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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

DINÂMICA DA FLORAÇÃO EM TRÊS ESPÉCIES DE FABACEAE ENANTIOSTÍLICAS
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A hercogamia recíproca, representada pela enantiostilia e heterostilia. Ambas se caracterizam pela 
presença de morfos florais recíprocos na população. A presença do morfo floral oposto e o arranjo 
destas flores nos indivíduos podem contribuir com o sucesso reprodutivo destas espécies. O estudo 
teve como objetivo analisar a dinâmica da floração de três espécies enantiostílicas (Senna martiana 
(Benth) HS Irwin & Barneby, S. macranthera var. pudibunda (Mart. ex Benth.) HS Irwin & Barneby 
e Chamaecrista repens (Vog.) HS Irwin & Barneby var. multijuga (Benth.) HS Irwin & Barneby), ve-
rificando a possível ocorrência de isopletia nas populações e padrões na distribuição destas flores 
nos indivíduos. A pesquisa foi desenvolvida no Campus da Universidade Federal do Vale do São 
Francisco, Petrolina (PE). Foram contabilizadas flores de inflorescências de indivíduos distintos, 
totalizando 239, 189 e 966 flores, para S. martiana, S. macranthera var. pudibunda e Chamaecrista 
repens var. multijuga, respectivamente. Destas, algumas inflorescências foram monitoradas por 
sete dias consecutivos, onde foi contabilizado o número de flores abertas dia/morfo, para verifi-
car a ocorrência de aleatoriedade na sequência da abertura das flores dos dois morfos. Ocorreu 
isopletia para as três espécies estudadas. As mesmas apresentaram aleatoriedade na sequência 
de abertura das flores dos dois morfos, sendo denominadas enantiostílicas randômicas. Os resul-
tados encontrados mostram proporção semelhante entre os morfos, o que também foi encontrado 
em outros estudos envolvendo espécies enantiostílicas e espécies heterostílicas, outro mecanis-
mo de hercogamia recíproca. A ocorrência da proporção equivalente de morfos em espécies com 
hercogamia recíproca é de extrema importância para o sucesso reprodutivo das plantas, já que a 
transferência efetiva de pólen ocorre pelo serviço de polinizadores promovendo o intercruzamento 
dos morfos distintos.
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