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A predação de sementes atua como força seletiva que afeta o ciclo de vida das plantas. Os 
insetos da subfamília Bruchinae (Chrysomelidae) são considerados importantes predadores de 
sementes de leguminosas. O gênero Mimosa é representado por um grande número de 
espécies no Cerrado, com uma alta proporção de espécies endêmicas. Mimosa setosissima
Taub. (Mimosaceae) é uma espécie endêmica da Serra dos Pireneus em Pirenópolis/GO e 
ocorre em campo rupestre, em altitude acima de 1000 m. Esta espécie caracteriza-se por ser 
um arbusto de até 3 m de altura, sua inflorescência é glomerular e produz frutos que se abrem 
e permanecem aderidos a planta mãe depois da maturação. O objetivo do trabalho foi analisar 
a produção de frutos e sementes e a predação por bruquíneos (Coleoptera) em sementes de
Mimosa setosissima Taub. em sua área de ocorrência. Para a analise da produção foram 
quantificados o numero de inflorescências (glomérulos) e o numero de frutos por glomérulo 
em um ramo por planta, em 30 plantas. Adicionalmente coletou-se os frutos maduros, pré-
deiscência, de uma inflorescência de cada planta, os quais foram dissecados em laboratório e 
as sementes quantificadas. A variação na produção e na predação de sementes foi avaliada 
com a coleta de frutos em duas datas (n = 50 frutos por data; coletas em 01/09 e em 
21/09/2007). Os frutos foram mantidos individualmente em recipientes cobertos por tecido 
fino para a observação da emergência de brocadores. Posteriormente realizou-se a dissecação 
dos frutos para a contagem e descrição das sementes. Ocorreram em média três 
inflorescências por ramo e três frutos por inflorescência com sete sementes por fruto. Foi 
produzido um total de setecentas sementes nas duas datas. O número de sementes por fruto 
não variou entre datas (t = 0,265 p = 0,792), mas o número de sementes danificadas por 
bruquíneos foi menor na segunda data (p = 0,049). Estudos anteriores não evidenciaram 
reprodução vegetativa nesta espécie o que reforça a importância da produção de sementes 
para a manutenção da população. Assim, a produtividade e a variação no numero de sementes 
brocadas pode estar relacionada a estratégias de defesa da planta. Por ser uma espécie 
geograficamente restrita, M. setosissima representa um grande valor ecológico à região. Esta 
Mimosaceae tem um longo período de floração e o exame da variação temporal do ataque de 
bruquíneos à suas sementes pode ajudar a esclarecer as estratégias de reprodução desta 
espécie. 
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