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APRESE6TAÇÃO 

 

Insetos galhadores representam os herbívoros mais sofisticados e extraordinários 

que a evolução já produziu. Sua incrível habilidade de induzir crescimentos atípicos 

(galhas) em tecidos vegetais para obtenção de alimento e proteção tem fascinado 

pesquisadores por todo o mundo. Entretanto, na região tropical, onde a riqueza de 

insetos galhadores é maior, controversamente poucos cientistas têm se dedicado ao 

estudo da interação entre estes incríveis animais e suas plantas hospedeiras. 

Nos neotrópicos, o sistema mais bem estudado é o Baccharis-insetos galhadores. 

Diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado foram realizadas durante a 

investigação deste complexo sistema, o que resultou na publicação de muitos artigos e 

na elucidação dos fatores ecológicos que controlam as interações entre os organismos 

envolvidos. Apesar de ter sido menos estudado, o sistema Bauhinia brevipes-insetos 

galhadores possui uma particularidade que o coloca como um dos sistemas mais 

centrais dentro da interação inseto-planta da região tropical. Embora B. brevipes seja 

atacada por sete espécies de insetos galhadores, uma riqueza bem menor do que as 

espécies de Baccharis, sua habilidade de resistir à indução das galhas a destaca como 

uma das mais promissoras espécies vegetais a ser fonte de resistência contra herbívoros. 

A capacidade de produzir a reação de hipersensibilidade (RH) foi objeto de diversos 

estudos já publicados e de outros ainda em andamento. 

Contudo, este mecanismo de resistência contra herbívoros parece ser bem mais 

complexo do que se imaginava. Diversos fatores ecológicos e botânicos precisam ser 

levados em consideração para uma maior compreensão deste intrigante fenômeno. 

Sendo assim, coordenado pelo Prof. Geraldo Wilson Fernandes, o projeto “Ecologia da 

resistência induzida de plantas: a elicitação da reação de hipersensisitivade” reuniu 

uma equipe interdisciplinar que contando com o apoio de outras quatro Universidades 

Federais, teve como objetivo ampliar o entendimento dos fatores que atuam no sistema 

e assim, possibilitar a construção de um modelo teórico que permitisse predizer o efeito 

(individual ou combinado) de fatores abióticos, diversidade genotípica, fitoquímica, 

microbiológica e ecológica na interação entre B. brevipes e seu principal inseto 

galhador, Schizomyiia macrocapillata (Diptera: Cecidomyiidae). 

Neste projeto, coube-me a parte de estudar a fenologia e biologia reprodutiva de 

B. brevipes. Além da óbvia importância que este estudo traz como ciência básica, os 
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resultados deste estudo, associados com as recentes informações geradas por este 

projeto de amplo escopo, resultarão em uma compreensão mais ampla do sistema. 

O primeiro capítulo apresenta os resultados de um detalhado estudo realizado 

mensalmente entre Maio de 2003 e Outubro de 2005 e fornece informações importantes 

sobre a fenodinâmica da espécie, a época e duração das fenofases e a resposta da planta 

em função da variação sazonal do potencial hídrico. Além disso, concomitantemente 

com a fenologia da planta, dados sobre a fenologia de galhas causadas pelos principais 

galhadores também foram coletados. Contudo, não foram incluídos na dissertação por 

não fazerem parte do objetivo central desta. 

O segundo capítulo reúne informações sobre a biologia floral, a ecológica da 

polinização, o sistema reprodutivo e o destino final dos óvulos de Bauhinia brevipes. As 

conseqüências para a reprodução da planta são discutidas comparando-se os resultados 

com outras espécies de cerrado. A exemplo do que se tem encontrado em plantas  de 

regiões temperadas, estudos recentes e ainda não publicados pelo nosso grupo de 

pesquisa sugerem a presença de um componente genético responsável por conferir 

resistência à formação das galhas. Isso torna a compreensão do sistema reprodutivo de 

extrema relevância já que é objetivo futuro deste grupo de pesquisa mapear os genótipos 

resistentes e susceptíveis à formação das galhas. 

Optou-se por escrever os capítulos já na forma de artigos. Uma conseqüência 

desta formatação é que a descrição da área de estudo e da espécie estudada tiveram que 

ser repetidas nos dois capítulos. As referências bibliográficas foram formatadas segundo 

as normas da Acta Botanica Brasilica. 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de entender os efeitos da sazonalidade na distribuição temporal dos 

eventos de história de vida de Bauhinia brevipes (Fabaceae), acompanhou-se 

mensalmente os eventos fenológicos de 35 indivíduos por um período de 30 meses 

consecutivos na Estação Ecológica de Pirapitinga, Três Marias, MG, Brasil. No período 

estudado a estação chuvosa durou sete meses com temperatura máxima de 25,1ºC e a 

estação seca (de maio a setembro) com a menor média de temperatura mensal de 20,9ºC 

em junho. O total pluviométrico anual foi de 1222 mm com 93% da precipitação 

ocorrendo entre outubro a abril. Bauhinia brevipes é uma espécie decídua com a queda 

foliar entre Maio e Agosto. A deciduidade foi mais pronunciada quando o potencial 

hídrico do xilema (Ψx) foi menor do que -1,0 MPa. Em setembro todos os indivíduos 

apresentaram-se sem folhas e novos brotamentos ocorreram sincronicamente em 

outubro, coincidindo com o aumento do potencial hídrico do xilema e da umidade 

relativa do ar, porém antes do começo das fortes chuvas. Folhas novas foram produzidas 

de outubro até o final do período chuvoso, em março. A floração ocorreu entre junho e 

setembro e o pico de frutificação foi observado entre setembro e outubro. Durante três 

estações reprodutivas 37% das plantas não floresceram e 48,4% não frutificaram em 

nenhum ano, caracterizando um padrão supra-anual. A ausência de evidências de 

pressões bióticas e a restrição fenológica imposta por limitações hídricas sugerem que 

fatores abióticos devem representar fortes pressões seletivas que atuaríam na fenologia 

vegetativa e reprodutiva de B. brevipes. Os valores de Ψx sugerem a presença de um 

sistema radicular superficial e a deciduidade é pré-requisito para restabelecimento do 

balanço hídrico, condição essencial para a floração e brotamento no período seco. 

 

Palavras-chave: autocoria, balanço hídrico, brotamento, deciduidade, floração, 

frutificação.  
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ABSTRACT 

 

In an attempt to understand the seasonality effects on the temporal distribution on the 

life history events of Bauhinia brevipes (Fabaceae), we studied its phenology at 

monthly intervals during 30 consecutive months at the Estação Ecológica de 

Pirapitinga, Três Marias, MG, Brazil. The site climate is highly seasonal. The rainy 

season lasted 7-mo with the highest temperature reaching 25.1ºC. The dry season is 

from May to September with lowest monthly temperature of 20.9ºC in June. Total 

annual rainfall was 1.222 mm with 93% of the rainfall occurring between October and 

April. Bauhinia brevipes is a deciduous shrub with leaf fall occurring during the dry 

season, between May and August. Leaf fall increased when Ψx attained values below -

1.0 MPa. All individuals were leafless in September and leaf flushing started 

synchronously in October, when water potential and air moisture increased before the 

first strong rains. Leaf flushes lasted until the end of the rainy season in March. 

Blooming took place between June and September and fruiting peaked between 

September and October. During three consecutive reproductive seasons, 37% did not 

blossom and 48.4% did not bear fruits in a year, indicating a supra-annual pattern. The 

lack of evidence for biotic pressures and the physiological constraint imposed by water 

restriction suggest that abiotic factors may represent the most relevant selective 

pressures controlling B. brevipes vegetative and reproductive phenology. Time of 

seedling establishment appears to determine the time and duration of the reproductive 

phenophases. The Ψx values suggest the presence of a shallow root system and 

deciduousness is required to reestablish water status prior to flowering and leaf flushing 

in the dry season. 

 

 

Key-words: autochory, leaf flushing, deciduousness, flowering, fruiting, water balance.  
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I6TRODUÇÃO 

 

Os padrões fenológicos e de produtividade de plantas variam amplamente tanto 

espacial quanto temporalmente. Em plantas de regiões temperadas os principais fatores 

que controlam a fenologia são as variações no fotoperíodo e na temperatura (Ratchke & 

Lacey 1985; Rivera et al. 2002), ao passo que em espécies tropicais a diversidade de 

padrões fenológicos é mais ampla (Gentry 1974; Newstrom et al. 1994) sendo regulada 

pela variação sazonal da temperatura, fotoperíodo e pluviosidade. A alta complexidade 

fenológica na região tropical resulta na falta de um padrão claro em estudos de curta 

duração (Newstrom et al. 1994; Rivera et al. 2002). 

Apesar do consenso quanto ao fato de que fatores bióticos e abióticos controlam 

a fenologia de plantas, nem sempre estes fatores são considerados como as pressões 

seletivas responsáveis pela sincronização sazonal das fenofases. O enfoque 

ecofisiológico da fenologia assume que a produção de folhas, flores e frutos é limitada 

pela variação sazonal da disponibilidade de recursos no ambiente. Reich & Borchert 

(1982) verificaram uma forte limitação hídrica para o brotamento e a floração de 

Tabebuia neochrysantha (Bignoniaceae) e postulam que não há razão para assumir que 

o padrão de floração sofreu pressão seletiva exercida por fatores bióticos. Por outro 

lado, Aide (1992) afirma que as alterações abióticas podem funcionar como um gatilho 

para a floração, embora não sejam as pressões que produziram este fenômeno. Portanto, 

considerando que a sincronização dos eventos reprodutivos de plantas favorece a 

polinização cruzada (Opler et al. 1976), e que a distribuição temporal dos eventos 

fenológicos pode influenciar seu sucesso reprodutivo (e.g., Linnemann 1993; Madeira 

& Fernandes 1999), os fatores bióticos representariam as pressões seletivas 

responsáveis pelo controle fenológico (Janzen 1967; Gentry 1974; Opler et al. 1976; 

Aide 1992). 

Embora fosse razoável aceitar que a fenologia vegetativa tenha sido moldada por 

fatores abióticos enquanto a fenologia reprodutiva por fatores bióticos, as pressões 

seletivas podem não ser fortes o bastante para sincronizar a floração na maior parte das 

espécies (Ollerton & Lack 1992). A conclusão destes estudos é que é difícil saber com 

precisão quais são as causas e as conseqüências dos padrões fenológicos (Reich 1995) 

porque os gatilhos para estes padrões variam de acordo com a forma de vida e muitas 

vezes são particulares de cada espécie (Oliveira 1998; Rivera et al. 2002). 
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A maioria dos estudos fenológicos de espécies tropicais tem sido realizada em 

espécies que ocorrem na floresta chuvosa da Mata Atlântica (Morellato et al. 2000). Em 

florestas úmidas, a menor duração e intensidade da estação seca fazem com que a 

sazonalidade seja bem menos marcante do que no cerrado (Ledru 2002). Os estudos 

fenológicos de espécies do Cerrado não apresentam a mesma intensidade e são em 

número muito menor (Mantovani & Martins 1988; Batalha & Mantovani 2000; Oliveira 

1998; Oliveira & Gibbs 2000), apesar de sua imensa e ameaçada biodiversidade (Myers 

et al. 2000).  

A marcante sazonalidade climática (verões chuvosos e uma estação seca que 

varia de 4 a 5 meses; Franco 1998), aliada à constante presença do fogo (Hoffmann & 

Moreira 2002) destacam-se como os fatores que mais influenciam a estrutura e 

funcionamento do Cerrado (Franco 2002).  

O reconhecimento de padrões complexos e irregulares, típicos de plantas 

tropicais (Newstrom et al. 1994), é difícil através de estudos de curto prazo (Barros & 

Caldas 1980; Bencke & Morellato 2002), sendo necessária a avaliação fenológica com 

uma abordagem temporal mais ampla. Desta maneira, determinou-se os padrões 

fenológicos de B. brevipes durante um período de 30 meses consecutivos. Como as 

fenofases podem depender do status hídrico da planta, mediu-se mensalmente o 

potencial hídrico do xilema. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O presente estudo foi executado na Estação Ecológica de Pirapitinga 

(EEP/IBAMA; 20’S a 18º 23’S e 45º 17’W a 45º 20’W) em Três Marias, Minas Gerais, 

sudeste do Brasil. A Estação Ecológica é uma ilha artificial formada em 1965 durante a 

construção do reservatório Três Marias. A EEP está situada a uma altitude que varia de 

560 a 630m sobre nível de mar. A EEP tem aproximadamente 1100 ha e sua vegetação 

é principalmente Cerrado, com três fisionomias: cerradão, cerrado sensu stricto e campo 

sujo ocorrendo em solos com grande saturação de alumínio (Azevedo et al. 1987; 

Gonçalves-Alvim & Fernandes 2001). 

 

Espécie estudada 

Bauhinia brevipes (Fabaceae) é um arbusto típico do Cerrado brasileiro que 

alcança até 3 m de altura. Ocorre em formações do tipo cerradão, campo cerrado e 

floresta de galeria nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, São Paulo e Tocantins (Vaz & Tozzi 2003). Bauhinia 

brevipes é polinizada por morcegos (Cap. 2) e atacada por uma rica fauna de insetos 

herbívoros que inclui sete espécies de insetos galhadores e de vida livre (Cornelissen et 

al. 1997; Fernandes 1998; Fernandes et al. 2000; Cornelissen & Fernandes 2001; Maia 

& Fernandes 2005; S. Múrcia com. pess) e, portanto de interesse na manutenção da 

fauna do Cerrado. 

 

Dados climáticos 

Os dados de precipitação mensal dos últimos 31 anos (entre 1975 e 2005), 

temperatura mensal e umidade relativa do ar (UR) dos últimos sete anos (entre 

novembro de 1998 e outubro de 2005) foram obtidos da estação de Três Marias 

(Sistema de Telemetria Hidrometeorológica - STH), localizada a aproximadamente 11 

km da EEP.  

 

Coleta e análise de dados 

Em maio de 2003, trinta e cinco indivíduos de B. brevipes foram marcados no 

campo em uma área de cerrado sensu stricto. Para evitar efeitos causados pela altura da 

planta (Marquis 1988), foram escolhidos aleatoriamente indivíduos cuja altura variou 
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entre 1,50 e 2,50 m (  = 1,92 m). A avaliação foi realizada no período compreendido 

entre Maio de 2003 e outubro de 2005, totalizando 30 meses consecutivos, sendo que 

nenhuma coleta destrutiva foi realizada nos indivíduos amostrados. Não houve coleta 

em novembro de 2003 devido a uma greve nacional e problemas locais do IBAMA que 

impossibilitou o translado para a EEP. 

Utilizou-se o método de trilhas em função de seu baixo custo, esforço amostral e 

tempo de observação, além de ser um dos mais utilizados (d´Eça-Neves & Morellato 

2004). Para a avaliação da fenologia utilizou-se o método direto quantitativo e semi-

quantitativo por apenas uma pessoa para minimizar o erro nas estimativas (d´Eça-Neves 

& Morellato 2004). A avaliação semi-quantitativa foi aplicada para a fenofase de 

brotamento foliar, folhas maduras e queda foliar. Utilizou-se dois métodos: o percentual 

de intensidade de Fournier e o índice de atividade. No primeiro método, proposto por 

Fournier (1974), a porcentagem de intensidade da fenofase em cada indivíduo foi 

estimada utilizando valores obtidos em campo através de uma escala intervalar semi-

quantitativa de cinco categorias (0 a 4) e intervalo de 25% entre cada categoria. A soma 

dos valores de intensidade obtidos para todos os indivíduos foi dividida valor máximo 

possível (número de indivíduos multiplicado por quatro) e o valor obtido, que 

corresponde a uma proporção foi multiplicado por 100. 

O índice de atividade (ou porcentagem de indivíduos) apenas permite constatar a 

presença ou ausência da fenofase no indivíduo, sem obter uma estimativa da intensidade 

ou quantidade da fenofase. Por outro lado, é um método que permite estimar a sincronia 

entre os indivíduos de uma população (Bencke & Morellato 2002), levando-se em conta 

que quanto maior o número de indivíduos manifestando a fenofase ao mesmo tempo, 

maior é a sincronia desta população. Portanto, os dois métodos foram utilizados 

simultaneamente, facilitando a descrição, comparação e análise dos padrões fenológicos 

(Bencke & Morellato 2002). 

Definiu-se brotamento pela presença de meristemas apicais em atividade 

(caracterizado por expansão foliar e crescimento de ramos), folhas maduras na presença 

de folhas completamente expandidas e senescência quando ocorreu perda da coloração 

verde típica (Seghieri et al. 1995). A proporção da copa preenchida por ramos vivos foi 

estimada utilizando-se uma escala intervalar semi-quantitativa de onze categorias com 

intervalos de 10% entre cada categoria. Considerou-se ramo vivo aquele que apresentou 

pelo menos uma folha ou gema. Foram considerados decíduos os indivíduos que se 

apresentavam totalmente sem folhas. 



 15 

A avaliação quantitativa por contagem total foi utilizada para os seguintes 

critérios: número total de ramos, inflorescências, botões, flores, frutos verdes e frutos 

maduros. Para cada um destes parâmetros foi calculada a média mensal por indivíduo. 

O índice de atividade também foi calculado para a floração e frutificação. Para a 

fenofase de floração considerou-se qualquer indivíduo que apresentou pelo menos um 

botão floral ou flor e para a frutificação, o critério de inclusão foi a presença de frutos 

verdes ou maduros. 

Entre novembro de 2004 e outubro de 2005, portanto um período completo de 

12 meses com folhas da mesma coorte, foi avaliado o potencial hídrico do xilema. As 

medições foram realizadas antes do nascer do sol com o auxílio de câmara de pressão 

(PMS Instruments) em um ramo de cinco indivíduos escolhidos aleatoriamente 

(Scholander et al. 1965). 

 

RESULTADOS 

 

O clima da EEP apresentou uma marcante sazonalidade sendo possível definir 

uma estação chuvosa e quente (> 25 mm mensais), de outubro a abril e uma estação 

seca e fria (< 25 mm mensais), de maio a setembro (Fig. 1). Noventa e três porcento da 

pluviosidade ocorreram no período chuvoso, quando também foram obtidas as maiores 

médias de temperatura e UR do ar. Os meses da estação seca foram mais frios e 

responderam por apenas 87 mm da pluviosidade anual, com uma média mensal de 17,4 

mm. A maior média mensal de temperatura (25,1ºC) foi obtida no início da estação 

chuvosa em outubro e o mês mais frio foi junho (20,9ºC). O total pluviométrico anual 

variou entre 647 e 1805 mm com média dos últimos 30 anos de 1222 mm/ano. A UR do 

ar variou de 76,8% (em dezembro) a 53,2% (em agosto). Durante os meses de chuva, a 

UR do ar se manteve sempre superior a 70% diminuindo para 65,9% em julho e nunca 

sendo menor que 57% durante os meses de seca. 

O brotamento iniciou-se no período que corresponde à transição entre a estação 

seca e a chuvosa. Em nenhum dos três anos, observou-se brotamento em setembro. Em 

outubro de 2004 e 2005 houve grande sincronia de brotamento (todos os indivíduos da 

população apresentaram-se nesta fenofase), o que fez com que os valores de intensidade 

e atividade atingissem valores próximos de 100% (Fig. 2). A partir de novembro, a 

intensidade da fenofase diminuiu na medida em que as folhas se tornaram maduras (Fig. 

2). Em março de 2005 o índice de Fournier foi de 15,5% e em março de 2004, foi de 
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0%, caracterizando o final da fenofase no final da estação chuvosa. Entretanto, no início 

da estação seca de 2004 houve um pequeno pico de brotamento foliar por parte de 40% 

dos indivíduos (Fig. 2). 

 A produção de folhas jovens ocorreu de forma sincronizada. Apesar desta 

fenofase ter apresentado a maior duração (aproximadamente oito meses), entre janeiro e 

junho o índice de atividade se manteve sempre superior a 85%, indicando que durante 

este período, houve grande sincronia entre os indivíduos (Fig. 2). Contudo, a partir de 

maio houve uma diminuição da intensidade de maturação foliar, ilustrada pela 

diminuição do índice de Fournier. O tempo de maturação das folhas foi de apenas um 

mês indicando rápido amadurecimento. 

 A senescência foliar iniciou-se em abril, começo da estação seca, e durou até 

setembro. Os picos de intensidade de queda foliar ocorreram entre julho e agosto, no 

meio da estação seca (Fig. 2). Esta fenofase também ocorreu de forma sincrônica, de 

forma que entre junho e agosto de 2003 todos os indivíduos se encontravam em queda 

foliar (Fig. 2). Em 2004 e 2005 também foi encontrada uma alta sincronia durante a 

senescência foliar, com índices de atividade sempre superiores a 70%. 

A queda foliar iniciou-se um mês após os primeiros sinais de senescência. Os 

consecutivos meses de queda foliar resultaram na diminuição da área de copa ocupada 

por ramos vivos a partir de junho (Fig. 3). Durante a estação seca, o maior valor foi em 

junho (50%), diminuindo para valores abaixo de 20% a partir de julho. No final da 

estação seca todos os indivíduos apresentaram-se decíduos. 

O potencial hídrico do xilema (Ψx) de B. brevipes se manteve próximo de -0,5 

MPa e sempre acima de -1,0 MPa entre dezembro e abril (Fig. 4). No meio da estação 

seca, o Ψx foi menor do que -1,0 MPa e ao final da seca, diminuiu para valores entre -

2,8 e -2,9 MPa. Em outubro houve uma ligeira recuperação do Ψx e em novembro, a 

média de Ψx foi maior que -1,5 MPa. 

A variação pluviométrica explicou 61% da variação na umidade relativa do ar, 

que foi a variável mais explicativa para a variação sazonal no potencial hídrico. O Ψx, 

por sua vez, foi a única variável que explicou a variação do número de ramos (Tab. 1). 

Como esperado, foi observada uma forte correlação entre o número de ramos e 

porcentagem de cobertura da copa. 

O período amostral deste estudo compreendeu três episódios de reprodução, 

todos eles coincidindo com a estação seca. O período de floração de B. brevipes 
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começou em maio encerrando-se em setembro. Em 2005, entretanto, sinais de floração 

puderam ser observados em abril. Notou-se que em todos os anos, o índice de atividade 

foi baixo, raramente ultrapassando 50% de indivíduos em flor em um determinado mês 

(Fig. 5), indicando que houve baixa sincronia durante esta fenofase. Trinta e sete 

porcento dos indivíduos acompanhados não floresceram durante os três episódios de 

floração. 

 Os três episódios de frutificação também ocorreram durante a estação seca. O 

período de frutificação iniciou-se em junho cessando em outubro, com um pico de 

intensidade entre agosto e setembro. Contudo, a frutificação se deu de forma muito mais 

assincrônica do que a floração, pois em todos os anos a porcentagem de indivíduos em 

frutificação em um determinado mês foi de no máximo de 20% (Fig. 5). O fato de que 

quase metade dos indivíduos (48,6%) não frutificou durante as observações certamente 

contribuiu para a baixa sincronia. 

A produção de botões florais iniciou-se em maio e a maior média de botões por 

indivíduo (18,9 em 2003; 19,2 em 2004; 16,7 em 2005; Fig. 6) foi observada em junho. 

O pico de floração ocorreu em julho, quando a maior média mensal de flores produzida 

por planta atingiu 2,6 em 2003. A maior parte dos frutos verdes foi encontrada entre 

agosto e setembro sendo que o amadurecimento e dispersão de sementes ocorreram em 

setembro e outubro, período que corresponde à transição da estação seca para a chuvosa 

(Fig. 6). 

 
DISCUSSÃO 

 

Fenologia vegetativa 

Houve grande sincronia de brotamento de folhas coincidentemente com um 

aumento do Ψx, mesmo sem ter havido um grande aumento na precipitação, portanto, 

anteriormente ao início das chuvas fortes. O brotamento foliar anterior ao período 

chuvoso, comum em outras espécies de Cerrado (Barros & Caldas 1980; Mantovani & 

Martins 1988; Felfili et al. 1999; Goulart et al. 2005), deve ser adaptativo por que a 

emissão das folhas antes da chuva apresenta uma vantagem para aumentar o ganho 

fotossintético no período chuvoso (Felfili et al. 1999; Rivera et al. 2002) e diminui a 

competição por água e nutrientes com as gramíneas perenes que não produzem novas 

folhas antes das primeiras chuvas (Franco 2002). Além disso, o adiantamento da 

produção de novas folhas tem sido postulada como uma estratégia para diminuir os 
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impactos causados por herbívoros (Aide 1992). O brotamento ocorrendo quando a 

população de folívoros está baixa faz com que a maioria das folhas tenha a oportunidade 

de atingir a maturação e endurecer antes do aumento populacional dos herbívoros 

(Lieberman & Lieberman 1984). Consequentemente, folhas produzidas sincronicamente 

eram menos atacadas do que as assincrônicas (Aide 1992). A emissão de novas folhas 

de B. brevipes ocorreu entre outubro e janeiro, porém alguns indivíduos emitiram folhas 

até março. Um mês após o início do período de brotamento puderam ser observadas 

folhas maduras, mas o pico de intensidade de folhas maduras foi observado a partir de 

janeiro.  

A queda foliar esteve fortemente associada com a estação seca, iniciando-se com 

o fim das chuvas e sendo mais pronunciada nos meses de menor pluviosidade, 

temperatura, UR do ar e Ψx. Após o Ψx ter ficado abaixo de -1,0 MPa no meio da 

estação chuvosa houve grande sincronia de senescência seguida de intensa queda foliar. 

Segundo Williams et al. (1997) a queda foliar em espécies decíduas de savanas 

australianas ocorre quando o Ψx  atinge valores entre -0,5 e -1,0 MPa. Ao fim da estação 

seca todos os indivíduos encontravam-se totalmente decíduos e assim permaneceram até 

meados de outubro. Neste estágio, o Ψx  se encontrava abaixo de -2,8 MPa. Esta forte 

queda do Ψx sugere que o sistema radicular de B. brevipes não deve ser profundo a 

ponto de atingir o lençol freático ou acumular água durante a seca (Franco 2002).  

Estes dados estão de acordo com outros estudos que verificaram o início da 

abscisão foliar a partir de maio com o máximo em julho e agosto (Mantovani & Martins 

1988; Felfili et al. 1999; Rivera et al. 2002; Goulart et al. 2005). A deciduidade durante 

a seca é uma regra geral para ambientes sazonais (Frankie et al. 1974; Lieberman & 

Lieberman 1984) incluindo o Cerrado (Barros & Caldas 1980; Miranda 1995; Franco et 

al. 2005). 

Diversas hipóteses têm sido formuladas para explicar o controle da fenologia 

foliar. A fuga dos herbívoros tem sido considerada uma conseqüência e não a causa da 

fenologia, não sendo capaz de exercer pressões seletivas na sincronização das fenofases 

(Lieberman & Lieberman 1984). Rivera et al. (2002) sugerem que a sincronia durante o 

brotamento e a queda foliar pode ser resultado de uma resposta conjunta à diminuição 

do fotoperíodo, porque mudanças sazonais no fotoperíodo constituem o único sinal 

constante, independente de variação inter-anual e clima, capaz de sincronizar a 

fenologia de plantas na paisagem. 
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Porém, o estresse hídrico tem sido identificado como o mais importante 

regulador da fenologia foliar (Pavon & Briones 2001). Com a chegada da estação seca, 

a umidade do solo nas camadas superficiais diminui (Franco 1998), causando um déficit 

hídrico que por sua vez, ocasiona a queda foliar (Williams et al. 1997). A queda foliar é 

a mudança mais significativa em resposta à baixa umidade do solo e alta demanda 

evaporativa na seca (Lemos-Filho & Mendonça Filho 2000). A deciduidade tem sido 

interpretada como uma estratégia para diminuir a transpiração e restabelecer o conteúdo 

hídrico interno (Reich & Borchert 1982; Franco 2002). A dormência de gemas é 

induzida por baixas temperaturas e diminuição do fotoperíodo (Mantovani & Martins 

1988). Ela ocorre durante a seca e, em plantas decíduas, só é quebrada se a planta perder 

todas as folhas e se reidratar (Borchert 1994; Rivera et al. 2002).  

Em B. brevipes, a recuperação da copa no início da chuva coincidiu com a 

diminuição do déficit de pressão de vapor da atmosfera (DPV), como verificado para 

outras Fabaceae (Lemos-Filho & Mendonça Filho 2000). A UR correlacionou-se com a 

fenologia foliar já que o DPV explicou fortemente a variação do Ψx, fator determinante 

para a produção de novos ramos. A recuperação do Ψx se deu em função da queda das 

folhas, que diminui a perda de água e permitiu o restabelecimento do balanço hídrico. 

Isto sugere que umidade nas camadas superficiais do solo causada pelas chuvas de 

outubro proporcionam água para as raízes de B. brevipes. 

 Em outros ambientes sazonais, ocorrem amplas variações sazonais do potencial 

hídrico do solo e do xilema. O Ψx atingiu -2,9 MPa durante o período de maior estresse 

hídrico, valor próximo ao encontrado por Sobrado (1986) em savanas venezuelanas, 

mas menor do que em savanas australianas (Myers et al. 1997; Williams et al. 1997). 

Com valores menores que -1,5 MPa a emissão de novas folhas e flores é impraticável 

sem o prévio acúmulo de água durante a estação chuvosa (Franco 1998; Seghieri et al. 

1995) e posterior reidratação do caule (Borchert 1994). 

 

Fenologia reprodutiva 

O padrão de floração de Bauhinia brevipes, com plantas produzindo poucas 

flores por dia (Cap. 2) em um período extenso de tempo, pode ser classificado como 

“steady state” segundo (Gentry 1974). Segundo o sistema de classificação de fenologia 

de Newstrom et al. (1994), a floração de B. brevipes em nível populacional pode ser 

classificada como anual (apenas um ciclo por ano), de duração intermediária (entre um e 
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cinco meses) e regular (todas as florações com duração semelhante). No entanto, em 

todos os anos não foi observada uma grande sincronia entre indivíduos dentro da mesma 

população, com 37% dos indivíduos não florescendo. Os padrões fenológicos são 

complexos nos trópicos e devem ser analisados em diferentes escalas. Deste modo, em 

nível individual 13 indivíduos apresentaram padrão supra-anual de floração (ciclos em 

mais de um ano) enquanto 22 mostraram o padrão anual regular (sensu Newstrom et al. 

1994). O padrão de frutificação em nível individual também pode ser classificado como 

supra-anual para 17 indivíduos e anual para 18 indivíduos. O ataque de cupins 

ocasionando a morte de ramos (S. Múrcia, com pess.) poderia ter diminuído a 

capacidade de alguns indivíduos de alocar recursos para a reprodução (Ratchke & Lacey 

1985; Murali & Sukumar 1994), já que existe um balanço entre o investimento no 

crescimento e em defesas contra a herbivoria (Herms & Mattson 1992). 

 Como a espécie é auto-incompatível (Cap. 2), o extenso período de floração 

assincrônico (de maio a setembro) parece ser adaptativo porque espécies auto-

incompatíveis florescem por um tempo maior do que as autógamas ou auto-compatíveis  

aumentando o número de possíveis parceiros e diminuindo a competição intra-

específica por polinizadores (Rathcke & Lacey 1985). A assincronia de floração obriga 

os polinizadores a se locomoverem entre indivíduos, diminuindo a geitonogamia e 

promovendo a alogamia (Rathcke & Lacey 1985). 

Em outros tipos vegetacionais, os picos de floração vêm sendo predominantes 

durante a estação chuvosa (Lieberman & Lieberman 1984; Morellato et al. 2000). 

Entretanto, em florestas tropicais secas, o pico de floração ocorre durante o período de 

menor pluviosidade (Frankie et al. 1974; Murali & Sukumar 1994; mas veja Batalha & 

Mantovani 2000) e a floração seqüencial na seca diminui a competição inter-específica 

(Frankie et al. 1974). Deste modo, espécies que florescem na seca podem atuar como 

espécies-chave fornecendo recursos alimentares pra a fauna quando a disponibilidade de 

alimentos é baixa (Murali & Sukumar 1994). Este parece ser o caso de B. brevipes, uma 

vez que durante a seca, a única outra planta quiropterófila florescendo na EEP foi 

Pseudobombax cf. longiflorum (Malvaceae) que ocorreu em baixas densidades em um 

cerradão adjacente. Outras espécies com síndrome de quiropterofilia na EEP 

floresceram somente a partir de outubro como Caryocar brasiliense (Caryocaraceae) e 

Hymenaea stignocarpa (Fabaceae) (F.A.O. Silveira, obs. pess.). Floração seqüencial em 

plantas quiropterófilas parece ser um fato bastante comum (Fischer et al. 1992; Gibbs et 

al. 1999; Teixeira 2003). Parece provável então que B. brevipes seja um dos poucos 



 21 

recursos alimentares disponível para a população de nectarívoros durante a estação seca 

na EEP. 

Diversos autores (Janzen 1967; Gentry 1974; Opler et al. 1976; Aide 1992) 

discutem as vantagens de floração durante a seca enumerando os fatores que seriam 

responsáveis por exercer pressões seletivas controlando a época de floração. São eles: 1) 

favorecimento da atividade de polinizadores, 2) não danificação das estruturas 

reprodutivas pela chuva, 3) melhor visualização das flores pelos polinizadores 

proporcionada pela queda de folhas mais intensa, 4) maximização do uso dos agentes 

dispersores e,  5) redução da florivoria. 

A sazonalidade certamente causa flutuações na ocorrência de agente 

polinizadores, dispersores, predadores e competidores (Lieberman 1982). Entretanto, 

apesar das atividades dos morcegos nectarívoros serem aparentemente maiores na 

estação seca (Aguiar & Marinho-Filho 2004), trabalhos semelhantes não verificaram 

maior abundância de nectarívoros na estação seca (Falcão et al. 2003; De Knegt et al. 

2005), incluindo Glossophaga soricina (Zortéa 2003), o principal polinizador de B. 

brevipes (Cap. 2). 

Flores polinizadas por morcegos geralmente são robustas e resistentes para 

sustentar o peso destes animais (Proctor et al. 1996; Muchhala & Jarrín-V 2002; 

Teixeira 2003). Seguramente suas estruturas não seriam danificadas pela chuva, 

descartando esta hipótese. Morcegos são animais noturnos que localizam seus itens 

alimentares através do olfato (Bestmann et al. 1997; Pettersson & Knudsen 2001), e 

sugere-se que durante a estação seca o odor exibido pelas flores seja disperso com maior 

facilidade pela a queda das folhas. 

A dispersão de B. brevipes é autocórica, e, portanto sua eficiência independe da 

atividade de vetores animais. A última hipótese, de que a floração na seca atuaria como 

uma fuga dos herbívoros, também não é corroborada por que foram observadas altas 

taxas de danos nos botões florais (Cap. 2). Dessa forma, os dados deste estudo não 

corroboram nenhuma das hipóteses que predizem que agentes bióticos podem selecionar 

os padrões de floração. Estas hipóteses foram formuladas para insetos polinizadores 

(principalmente abelhas; Janzen 1967; Gentry 1974) e não se aplicam a B. brevipes, 

uma espécie quiropterófila (Cap. 2). 

As possíveis explicações para a floração na seca são de ordem fisiológica. A 

redução do fotoperíodo, maiores amplitudes de temperatura diária e baixas temperaturas 

noturnas durante a seca atuam como sinais para a floração (Felfili et al. 1999), e 
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portanto, a floração independeria da fenologia vegetativa (Singh & Kushwaha 2006). 

Por outro lado, existe um balanço entre o investimento no crescimento e na reprodução 

e a floração na seca diminuiria a competição com outros drenos ativos durante a chuva 

(Janzen 1967; Murali & Sukumar 1994). Além disso, reproduzir durante a estação seca 

oferece a vantagem de deixar para a estação chuvosa a função de acumular reservas para 

suportar as atividades reprodutivas da próxima estação seca (Batalha & Mantovani 

2000). Assim, a reprodução seria dependente dos processos vegetativos (Singh & 

Kushwaha 2006), pois somente com todas as folhas dispensadas é possível alterar a 

razão raiz/caule e recuperar o balanço hídrico, permitindo a floração durante a seca 

(Reich & Borchert 1982; Franco 2002). Portanto, a floração na seca só é possível em 

espécies que armazenam água, reduzem a perda de água pela perda das folhas ou que 

possuem raízes profundas (Pavon & Briones 2001). Em 2002, observou-se que o 

sistema subterrâneo da espécie é superficial, mas se estende paralelamente à superfície 

do solo por quase sete metros (Fig. 7). Portanto, este sistema superficial é incapaz de 

absorver a água de solos profundos, tampouco é capaz de acumular água no sistema 

subterrâneo (Franco 2002). A diminuição da transpiração mediada pela total perda das 

folhas concorre para a recuperação hídrica, indispensável para a floração e brotamentos 

na seca (Reich & Borchert 1982; Lieberman & Lieberman 1984).  

No Cerrado, geralmente espécies anemocóricas frutificam durante a seca e 

zoocóricas na chuvosa (Mantovani & Martins 1988; Miranda 1995; mas veja Murali & 

Sukumar 1994). A frutificação de espécies autocóricas na estação seca é favorecida 

pelas altas temperaturas e baixa UR que promovem o dessecamento e deiscência dos 

frutos (Miranda 1995; Murali & Sukumar 1994). A produção dos frutos de Bauhinia 

brevipes começou no meio da estação seca e estes passaram por um período de 

maturação que variou de um a dois meses. Durante este intervalo, na medida em que o 

legume aumentou de tamanho, ele sofreu dessecamento e adquiriu a coloração marrom. 

Ao final da estação seca, entre setembro e outubro a maior parte dos frutos encontrava-

se em estágio de dispersão e as valvas se abriram liberando as sementes. Não há 

estruturas aderidas às sementes que poderiam contribuir para a dispersão secundária e 

não foram observados animais transportando sementes encontradas no solo. Portanto, a 

distância de dispersão de sementes de Bauhinia brevipes depende exclusivamente da 

altura com que o legume é produzido (Cap. 2). 

Segundo Frankie et al. (1974) existem fatores bióticos e abióticos que 

selecionaram a época de frutificação. Como o fruto de B. brevipes é um fruto seco 
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autocórico e, portanto independente de dispersores, fatores bióticos não devem ser 

relevantes. O período de estabelecimento das plântulas deve ser então o principal fator 

que regula a época da frutificação. A dispersão na transição entre seca e chuva permite 

que as sementes estejam presentes no solo pouco antes da umidade do solo estar em 

nível suficiente para permitir a embebição e conseqüente germinação (Oliveira 1998). 

Como a semente de B. brevipes não possui dormência (Cap. 2), o recrutamento de 

novos indivíduos provavelmente ocorre no início da estação chuvosa, quando o 

potencial hídrico do solo já permite o desenvolvimento radicular. Este é o período mais 

favorável para que ocorra o estabelecimento de plântulas para minimizar a alta 

mortalidade de plântulas causada pela seca (Lieberman & Lieberman 1984). Quase 

metade dos indivíduos não frutificou durante o período de estudo. A possibilidade da 

ausência de frutificação após a floração pode ser resultado de baixa fertilidade do solo, 

de estresse hídrico (Seghieri et al. 1995) ou de altas taxas de ataque de herbívoros (Cap. 

2; Heithaus et al. 1982; Marquis 1984; Cunningham 1995).  
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Figura 1 – Diagrama climático da Estação Ecológica de Pirapitinga representando a 

variação da pluviosidade entre 1975-2005 (barras pretas), do período estudado (2003-

2005; barras brancas), temperatura (1998-2005; ○) e umidade relativa do ar (1998-

2005; ■). Dados obtidos a partir do Sistema de Telemetria Hidrometeorológica de Três 

Marias. 
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Figura 2 – Fenologia vegetativa de Bauhinia brevipes (Fabaceae) na Estação Ecológica 

de Pirapitinga avaliada pelo percentual de intensidade de Fournier (o) e pelo índice de 

atividade (■). 
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Figura 3 – Porcentagem da copa preenchida por ramos vivos (■) e número total de 

ramos (o) de Bauhinia brevipes (Fabaceae) na Estação Ecológica de Pirapitinga. 

 

 

Figura 4 – Variação sazonal do potencial hídrico do xilema (  ± DP) de Bauhinia 

brevipes (Fabaceae) na Estação Ecológica de Pirapitinga. A área cinza representa a 

estação chuvosa. 
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Figura 5 – Fenologia reprodutiva de Bauhinia brevipes (Fabaceae) no cerrado da 

Estação Ecológica de Pirapitinga avaliada pelo índice de atividade para floração (■) e 

frutificação (o). 

 

Figura 6 – Número médio de botões florais (□), flores (■), frutos verdes (o) e frutos 

dispersando (●) por indivíduo de Bauhinia brevipes (Fabaceae). 
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Figura 7 – Sistema radicular de Bauhinia brevipes (Fabaceae) no cerrado da Estação 

Ecológica de Pirapitinga exposto após escavação do solo. 
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Tabela 1. Resultados das regressões lineares entre os parâmetros abióticos e a fenologia vegetativa de Bauhinia brevipes (Fabaceae) 

nos meses de 2005, na Estação Ecológica de Três Marias, MG. Dados em negrito expressam os resultados estatisticamente 

significativos (p < 0,05). 

 

 UR (%) Número de ramos Porcentagem da copa Pluviosidade (mm) 

Potencial hídrico (MPa) r2 = 0,84 

(y = 77,4161 + 7,6035x) 

r2 = 0,49 

(y = 113,923 + 29,5376x) 

r2 = 0,74 

(y = 69,2111 + 18,9384x) 

r2 = 0,57 

(y = -2,1293 + 0,011679x) 

UR (%)  r2 = 0,31 

(y = 116,302 + 2,8405x) 

r2 = 0,60 

(y = 94,252 + 2,05597x) 

r2 = 0,61 

(y = 60,3765 + 0,10077x) 

Número de ramos   r2 = 0,79 

(y = 9,32177 + 0,46697x) 

r2 = 0,34 

(y = 49,0807 + 0,37241x) 

Porcentagem da copa    r2 = 0,41 

(y = 29,1065 + 0,218063x) 
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE BAUHI�IA BREVIPES VOGEL 

(FABACEAE) EM CERRADO 6O SUDESTE BRASILEIRO: O QUE 

CAUSA TA6TAS PERDAS REPRODUTIVAS? 

_______________________________________________________ 
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RESUMO 

 

Com o objetivo de entender os fatores que influenciam a reprodução de plantas tropicais, 

estudou-se a biologia floral, a ecologia da polinização, o sistema reprodutivo, a produção de 

frutos e o destino final dos óvulos de Bauhinia brevipes (Fabaceae). Estudos de biologia 

floral e sistema reprodutivo foram realizados durante as estações reprodutivas de 2004 e 

2005 em vegetação de Cerrado, Três Marias, MG. Foi registrada a proporção do destino 

final dos óvulos (predados, não fertilizados, sementes desenvolvidas e abortados) em 

relação à sua posição dentro do fruto (n = 60 frutos). Bauhinia brevipes apresentou-se como 

uma espécie tipicamente quiropterófila, sendo polinizada por Platyrrhinus lineatus e 

Glossophaga soricina. Frutos originados por apomixia e autopolinização não foram 

observados, indicando que os polinizadores são necessários para a reprodução. O ataque de 

um fungo patogênico causou a destruição de 92% dos botões florais. Quinze por cento dos 

óvulos não foram fertilizados. A maioria dos óvulos (61,5%) foi abortada, e besouros 

bruquíneos destruíram 9,6% das sementes, deixando apenas 13,9% das sementes. Sementes 

desenvolvidas foram formadas apenas próximas da extremidade estigmática, enquanto que 

na extremidade peduncular foram observadas as maiores proporções de óvulos abortados. A 

predação de sementes não foi influenciada pela posição do óvulo. O aumento da produção 

de frutos por polinização cruzada manual e a presença de óvulos não fertilizados na 

extremidade peduncular do fruto sugerem limitação polínica. A combinação de limitação 

polínica, altas taxas de herbivoria e limitação de recursos influenciam fortemente o sucesso 

reprodutivo de B. brevipes. 

 

Palavras-chave: aborto seletivo, auto-incompatibilidade, Cerrado, limitação polínica, 

predação de sementes, quiropterofilia.  
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ABSTRACT 

 

To assess the factors influencing tropical plant reproduction, the floral biology, pollination 

ecology, breeding system fruit production and seed fate of Bauhinia brevipes (Fabaceae) 

were studied. Controlled pollinations and flower observations were carried out during 

reproductive cycles in 2004 and 2005 in a Cerrado vegetation, Três Marias, MG. The 

proportion of each seed fate (predated, unfertilized, aborted or developed seed) in relation 

to ovule position in the fruit (n = 60) was determined. B. brevipes is typically 

chiropterophilous being pollinated by Platyrrhinus lineatus and Glossophaga soricina. 

Neither self-pollination nor apomixis set fruits, indicating that plant pollinators are needed 

for reproduction. Unidentified pathogenic fungi destroyed 92% of the flower buds. Fifteen 

percent of the ovules were unfertilized. Most ovules (61,5%) were aborted and bruchin 

beetles killed 9,6% of developing seeds, leaving only 13,9% of developed seeds. Most 

seeds only developed near to distal portion of the fruit, while higher proportion of aborted 

ovules were observed at the basal portion. Seed predation was not influenced by ovule 

position. The increase of fruit set by controlled cross pollination coupled with higher 

proportion of unfertilized ovules at the peduncular position suggests pollen limitation. The 

combination of pollen quantity/quality, high levels of herbivory and resource limitation 

strongly affect B. brevipes reproduction. 

 

Key-words:  cerrado, chiropterophily, pollen limitation, pre-dispersal seed predation, 

selective abortion, self-incompatibility. 
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I6TRODUÇÃO 

 

Um fato característico da reprodução de plantas é que elas geralmente produzem 

mais flores do que frutos e mais óvulos do que sementes (Stephenson 1981). Altas taxas de 

perdas reprodutivas resultam em baixa produção de sementes, e a quantificação e 

identificação das causas de perdas reprodutivas assumem um papel central para a 

conservação de plantas (Jacobi et al. 2000). A baixa produção de frutos e sementes pode 

estar relacionada com baixa qualidade e quantidade de pólen depositado no estigma 

(Heithaus et al. 1982; Seavey & Bawa 1986; Larson & Barrett 2000; Després 2003), altas 

taxas de ataques de herbívoros (Heithaus et al. 1982; Marquis 1992; Silva et al. 1996; 

Strauss 1997) e limitação de recursos (Lee & Bazzaz 1982; Seghieri et al. 1995; Jacobi et 

al. 2000; Larson & Barrett 2000). 

 O gênero Bauhinia L. (Fabaceae: Caesalpinoideae) compreende cerca de 300 

espécies de árvores, arbustos e lianas de distribuição pantropical (Wunderlin et al. 1987) e 

tem sido utilizado como modelo para estudos de ecologia reprodutiva de plantas tropicais. 

Estudos de biologia floral de Bauhinia revelaram espécies com diversos sistemas sexuais e 

reprodutivos tipicamente quiropterófilas (Bergallo 1990; Fischer 1992; Heithaus et al. 

1974; 1975; Ramírez et al. 1984; Gribel et al. 1999; Teixeira 2003; Machado & Lopes 

2004). 

 A produção de frutos e sementes também foi investigada por diversos autores neste 

gênero. A presença de larvas de Bruchinae (Coleoptera: Chrysomelidae) comumente 

encontradas em sementes de Fabaceae (Southgate 1979), foi relatada para Bauhinia 

pauletia (Heithaus et al. 1974) e B. ungulata (Webb & Bawa 1985; Mena-Alí & Rocha 

2005a). Contudo, dados quantitativos realizados a fim de se estimar com precisão os danos 

causados pelos predadores de sementes são inexistentes.  

 Apesar da reprodução de Bauhinia ser bem estudada, poucos estudos relacionaram 

aspectos da biologia floral com a formação de frutos e sementes. Uma vez que a qualidade 

e quantidade do pólen determinam o sucesso reprodutivo dos embriões, uma estreita 

ligação entre a biologia floral e a performance da prole deve ser esperada. Diferentemente 

da maioria dos estudos que foram restritos a alguns estágios da reprodução, este estudo 

compreendeu o sucesso reprodutivo desde a formação dos botões florais até a germinação 
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das sementes. Se apenas uma interação é estudada, não é possível determinar sua 

importância relativa para a reprodução da planta. Portanto, a influência de cada interação só 

pode ser estudada se comparada com o impacto de outras interações e processos (Heithaus 

et al. 1982). Os objetivos deste estudo foram descrever a biologia flora, os polinizadores, o 

sistema reprodutivo e avaliar o sucesso reprodutivo de Bauhinia brevipes em região do 

cerrado, sudeste do Brasil.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo e espécie estudada 

O presente estudo foi executado na Estação Ecológica de Pirapitinga (EEP/IBAMA) 

em Três Marias, Minas Gerais, sudeste do Brasil. A EEP é uma ilha artificial de 1100 ha 

formada em 1965 durante a construção do reservatório Três Marias (20’S a 18º 23’S e 45º 

17’W a 45º 20’W). A EEP está situada a uma altitude que varia de 560 a 630m acima do 

nível do mar. A temperatura anual média na região varia de 20,9 a 25,1º C e a precipitação 

anual média é de 1222 mm (Cap. 1). A vegetação é principalmente Cerrado, com três 

fisionomias distintas: cerradão, cerrado sensu stricto e campo sujo ocorrendo em solos com 

grande saturação de alumínio (Azevedo et al. 1987; Gonçalves-Alvim & Fernandes 2001). 

Bauhinia brevipes é um arbusto de até três metros de altura que ocorre nos estados 

da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Rondônia, São 

Paulo e Tocantins. É um arbusto típico do Cerrado brasileiro que alcança até 3m de altura e 

sua distribuição inclui cerradão, campo cerrado, margem de floresta de galeria e áreas de 

transição com a caatinga (Vaz & Tozzi 2003). É uma espécie decídua que floresce durante 

a estação seca, entre maio e setembro, e frutifica no final desta estação (Cap. 1). Bauhinia 

brevipes é atacada por uma rica fauna de insetos herbívoros galhadores e de vida livre 

(Cornelissen et al. 1997; Fernandes 1998; Fernandes et al. 2000; Cornelissen & Fernandes 

2001; Maia & Fernandes 2005; S. Múrcia, com pess.). 

 

Biologia floral, polinização e sistema reprodutivo 

A biologia reprodutiva de B. brevipes foi estudada durante os eventos reprodutivos 

de 2004 e 2005 (Cap. 1). Em 28 de Julho de 2004 um ramo com inflorescências de quinze 
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indivíduos foram medidas com régua e o total de folhas e botões por inflorescência foi 

registrado. 

A morfologia e longevidade floral, o horário de antese, da apresentação do pólen e 

do néctar foram registrados entre 1600 e 0800 h. A receptividade do estigma foi verificada 

em dez flores utilizando o teste da atividade da catalase (Zeisler 1938) e a viabilidade do 

pólen foi inferida através do teste indireto de coloração com carmin acético 1,2% em dez 

flores (Radford et al. 1974). A presença de osmóforos foi testada pela coloração com 

vermelho neutro (Dafni 1992). A concentração do néctar foi aferida em flores mantidas 

ensacadas (1 flor de cinco indivíduos) com um refratômetro de bolso as 1800, 1900 h, e 

depois em intervalos de 2h até as 0500 h.  

O comportamento dos visitantes florais foi registrado através de observações 

diretas em indivíduos de Bauhinia brevipes (n = 5 dias em 2004; n = 7 em 2005). Com base 

no comportamento durante o forrageamento os visitantes foram classificados como 

pilhadores ou polinizadores (Ramírez 2004). As observações noturnas foram feitas sob 

iluminação de lanternas cobertas com filtro vermelho. Os morcegos foram capturados com 

redes de neblina instaladas próximas de indivíduos de B. brevipes florescendo. Os animais 

foram identificados imediatamente e inspecionados para o registro do local de deposição do 

pólen. Quando não foi possível identificar a espécie, o indivíduo foi sacrificado e 

identificado por especialista. Para verificar a presença de pólen no corpo dos visitantes 

florais, lâminas com gelatina glicerinada foram confeccionadas e observadas ao 

microscópio óptico (Kearns & Inouye 1955).  

Para o estudo do sistema reprodutivo, botões em pré-antese foram ensacados para os 

tratamentos de polinização controlada realizada uma hora após a antese: a) autopolinização 

espontânea, b) autopolinização manual, c) polinização cruzada manual, d) polinização 

espontânea (controle), e) apomixia. O índice de auto-incompatibilidade (IAI) foi calculado 

segundo Bullock (1985) e o índice de limitação polínica (L) segundo Larson & Barrett 

(2000). 

 

Sucesso reprodutivo e destino final das sementes 

Durante a fase reprodutiva a fenologia das plantas foi acompanhada quinzenalmente 

(em 2004) e semanalmente (em julho de 2005). Registrou-se o número total de botões, 
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flores, frutos verdes e maduros para 35 indivíduos medindo entre 1,50 e 2,50 m (  = 1,92 

m) aleatoriamente escolhidos através de sorteio ao longo de uma trilha. A média por 

indivíduo foi calculada retirando-se os indivíduos que não se reproduziram em nenhum dos 

dois anos (Cap. 1).  

Como em alguns outros legumes as sementes de Bauhinia estão dispostas 

linearmente dentro do fruto, o que faz com que o estudo do efeito da posição do óvulo no 

aborto da semente seja facilitado (Webb & Bawa 1985; Mena-Alí & Rocha 2005ab). Em 

2005 frutos maduros sem sinais de deiscência (n = 60) foram coletados de indivíduos não 

marcados, tiveram seu comprimento total (mm) registrado e depois de abertas as valvas, o 

total de óvulos foi anotado. Cada óvulo foi classificado de acordo com seu destino: 

predados, não fertilizados, sementes desenvolvidas e abortados. Óvulos não fertilizados 

puderam ser facilmente separados das outras categorias por serem caracteristicamente 

diminutos e de coloração negra. Óvulos abortados apresentaram claros sinais necróticos. A 

posição do óvulo dentro do legume foi determinada de forma que o óvulo mais próximo da 

extremidade estigmática recebeu o número 1 e o mais próximo da extremidade peduncular 

recebeu o maior número (Webb & Bawa 1985; Mena-Alí & Rocha 2005a). Calculou-se a 

proporção dos destinos dos óvulos para cada posição (de 1 a 25). 

Para as análises estatísticas, agrupou-se as posições dos óvulos em cinco seções 

cada uma compreendendo cinco posições consecutivas. As proporções dos destinos dos 

óvulos em cada seção foram comparadas por análise de variância seguidas do teste de 

Tukey relação à sua posição dentro do fruto. Para esta análise cada proporção dos destinos 

dos óvulos foi utilizada como variável dependente e as posições dos óvulos dentro de cada 

seção (n = 5) foram utilizadas como réplicas dentro de um mesmo tratamento (seção). O 

teste de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk 1965) e de Brown-Forsyth (Brown & Forsyth 1974) 

foram utilizados para verificar da normalidade dos resíduos e da homogeneidade de 

variâncias, respectivamente. Quando necessário, os dados foram transformados em escala 

logarítmica (Zar 1996). 

Sementes foram coletadas a partir de frutos de indivíduos não marcados durante a 

estação seca de 2003 e sua superfície foi esterilizada com hipoclorito de sódio a 1% por 5 

minutos, seguida de lavagem em água corrente após 30 minutos. As sementes foram 

colocadas em placas de Petri cobertas com folha dupla de papel filtro umedecido com 
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solução de Nistatina® para retardar o crescimento de fungos. As placas de Petri foram 

incubadas em câmaras B.O.D (FANEM) na temperatura constante de 25ºC e fotoperíodo de 

12 horas durante 30 dias ou em escuro contínuo. Lotes de sementes foram escarificados 

utilizando-se lixa d’água. A germinação foi acompanhada diariamente e considerou-se 

como germinada a semente que apresentou emissão radicular. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado com duas 

fontes de variação em esquema fatorial (2 x 2) utilizando quatro repetições de 25 sementes 

por tratamento. Os dados foram transformados em √arcoseno para obtenção da 

normalidade. O teste de Shapiro-Wilk foi usado para testar a normalidade dos dados e 

(Shapiro & Wilk 1965) e o teste de Brown-Forsyth foi usado para testar a homogeneidade 

de variâncias (Brown & Forsyth 1974). As médias foram comparadas por análise de 

variância seguidas do teste de Tukey (α = 0,05) para detecção de diferenças entre médias 

(Zar 1996). 

 

RESULTADOS 

 

Biologia floral, polinização e sistema reprodutivo 

Durante o período de floração os indivíduos de B. brevipes emitem um ramo (  = 

77,16 cm) com média de 27 folhas (n = 15). Na porção terminal deste ramo é produzida 

uma inflorescência racemosa com média de 17,6 botões por inflorescência. Apenas uma 

flor se abre por noite, sendo rara a produção de inflorescências com duas flores abrindo-se 

simultaneamente na mesma noite. No momento da floração, as plantas apresentaram-se 

quase totalmente desfolhadas. 

A antese se iniciou as 16:30h com as sépalas se abrindo lentamente (Fig. 1A) 

através de fenda longitudinal inferior voltando-se para o pedúnculo floral (Fig. 1B e 1C) e 

permanecendo reflexas até a abscisão floral. A antese se completou por volta das 17:30h, 

mas a exposição do pólen, néctar e odores não foram observados antes das 18:00h (Fig. 

1D). A viabilidade do pólen foi de 94% e o estigma já se apresentava viável no momento da 

antese. A flor apresentou um cheiro desagradável, forte semelhante à matéria em 

fermentação. O teste do vermelho neutro revelou a presença de glândulas de odor 

principalmente nas pétalas e estames. 
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Na manhã seguinte, grãos de pólen puderam ser observados nas anteras de flores 

não visitadas. Nestas flores os estames davam claros sinais de senescência (Fig. 1E) e as 

pétalas restantes apresentavam a coloração vermelha (Fig. 1F). A cavidade do hipanto 

muitas vezes ainda apresentava néctar, mas o estigma não se apresentava receptivo.  

O néctar foi produzido e acumulado na cavidade do hipanto, podendo algumas 

vezes ultrapassar este volume a partir das 21:30h. Não houve grande variação noturna na 

concentração do néctar. A concentração média do néctar foi de 17,6% no início da sua 

produção e permaneceu entre 18 e 19% ao longo da noite (Fig. 2). 

 Entre os visitantes florais, foram observados duas espécies de morcegos 

Phyllostomidae, insetos e um beija-flor (Tab. 1). Glossophaga soricina (Glossophaginae) e 

Platyrrhinus lineatus (Stenodermatinae) foram os únicos animais observados com 

deposição de pólen no corpo. Uma outra espécie de Stenodermatinae, Chiroderma sp., 

também foi capturado mas sem grãos de pólen aderidos ao corpo.  

 Glossophaga soricina foi observado visitando as flores em sobrevôo enquanto que 

P. lineatus pousava nas flores em visitas de duração máxima de 2 segundos, agitando o 

ramo da inflorescência. As duas espécies foram observadas em forrageamento solitário, 

mas G. soricina foi muito mais abundante do que P. lineatus. Grãos de pólen foram 

encontrados na cabeça, peito e asas de G. soricina enquanto que em P. lineatus, o pólen foi 

depositado em menor abundância apenas no focinho. A atividade dos morcegos iniciou-se 

em torno de 17:30h mas as visitas às flores só foram observadas a partir de 18:30 h. Entre 

19:30h e 21:30h ocorreu um pico de visitação. Morcegos foram observados visitando flores 

até as 05:00h do dia seguinte. 

Os outros dois visitantes noturnos, a formiga Camponotus sp. e um Orthoptera 

foram observados se alimentando de néctar e pólen respectivamente, mas sem nunca tocar o 

estigma. Nas manhãs seguintes à abertura das flores, Leucochloris albicollis e Apis 

mellifera foram observados coletando néctar acumulado na noite anterior, no entanto, sem 

entrar em contato com o estigma ou anteras. Indivíduos de L. albicollis foram observados 

apenas em flores velhas e vermelhas de B. brevipes.  

A porcentagem de frutos formados por autopolinização e apomixia foi próxima de 

zero (Tab. 2). A produção de um fruto no tratamento de autopolinização manual pode ser 

devido à contaminação do pólen de outro indivíduo. Apenas 15% das flores originaram 
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frutos no tratamento controle. A suplementação de pólen resultou num aumento da 

produção de frutos, subindo de 15 para 45%. O índice de limitação polínica (L) foi de 0,67 

e o índice de auto-incompatibilidade foi de 0,11. 

 

Sucesso reprodutivo e destino final das sementes 

Apenas 27% das flores originaram frutos em estágio de dispersão. O comprimento 

das valvas de B. brevipes variou entre 8,7 a 17, 8 cm com uma média de 13,49 ± 2,1 cm e o 

número de sementes dentro dos frutos variou entre 13 a 25 com uma média de 18,3 ± 3,3 

sementes por fruto (Fig. 3A). As maiores perdas reprodutivas ocorreram no início da 

transição entre o botão floral e a flor (Fig. 4). Mais de 90% dos botões produzidos foram 

abortados, sofreram abscisão e/ou foram atacados por um fungo fitopatogênico não 

identificado que causou a morte dos botões (Fig. 3B). Além deste patógeno, foram 

encontradas larvas de uma espécie não identificada de Lepidoptera. A taxa de 

sobrevivência dos óvulos foi extremamente baixa. Dos 1098 óvulos analisados nos 60 

frutos, 14,9% não foram fertilizados e não originaram sementes. A maioria dos óvulos 

(61,5%) iniciou seu desenvolvimento, porém foi abortada. A predação por bruquíneos foi 

responsável pela morte de 9,6% das sementes desenvolvidas, deixando apenas 166 

sementes desenvolvidas, correspondente a 13,9% dos óvulos analisados (Fig. 4).  

A proporção dos destinos dos óvulos foi diferente para cada posição ocupada pelos 

óvulos dentro do fruto (Fig. 5). Sementes desenvolvidas foram formadas apenas próximas 

da extremidade estigmática, enquanto que óvulos não fertilizados foram observados em 

maior proporção na extremidade peduncular. Na extremidade peduncular também foram 

observadas as maiores proporções de óvulos abortados. A predação de sementes não foi 

influenciada pela posição do óvulo.  

Quando as posições dos óvulos foram classificadas em cinco seções, um padrão das 

diferenças entre as proporções dos destinos dos óvulos pôde ser observado (Fig. 6). Embora 

a predação de sementes tenha sido menor entre as posições 6 e 20 (F = 3,84; p = 0,03), a 

alta proporção de sementes predadas não diferiu entre a primeira e última seção, 

demonstrando que não houve um efeito direcional da posição do óvulo na predação de 

sementes. 
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A proporção de sementes desenvolvidas foi maior nas primeiras posições dos 

óvulos. A partir da terceira seção (posição 16 a 20) a proporção de sementes desenvolvidas 

diminuiu significativamente (F = 3,72; p = 0,03), chegando a zero na última seção (posição 

21 a 25). 

A proporção de sementes abortadas foi superior a 50% em quase todas as seções. 

Apenas na última classe a proporção de sementes abortadas diminuiu em comparação com 

as primeiras posições (F = 8,30; p < 0,001). Isto se deu por que a proporção de óvulos não 

fertilizados foi muito alta nas últimas seções. A partir da terceira seção, a proporção de 

óvulos não fertilizados aumentou significativamente (F = 17,82; p < 0,001). Finalmente, na 

quarta seção a proporção subiu para 36% e na seção mais basal para mais de 55%.  

Não houve influência da luz nem do tegumento na germinação e a média de 

germinação foi calculada partir das 16 repetições. Independentemente do fotoperíodo e do 

tratamento de escarificação, a germinabilidade foi próxima de 80%. Do total de óvulos, 

13,13% se tornam sementes desenvolvidas, com potencial germinativo. Considerando que 

cada indivíduo produz uma média de 62,14 botões com  18,32 óvulos em cada ovário, cada 

indivíduo produz uma média de 1138,5 óvulos por ano. Destes, apenas 2,04 (0,18%) 

formaram sementes saudáveis e 1,62 (0,14%) germinou, indicando uma enorme perda 

reprodutiva. 

 

DISCUSSÃO 

 

Biologia floral, polinização e sistema reprodutivo 

Segundo Vaz & Tozzi (2003), Bauhinia bongardii é sinônimo de B. brevipes. A 

população de B. bongardii estudada por Bergallo (1990) estava localizada em Mata 

Amazônica no Estado do Pará. Como Vaz & Tozzi (2003) mencionam que B. brevipes não 

ocorre no Pará e sua distribuição é fortemente associada com o Cerrado, a população 

estudada por Bergallo (1990) é tratada como espécie diferente de B. brevipes. 

 O processo da antese de B. brevipes foi semelhante ao de B. bongardii (Bergallo 

1990) e B. ungulata (Ramírez et al. 1984), mas diferente de B. pauletia (Heithaus et al. 

1974), espécie com antese explosiva. A concentração de açúcar no néctar variou pouco ao 

longo da noite, como encontrado por Pettersson & Knudsen (2001) em Parkia biglobosa. A 
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variação da concentração noturna de néctar foi sugerida como uma estratégia para 

maximizar a polinização cruzada, forçando os morcegos a se deslocarem para indivíduos 

com maior concentração de açúcar (Fischer et al. 1992; Gribel et al. 1999). Os valores de 

concentração de néctar apresentados por B. brevipes entre 17,5 a 18,7% estão dentro dos 

limites encontrados para outras plantas quiropterófilas (Fischer et al. 1992; Baker et al. 

1998; Gribel et al. 1999), incluindo B. holophylla e B. ungulata (Teixeira 2003), B. 

bongardii (Bergallo 1990) e B. ungulata (Ramírez et al. 1984). 

As flores permaneceram receptivas por apenas uma noite e já na manhã seguinte 

apresentou sinais de senescência sem receptividade do estigma. Portanto, como em Ceiba 

pentandra, apenas os visitantes noturnos podem ser considerados polinizadores efetivos 

(Gribel et al. 1999). Beija-flores foram observados visitando as flores de plantas 

quiropterófilas sendo considerados polinizadores em alguns casos (Ramírez et al. 1984; 

Bergallo 1990; Gribel et al. 1999; Muchhala 2003; Sanmartin-Gajardo & Sazima 2005). 

Porém, Leucochloris albicollis, provavelmente atraído pela mudança da cor da flor para o 

vermelho durante a manhã, utilizou o néctar remanescente nas flores de B. brevipes apenas 

como uma fonte de energia sem efetuar a polinização.  

Apenas Platyrrhinus lineatus (Stenodermatinae) e Glossophaga soricina 

(Glossophaginae) podem ser considerados como polinizadores efetivos. O comportamento 

de visitação das flores foi comum ao encontrado em outras espécies quiropterófilas. 

Glossophaga soricina visita as flores em sobrevôo sem pousar nas flores enquanto P. 

lineatus forrageia pousando na flor em curtas visitas. Stenodermatinae não possuem as 

mesmas especializações que os Glossophaginae para a alimentação de néctar (Hopkins 

1984). Mesmo assim, o hábito nectarívoro de P. lineatus já foi registrado exibindo o 

mesmo tipo de comportamento em flores de outras Hymenaea stignocarpa (Gibbs et al. 

1999), Lafoensia glyptocarpa (Silva & Peracchi 1999) e B. ungulata (Teixeira 2003). Por 

suas adaptações ao hábito nectarívoro (Hopkins 1984; Silva & Peracchi 1999) e pela sua 

maior abundância relativa, G. soricina deve ser considerado o principal polinizador de B. 

brevipes. 

As características da biologia floral de Bauhinia brevipes que permitem enquadrá-la 

na síndrome de quiropterofilia (Faegri & Pijl 1980; Proctor et al. 1996) são: antese 

crepuscular, liberação do pólen e néctar crepuscular, flores claras, concentração de açúcar 
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(18%), flores viáveis por apenas uma noite, néctar exposto e inflorescências dispostas na 

periferia da copa. A produção de inflorescências no alto da copa além de funcionar como 

um atrativo para os morcegos, pode também ter um papel importante para a dispersão 

autocórica, pois a distância da semente da planta-mãe aumenta com a altura do fruto (Trapp 

1988). 

Os resultados do experimento da polinização manual demonstraram que B. brevipes  

é auto-incompatível e incapaz de produzir frutos por apomixia. Estudos anteriores 

demonstraram que a apomixia não é comum em Fabaceae (Gibbs & Sassaki 1998; Freitas 

& Oliveira 2002). O valor de IAI de 0,11, abaixo do valor crítico (0,25; Bullock 1985) é 

característico de espécies auto-incompatíveis. Portanto, B. brevipes depende totalmente dos 

morcegos para sua reprodução. O aumento da produção de frutos pela suplementação de 

pólen na polinização cruzada manual e o alto valor de L sugerem limitação polínica (Larson 

& Barrett 2000). A produção de apenas uma flor por inflorescência pode ser uma estratégia 

para diminuir a ocorrência de geitonogamia, estratégia já observada em herbáceas de 

florestas chuvosas (Bawa et al. 1985). 

 

Sucesso reprodutivo e destino final das sementes 

Enormes perdas reprodutivas foram observadas durante a reprodução de B. 

brevipes. A não aleatoriedade do aborto de estruturas reprodutivas sugere algum valor 

adaptativo para estas perdas. Por exemplo, a produção de um número menor de frutos do 

que flores pode ser uma estratégia para atrair mais polinizadores (Stephenson 1981). O 

aborto de óvulos geneticamente inferiores afeta positivamente a performance da prole 

sobrevivente, através da seleção dos óvulos com melhor carga genética (Mena-Alí & Rocha 

2005b). 

A probabilidade de formação de frutos de 27% todavia é considerada alta se 

comparada com B. ungulata (Tab. 3) e outras leguminosas do Cerrado. A formação de 

frutos é de 6,6% em Dalbergia miscolobium, 0,5% em Copaifera langsdorfii e 5% em 

Hymenaea stignocarpa. Estas espécies são auto-incompatíveis e apresentam altas taxas de 

geitonogamia. Por outro lado, a baixa ocorrência de geitonogamia em Bauhinia brevipes 

deve ser um fator responsável pela relativa maior produção de frutos. As maiores perdas 

reprodutivas de Kielmeyera coriacea e K. speciosa ocorreram durante a polinização 
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(Oliveira & Silva 1993; Tab. 3). Em B. brevipes, no entanto, a transição entre botão floral e 

flor foi o estágio de maior perda reprodutiva (92,1%). Isto se deve ao fato de que muitos 

botões florais foram severamente atacados por uma espécie de fitopatógeno não 

identificado. Quase 70% das flores de B. ungulata foram destruídas por herbívoros 

(Heithaus et al. 1982). Strauss (1997) demonstrou que a florivoria pode diminuir 

significativamente o sucesso reprodutivo de plantas, destruindo os gametas ou diminuindo 

a atratividade das flores para os polinizadores. Marquis et al. (2001) examinaram a 

ocorrência de fungos patogênicos e insetos herbívoros e concluíram que a distribuição 

destes organismos pode ser maior do que se pensava. Apesar disso, o impacto de 

consumidores primários na reprodução de plantas de Cerrado ainda é apenas rudimentar. 

Aproximadamente 10% das sementes de B. brevipes foram predadas por 

bruquíneos. A predação de sementes de plantas de Cerrado foi reportada para espécies de 

Plathymenia (Goulart et al. 2005), Chamaecrista (Silva et al. 2003), Mimosa (Silveira & 

Fernandes 2006), Lonchocarpus (Sari et al. 2002), Kielmeyera (Oliveira & Silva 1993), 

mas dados quantitativos são escassos. Madeira & Fernandes (1999) verificaram que a  

predação de sementes variou entre 0 e 17% em 13 taxa de Chamaecrista¸ enquanto que em 

Kielmeyera, estas taxas se situam entre 12 e 15% (Oliveira & Silva 1993). Dentro do fruto, 

apesar da predação ter sido menor nas posições intermediárias, maior predação em uma 

determinada extremidade do fruto não era esperada. As larvas de bruquíneos geralmente se 

alimentam de um ou duas sementes (Southgate 1979) e o fator que determina o ataque é o 

local de oviposição da fêmea. 

O índice de limitação polínica indica que houve limitação de grãos de pólen no 

estigma de B. brevipes. Assim, quase 15% dos óvulos não receberam pólen suficiente para 

formar sementes, evidenciado pela presença de óvulos negros sem sinais de 

desenvolvimento. A falta de pólen, comum em espécies de Fabaceae (Larson & Barrett 

2000), resultou no padrão de óvulos não fertilizados na extremidade peduncular do fruto 

semelhante a B. ungulata (Webb & Bawa 1985; Mena-Alí & Rocha 2005a). 

A porcentagem de sementes desenvolvidas (13,9%) foi similar à de óvulos não 

fertilizados. Contudo, a formação de sementes desenvolvidas se deu principalmente na 

extremidade estigmática do fruto, diminuindo nas últimas seções do fruto. Por ser uma 

espécie auto-incompatível, as sementes desenvolvidas foram formadas a partir de pólen 
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cruzado. A maior proporção de sementes desenvolvidas nas primeiras posições do fruto 

sugere alta competição gametofítica. Os grãos de pólen que produzem tubos polínicos com 

crescimento mais rápido são geneticamente superiores, e capazes de atingir os primeiros 

óvulos (Mena-Alí & Rocha 2005a). 

Mais de 60% dos óvulos foi abortada. O aborto de óvulos é comum em condições 

onde há limitação de recursos e os óvulos em desenvolvimento tem que competir para 

drenar recursos da planta-mãe (Mena-Alí & Rocha 2005a). Entretanto, o aborto de óvulos 

pode ter sido decorrência de auto-incompatibilidade de ação tardia, frequentemente 

registrada em espécies de Cerrado (Oliveira et al. 1991; Oliveira & Gibbs 1994). Em 

Fabaceae a rejeição pós-zigótica pode ser mais comum do que os mecanismos 

convencionais de auto-incompatibilidade (Seavey & Bawa 1986; Gibbs & Sassaki 1998). 

Altas taxas de aborto também podem ser resultado da ação de alelos recessivos letais 

(Seavey & Bawa 1986). Todavia, a ação de alelos letais gera óvulos abortados em 

diferentes estágios. Por outro lado, o mecanismo de ação da rejeição pós-zigótica atua 

sincronicamente e os óvulos tendem a serem abortados no mesmo estágio de 

desenvolvimento (Seavey & Bawa 1986), como foi o caso de B. brevipes. Um outro fator 

que poderia contribuir para a baixa fecundidade é a falta de nutrientes, causada pelo alto 

índice de ataque por cupins (S. Múrcia, com. pess.). 

Este mecanismo de auto-incompatibilidade parece ser mais amplamente distribuído 

do que se pensava (Seavey & Bawa 1986) e pela sua tendência de agrupamento filogenético 

em algumas famílias (Gibbs & Bianchi 1999) incluindo Fabaceae (Seavey & Bawa 1986; 

Gibbs & Sassaki 1998; Gibbs et al. 1999; Lewis & Gibbs 1999), sugere-se que B. brevipes 

apresente o mesmo mecanismo. A auto-incompatibilidade em Bauhinia brevipes sugere que 

as elevadas taxas de aborto devem ser resultado da transferência de pólen auto-

incompatível. Na ausência de geitonogamia a deposição de auto-pólen nos estigmas poderia 

ser explicada 1) pela possibilidade de reprodução assexuada e conseqüente geração de 

rametes geneticamente idênticos; 2) pela presença de populações pequenas que resultaria 

em endo-cruzamentos e conseqüente diminuição da qualidade polínica e; 3) pelo padrão 

fenológico supra-anual de floração (Cap. 1), no qual a ausência de floração de alguns 

indivíduos diminui a oportunidade de um estigma receber grãos de pólen com alta 

variabilidade genética. Glossophaga soricina, o principal polinizador, é um morcego que 
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forrageia em linha de captura, visitando flores de indivíduos espacialmente próximos 

(Hopkins 1984). Ao mesmo tempo, é uma espécie com uma área de vida pequena e não 

forrageia a longas distâncias em uma única noite (Heithaus et al. 1975). Deste modo, a 

transferência de pólen entre rametes de uma mesmo genete (ou de indivíduos aparentados 

próximos espacialmente) resultaria em altas taxas de aborto (Mena-Alí & Rocha 2005a). 

Devido ao balanço existente entre a reprodução sexuada e a assexuada (Bellingham & 

Sparrow 2000), e a baixa taxa de recrutamento de novos indivíduos (F.A.O. Silveira, obs. 

pess.), a reprodução vegetativa,  amplamente adotada por diversas espécies lenhosas de 

Cerrado (Oliveira & Silva 1993; Hoffmann 1998), poderia representar uma alternativa para 

a baixa produção de sementes (Bellingham & Sparrow 2000), tendo profundas 

conseqüências para a estrutura populacional de B. brevipes. Sugere-se que a reprodução 

assexuada ocorra em B. brevipes devido ao desenvolvido sistema subterrâneo (Cap. 1), 

similar aos de outras Bauhinia (Vaz & Tozzi 2003). 

Apesar das sementes de Fabaceae geralmente apresentam o tegumento impermeável 

à entrada de água, causando dormência física (Rolston 1978), as sementes de B. brevipes 

apresentaram alta germinabilidade (80%). A ausência de dormência e de fotoblastismo 

permitem que grande parte das sementes germine assim que a água esteja disponível no 

solo no início da estação chuvosa (Cap. 1).  

 Como estruturas predadas tendem a ser abortadas, é difícil saber com que extensão 

a predação e o aborto das estruturas reprodutivas contribuem para o sucesso reprodutivo. A 

limitação de recursos também pode ter um papel importante para a produção de frutos e 

sementes. A ausência de floração e frutificação de muitos indivíduos ao longo de três anos 

consecutivos (Cap. 1), pode ser devida à limitações da fertilidade e umidade do solo 

(Seghieri et al. 1995) e à altas taxas de herbivoria por cupins (S. Múrcia, com pess.). 

Futuros estudos experimentais devem ser realizados a fim de se determinar a contribuição 

relativa dos fatores que diminuem a reprodução desta espécie. 
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Tab. 1 – Visitantes florais de Bauhinia brevipes (Fabaceae) na Estação Ecológica de 

Pirapitinga, MG. 

Taxa Deposição de pólen Período de atividade Categoria 

Glossophaga soricina Sim Noturno Polinizador  

Platyrrhinus lineatus Sim Noturno Polinizador  

Nymphalidae: Ithomiinae Não Diurno Pilhador 

Camponotus sp. Não Noturno Pilhador 

Leucochloris albicollis Não Diurno Pilhador 

Apis mellifera Não Diurno Pilhador 

Orthoptera Não Noturno Predador 

 

Tab. 2 - Sucesso reprodutivo de Bauhinia brevipes (Fabaceae) em diferentes tratamentos de 

polinização manual. Números em parênteses referem-se ao número de flores marcadas.  

Tratamento Flores Frutos (%) 

Auto-polinização espontânea 25 0 (0) 

Auto-polinização manual 22 1 (5) 

Polinização cruzada espontânea 20 3 (15) 

Polinização cruzada manual 20 9 (45) 

Apomixia 15 0 (0) 

Índice de auto-incompatibilidade  0,11 
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Tabela 3 – Sucesso reprodutivo (%) e destino das sementes de espécies de Bauhinia brevipes, B. ungulata, Cassia fasciculata, 

Kielmeyera coriacea, K. speciosa e 13 taxa de Chamaecrista. – se refere à ausência de dados. 

Espécie B. brevipes B. ungulata C. fasciculata K. coriacea K. speciosa Chamaecrista 

Referência Este estudo Webb & 

Bawa 1985 

Heithaus et 

al. 1982 

Mena-Alí & 

Rocha 2005 

Lee & Bazzaz 

1982 

Oliveira & 

Silva 1993 

Oliveira & 

Silva 1993 

Madeira & 

Fernandes 1999 

Botão-Flor 7,91 - - -  - - - 

Flor-Fruto 

verde 

82,9 - - -  13 6 - 

Flor-Fruto 

maduro 

27,3 7,7 2,2 - 24-70 44 14 - 

         

Predação 9,6 12 27,7 ~10 0-49 12 15 0-17 

Não 

fertilizado 

14,9 32 - 5-30* - - - 18,5-78,2*** 

Abortado 61,5 52 - ~50 23-73*** 28 24 18,5-78,2*** 

Desenvolvida 13,9 3,9 - 10-30* 22-43** 60** 61** 20-79,7 

Germinada 79,3 - - - - 40 9 76-100**** 

* Variação inter-anual 

** Superestimado pela não ausência de dados de óvulos não fertilizados. 

*** Não diferenciado entre não fertilizado e abortado. 

**** Dados de germinação a partir de Gomes et al. (2001). 
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Figura 1 – Seqüência de eventos durante a antese da flor de Bauhinia 

brevipes (Fabaceae). Início da antese (A), abertura das sépalas em visão 

lateral (B) e frontal (C), flor madura (D), em estágio inicial (E) e final (F) 

de senescência. 
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Fig. 2 - Variação noturna da concentração do néctar de Bauhinia brevipes (Fabaceae) na 

Estação Ecológica de Pirapitinga. 

 

Fig. 3 – Fruto verde (A) de Bauhinia brevipes (Fabaceae) e destruição dos botões florais 

pelo ataque de fitopatógenos (B), em detalhe (C). 
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Fig. 4. Diagrama do ciclo de vida de Bauhinia brevipes (Fabaceae) mostrando a 

porcentagem estimada da formação das estruturas reprodutivas. 
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Fig. 5. Proporção do destino dos óvulos de Bauhinia brevipes (Fabaceae) em relação à sua 

posição dentro do fruto. Óvulos abortados (cinza), predados (hachurado), sementes 

desenvolvidas (preto) e não fertilizados (branco). 

 

 

Fig. 6. Proporção do destino dos óvulos de Bauhinia brevipes (Fabaceae) relação à sua 

posição dentro do fruto. As posições dos óvulos dentro dos frutos foram agrupadas em 

cinco seções, cada uma com cinco posições. Óvulos abortados (cinza), predados 

(hachurado), sementes desenvolvidas (preto) e não fertilizados (branco). Letras diferentes 

indicam médias estatisticamente diferentes pelo teste de Tukey (α = 0,05) para cada destino 

dos óvulos entre as cinco seções. 
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