonte de vari.aç.a.o. .

Valores de

Repetição (espécie)
Tratamentos
Espécies
... .
Tr a tamentos x .e.specl..es

F

2,66**
1129,05**
1,99ns
7,76**

C.V. (%)
. Média

3,25
77,74

Obs.: Os valores utilizados nas
duais foram transformados
* = significativo ao nível de
te F
** = significativo ao nível de
te F
ns = não significativo
~

análises de variância indiviem arc sen Ix + 0,5/100 •
5% de probabilidade pelo tes1% de probabilidade pelo tes-

importante considerar o valor nao significa-

tivo de F para espéci.es, demonstrando que o comportamento das
espécies 'estudadas, em termos de produção de frutos, não dife
riu estatisticamente.

Isto deve ser creditado ao fato

espécies apresentarem uma mesma tendência para o sistema

das
de

cruzamento, ou de preferencial alogamia.
Diversos autores, dentre eles BAWA (1974; 1976),
KRESS (1983), SCHEMSKE.L1983) e BAKER (1983),. têm chamado

a
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atenção para a existência de uma gradação para o sistema

de

cruzamento, desde espécies auto-incompatíveis até autocompatí
veis.

A alta significância

detectada no valor de F para

interação tratamento x espécie

vem demonstrar que nas

cies de cerrado aqui estudadas, embora o sistema

a

espé-

reprodutivo

seja preferencialmente alogâmico, pode existir uma estratégia
alternativa para'uma pequena produção de frutos, quando

as

condições exigidas para a polinização cruzada não forem total
ou parcialmente atendidas.

4.4. MATURAÇÃO DOS

FRUTOS~ DISPERSÃO E GERMINAÇÃO

DAS SEMENTES
4.4.10 Maturação dos frutos e 'dispersão das sementes
Os dados de desenvolvimento dos frutos
expressos na Figura .7 e demonstram. comportamentos

estão

diferencia-

dos nas espécies no que se refere ao tempo que levam para ter
as sementes totalmente 'desenvolvidas e 'liberadas.

'Estas

racterIsticas particulares estão associadas a aspectos

cacomo

morfologia dos frutos e sementes, fatores ,climáticos e agente
dispersor.

Os referidos aspectos são abordados a seguir para

as três espécies em estudo.

Apresenta frutos secos,deiscentes, sem atrati
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vos para os animais.

são legumes achatados que se abrem ape-

nas de um lado, expondo suas sementes, em geral em número

de

5 a 6, que caem imediatamente após a deiscência dos frutos.
As sementes sao leves, achatadas, escuras, dis
cóides, de formato orbicular.

A sua morfologia permite

que

sej am dispersas p:>r vento forte a curtas distâncias (aproximadamente
m) , p:>r não p:>ssuirarr ap:rrato de vôo.

5

Porán, com maior frEqüência, as se

mentes caem junto à árvore matriz ou muito próximo dela,

fi-

cando melhor caracterizada para esta espécie a síndrome barocórica (gravidade).

o

período de dispersão das sementes,

coincide

com o final da estação seca (setembro), onde diversas
cies do ,cerrado estão com poucas folhas e algumas
desprovidas delas.

espé-

totalmente

l!: importante lembrar que logo após o

ríodo de dispersão inicia-se a estação chuvosa, o que

pe-

certa-

mente deve favorecer a germinação 'das sementes e o estabeleci
mento das plântulas.

b) VoehYAia ~ueano4um

Apresenta frutos capsulares, de formato ovóide,
sem atrativos para animais.

O tamanho é de

3 cm, abrindo-se paulatinamente à partir

aproximadamente
do

ápice, expondo

suas sementes, em geral em número de 3, que caem imediatamente após a abertura ou durante a ocorrência de ventos mais for
teso
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. As sementes são leves (aproximadamente 3,8 mg),
achatadas e providas de asas,

A sua morfologia permite

sejam dispersas pelo vento a médias distâncias
te 50 m), ou por ocasião de ventos mais forte
maiores (aproximadamente 100 m).

que"

(aproximadame~

a

distâncias

Diante desses aspectos, fi-

ca caracterizada para esta espécie a síndrome anemocórica.
A dispersão das sementes ocorre num
onde o índice de precipitação é menor (maio/junho).

período
Para

a

di'spersão de diásporas anemocóricas é uma época ideal, já que
ocorre maior incidência de ventos e diversas espécies do cer
rado apresentam-se desprovidas de folhas, aumentando assim a
possibilidade de circulação do vento.

As observações de VAN

DER PIJL (1982) são oportunas, enfatizando que as
de baixa umidade

e

condições

ventos favoráveis são consideradas ótimas

para a dispersão de diásporas anemocóricas.

As limitações inerentes a fatores

climáticos

criam para as espécies anemocóricas ãois ;padrões distintos de
O primeiro padrão ~ citado por RIBEIRO et alii

frutificação.

(1981), onde o período de desenvolvimento dos frutos é longo,
com frutos permanecendo até 12 meses na planta-mãe antes

da

maturação, como é o caso de Qualea g~andi6olia, pertencente à
mesma família da espécie em discussão.

O segundo padrão é citado

por

OLIVEIRA et alii <.19821, no qual o desenvolvimento é mais rápido, como é

o

caso de Voch~6ia tucano~um, que floresce dura~

te a estação chuvosa e
mesmo ano.

maturam os frutos na estação

seca

do
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JANZEN (1975) enfatiza que os dois padrões citados podem ser ·encontrados em espécies de florestas sazonais
da Costa Rica e sugere que sejam explicados como· estratégias
diferentes de

acumulaçã~

de recursos pela planta.

Para aque-

las cujo processo de maturação é longo, o desenvolvimento dos
frutos deve ser mantido pelo próprio produto
das folhas, que sao
período.

funcionais durante a maior

fotossintético
parte

deste

Para as espécies onde a maturação é mais rápida,

o

autor argumenta que o desenvolvimento dos frutos é mantido por
recurso acumulado pela planta, tendo em vista nesse

período

as folhas estaremsenescentes.
VAN DER PIJL (1982) cita que a anemocoria
uma forma de dispersão extensamente distribuída nas

é

Angiospe~

mas, mas nao a mais importante, sendo que as diásporas

dis-

persas pelo vento são capazes de chegar a distâncias maiores,
mas a possibilidade de alcançarem locais mais favoráveis

ao

estabelecimento é, de forma geral, menor que a zoocoria.

A anemocoria é caracterizada como a forma
dispersão típica de vegetação de habitats mais secos (HOWE
SMALLWOOD, 1982)·.

Três exemplos podem ser citados,· um

de

&
por

FRANKIE et alii (1974), onde 31% das espécies eram anemocóricas em matasani-d€CÍdua da Costa Rica, outro por MANTOVANI :(1983)
para área de cerrado em Mogi Guaçu-SP, com 31%

das

espécies
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com a mesma síndrome de dispersão

e

por

OLIVEIRA

et

alii

(1982), para a região de Brasília-OF, com 41% das espécies com
a referida síndrome de dispersão.

Todos esses dados

demons-

tram a grande importância da anemocoria no cerrado quando com
parada a outros tipos de vegetação.

,c)

Xyl.opia. a.Jr.oma.:tic.a.

O fruto é um multifolículo constituído da agre
gaçao de pequenosfolÍculos

provenientes 4e uma mesma flor.

E~

sas cápsulas, com número de 12 por infrutescência, são subcar
nosas, deiscentes, de cor verde-avermelhado.

Os frutos quan-

do abertos apresentam-se internamente'com uma

cor

vermelha

muito ressaltada, expondo geral:r.nente de 4 a 5 sementes

por

. cápsula.
As sementes são' escuras, alongadas ou mais
menos cilíndricas.

Numa das extremidades há um arilo marrom-

avermelhado e suculento.

Tudo indica que a cor bastante res-

saltada do fruto quando aberto e

O'

arilo funcionam como fato,

-

res de atração para o agente dispersar, provavelmente
ros.

ou

pássa-

Este aspecto é abordado também por PIRES & PIRES (1987),

ressaltando que os frutos de Xylopia. sp. são apreciados

por

pássaros, que devem promover a dispersão para áreas distantes
da fonte.

HOWE & SMALLWOOO (1982) afirmam que

a

morfologia

dos frutos' e sementes indicam o agente dispersor e que as

se-
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mentes com arilo ou tegumento colorido normalmente são disper
sos por animais do tipo ci.tado.

o

período de dispersão das

sementes

abrange

parte da estação chuvosa (janeiro, fevereiro e março) e adentra um período de menor precipitação (abril, maio).
vaçoes realizadas para Xylopia

a~oma~iea

As obser

coincidem em

parte

com aquelas relatadas por MATTHES (1980), que constatou ser o
. período chuvoso o de maior produção de frutos carnosos,
contraste com o período seco que é quando

se

registra

em
uma

maior produção de frutos de.outros tipos.
A ocorrência de produção de frutos em um perío
do de menor precipitação pode refletir uma estratégia da plag
ta no sentido de ter parte de suas sementes dispersas numa épo
ca em que uma menor quantidade de frutos carnosos estão dispo
níveis~ aumentando a possibilidade de dispersão, porém

com

um risco mais eminente de predação.
Os dados obtidos por MANTOVANI (1983), apontan
do 54,4% das espécies estudadas com características zoocóricas, demonstram a importância dessa forma de dispersão para o
cerrado.
Diante de diferentes características de dispeE
saode sementes para as três espécies estudadas, torna-se bas
tante pertinente a discussão de KAGEYAMA (1987), com base

em

evidências constatadas em espécies de mata do planalto do Es-
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tado de são Paulo.

Esse autor sugere que espécies que tenham

dispersão de sementes a curta distância e urna predação de sementes e plântulas não associadas à distância da árvore

ma-

triz devem ter urna distribuição de forma mais agrupada.

Suge

re f ainda, que as espécies cuja dispersão de sementes
a longas distâncias e exista maior probabilidade de

ocorra
predação

próximo à árvore matriz devem estar distribuídas de forma dis
persa e distantes urna das outras.
Neste contexto, são muito oportunas as avaliações de GIANNOTTI (1988) _a respeito da composição florística e
estrutura fitossociológica da mesma-área do presente

estudo.

Segundo suas informações, a espécie Anade.na.n.the.Jta. 6atc.a.ta apre
senta urna distribuição espacial mais agrupada, quando

compar~

da a Voc.hy~ia .tuc.anoJtum e Xylopia. aJtoma.tiea, as quais

estão

distribuídas de forma mais distante urna das outras.

Estes da

dos são condizentes com a forma de dispe"rsão de sementes dessas espécies.

4.4.2. Germinação das sementes
a) Anade.nan.the.~a 6a~c.a.ta

As sementes produzidas nos tratamentos de poli
nização aberta (PAB) e polinização cruzada (peR),

submetidas

a teste de germinação-em laboratório, não apresentaram dormên
cia e germinaram com rapidez e percentagem
como demonstra a Figura 8.

ba~tante

elevada,

75.

100

POL CRUZADA MANUAL

80

...... ~--r--------.
......
...... ~.
.

r'
I
I

--

I
I

I

o

t»

I

I

~

:2H

I

I

60

i<f.!

POL ABERTA,.(CONTROLE)

I

I

40

I

~

I
'/
'/

rz:I

t!J

'I

20

o

I

.

'I

2

4

6

8

DIAS DE GERMINAÇÃO À 30°C

Figura 8. Germinação de sementes de Anadenan~hena 6ateata
laboratório.

em

76.

Embora és resultados, em termos percentuaisise"
jam altos para os dois tratamentos, foram obtidos valores inferiores, cerca de 84%, para o tratamento PAB em" relação

ao

tratamento peR, com 91% de germinação o
A análise estatística realizada através do tes
te t pareado, para comparação entre os dois tratamentos,
detectou diferença significativa (t
probabilidade o

=

nao

2,54) a nível de 5%

Existe, porém, uma certa tendência de

de

difere~

ça estatística a níveis mais baixos de significância (25%)

p~

dendo indicar a ocorrência de algum grau de autofecundação na
turalo
Em observações preliminares de regeneraçao

-

a

nível de campo, realizados no·· sentido Norte-Sul e Leste-Oeste

à partir de um indivíduo da espécie, abrangendo uma área

de

1.200 m2 , foram encontrados 38 indivíduos jovens (altura

até

1 m) vegetando ao longo dos transectos considerados.
dados são importantes quando associados ao número

Estes

aproximado

de 6. 2QO frutos estimados para a árvore, à partir de uma amostragem de 3 galhos representativos em termos

de

intensidade

de flores e posição na árvore, para um total de 9 galhos exis
tentes na árvore.
Embora as s.ementes germinem com facilidade,

o

número de indivíduos jovens encontrados é muito baixo

quando

comparado à produção de frutos. Várias podem ser as
envolvidas e devem ser objeto de estudos posteriores.

causas

77.

b) Voehy~ia ~Uean04Um

De forma semelhante à espécie do item anterior,
as sementes produzidas nos tratamentos de polinização

aberta

(PAB) e polinização cruzada (PCR), submetidas a teste de germinação em laboratório, nao apresentaram dormência e germinaram com rapidez, embora levando um tempo maior que Anadenan ~he~a

6alca~a,

como é demonstrado na Figura 9.
Também nessa espécie, os resultados, em termos

percentuais, foram altos, com valores maiores para PCR - (92%)
em relação a PAB com 83% de germinação.
A análise estatística realizada através do tes
te t pareado, para comparaçao entre os dois tratamentos,
Anadenan~he~a

forma similar a
significativa (t

= 2,89)

6alca~a,

não detectou diferença

a nível de 5% de probabilidade.

te porém, uma certa tendência

de

Exi~

de diferença estatística a ní-

veis mais baixos de significância (25%), podendo também,
forma semelhante à espécie do item

a~terior,

indicar a

de
ocor-

rência de algum grau de autofecundação natural.
Em observações preliminares de regeneraçã~ natural realizada de forma similar à espécie
ca~a,

foram encontrado apenas 17

Anadenan~he~a

ind~víduo~

jovens

vegetando ao longo dos transectos considerados.
são igualmente importan-tes quando

asso~iados

(~té

E3tes

6al1 cm)
dados-

ao número aproxi

78.
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mado ,de 7.800 frutos estimados para a árvore,

à partir

de

uma amostragem de 3 galhos para um total de 18 existentes

na

árvore.
De forma bastante similar à espécie do item an
terior, apresentando sementes com fácil germinação, o

número

de indivíduos jovens é baixo, quando comparado à produção
frutos.

~

válida, também para esta espécie, a suposição

de
de

que diversos fatores podem ,estar envolvidos, entre eles a pró
pria característica de dispersão de sementes.

Os fatores di-

versos envolvidos devem ser objeto de futuras pesquisas.

c)Xylopi.a. a.Jtoma.;ti.ca.
Para esta espécie, nao foram obtidos dados
germinação.

Esta semente apresenta-se semi-permeável à

de
água

e gases, porém a germinação em laboratório é problemática. S~
mentes colocadas para germinar em condições

de

laboratório

~ oportuna a observação de Beltrati 2 , de que

não germinaram.

o embrião das sementes desta espécie está imaturo no
da dispersão.

momento

Isto condiz com as informações de RIZZINI (1976)

para a espécie Anona.
aqui discutida.

cla~~iátoJta,

da mesma família da espécie

Esse autor esclarece que as sementes com em-

brião imaturo são dispersas no final do verão - início do in-

2 BELTRATI, C.M.

(UNESP - Campus de Rio Claro-SP).
cação Pessoal, 1986.

Comunica-

80.

verno e permaneceriam até o próximo verão, quando então

com-

pletariam o desenvolvimento embrionário e germinariam.
Sementes de Xy.f..op.ia. a.ILoma.t.ic.a. foram

colocadas

para germinar no início.de maio, per~anecendo em condições de
viveiro até o final de novembro, também não apresentando emer
gência de plântulas.
BORGES et alii (l987), fazendo avaliações preliminares em Xy.f..op.ia

~eIL.ic.ea.,

espécie com características si-

milares a Xy.f..op.ia. a.ILoma.t.ic.a., ·apontam para a possibilidade

da

existência de inibidores nas sementes, dificultando a germina
çao.
Em dados preliminares de regeneraçao

natural,

foram encontrados' apenas 6 indivíduos jovens vegetando ao lo!!,
gO'dos transectosconsiderados.

Esses dados sao

importantes

quando associados ao número aproximado de 306 frutos

estima-

dos para a árvore, à partir de uma amostragem de 3 galhos para um total de 16 existentes na árvore.
Diversos fatores podem ser apontados como responsáveis pelo baixo número de indivíduos jovens em relação à
prcdução de frutos, entre eles as características das
tes, no que se refere à sua difícil germinação
forma de dispersão das diásporas.

e

a

semenprópria

Esses e outros fatores en-

volvidos devem ser iguátmente objeto de estudos no futuro.

81.

~

·importante ressaltar que para as três

cies estudadas· a relação plantas jovens e número
produzidos é baixaD

espé-.

de

frutos

Isto nos remete a questões muito

impor-

tantes no contexto do cerrado: a) que estratégias sao utiliza
das pelas espécies para a autorenovação?; b) que
existe entre as diferentes estratégias das espécies
condições edafo-climáticas daquele ecossi terna?

correlação
com

as

Estas e outras

questões, embora já tenham sido abordadas por alguns autores,
ainda necessitam de estudos mais elucidativosD

82.

5': CONCLUSÕES
o

sistema de cruzamento detectado para

três espécies foi o alogâmicoe

Em

Vochy~~a ~ucano~um

as
houve

também uma pequena produção de frutos por antogamia,

possi-

vemente uma estratégia alternativae
A polinização cruzada em
~a

e

Xylop~a a~omat~ca

áalca-

Anadenan~he~a

é favorecida tanto pelo alto grau

auto-incompatibilidade genética quanto pela protandria

de
e

protoginia apresentadas.

o

período de floração das três espécies ocor-

reu na estação chuvosa, variando quanto ao início e

duração

do evento c
Pôde-se destacar para as espécies
~a

áalcata e

, para

Vochy~~a tucano~um

Xylop~a a~oma~~ca

o

a

sínd~ome

Anadenan~he

de melitofilia e

a síndrome de cantarofiliao

padrão de maturação dos frutos e o

período

de dispersão de sementes variaram entre as espéci es ao longo
das estações do ano.

83 •.

A germinação de"sementes para
6alea~a

gem.

e

Voehy~ia ~ueanonum

Para Xylopia

anoma~iea

Anadenan~hena

foi rápida e em alta

porcenta-

não foram obtidos dados deger-

minação devido a dormência de suas sementes.
As três espécies estudadas apresentaram

uma

relação muito baixa entre o número de plantas jovens e

o

número de frutos produzidos na área em estudo •

.H
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Tabela 5. Resultados·de germinação de sementes em laboratõrio para a
cie. Anadenanth~a áalQafa.Repetições com 25 sementes •
. .

.

-

..

Repetições

Tratamentos
Polinização
Aberta
(controle)

Polinização
cruzada

-

esp~

-Sementes
normais

Sementes
anormais

% Germinação

A

19

3

B

23

C

23

2

92

D

20

1

80

A

21

2

84

B

24

C

22

D

24

76
92

96
1

88
95

Tabela 6. Resultados de germinação de sementes em laboratório para a espe
cie VOQhy.6i.a. -tu.QanoJtUm.

Tratamentos

Repetições

Polinização
aberta
(controle)

Polinização
cruzada
.

. ..

.

.

Repetições com 20 sementes.

Sementes
normais

Sementes
anormais

% Germinação

·A

16

1

80

B

17

2

85

C

18

·n

16

2

80

A

18

1

90

B.

19

C

18

1

90

18 .

1

90

... .D ..

90

95

