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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

Efeito da prática de plantios monoespecíficos sobre o sucesso reprodutivo de Inga edulis 
MART. (Fabaceae-Mimosoideae) na floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco 
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Ações antrópicas como fragmentação e reflorestamento alteram a dinâmica de interação entre plan-
tas e polinizadores, podendo interferir no sucesso reprodutivo das plantas. Inga edulis Mart. (Faba-
ceae-Mimosoideae) depende de polinizadores e é bastante utilizada em plantios monoespecíficos 
na floresta Atlântica. O objetivo foi entender como práticas de manejo interferem na fenologia, atri-
butos florais e sucesso reprodutivo da espécie em população natural e plantios monoespecíficos. O 
estudo foi realizado em remanescentes florestais da Usina Serra Grande. Foram selecionados 23 
indivíduos em área natural e 31 em áreas de plantios. A fenologia foi acompanhada por 12 meses. 
Além disso, 92 frutos de I. edulis, metade de cada tratamento, foram coletados, medidos e tiveram 
as sementes contadas, medidas, pesadas, e analisada a germinabilidade. Sementes germinadas, 
transplantadas para recipientes com quantidade igual de substrato, foram acompanhadas quanto 
ao desenvolvimento. Para verificar diferenças nos atributos florais foram coletadas 30 flores de 
cada tratamento e feita a morfometria. O padrão fenológico é do tipo subanual, com pico de floração 
em outubro e frutificação em janeiro. A floração e a frutificação foram mais duradouras nos plantios. 
A germinabilidade foi alta (88,33% na população natural e 96,72% nos plantios) e as sementes dos 
plantios germinaram mais rapidamente, 9 dias, que as da população natural, 17 dias. As plântulas 
da população natural apresentaram maior desenvolvimento nas últimas semanas de acompanha-
mento, 10ª (H(1;118)=5,96; pI. edulis, já que foram observadas alterações em eventos fenológicos, 
atributos morfológicos florais e desenvolvimento das plântulas.
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