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Seção: Ecologia Vegetal

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E HOSPEDEIRAS DE LANGSDORFFIA HYPOGAEA MART. 
(BALANOPHORACEAE) EM UMA ÁREA DE CERRADO
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Balanophoraceae é uma família pantropical de holoparasitas de raiz, contendo 18 gêneros e cerca de 50 
espécies. Muitas informações ecológicas são limitadas para vários gêneros, pois as plantas são dióicas, 
com inflorescências parecidas com fungos e com a parte vegetativa subterrânea. Os objetivos deste estudo 
foram: investigar padrões de distribuição e abundância relativa e determinar as espécies de plantas hospe-
deiras de L. hypogaea. Este estudo foi realizado na Estação Ecológica do Panga (EEP), Uberlândia, Minas 
Gerais, em junho 2011. Para avaliar o padrão de distribuição espacial dos indivíduos foi empregado índice 
de dispersão de Johnson & Zimmer baseado em distâncias. O número de inflorescências foi registrado para 
cada mancha de inflorescências em dois locais na EEP. Para identificar a planta hospedeira, os tubérculos 
foram escavados e a raiz da hospedeira seguida até tronco principal. A população de L. hypogaea apre-
sentou uma distribuição agregada nos dois locais (I> 2) e, este padrão, é esperado para populações que 
ocorrem na forma de manchas ou colônias e estão relacionadas com recursos utilizados. O número de flores 
por inflorescências não diferiu entre os sexos [feminino - 6,14 ± 5,77 (X ± DP, n = 35) e masculino - 5,60 ± 
7,03 (X ± DP, n = 30)]. A distância média foi similiar entre as inflorescências fêmeas [16,38 ± 7,79 (X ± DP), 
n = 31], e masculinas [15,28 ± 7,71 (X ± DP), n = 24]. Langsdorffia hypogaea parasitou cinco espécies de 
plantas: Myrsine umbellata Mart. (Primulaceae) (n = 1); Myrcia splendens (Sw.) DC (Myrtaceae) (n = 1), 
Miconia albicans (Sw.) Steud. (Melastomataceae) (n = 7), Qualea parviflora Mart. (Vochysiaceae) (n = 1) e 
Banisteriopsis stellaris (Griseb.) B. Gates (Malpighiaceae) (n = 1). Estudos futuros deverão expandir a lista 
de plantas hospedeiras e testar se existe preferência por espécies de plantas hospedeiras em relação à 
disponibilidade de plantas da comunidade local.
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