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PERDAS REPRODUTIVAS POR PARASITISMO EM Mimosa calodendron
(Fabaceae) NOS CAMPOS RUPESTRES SOBRE CANGA, MINAS GERAIS.
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No  processo  de  expansão  ou  regeneração  da  comunidade  vegetal,  indivíduos  devem
atravessar  etapas  que  vão  desde  a  produção  de  sementes  ao  êxito  no  recrutamento  dos
juvenis.  O  parasitismo  pode  causar  grandes  efeitos  no  crescimento  de  suas  hospedeiras
bem  como  reduzir  a  produtividade  e  a  aptidão  reprodutiva  destas.  O  objetivo  deste
trabalho foi  detalhar os estágios reprodutivos  de M. calodendron  (abundante  em campos
ferruginosos  do  Quadrilátero  Ferrífero)  mais  afetados  pela  parasita  Struthanthus
flexicaulis  (Lorantaceae)  e  quantificar  estas  perdas.  Foram  usados  42  indivíduos
parasitados  e  42  não  infectados  para  testar  as  seguintes  variáveis  relacionadas  com  a
aptidão  reprodutiva:  número  e  tamanho  de  frutos,  número  e  peso  de  sementes,  aborto,
predação, viabilidade e porcentagem de sementes íntegras germinadas. O total de frutos e
seu tamanho médio foram menores  em mimosas  parasitadas  do que nas  não parasitadas,
tendo sido de 1812 frutos com tamanho de 10,3 mm no primeiro grupo, e de 5585 e 13,5
mm  no  segundo.  A  predação  de  frutos  por  larvas  de  Curculionidae  foi  de  57,9%  em
plantas parasitadas e 42,9% em não parasitadas (χ2=5,15; gl=1; p<0,05).  A porcentagem
de sementes abortadas em plantas não parasitadas foi de 0,75%, enquanto em parasitadas
foi de 11,9%. O número total de sementes íntegras (i.e. excluindo-se as sementes predadas
e  abortadas)  por  copa  diferiu  entre  os  dois  grupos,  sendo  maior  em  hospedeiras  não
parasitadas  (F1,40=7,96;  p<0,05).  A produção  de  frutos  foi  67,6% menor  em hospedeiras
parasitadas e estes foram mais atacados por larvas de Curculionidae. O teste de tetrazólio
indicou que em ambos os grupos 94% das sementes íntegras eram viáveis. Corroborando
isto,  as  sementes  íntegras  em  ambos  também  tiveram  comportamento  germinativo
semelhante. De todas as variáveis testadas a que resultou em maior perda foi a produção
de  frutos.  Entretanto  todas,  com  exceção  da  viabilidade  e  germinabilidade  de  sementes,
foram afetadas negativamente pela parasita. 
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