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RESUMO

SUCESSO REPRODUTIVO DE Qualea grandiflora Mart. (Vochysiaceae) EM UM
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Diversos fatores como a disponibilidade de recursos, a herbivoria e a polinização
 podem influenciar no sucesso reprodutivo de uma espécie. Este trabalho foi
 delineado com o intuito de avaliar os fatores que podem estar influenciando no
 sucesso reprodutivo e na manutenção de interações ecológicas de Qualea
 grandiflora Mart. (Vochysiaceae) em um fragmento de cerrado sentido restrito, em
 Anápolis, GO. Os indivíduos foram marcados e acompanhados no campo entre
 junho de 2010 a março de 2011. A receptividade do estigma foi verificada com
 peróxido de hidrogênio e lupa de mão; a viabilidade polínica estimada em 10
 lâminas coradas com carmim acético (200 grãos de pólen cada uma); a
 dependência de polinizadores calculada pela razão fruto/flor e observada em
 duas inflorescências para cada indivíduo (n=4), onde todos os botões florais
 foram contados. Uma das inflorescências foi ensacada, evitando o acesso aos
 polinizadores. Para avaliar o sucesso reprodutivo duas inflorescências foram
 marcadas em cada indivíduo e acompanhadas, a fim de se realizar as razões
 flor/botão e fruto/flor. A eficácia reprodutiva foi avaliada com a realização de
 polinização cruzada manual (n= 30 flores em cada indivíduo), e flores deixadas
 sob condições naturais (controle), como parâmetro de comparação. O estigma
 estava receptivo em flores recém-abertas. A viabilidade polínica foi de 96,85% ±
 5,1 (n=2000). Em condições normais, com a presença de polinizadores, 5,6%
 (n=71) das flores formaram frutos, enquanto apenas 1,2% (n=82) das flores
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 ensacadas obtiveram êxito. No sucesso reprodutivo 100% dos botões tornaram-
se flores e somente 7,89% das flores produziram frutos. A eficácia reprodutiva foi
 de 12,5% para controle e 4,1% para cruzado. Conclui-se que na área do estudo,
 há baixa produção de frutos, o que pode indicar escassez de polinizadores e ação
 da endogamia, já que a área encontra-se fragmentada e bastante antropizada, e
 a espécie apresenta xenogamia associada com sistema de auto-
incompatibilidade.

 

Palavras-chave: Eficácia reprodutiva, viabilidade polínica, pau-terra-do-cerrado

 

(1) Financiamento através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
 Científica (PIBIC) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
 Tecnológico (CNPQ).

(2) Bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPq, Universidade Estadual de Goiás -
 UEG, Curso de Ciências Biológicas, Anápolis, GO, Brasil.
 deniflores@hotmail.com

(3) Voluntário de Iniciação Científica PVIC/UEG, Curso de Ciências Biológicas,
 Anápolis, GO, Brasil.

(4) Pesquisadora Orientadora, Universidade Estadual de Goiás - UEG, Curso de
 Ciências Biológicas, Herbário da Universidade Estadual de Goiás (HUEG),
 Anápolis, GO, Brasil.

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

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




