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Seção: Ecologia Vegetal

EFEITO DA HETEROGENEIDADE DO HABITAT NO ESPALHAMENTO DE PÓLEN 
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As espécies de Melocactus compreendem um dos principais recursos alimentares dos Trochilidae no pe-
ríodo de escassez no ambiente semi-árido, por apresentar floração contínua com picos associado à pluvio-
sidade. Por sua vez, estes beija-flores são seus principais polinizadores. Foi avaliada a estrutura espacial 
dos adultos em uma população de M. ernestii, a distância máxima alcançada pelo análogo de pólen e a 
vizinhança do fluxo na estação seca e chuvosa. A população é restrita a manchas de afloramentos rochosos 
circundados por matriz de floresta tropical sazonalmente seca (FTSS). Indivíduos adultos foram georeferen-
ciados para análises espacialmente explícitas: índice de dispersão de Fisher (I), mapa de Getis e Função 
K de Ripley. Informações de comportamento dos visitantes florais foram obtidas pela técnica animal-focal. 
Pó fluorescente foi utilizado como  análogo de pólen para estimar o espalhamento de pólen. O padrão de 
dispersão de M. ernestii foi agregado pelo I (estação seca I = 7,32; estação chuvosa I = 9,96) e pela função 
K. O padrão de estruturação foi agregado nas duas estações. O mapa de Getis indica que o espalhamento 
de pólen limita-se a setores específicos da população e apresenta maior dispersão no período chuvoso. A 
maior distância alcançada pelo marcador no período seco foi de 61 metros (mediana = 7,9) e no chuvoso de 
168 metros (mediana = 24,8). O padrão de dispersão foi leptocúrtico. Em 12 horas de observação, os beija-
flores Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) e Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) adotaram comportamento 
territorialista em manchas de maior densidade e Phaethornis cf. pretrei (Lesson & Delattre, 1839) visitou 
plantas na borda dos afloramentos. O padrão de estruturação dos afloramentos na matriz FTSS e a oferta 
temporal do recurso ocasionaram espalhamento de pólen restrito às manchas com maior densidade. Este 
padrão espaço-temporal do fluxo polínico pode proporcionar subdivisão populacional dentro da paisagem.

 
Palavras-chave: análise espacial, fluxo polínico, Trochilidae 
 
Créditos de Financiamento: CNPq 
 
(1) Departamento de Botânica. Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Minas Gerais, 
Belo Horizonte-MG, Brasil, fmhughes@ufmg.br 
(2) Departamento de Biologia Geral. Instituto de Ciências Biológicas. Universidade Federal de Minas Ge-
rais, Belo Horizonte-MG, Brasil 
(3) Centro de Ciências Naturais e Humanas. Universidade Federal do ABC, Santo André-SP, Brasil


