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RESUMO

INFLUÊNCIA DE GALHAS NA ASSIMETRIA FLUTUANTE DE Miconia fallax DC.
 (Melastomataceae) (1)

Estevão ALVES-SILVA (2)

 

A assimetria flutuante pode ser definida como a manifestação de pequenos
 desvios aleatórios na simetria bilateral de estruturas que são tipicamente
 simétricas, como por exemplo, as folhas de plantas. Esta técnica é largamente
 utilizada para estimar a inabilidade de uma população em corrigir seu crescimento
 contra perturbações de origem ambiental, porém, o estresse causado por
 interações bióticas, como por exemplo, galhas, também podem aumentar a
 assimetria de estruturas. O objetivo deste estudo foi verificar se folhas galhadas
 apresentavam maior assimetria que folhas não-galhadas. Para tal, foi escolhida a
 espécie Miconia fallax DC. (Melastomataceae), presente na Estação Ecológica do
 Panga, pertencente à Universidade Federal de Uberlândia, MG. Foram escolhidos
 16 indivíduos de M. fallax e de cada um foram coletadas 20 folhas. Estas folhas
 foram medidas do lado esquerdo e direito. Posteriormente, estas medidas foram
 subtraídas (direito-esquerdo) e submetidas ao teste de normalidade de
 D'Agostinho, para se verificar a existência de assimetria flutuante. O numero
 médio de galhas de cada planta foi estabelecido e usado em um teste de
 correlação com as medidas de assimetria. Foram encontradas 3.28±6.12 galhas
 por folha de M. fallax. Esta planta também apresentou assimetria flutuante e foi
 verificado que o número de galhas apresentava correlação logarítmica com os
 valores de assimetria flutuante (r²=0.27; p<0.05), indicando que quanto mais
 assimétrica fosse folha, maior era o numero de galhas presentes. Este estudo
 mostra que a presença de galhas em M. fallax constitui-se um agente estressor
 ao ponto de alterar a homeostasia do crescimento das folhas, denotado pela
 assimetria nestas estruturas. Concli-se asim que a assimetria flutuante pode ser
 provocada também por interações bióticas e não somente por perturbações
 ambientais e climáticas.

 

Palavras-chave: Estresse, Perturbação Ambiental, Interações Bióticas

 

____________________________________________________________________

(1) Financiamento da Fapemig (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

ESTEVAO ALVES DA SILVA

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 Minas Gerais)

(2) Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação dos Recursos
 Naturais; Instituto de Biologia, Universidade Federal de Uberlândia, Rua Ceará,
 s/n◦. Bloco 2D - Campus Umuarama, Uberlândia, MG, Brazil.
 estevaokienzan@yahoo.com.br

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

mailto:estevaokienzan@yahoo.com.br



