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O  complexo  Anemopaegma  arvense  (Vell.)  Stellf.  ex  de  Souza  constitui  um  grupo
monofilético  composto  por  três  espécies:  A.arvense,  A.acutifolium  e  A.glaucum.  O
comportamento  fenológico  destas  espécies  foi  determinado  através  de  observações  de
campo,  dados  de  herbário  e  literatura.  Acompanhamentos  regulares  da  fenologia  de
múltiplas populações de cada espécie do complexo foram realizadas na Reserva Ecológica
do  IBGE  (RECOR-IBGE,  DF),  entre  agosto/2005-agosto/2006.  Observações  adicionais
foram realizadas em áreas de cerrado da Universidade de Brasília (UnB), após a queimada
ocorrida em julho/2007. Encontramos que o brotamento de ramos novos foi mais profuso
nos indivíduos  que perderam a parte  aérea por  ação do fogo ou da poda.  Alem disso,  os
ramos apresentaram crescimento determinado e morreram após a dispersão das sementes.
A floração foi  sazonal em A. acutifolium e A. arvense,  mas contínua em A. glaucum.  Os
indivíduos  das  três  espécies  floresceram  assincronicamente;  entretanto,  indivíduos  de  A.
arvense  e  A.  glaucum  floresceram  de  forma  sincrônica  e  intensa  após  a  queimada.  A
disponibilidade  de  flores  encontrada  foi  gradativa,  mas  a  frutificação  foi  contínua.
Indivíduos de todas as espécies apresentaram frutificação anual e longa, com dispersão das
sementes  na  estação  seca  do  ano  seguinte  ao  da  floração.  A  dispersão  de  sementes  foi
sincrônica nos indivíduos de A. arvense e A. glaucum após a passagem do fogo. De acordo
com a duração, sincronia entre indivíduos e disponibilidade diária de flores, as estratégias
de  floração  das  espécies  foram  caracterizadas  como  “steady  state”  modificado.  Ao
contrário  do  observado  nas  espécies  de  Bignoniaceae  da  América  Central,  as  espécies
simpátricas  de  Anemopaegma  floresceram  simultaneamente.  Deste  modo,  a  fenologia  de
floração não pode ser considerada uma barreira pré-zigótica eficiente para impedir o fluxo
gênico  entre  as  espécies  deste  complexo.  O  fogo,  por  outro  lado,  foi  um  elemento
promotor da floração e da dispersão de sementes em A. arvense e A. glaucum.
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