
SISTEMA REPRODUTIVO DE CAESALPINIA PYRAMIDALIS TUL.
(CAESALPINIOIDEAE-LEGUMINOSAE)

Murilo Dantas de Miranda, Miriam Gimenes & Patrícia Luíza Oliveira-Rebouças

Universidade Estadual de Feira de Santana, Departamento de Ciências Biológicas,
Laboratório de Entomologia, Feira de Santana, BA, Brasil.
biomurilodantas@gmail.com

Caesalpinia pyramidalis Tul., espécie endêmica da Caatinga, ocorre nos estados da
Bahia, Pernambuco e Alagoas. Esta planta é muito utilizada na medicina popular e
como alimento para os rebanhos durante o período de escassez de chuva. Já foram
realizados estudos sobre o sistema reprodutivo de C. eriostachys Benth., C.
peltophoroides Benth. entre outras. O objetivo desse trabalho foi verificar o sistema
reprodutivo da C. pyramidalis. O estudo foi realizado no município de Banzaê - BA no
período de mar/07 a fev/08. Para os experimentos foram escolhidos de forma aleatória
151 botões, dividindo-os em cinco grupos. Para determinar o nível de polinização
natural (grupo controle) da área, 35 botões foram marcados com uma fita colorida. Os
outros 116 botões foram protegidos por sacos, para impedir a interação com os
visitantes. Após a abertura das flores, 20 botões receberam pólen por polinização
manual da mesma planta (geitonogamia) e 21 receberam pólen de indivíduos diferentes
(xenogamia). Todos os botões foram ensacados novamente após o procedimento. Os 75
botões restantes permaneceram ensacados, sendo que 25 botões foram emasculados,
para o teste de apomixia e os outros 50 botões não sofreram nenhum tratamento
(autopolinização espontânea). Os dados foram coletados ao terceiro dia após os
tratamentos. Foi calculado o índice de auto-incompatibilidade (ISI), para definir o
sistema de reprodução predominante. Os dados também foram analisados por teste não
paramétrico de Kruskal-Wallis, devido ao seu caráter binomial (vingou fruto=1 e não
vingou fruto=0), as diferenças entre os postos médios dos grupos foram calculadas
usando comparações múltiplas, o teste de Dunn, as letras entre parênteses após os
nomes dos testes corresponde à comparação, as letras não diferem a p<0,05. Após a
aplicação dos tratamentos nas flores, os testes de biologia reprodutiva apresentaram
diferenças significativas (χ²=50,690; gl=4; p<0,01). A xenogamia (a) e a polinização
natural (b) tiveram os maiores números de frutos vingados, sendo que houve diferenças
significativas entre os dois tratamentos. Os outros tratamentos tiveram baixa
produtividade de frutos. Não tiveram diferenças entre os tratamentos de geitonogamia
(b, c), polinização espontânea (c) e apomixia (c). O ISI foi de 0,06, sugerindo que a
espécie vegetal necessita da xenogamia para sua reprodução e indicando alto grau de
auto-incompatibilidade.
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