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PREFÁCIO 

 

Neste trabalho apresentamos estudos sobre fenologia e ecologia da polinização de espécies 

de Mimosoideae em vegetação de Chaco e Cerrado. Informações fenológicas de espécies 

vegetais são fundamentais na elaboração de qualquer plano de manejo que vise a manutenção da 

vida silvestre, bem como na produção de mudas ou de outro recurso florestal. Por outro lado, o 

estudo da interação flor-polinizador (ecologia da polinização) é fundamental no entendimento da 

reprodução sexuada das Angiospermas, uma vez que os polinizadores desempenham papel 

crucial na reprodução da maioria das plantas em todos os ecossistemas terrestres. 

Esta dissertação consta de dois capítulos. No primeiro apresentamos a fenologia e ecologia 

da polinização de três espécies de Mimosa em remanescentes de Chaco úmido e Cerrado, e o 

segundo traz a fenologia e polinização de Prosopis rubriflora Hassl em Chaco úmido, ambos os 

estudos desenvolvidos no Centro-Oeste do Brasil. 
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Resumo 

Mimosa L. é um dos gêneros mais diversos de Leguminosae e é indicador de áreas secas com 

expressiva representação no Cerrado e Caatinga. Estudamos a fenologia e a polinização de três 

espécies de Mimosa em remanescente de vegetação de Cerrado (M. debilis) e Chaco úmido (M. 

sensibilis, M. hexandra) no Centro-Oeste brasileiro, de outubro/2010 a setembro/2011. As 

espécies são perenes, sempre-verdes e com crescimento contínuo, sendo maior a intensidade de 

brota e queda na estação chuvosa e seca, respectivamente. Mimosa hexandra floresceu por dois 

meses no início da estação chuvosa (floração precoce), M. sensibilis por nove meses na seca 

(tardia) e M. debilis o ano todo (contínua), mas com maior intensidade na estação chuvosa. 

Todas frutificaram por mais de 5 meses e dispersaram os diáporos principalmente na estação 

seca. As três espécies a inflorescência (glomérulo) é a unidade de polinização, que é constituída 

por flores diurnas, políniferas, tipo pincel e com filetes branco (M. hexandra) ou de cor lilás (M. 

debilis, M. sensibilis). Mimosa debilis e M. sensibilis são generalistas quanto aos visitantes 

florais/polinizadores, pois as inflorescências foram visitadas por pelo menos três grupos de 

insetos (abelhas, moscas, vespas). A abelha Apis mellifera foi o único visitante em comum entre 

as duas espécies, sendo o mais freqüente e principal polinizador de M. sensibilis e visitante 

esporádico das inflorescências de M. debilis, cujos principais polinizadores foram as abelhas 

Paratrigona sp., Trigonini sp. e Hactidae 1.  

 

Palavras-chave: Apis mellifera, Mimosa debilis, M. hexandra, M. sensibilis, abelha.  
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Abstract 

Mimosa L. is one of the most diverse genera of Leguminosae and is an indicator of dry areas 

with significant representation in the Cerrado and Caatinga. We studied the phenology and 

pollination of three species of Mimosa in the Cerrado remnant vegetation (M. debilis) and humid 

Chaco (M. sensibilis, M. hexandra) in the Central West region of the October/2010 

September/2011. The species are perennial, evergreen, and with continuous growth, with a 

higher intensity flows and fall in the rainy and dry seasons, respectively. Mimosa hexandra 

flourished for two months at the beginning of the rainy season (early flowering), M. sensibilis 

for nine months during the dry season (late) and M. debilis the year (continuous), but with 

greater intensity in the rainy season. All bore fruit for more than five months diaspore and 

scattered mainly in the dry season. The three species the inflorescence (glomerulus) is the unit of 

pollination, which consists of flowers diurnal polliniferous, type brush and with white fillets (M. 

hexandra) or lilac (M. debilis, M. sensibilis). Mimosa debilis and M. sensibilis are generalist 

floral visitors / pollinators, because the inflorescences were visited by at least three groups of 

insects (bees, flies, wasps). The honeybee Apis mellifera was the only visitor in common 

between the two species, the most frequent and most important pollinator of M. sensibilis and 

occasional visitor of the flowers of M. debilis, whose main pollinators are bees Paratrigona sp., 

Trigonini sp. and Hactidae 1. 

Kew-words: Apis mellifera, Mimosa debilis, M. hexandra, M. sensibilis, bee. 
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Introdução 

Mimosa L. é um dos gêneros mais diversos de Leguminosae, com aproximadamente 530 

espécies de árvores, arbustos, trepadeiras e ervas, das quais cerca de 480 ocorrem nas Américas, 

sendo o sul da América do Sul o centro de diversidade do gênero (Bessega et al., 2008; Morales 

et al., 2010; Simon et al., 2010). No Brasil, nas diferentes fisionomias de Cerrado são registradas 

309 espécies (Sano et al., 2008), enquanto para as formações chaquenhas este dado não está 

disponível.  

Considerando a elevada riqueza e diversidade do gênero, há relativamente poucas espécies 

investigadas quanto à fenologia vegetativa e/ou reprodutiva. Em vegetações semiáridas do 

México as espécies estudadas são decíduas, perdem a folhagem na estação seca e brotam na 

chuvosa, apresentam floração e frutificação anual ou supra-anual (somente M. luisana), com 

duração variável, de 3-8 e 4-8 meses, respectivamente, e com grande sobreposição entre estas 

fenofases (Pavon e Briones, 2001; Camargo-Ricalde et al., 2004). 

No Brasil, em vegetação sazonal (cerradão, campo sujo, campo rupestre) (Simon e Hay, 

2003; Munhoz e Felfili, 2006; Dutra et al., 2009; Florencio et al., 2009) ou semiárida (Lima e 

Rodal, 2010) as espécies de Mimosa investigadas apresentam padrão semidecíduo ou decíduo, 

com diminuição ou perda total da cobertura vegetal na estação na seca. Nestas espécies a 

floração foi geralmente anual, com duração de 1-5 meses, no período chuvoso; raramente supra-

anual (M. tenuiflora) ou sub-anual, com segundo evento de floração na seca. A frutificação 

sucedeu a floração e mostrou duração intermediaria (1 a 5 meses) ou estendida (>5 meses) 

(Simon e Hay, 2003; Munhoz e Felfili, 2006; Dutra et al., 2009; Florencio et al., 2009; Lima e 

Rodal, 2010). Em remanescente chaquenho na Argentina, M. detinens floresceu por dois meses 

no período chuvoso (Aizen e Feinsinger, 1994a) e, no Brasil, três espécies frutificaram na 

estação seca (Noguchi et al., 2009). 

Flores de espécies de Mimosa geralmente são visitadas por diversos grupos de animais 

(e.g. borboletas, hemípteros, mariposas, moscas, vespas), mas polinizadas principalmente por 
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abelhas de diversos gêneros (e.g. Apis, Bombus, Ceralictus, Exomalopsis, Nannotrigona, 

Scaptotrigona) (e.g. Aizen e Feinsinger, 1994a; Martínez-Hernández et al., 1994; Barbosa et al., 

2000; Aguiar, 2003; Machado e Lopes, 2004). Entretanto, quiropterofilia é registrada em M. 

lewisii, subarbusto cujas flores esbranquiçadas e noturnas são polinizadas pelo morcego 

Glossophaginae Lonchophylla mordax em vegetação de caatinga no nordeste do Brasil (Vogel et 

al., 2005).  

Quanto aos visitantes florais de Mimosa, a maioria das informações está inserida em 

levantamentos de abelhas (e.g. Martínez-Hernández et al., 1994; Barbosa et al., 2000; Aguiar, 

2003), que não investigam a atuação dos animais na polinização das flores. Exceção é o trabalho 

de Vogel et al. (2005) na caatinga e o de Aizen & Feinsinger (1994a) em remanescente de Chaco 

argentino, onde vespas e mariposas visitaram as flores de M. detinens.  

Neste estudo investigamos comparativamente a fenologia e a ecologia da polinização de M. 

debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. em remanescente de cerrado e M. hexandra Micheli e M. 

sensibilis Griseb. em vegetação chaquenha de visando saber: (i) que padrão fenológico 

vegetativo e reprodutivo as espécies apresentam e se as espécies chaquenhas sobrepõem o 

período de floração e frutificação; (ii) se as fenofases vegetativas e reprodutivas apresentam 

correlação com a temperatura média, precipitação acumulada e comprimento do dia; (iii) se as 

espécies diferem quanto à morfologia e biologia floral e (iv) que grupos de animais visitam e 

polinizam as flores das espécies estudadas.  

 

Material e métodos 

Área de estudo 

Este estudo foi desenvolvido de outubro/2010 a setembro/2011 em remanescente de 

vegetação de (i) cerrado e cerradão com cerca de 36,5 ha e que faz parte do campus da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande (20°27’ S e 54°37’ W) e (ii) 

Chaco úmido (Savana Estépica Arbórea), em Porto Murtinho (21º42’ S e 57º53’ W), Mato 
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Grosso do Sul, Brasil. Mimosa debilis foi estudada em cerrado e M. hexandra e M. sensibilis na 

formação chaquenha, onde ocorrem simpatricamente. 

O clima das duas áreas de estudo é do tipo Tropical Chuvoso de Savana (subtipo Aw, cf. 

Köppen, 1948) com inverno seco e verão chuvoso. Para Campo Grande a precipitação média 

anual é de 1.532 mm, a umidade relativa é geralmente baixa, raramente atingindo 80% e as 

temperaturas médias anuais ficam entre 20 e 22 °C (Embrapa-CNPGC, 1985). O clima do Chaco 

é marcado por forte sazonalidade. O verão é quente com temperaturas máximas que alcançam 

49°C e inverno seco e frio, com possíveis geadas. A pluviosidade diminui de 1000mm/ano a 

leste a menos de 550mm/ano a oeste, com uma estação seca no inverno e primavera e uma 

estação chuvosa no verão (Pennington et al., 2000). 

No período de estudo tanto na região de Campo Grande quanto na região de Porto 

Murtinho, maio a setembro foram os meses mais secos (pluviosidade  35mm) Porém em 

Campo Grande maior precipitação foi registra em março, e agosto a janeiro os mais quentes 

(figura 1A). Em Porto Murtinho fevereiro o mais úmido e dezembro-fevereiro os mais quentes, 

(figura 1B). Para Porto Murtinho, nos meses de dezembro/10 e janeiro/11, foram utilizados 

dados da média de três anos anteriores (2007-2009), devido a problemas na Estação 

Meteorológica daquela região. 

 

Espécies estudadas  

Mimosa debilis é arbusto que atinge até 4,0 metros (figura 2A), Mimosa sensibilis é 

subarbusto e M. hexandra é árvore com até 6,0 metros (figura 2B). Mimosa debilis ocorre no 

Centro-Oeste do Brasil (Mato Grosso do Sul), Bolívia, Paraguai e Argentina, M. sensibilis da 

Costa Rica ao norte da Argentina e M. hexandra do sul do México ao norte da Venezuela, 

Nordeste do Brasil e descontinuamente ao longo do Rio Paraguai (Paraguai, Argentina e no 

Brasil em Mato Grosso do Sul). Todas as espécies possuem inflorescências do tipo glomérulo 

(figura 2), terminais e/ou laterais, e fruto tipo craspédio (M. hexandra, M. sensibilis) ou legume 
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com valva íntegra (M. debilis) (Queiroz, 2009; Morales & Fortunato, 2010). Material 

testemunho de M. debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. var. debilis (CGMS 29238), e M. sensibilis 

Griseb. var. sensibilis (CGMS 29237), foi depositado no Herbário da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, Campo Grande (CGMS), sendo que o de M. hexandra será depositado 

posteriormente. 

 

Fenologia 

Informações fenológicas foram obtidas mensalmente em 30 plantas marcadas de cada 

espécie, para as quais foram avaliadas as fenofases brotamento (formação de brotos e/ou folhas 

novas até expansão total), queda foliar, floração (inflorescências com botões e/ou flores) e 

frutificação (frutos imaturos e maduros). As fenofases vegetativas foram quantificadas a partir 

da metodologia proposta por Fournier (1974). A fenologia reprodutiva foi avaliada pela 

contagem e/ou estimativa do número de inflorescências, frutos imaturos e maduros. A produção 

de frutos por inflorescência foi estimada pela contagem do número de botões por inflorescência 

antes da antese (tabela 3) e, posteriormente, quantificado o número de frutos em pré-dispersão 

(Aizen e Feinsinger, 1994a). Para cada espécie, a razão entre a produção de frutos em relação à 

de flores foi calculada utilizando os dados fenológicos de botões e frutos imaturos. As espécies 

foram classificadas em grupos fenológicos vegetativos propostos por Sarmiento e Monasterio 

(1983 modificado por Oliveira, 1998 e por Franco et al., 2005). A duração das fenofases 

reprodutivas foi classificada, segundo Newstrom et al. (1994) em breve (1 mês), intermediária 

(2-5 meses) e estendida (> 5 meses).  

Estatística circular foi utilizada para testar a ocorrência de sazonalidade nas fenofases (Zar, 

1999; Morellato et al., 2010). Para cada fenofase foram calculadas a data média, a sincronia (r) e 

a concentração em torno da média utilizando utilizado o Teste Rayleigh (Z) através do programa 

Oriana 2.0 (Kovach, 2004). O teste Rayleigh (Z) calcula a probabilidade dos dados terem 

distribuição uniforme (hipótese nula), sendo que valores de probabilidade < 0,05 indicam que os 
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dados não têm distribuição uniforme. Quando os valores de r e Z foram baixos e o p não 

significativo, foi testada a modalidade dos dados (índice de modalidade M) conforme Steege e 

Persaud (1991). O grau de sobreposição das fenofases reprodutivas entre as espécies foi avaliada 

pelo índice de Pianka [Ojk] (Pianka, 1973), que varia de 0 (nenhuma sobreposição) a 1 

(sobreposição total). Os valores foram considerados: elevados (> 0,6), intermediários (entre 0,4 e 

0,6) ou baixos (< 0,4) (Grossman, 1986). Para verificar se há relação entre as fenofases 

amostradas com variáveis climáticas foi feita regressão múltipla inicial, utilizando o Critério de 

Informação de Akaike (AIC) que é uma ferramenta recente que tem sido amplamente utilizada 

para seleção de modelos em ecologia, sendo útil quando a experimentação é inviável (Johnson e 

Omland, 2004). Estas análises foram realizadas utilizando linguagem R (R Development Core 

Team, 2011).  

 

Morfologia e biologia floral  

Atributos florais como tipo (cf. Faegri e van der Pijl, 1979), coloração das partes florais, 

localização e tipo de recurso oferecido aos visitantes foram feitos no campo e/ou laboratório. 

Para cada espécie foram coletadas duas inflorescências de 15 indivíduos, totalizando 30 

inflorescências, e fixadas em álcool 70%. Posteriormente, em laboratório, foram feitas medidas 

do comprimento e largura das inflorescências e do comprimento do perianto, das anteras e 

estilete/estigma de 30 flores com auxílio de paquímetro digital. Teste de Tuckey, seguido por 

ANOVA foi utilizado para verificar diferenças na morfologia das inflorescências e flores entre 

as espécies, através do programa GraphPad InSat. 

O processo de antese das flores nas inflorescências e das flores foi acompanhado a partir da 

observação de inflorescências marcadas em fase de botão em pré-antese. Foram registradas a 

seqüência de abertura das flores na inflorescência e as alterações ocorridas nas flores da abertura 

à murcha. A viabilidade do pólen foi estimada pela coloração com carmim acético (Dafni, 1992), 

a partir de botões em pré-antese. Para cada flor foram contados 200 grãos de pólen/lâmina 
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misturando-se os grãos de todas as anteras. A receptividade do estigma foi verificada em campo 

e laboratório, através da observação do aspecto da superfície estigmática, utilizando lupa 

especial (“Lupenbrille”) e estereomicroscópio, respectivamente (Oliveira e Sigrist, 2008). 

 

Visitantes florais 

A observação dos visitantes florais de M. debilis e M. sensibilis foi feita durante o período 

de floração de cada espécie, entre 07h00-12h00, totalizando 15 e 20 horas, respectivamente. 

Foram registrados o horário e o número de visitas ou turnos de visitação (período em que as 

flores da planta focal foram continuamente visitadas por dado visitante floral), a freqüência de 

visita (= número de visitas/total de horas de observação), o tempo de permanência dos visitantes 

nas flores, a quantidade de inflorescências visitadas/turno, o recurso coletado e/ou o modo de 

visitar as flores. Quando possível os insetos foram coletados com auxílio de rede entomológica, 

potes plásticos e/ou câmaras mortíferas. Em seguida, foram acondicionados individualmente em 

potes plásticos, devidamente etiquetados com dados da coleta. Posteriormente foram congelados, 

medidos e alguns deles foram analisados sob estereomicroscópio para verificar o local de 

deposição de pólen no corpo (Oliveira e Sigrist, 2008). Após, foram montados, etiquetados e 

encaminhados a especialistas para identificação.  

 

Resultados 

Fenologia 

Nas três espécies ocorreu brotamento e queda foliar durante os doze meses de amostragem, 

com valores geralmente inferiores a 50%, exceto nos períodos de maior intensidade. As 

fenofases vegetativas apresentaram padrão unimodal e não estão distribuídas uniformente no 

ano, sendo consideradas sazonais e com baixa sincronia (figura 3, tabela 1). Maior intensidade 

de brotamento foi registrada na estação chuvosa, com data média em outubro (M. hexandra), 

novembro (M. debilis) e dezembro (M. sensibilis). Queda foliar registrou maior valor na estação 
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seca, com data média em julho (M. debilis, M. sensibilis) e agosto (M. hexandra) (figura 3). Em 

M. debilis 27% dos indivíduos marcados morreram e 30% perderam perderam completamente as 

folhas, com posterior rebrota na chuvosa. O brotamento de M. debilis e M. sensibilis mostrou 

correlação positiva com o fotoperíodo, e o de M. hexandra positivo para temperatura média e 

negativa para precipitação acumulada. A queda foliar apresentou correlação positiva com 

temperatura média de M. debilis e negativa de M. hexandra e M. sensibilis, e de M. debilis  

negativo para precipitação acumulada e o fotoperíodo (tabela 2, figura 6-7).  

Mimosa sensibilis floresceu por nove meses, com maior intensidade em abril (data média) 

e maio, na estação seca, diferindo da simpátrica M. hexandra que floriu por três meses na 

chuvosa, com data média em dezembro. Mimosa debilis apresentou floração por doze meses, 

sendo contínua, com “pico” de dezembro a fevereiro e data média em janeiro, no período 

chuvoso (figura 4, tabela 1). Nas três espécies a floração apresentou padrão unimodal sazonal (r 

> 0,5), com alta sincronia entre os indivíduos (tabela 1). Entre as espécies chaquenhas não houve 

sobreposição na produção de flores (Ojk = 0) e foi quase nula quanto aos botões (Ojk = 0,02). O 

fotoperíodo se correlacionou positivamente com a floraçao de M. debilis e M. hexandra e 

negativamente de M. sensibilis. Por outro lado,  a pluviosidade apresentou correlação negativa 

com a floração de M. hexandra e positiva com a de M. sensibilis (tabela 2, figura 6-7). 

Mimosa debilis frutificou o ano todo, com maior intensidade de frutos imaturos em janeiro-

fevereiro e data média em fevereiro, e maduros em março-abril, com data média em abril. Dentre 

as espécies chaquenhas, a frutificação de M. sensibilis durou nove meses, sendo maio e junho as 

datas médias de frutos imaturos e maduros, respectivamente. Mimosa hexandra frutificou por 

doze meses, com frutos imaturos por quatro meses (janeiro-abril) com data média em abril, e 

maduros por oito meses (abril-dezembro), com data média em junho (figura 5, tabela 1), pois 

apresentou amadurecimento mais lento que as demais espécies e dispersão gradativa. Nas três 

espécies a frutificação foi unimodal e sazonal, com sincronia relativamente alta (tabela 1). 
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Mimosa debilis apresentou maior produção de fruto em relação às flores, seguida por M. 

hexandra e M. sensibilis (tabela 3). 

Nas espécies chaquenhas houve baixa sobreposição de produção de frutos imaturos (Ojk = 

0,18) e intermediária quanto à produção de frutos maduros (Ojk = 0,65). Nas espécies 

chaquenhas a temperatura se correlacionou negativamente com frutos maduros e com frutos 

imaturos somente em M. hexandra. A precipitação se correlacionou positivamente com frutos 

imaturos das M. debilis e M. hexandra e maduros de M. debilis. O fotoperíodo se correlacionou 

negativamente com frutos imaturos das espécies chaquenas e com frutos maduros de M. debilis 

(tabela 2, figura 6-7).  

 

Morfologia e biologia floral 

Nas três espécies as inflorescências são agrupadas em pseudoracemos axiais ou terminais 

(Queiroz, 2009) que contem dois ou três glomérulos por axila. As inflorescências de M. debilis 

são significativamente maiores que as de M. sensibilis e M. hexandra (tabela 3). Em M. debilis e 

M. hexandra a quantidade de flores por inflorescência é maior que as de M. sensibilis (tabela 3). 

Mimosa debilis é andromonóica, com as flores masculinas localizadas na periferia do glomérulo. 

Nas inflorescências de M. hexandra e M. sensibilis só ocorreram flores hermafroditas.  

Todas possuem flores actinomorfas, tipo pincel (figura 2), gamossépalas, gamopétalas, 

isodínamas, poliníferas e diurnas. O perianto, os filetes e o estilete são lilases (M. debilis, M. 

sensibilis) ou brancos (M. hexandra) (figura 2). Mimosa debilis possui perianto, estames e 

estiletes maiores que os de M. sensibilis e M. hexandra (tabela 3). O androceu possui 4 (M. 

sensibilis, M. debilis ), 6 (M. hexandra) ou 8 estames (flores masculinas de M. debilis), todos 

com anteras versáteis, rimosas e que produzem pólen com viabilidade acima de 95% (tabela 2). 

Em todas as espécies o estigma é puntiforme e fica situado acima das anteras (tabela 3). Em M. 

debilis e M. sensibilis o número de óvulos variou de 3 a 6 (tabela 3). 
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Na inflorescência os botões abrem em horários variados, com antese sincrônica, ocorrendo 

entre 05h30 e 07h00. Ocorre distensão dos estiletes e estames completamente cerca de uma hora 

após o início da antese. As flores duram de 5 a 8 horas dependendo das condições ambientais. 

Em dias quentes ou secos e quando é elevada a taxa de visitação, após as 10h00 as anteras estão 

praticamente vazias e ocorre murcha dos estames e estiletes, que perdem a cor (exceto M. 

hexandra).  

 

Visitantes florais 

Doze e nove espécies de insetos visitaram as flores de M. sensibilis e M. debilis, 

respectivamente. Nas duas espécies, abelhas foi o grupo mais rico (6 spp. cada) seguido por 

moscas (tabela 4). Uma espécie de vespa visitou as flores de M. debilis e uma de borboleta as de 

M. sensibilis (tabela 4). A abelha Apis mellifera foi o único visitante em comum entre as duas 

espécies (figura 2D), sendo o mais freqüente em M. sensibilis e esporádico em M. debilis, cujos 

visitantes mais freqüentes foram Paratrigona sp., Trigonini sp. e Hactidae 1 (figura 2C). Estas 

abelhas geralmente visitavam diversas vezes todas as inflorescências da planta amostrada, 

diferindo dos demais insetos que, de modo geral, visitavam uma a duas inflorescências por 

planta, abandonando o local em seguida. 

Ao visitar as flores das duas espécies, a maioria dos insetos pousava sobre a inflorescência, 

caminhavam por entre as flores, abraçavam um ou vários estames e coletavam pólen (figura 2b-

D) com o primeiro e o segundo pares de pernas. As espécies de maior tamanho (> 5mm) 

geralmente contatavam o estigma durante a visita, enquanto nas de menor tamanho este contato 

foi eventual (em M. sensibilis) (tabela 4).  

 

Discussão 

Fenologia 



19 
 

No geral as espécies estudadas são perenes, com crescimento contínuo, pois produzem 

folhas o ano todo. Quanto à deciduidade as espécies são sempre-verdes com queda e renovação 

simultânea de folhas (“evergreen leaf-exchanger”) (Franco et al., 2005). Entretanto, maior 

percentual de queda ocorreu na estação seca e brotamento na chuvosa, padrão observado 

também em M. lanuginosa (Florencio et al. 2009) e em diversas espécies lenhosas de cerrado, 

independente do grupo fenológico vegetativo em que se enquadram (e.g. Franco et al., 2005; 

Munhoz e Felfili, 2005; Lenza e Klink, 2006).  

Mimosa debilis pode ser considerada parcialmente hemicriptófita (Raunkier, 1934 apud 

Radford et al., 1974) pois alguns indivíduos perdem e posteriormente rebrotam a parte aérea na 

estação chuvosa. Cerca de cinquenta por cento da vegetação herbácea e subarbustiva do Cerrado 

apresenta órgão subterrâneo espessado, o que sugere a importância ecológica dessas estruturas. 

Parte destas espécies perdem a parte aérea na estação seca, com posterior rebrota na chuvosa, 

seguida de floração e/ou crescimento vegetativo, tornando a precipitação importante para a 

fenologia destas espécies (Appezzato-da-Glória et al., 2008). Este parece ser o caso de M. 

debilis. 

A variação observada no “comportamento” fenológico entre os indivíduos de M. debilis 

dificultou a caracterização do padrão fenológico desta espécie, fato registrado também em 

espécies lenhosas de cerrado (Goulart et al., 2005; Lenza e Klink, 2006). Esta variação pode 

refletir certa plasticidade fenotípica na população estudada uma vez que M. debilis forma um 

complexo com elevada variabilidade morfológica (Morales e Fortunato, 2010). A plasticidade 

fenotípica retrata a habilidade de um organismo alterar sua fisiologia e/ou morfologia em 

decorrência da interação com o ambiente e pode gerar variabilidade fenotípica, pois a seleção 

natural age sobre fenótipos e, portanto, cria oportunidades para a ocorrência de mudanças 

genéticas. Se as divergências fenotípicas geradas dentro da população forem mantidas por 

seleção disruptiva, haverá favorecimento para o surgimento de subespécies, raças ou ecótipos 

(Cardoso e Lomônaco, 2003).  
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A correlação negativa do brotamento de M. hexandra com pluviosidade e da temperatura 

com a queda foliar das espécies chaquenhas pode estar relacionado ao fato de, nestas espécies 

estas fenofases apresentarem maior intensidade na estação seca, período em que são registradas 

as menores temperaturas e pluviosidade.  

A floração sazonal das espécies estudadas provavelmente está vinculada à elevada 

sincronia entre as plantas amostradas. As espécies estudadas divergem quanto ao período de 

floração, sendo a de M. hexandra precoce, ocorre no início da estação chuvosa (Sarmiento e 

Monasterio, 1983 modificado por Oliveira, 1998), a de M. sensibilis é tardia, ocorre na seca e a 

de M. debilis é contínua, mas concentrada principalmente no meio da chuvosa. Quanto à duração 

M. hexandra possui floração intermediária (2-5 meses) e nas demais é estendida (> 5 meses) 

(Newstrom et al. 1994). A divergência quanto ao período e duração da floração entre as espécies 

chaquenhas é importante, pois pode reduzir ou impedir o fluxo interespecífico de pólen, que 

pode ocorrer uma vez que possuem unidades de polinização morfologicamente semelhantes 

(exceto pela coloração das flores). Além disso, garantem oferta de recurso pólen para a 

entomofauna antófila chaquenha durante quase o ano todo, assim como M. debilis para os 

visitantes florais do cerrado amostrado. Variação no período e duração da floração entre espécies 

simpátricas de Mimosa é relata em diversos estudos (Munhoz e Felfili, 2005; Dutra et al., 2009; 

Florencio et al., 2009; Silva et al., 2011). 

As espécies estudadas possuem padrão de frutificação estendido (Newstrom et al., 1994) e 

dispersam as sementes principalmente na estação seca, justificando a correlação negativa dos 

frutos maduros com a temperatura. Diversas espécies de Mimosa dispersam os diásporos na seca 

(e.g. Munhoz e Felfili, 2005; Dutra et al., 2009; Silva et al., 2011) e, segundo Oliveira (2008), 

espécies de cerrado que dispersam diásporos na estação seca ou final da chuvosa apresentam 

sementes com dormência, que geralmente germinam na estação chuvosa seguinte, período mais 

favorável ao estabelecimento das plântulas. Isto pode estar ocorrendo com as espécies estudadas, 

uma vez que dormência de vários tipos é registrada em inúmeras espécies de Mimosa (e.g. 
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Orozco-Almanza et al., 2003; Silveira e Fernandez, 2006; Chauhan e Johnson, 2009). A 

correlação positiva da chuva com a produção de frutos imaturos das espécies chaquenhas pode 

indicar que o desenvolvimento dos frutos deve ser favorecido pela pluviosidade.  

 

Ecologia da polinização 

Nas espécies estudadas, assim como na maioria das Mimosoideae, a unidade de 

polinização é a inflorescência que funciona como unidade de atração e que nas Mimosa 

estudadas é favorecida pela abertura sincrônica das flores (Arroyo, 1981; Tucker, 2003). Além 

disso, nestas espécies as flores são poliníferas e a sincronia pode elevar a quantidade de pólen 

disponível, tornando a inflorescência mais “atrativa” para o animal visitante e a visita mais 

vantajosa na relação custo-benefício. Entretanto, esta sincronia pode favorecer a “polinização 

cruzada intraglomerular” que pode ser reduzida talvez pela hercogamia nas flores. 

Mimosa debilis é andromonóica e as flores masculinas funcionam como doadoras de 

pólen. Andromonoicia é relatada por Queiroz (2009) para diversas espécies de Mimosa da 

caatinga.  

Em M. debilis e M. sensibilis a taxa de remoção de pólen pelos visitantes 

florais/polinizadores foi elevada, pois geralmente após duas a três horas da antese não há mais 

pólen nas anteras. Pólen, diferente do néctar, é recurso não renovável e, que portanto, após sua 

remoção não é mais produzido. O tempo de vida relativamente curto das inflorescências/flores 

pode refletir este fato, pois a redução/ausência de pólen nas anteras torna as 

inflorescências/flores “menos atrativas”. 

Mimosa debilis e M. sensibilis são generalistas quanto aos visitantes florais/polinizadores, 

sendo as inflorescências visitadas por pelo menos três grupos de insetos (abelhas, moscas, 

vespas). Isto porque em Mimosa as unidades de polinização não são restritivas para a coleta de 

pólen, que fica exposto, o que justifica a elevada taxa de remoção deste recurso, como discutido 

anteriormente. Diversos grupos de visitantes florais e polinizadores também foram relatados para 
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M. bimucronata (Silva et al., 2011) e para M. detinens, embora nesta última somente moscas e 

vespas visitem/polinizem as flores (Aizen e Feinsinger, 1994).  

Apis mellifera foi o principal polinizador de M. sensibilis e as abelhas nativas Paratrigona 

sp., Trigonini sp. e Hactidae 1 os de M. debilis , com base na frequência e comportamento de 

visita. Os demais insetos foram considerados polinizadores eventuais ou esporádicos, exceto a 

espécie de borboleta que talvez tenha coletado orvalho nos filetes das anteras. Apis mellifera 

também foi o principal visitante de flores de M. bimucronata (Silva et al., 2011).  
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Tabela 1. Data média (µ), sincronia (r) e teste de Rayleigh (Z e p), das fenofases brotamento, queda, floração e frutificação (subdividida em fruto 

imaturo e fruto maduro) para Mimosa debilis em remanescentes de cerrado e M. hexandra e M. sensibilis em formação chaquenha, Centro-Oeste do 

Brasil.  

 

Fenofases Mimosa debilis Mimosa hexandra Mimosa sensibilis 

 µ r Z p µ r Z p µ r Z p 

Brotamento foliar 321.782° 

novembro 

0.181 8.943 1.31E-04 294.632° 

outubro 

0.39 47.21 0 343.586° 

dezembro 

0.197 15.463 1.93E-07 

Queda foliar 198.578° 

julho 

0.219 30.419 0 211.469° 

agosto 

0.245 29.11 0 199.246° 

julho 

0.158 13.263 1.74E-06 

Floração  18.521° 

janeiro 

0.622 2264.905 0 339.717° 

dezembro 

0.972 25891.16 0 115.614° 

abril 

0.725 13800.22 0 

Fruto imaturo 49.838° 

fevereiro 

0.765 4307.067 0 67.124° 

março 

0.893 20117.74 0 143.455° 

maio 

0.661 626.574 0 

Fruto maduro 100.515° 

abril 

0.577 4595.336 0 174.437° 

junho 

0.762 11518.48 0 174.122° 

junho 

0.596 406.884 0 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Tabela 2. Critério de Informação de Akaike (AIC), entre temperatura média e precipitação acumulada e as fenofases brotamento, queda foliar, floração 

e frutificação de Mimosa debilis, M. hexandra e M. sensibilis em remanescente de Cerrado (M. debilis) e Chaco (demais espécies), Centro-Oeste do 

Brasil, de setembro/2010 a outubro/2011.  

Fenofase AICinicial AICfinal Intercepto Temperatura 

média 

Precipitação 

acumulada 

Fotoperíodo r
2
 F p 

 M. debilis (Cerrado) 

Brotamento foliar 56.81 54.52 -45.95 - - 135.39 0.182 3.45 0.09277 

Queda foliar 61.19 61.19 180.67 5.11 -0.03 -475.59 0.653 7.90 0.00890 

Floração 145.23 141.47 -4876.00 - - 10631 0.563 15.18 0.00298 

Fruto imaturo 165.96 162.58 248.40 - 2.41 - 0.122 2.52 0.14320 

Fruto maduro 159.39 158.59 13582.51 - 7.73 -26961.79 0.720 15.15 0.00132 

 M. hexandra (Chaco) 

Brotamento foliar 75.18 73.51 -121.45 6.56 -0.19 - 0.191 2.30 0.15650 

Queda foliar 71.8 68.22 148.70 -4.28 - - 0.327 6.35 0.03037 

Floração 206.25 204.42 -52461.48 - -24.66 113196.43 0.336 3.79 0.06408 

Fruto imaturo 169.82 169.82 17292.00 1416.76 24.37 -105754.97 0.908 37.24 0.00005 

Fruto maduro 174.94 171.3 19356.30 -700.1 - - 0.736 31.61 0.00022 

 M. sensibilis (Chaco) 

Brotamento foliar 53.84 49.91 -85.83 - - 235.19 0.600 17.53 0.00187 

Queda foliar 60.5 56.57 137.76 -3.693 - - 0.511 12.48 0.00542 

Floração 186.21 184.62 30564.17 - 21.33 -60299.82 0.472 5.92 0.02284 

Fruto imaturo 129.43 125.68 1416.00 - - -2569 0.202 3.79 0.08016 

Fruto maduro 123.04 119.29 967.45 -34.48 - - 0.306 5.85 0.03616 
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Tabela 3. Quantidade de flores por inflorescência e óvulos por flor e dimensão (média ± desvio 

padrão) de inflorescências e flores de Mimosa debilis, M. hexandra e M. sensibilis em 

remanescente de Cerrado (M. debilis) e Chaco (demais espécies), Centro-Oeste do Brasil. Valores 

seguidos de mesma letra não diferem significativamente entre si (p<0,05). 

 

Estruturas reprodutivas Mimosa debilis Mimosa hexandra Mimosa sensibilis 

 x ± dp x ± dp x ± dp 

Inflorescência    

Número de flores  97 ( 16.02) 
A
 95 ( 13.95) 

A
 74 ( 13.55) 

B
 

Comprimento (mm) 2.32 ( 0.27) 
A
 1.65 ( 0.17) 

B
 1.75 ( 0.24) 

B
 

Largura (mm) 2.81 ( 0.22) 
A
 1.68 ( 0.15) 

B
 1.93 ( 0.21) 

C
 

Flor    

Perianto (tubo floral) - comprimento (mm) 0.32 ( 0.02) 
A
 0.26 ( 0.03) 

B
 0.27 ( 0.05) 

B
 

Estame - comprimento (mm)  1.19 ( 0.09) 
A
 0.75 ( 0.05) 

B
 0.74 ( 0.16)

 B
 

Viabilidade polínica (%) 97.6 ( 1.97) 98.6 (0.76) 98.8 ( 0.98) 

Estilete/estigma - comprimento (mm) 1.39 ( 0.14) 
A
 0.80 ( 0.09) 

B
 0.79 ( 0.19) 

B
 

Número de óvulos  4 (0.71) - 5 (-1.06) 

Razão fruto : flor 1 : 74.26 1 : 96.42 1 : 1293.35 
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Tabela 4. Abundância, comprimento total aproximado do corpo (CTA) e freqüência de visita (h  ֿ ¹), 

dos visitantes florais de Mimosa debilis e M. sensibilis em remanescente de cerrado e Chaco úmido, 

respectivamente, Centro-Oeste do Brasil.  

Visitante floral CTA Mimosa sensibilis Mimosa debilis 

 (mm) Freqüência de visita Freqüência de visita 

ABELHA    

Apidae    

Apis mellifera (Linnaeus, 1850) 12.59 5.10 0.07 

Paratrigona sp. 8.08 - 1.6 

Tetragonisca angustula (Latreille, 1807) 4.62 0.10 - 

Trigonini sp. 6.74 - 0.67 

Xylocopa splendidula (Lepeletier, 1841)  14.72 0.05 - 

Xylocopa sp.1 (Latreille, 1802)  14.51 0.05 - 

Colletidae    

Ptiloglossa willinki (Moure, 1953)  11.23 0.05 - 

Halictidae    

Augochlora semiramis (Schrottky, 1910) 5.57 - 0.07 

Augochloropsis gr. sparsilis Vachal, 1903 10.95 - 0.13 

Halictidae 1 9.07 - 0.47 

Megachilidae    

Psedocentron curvipes (Smith, 1898) 9.80 0.05 - 

BORBOLETA    

Morfotipo 1 - 0.05 - 

MOSCA    

Callyphoridae    

Callyphoridae 1 4.26 0.05 - 

Chloropidae    

Chloropidae 1 3.20 0.05 - 

Syrphidae     

Copestylum sp. 5.21 0.05 - 

Palpada sp. 4.37 0.05 - 

Pseudodorus sp. 9.81 - 0.2 

Salpingogaster sp. 1 4.51 0.05 - 

Salpingogaster sp. 2 14.91 - 0.07 

VESPA    

cf. Polistes sp. 9.77 - 0.07 

 

 



32 
 

 

Campo Grande (Cerrado) 

 A 

B 

Porto Murtinho (Chaco) 

C 

D 

Figura 1: Dados de fotoperíodo e clima mostrando a distribuição da precipitação acumulada 

(barras) e temperatura média (linhas) para a região de Campo Grande (cerrado) (A,B) e Porto 

Murtinho (Chaco úmido) (B,C), Mato Grosso do Sul, de setembro/2010 a setembro/2011. Tmáx 

= média da temperatura máxima; Tméd = temperatura média; Tmín = média da temperatura 

mínima. (Fonte: Estação Meteorológica da UNIDERP (Campo Grande) e do Centro de 

Monitoramento de Tempo e do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul (Cemtec) 

(Porto Murtinho), dados fotoperíodo: http://www.sci.fi/~benefon/sol.html). 
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Figura 2. Plantas Mimosa debilis (A) e M. hexandra (B). Glomérulos de M. hexandra (C) e M. 

debilis (D). Coleta de pólen por mosca Syrphidae (D) e abelha Trigonini sp. (E) (setas)  em 

flores de M. debilis e de Apis mellifera em flores de M. sensibilis (F).  

C D 

B A 

E F 

A 

A B 
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Figura 3: Histogramas circulares do percentual de Fournier para brotamento e queda foliar de 

Mimosa debilis (A, B), M. hexandra (C, D) e M. sensibilis (E, F) em remanescentes de cerrado 

(M. debilis) e Chaco (demais espécies), Centro-Oeste do Brasil, de setembro/2010 a 

outubro/2011. 



35 
 

Floração 
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Figura 4: Histogramas circulares do número da floração (inflorescência em botão e flor) de 

Mimosa debilis (A), M. hexandra (B) e M. sensibilis (C) em remanescentes de cerrado (M. 

debilis) e Chaco (demais espécies), Centro-Oeste do Brasil, de setembro/2010 a outubro/2011.
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Figura 5: Histogramas circulares do número de frutos imaturos e maduros de Mimosa debilis (A, 

B), M. hexandra (C, D) e M. sensibilis (E, F) em remanescentes de cerrado (M. debilis) e Chaco 

(demais espécies), Centro-Oeste do Brasil, de setembro/2010 a outubro/2011. 
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Mimosa debilis (Cerrado) 

   

   

  
Mimosa hexandra (Chaco) 

   
 

Figura 6: Resíduos parciais dos modelos de regressão múltipla entre as variáveis climáticas, 

precipitação acumulada, temperatura média e fotoperíodo, e as fenofases de Mimosa debilis e 

Mimosa hexandra, em remanescente de cerrado e chaco, Centro-Oeste do Brasil. 
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Mimosa hexandra (Chaco) 

   

   
Mimosa sensibilis (Chaco) 

   

   
 

Figura 7. Resíduos parciais dos modelos de regressão múltipla entre as variáveis climáticas, 

precipitação acumulada, temperatura média e fotoperíodo, e as fenofases de Mimosa hexandra e 

Mimosa sensibilis, em remanescente de Chaco úmido, Centro-Oeste do Brasil. 
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Resumo 

Representantes de Prosopis são elementos importantes da vegetação de regiões áridas e 

semiáridas e fornecem alimento, sombra, lenha e madeira para as populações humanas, gado e 

fauna silvestre. Estudamos a fenologia e a polinização de Prosopis rubriflora em remanescente 

de Chaco úmido, Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, de setembro/2010 a agosto/2011. 

Prosopis rubriflora é sempre-verde, com maior intensidade de queda foliar na estação seca e 

brotamento na transição da seca para chuvosa. Floresceu e frutificou o ano todo, com padrão 

bimodal e unimodal, respectivamente, sendo sazonal para produção de frutos. A produção de 

botões e flores apresentou dois “picos opostos”, sendo um na seca (agosto-setembro) e outro na 

chuvosa (dezembro-fevereiro). Maior produção de frutos imaturos ocorreu na transição da seca 

para chuvosa, enquanto maior dispersão de sementes ocorreu principalmente no meio da estação 

chuvosa. A inflorescência (racemo espiciforme) é a unidade de polinização e é constituída por 

flores hermafroditas, tipo pincel com filetes vermelhos, diurnas, ligeiramente hercogâmicas, 

falsamente protogínicas e nectaríferas, com néctar produzido em tecido descontínuo situado na 

base dos filetes e fica armazenado na base do tubo floral. Vinte e uma espécies de animais 

visitaram as flores para coletar néctar (64% dos registros) e/ou pólen (36%), sendo abelhas o 

grupo mais rico (10 spp.), seguido por formigas (5), borboletas (4), moscas (3), vespas (2 spp.) e 

uma espécie de beija-flor (Chlorostilbon lucidus). Apis mellifera foi o principal polinizador de P. 

rubriflora, considerando a elevada frequência de visita e a ocorrência durante toda a foração da 

espécie. Entretanto, o modo de forrageio desta abelha não favorece a polinização cruzada 

“xenogâmica”, ao contrário das outras abelhas, que são nativas, demais insetos alados e beija-

flor. A abelha exótica Apis mellifera como principal polinizador, sugere certo grau de 

antropização da área de estudo. Estudos sobre o efeito da introdução desta espécie sobre a 

reprodução das plantas e do “deslocamento” de espécies nativas deve ser objetivo de estudos 

futuros na região de estudo. 

Palavras-chave: Apis mellifera, fauna antófila, região semiárida 
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Abstract 

Representatives of Prosopis are important elements of the vegetation of arid and semiarid regions 

and provide food, shade, firewood and timber for human populations, livestock and wildlife. We 

studied the phenology and pollination of Prosopis rubriflora in remnant humid Chaco, Puerto 

Murtinho, Mato Grosso do Sul, the September/2010 agosto/2011. Prosopis rubriflora is 

evergreen, with greater intensity of leaf fall and flushing in the dry season in the transition from 

dry to wet. Flowers and fruits all year round, with unimodal and bimodal, respectively, and 

seasonal fruit production. The production of buttons and flowers presented two "peaks opposite," 

being in a dry season (August-September) and another in the rainy season (December-February). 

Increased production of immature fruits occurred in the transition from dry to wet, as the largest 

seed dispersal occurred mainly in the middle of the rainy season. The inflorescence (raceme 

espiciforme) is the unit consists of pollination and hermaphroditic flowers, type brush with red 

fillets, daytime, slightly herkogamous falsely protogynous and nectar with nectar produced in 

discontinuous tissue at the base of the fillet and is stored in the base Floral tube. Twenty-one 

animal species visited the flowers to collect nectar (64% of records) and / or pollen (36%), and 

bee group richest (10 spp.), Followed by ants (5), butterflies (4) flies (3), wasps (2 spp.) and one 

species of hummingbird (Chlorostilbon lucidus). Apis mellifera was the main pollinator of P. 

rubriflora, considering the high frequency of visits and occurrence throughout the foração 

species. However, this mode of foraging bee does not favor cross-pollination "xenogamic," 

unlike other bees, which are native, other flying insects and hummingbirds. The exotic bee Apis 

mellifera as the main pollinator, suggests some degree of human disturbance of the study area. 

Studies on the effect of this species on plant reproduction and the "displacement" of native 

species should be the objective of future studies in the study region. 

 

 

Kew-words: Apis mellifera, wildlife antofila, semiarid region 
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Introdução 

Prosopis (Mimosoideae, Leguminosae) possui 44 espécies de árvores e arbustos, 

geralmente tolerantes à seca e, portanto, distribuídas nas regiões áridas e semi-áridas do Sudeste 

da Ásia (3 spp.), África (1 sp.) e nas Américas (41 spp.), desde o sudoeste dos Estados Unidos 

até a Patagônia (Lima, 1999; Bessega et al., 2006; Trenchard et al., 2008). Das espécies que 

ocorrem na América do Sul, aproximadamente 94% são nativas da Argentina, sendo treze 

endêmicas. No Brasil a dispersão natural do gênero se concentra no sudoeste do Rio Grande do 

Sul; no extremo sul do Mato Grosso do Sul e em pequena área entre os Estados de Pernambuco e 

Piauí (Lima, 1999). Nas formações chaquenhas brasileiras são registradas até o momento duas 

espécies, P. rubriflora e P. ruscifolia (Noguchi et al., 2009). 

Nas regiões áridas e semiáridas representantes de Prosopis são elementos importantes da 

vegetação, pois fornecem alimento, sombra, lenha e madeira para as populações humanas, gado e 

fauna silvestre. Além disso, muitas espécies são utilizadas em reflorestamento pois reduzem ou 

impedem a desertificação de solos erodidos. Por isso, a maioria das espécies deste gênero são 

incluída pela FAO em programas de reflorestamento e sistemas agroflorestais e silvipastoris 

(Vilela e Ravetta, 2001; Trenchard et al., 2008; Pometti et al., 2009). Neste âmbito, informações 

sobre fenologia e biologia reprodutiva destas espécies são essenciais para subsidiar tais 

programas. 

A maioria das espécies arbóreas do gênero é freatofítica e sempre-verde, exceto P. julifora 

que ocasionalmente é decídua provavelmente devido à seca ou baixa temperatura (Pasiecznik, 

2001). No Nordeste brasileiro sete espécies estudadas apresentam queda foliar o ano todo, mas 

principalmente na estação seca, e com emissão de folhas novas no período chuvoso. Maior 

intensidade de floração e frutificação dessas espécies ocorreu nos meses mais secos (Lima, 

1999). Floração no final do período seco também foi registrada para P. nigra em floresta 

subtropical seca do Chaco Argentino (Aizen e Feinsinger, 1994a). No deserto do Atacama P. 

tamarugo e outras espécies de Prosopis florescem e frutificam praticamente o ano todo, 
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ocorrendo dois picos distintos: um na primavera e outro no final do outono (Toro, 2002). De 

acordo com Pasiecznik et al. (2001) em Prosopis o período de florescimento varia entre espécies 

e locais e é geneticamente controlado. Na América do Norte, muitas raças de regiões temperadas 

mostram atrasos na floração, quando comparadas às raças subtropicais, mesmo quando plantadas 

no mesmo local e, cada população tem florescimento distinto e sincronizado. A floração também 

pode ser variável dentro e entre árvores da mesma população (Pasiecznik, 2001). 

As flores de espécies Prosopis são nectaríferas e poliníferas e geralmente visitadas por 

elevada riqueza de insetos, sendo as abelhas os potenciais polinizadores (Pasiecznik, 2001). Não 

há registro de polinização abiótica (Toro, 2002). No deserto do Atacama diversas espécies de 

Prosopis são polinizadas na primavera pela abelha nativa Centris mixta tamarugalis, mas na 

estação mais fria, quando não ocorrem abelhas, a polinização destas espécies depende de 

borboletas e mariposas (Toro, 2002). No Chaco Argentino P. nigra aparentemente é polinizada 

por abelhas, moscas e vespas (Aizen e Feinsinger, 1994a, b).  

Neste trabalho apresentamos dados sobre a fenologia e a biologia da polinização de P. 

rubriflora em vegetação de Chaco úmido brasileiro com o intuito de verificar (i) qual o padrão 

fenológico vegetativo e reprodutivo da espécie, (ii) se as fenofases vegetativas e reprodutivas se 

correlacionam com a precipitação acumulada e a temperatura média do período de estudo e (iii) 

quais animais visitam e polinizam as flores desta espécie.  

 

Material e métodos 

A coleta de dados ocorreu de setembro/2010 a agosto/2011 em remanescente de Chaco 

úmido, Porto Murtinho (21º42’04”S, 57º53’06”W), no Pantanal de Mato Grosso do Sul (MS) 

(Abdon e Silva, 2006). A formação chaquenha estudada é do tipo Savana Estépica Arbórea 

caracterizada pela ocorrência de espécies caducifólias, espinescentes e micrófilas, geralmente 

associada a solos salinos (Silva et al., 2000).  



44 
 

O clima do Chaco é marcado por forte sazonalidade, sendo o verão quente com máximas 

que alcançam 49°C e inverno foi seco e frio, com possíveis geadas. A pluviosidade diminui de 

1000mm/ano a leste a menos de 550mm/ano a oeste, com uma estação seca no inverno e 

primavera e uma estação chuvosa no verão (Pennington et al., 2000). 

Na região de Porto Murtinho/MS a estação chuvosa ocorre de novembro a fevereiro 

(pluviosidade ≥ 100mm) e a seca de junho a setembro, quando há déficit hídrico. Estação 

transicional ocorre nos meses de março, maio e outubro quando não há déficit hídrico e a 

pluviosidade não atinge 100mm. No período de estudo, maio a outubro foram os meses mais 

secos (pluviosidade  35mm) e novembro a abril os mais quentes e/ou úmidos (figura 1).  

Prosopis rubriflora é arvore pequena, com 2-6 metros de altura, de copa achatada e pouco 

densa e com ramos sinuosos. É uma das principais espécies do Chaco brasileiro, ocorrendo  na 

divisa do Paraguai com o Brasil, em Mato Grosso do Sul (Pott e Pott, 1994; Noguchi et al., 

2009). Material testemunho da espécie será depositado no Herbário da Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul, Campo Grande (CGMS).  

No estudo fenológico foram acompanhadas mensalmente 30 plantas marcadas para as 

quais foram avaliadas as fenofases brotamento (formação de brotos e/ou folhas novas até 

expansão total), queda foliar, floração (subdividida em inflorescências com botões e/ou flores) e 

frutificação (subdividida em frutos imaturos e maduros). As fenofases vegetativas foram 

quantificadas a partir da metodologia proposta por Fournier (1974). A fenologia reprodutiva foi 

avaliada pela contagem e/ou estimativa do número de inflorescências com botões/flores 

(floração) e número de frutos imaturos e maduros (frutificação). A razão entre a produção de 

frutos em relação à de flores foi calculada com os dados fenológicos de botões e frutos imaturos.  

A espécie foi classificada em grupo fenológico vegetativo proposto por Sarmiento e 

Monasterio (1983 modificado por Franco et al., 2005) que se baseiam em aspectos temporais de 

ocorrência das fenofases de queda e produção de folhas, bem como no grau de deciduidade ou 
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caducifolia dos indivíduos. A duração da floração e frutificação foi classificada conforme 

Newstrom et al. (1994).  

Estatística circular foi utilizada para testar a ocorrência de sazonalidade nas fenofases 

amostradas (Zar, 1999; Morellato et al., 2010). Foram calculadas a data média, a sincronia (r) e a 

concentração em torno desta média, sendo utilizado o Teste Rayleigh (Z) pelo programa Oriana 

2.0 (Kovach, 2004). Quando os valores de r e Z foram baixos e p não foi significativo, a 

modalidade dos dados (índice de modalidade M) foi testada conforme Steege e Persaud (1991). 

No caso de distribuição bimodal e dados sazonais (r  0,5) foi utilizado teste qui-quadrado (Zar, 

1999). Para verificar se há relação entre as fenofases amostradas com a temperatura média e 

pluviosidade acumulada no mês de amostragem foi feita regressão múltipla inicial, utilizando o 

Critério de Informação de Akaike (AIC), por meio da linguagem R (R Development Core Team, 

2011).  

O tipo de inflorescência e registros sobre a flor, tais como forma, coloração das partes 

florais, percepção de odor, localização e tipo de recurso oferecido aos visitantes foram registrados 

no campo e/ou laboratório. Em campo foram feitas medidas do comprimento e/ou largura das 

inflorescências (n = 30) de diferentes plantas (n = 15). Flores (n = 30) destas inflorescências 

foram fixadas em álcool 70% e, em laboratório, foram feitas medidas do comprimento do tubo 

floral, estames e estilete/estigma.  

O processo de antese das flores nas inflorescências foi acompanhado em inflorescências 

marcadas em fase de botão em pré-antese. Foram registradas a seqüência de abertura das flores 

na inflorescência e as alterações ocorridas nas flores da abertura até a murcha. A viabilidade do 

pólen foi estimada pela coloração com carmim acético (Dafni, 1992), a partir de botões coletados 

em pré-antese. Para cada flor foram contados 200 grãos de pólen/lâmina misturando-se os grãos 

de todas as anteras.  

A observação dos visitantes florais foi realizada mensalmente, das 07h00-17h00, durante o 

período de floração da espécie, totalizando 45 horas de observação. O comportamento dos 
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animais visitantes às inflorescência/flores foi registrado por meio de observações visuais diretas, 

à vista desarmada e/ou com auxílio de registro fotográfico. Foi anotado o tipo de visitante e o 

horário de chegada do visitante floral à planta. Para cada visitante a freqüência de visita foi 

calculada dividindo-se o número de espécimes coletados (abundância) pelo total de horas de 

observação. Os visitantes foram coletados com auxílio de rede entomológica, potes plásticos 

e/ou câmaras mortíferas. Em seguida, foram acondicionados individualmente em potes 

plásticos, devidamente etiquetados com dia e hora de coleta (Oliveira e Sigrist, 2008). Após, 

foram montados, etiquetados e encaminhados a especialistas para identificação. Os beija-flores 

foram identificados em campo com auxílio de guia ilustrado (Sigrist, 2007) com posterior 

confirmação por especialista.  

Adicionalmente, todas as plantas floridas de P. rubriflora ocorrentes em cinco transectos 

fixos de 200 metros e a até 3 metros de cada lado do transecto foram amostradas por 5 a 10 

minutos, entre 08h00-17h00, a fim de verificar a ocorrência dos visitantes florais durante doze 

meses. Regressão linear simples feita pelo programa Instat3 foi utilizada para comparar 

abundância e freqüência dos visitantes florais com o número de plantas floridas durante o 

período de amostragem. 

 

Resultados 

Fenologia 

Na população ocorreu brotamento e queda foliar durante todo o período de amostragem, 

com percentuais geralmente inferiores a 50%. Estas fenofases apresentaram padrão unimodal e 

distribuição não uniforme, sendo consideradas sazonais, porém com baixa sincronia entre os 

indivíduos (tabela 1). Maior intensidade de brotamento ocorreu entre agosto e novembro com 

data média em outubro, e de queda foliar de julho a setembro, com data média em agosto (figura 

2A-B).  
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A espécie floresceu e frutificou nos doze meses de amostragem e apresentou padrão 

bimodal e unimodal, respectivamente, sendo sazonal para produção de frutos (figura 2C-F), com 

relativa alta sincronia entre as plantas na frutificação (tabela 1). A produção de botões e flores foi 

mais intensa em duas estações distintas, mostrando dois “picos opostos” entre agosto e setembro 

e entre dezembro e fevereiro, anulando o vetor r e conseqüentemente a data média (figura 2C-D). 

A produção de frutos maduros foi pequena em relação à de imaturos, que registrou maior 

intensidade entre outubro e janeiro com data média em novembro, diferindo dos frutos maduros 

cujo “pico” e data média ocorreram em janeiro (tabela 1, figura 2E-F). No geral a produção de 

frutos em relação à de flores foi pequena, na razão de um fruto para cada 194.898 flores. Valores 

semelhantes foram obtidos por árvore, ou seja, um fruto para 194.761 flores. 

Dentre as variáveis amostradas, precipitação acumulada correlacionou negativamente com 

queda foliar e botão, temperatura média correlacionou positivamente com botão e fotoperíodo 

correlacionou positivamente com fruto maduro e fruto imaturo (tabela 2, figura 3). 

 

Morfologia e biologia floral 

As inflorescências de P. rubriflora são racemos espiciformes, solitários (figura 4A), 

geralmente axilares, mais compridos (8.0  1.35 cm) que largos (1.81 ± 0.15 cm) e contém em 

média 175 (± 41.65) flores. As flores são actinomorfas, hermafroditas, tipo pincel, pentâmeras, 

diplostêmones, nectaríferas e diurnas. Corola, filetes e dorso das anteras são vermelhos e as tecas 

são amarelas (figura 4A). O tubo floral é curto (3.78  0.43 mm de comprimento) e formado pelo 

perianto. Os estames são exsertos, isodínamos e atingem 7.0 ( 0.74) mm de comprimento. As 

anteras são versáteis e rimosas e produzem pólen com elevada viabilidade (93% ± 3.09). O 

estilete também é vermelho, mede aproximadamente 7.0 ( 1.12) mm de comprimento e eleva o 

estigma ligeiramente acima das anteras. O estigma apresenta um orifício que abre após a antese 

do perianto. O ovário é súpero e contem 18 a 20 óvulos. Néctar é produzido em tecido 

nectarífero descontínuo situado na base dos filetes e é armazenado na base do tubo floral. 
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Na maioria das inflorescências as flores geralmente abrem da base para o ápice (figura 4A), 

duram dois a três dias e abrem geralmente entre 05h30 e 07h00, embora possam ocorrer botões 

abrindo mais tarde, fora deste período. Inicialmente o estilete emerge do tubo floral, antes do 

afastamento dos elementos do perianto, sendo que nesta fase o orifício do estigma está fechado. 

Após aproximadamente 24 horas ocorre a abertura do tubo floral com a liberação e 

posicionamento dos estames e o estigma apresenta-se receptivo com a abertura do orifício 

estigmático. A deiscência das anteras ocorre gradualmente e um pouco depois da abertura do 

perianto. Após aproximadamente 4 horas geralmente há pouco pólen nas anteras e no final do dia 

ocorre a murcha dos elementos do perianto e androceu.  

 

Visitantes florais 

Vinte e uma espécies de animais visitaram as flores de P. rubriflora para coletar néctar 

(64% dos registros) e/ou pólen (36%), sendo abelhas o grupo mais rico (10 spp.), seguido por 

formigas (5), borboletas (4), moscas (3), vespas (2 spp.) e uma espécie de beija-flor 

(Chlorostilbon lucidus) (tabela 3, figura 4C-E). Maior percentual de coleta de néctar foi 

registrado à tarde (43%) em relação à manhã (21%), enquanto o pólen foi coletado em igual 

proporção (18%) nos dois períodos do dia.  

Apis mellifera foi o visitante mais freqüente nas inflorescências de P. rubriflora, seguida 

pela abelha Arhysosage melanica, pela vespa Synoeca sp. e a mosca Exoprosopa sp. (tabela 3, 

figura 4C). Ao visitar as flores a maioria dos insetos (exceto formigas e a abelha Xylocopa 

splendidula) pousava sobre a inflorescência e coletava pólen caminhando pelas flores, quando 

contatavam anteras e estigma com a porção ventral do corpo e cabeça (somente na busca por 

néctar). Indivíduos de Apis mellifera geralmente visita diversas vezes as mesmas inflorescências 

da planta, diferindo dos demais insetos alados que visitavam uma a três inflorescências por 

planta, abandonando o local em seguida. Xylocopa splendidula coletou pólen por vibração (ver 

Buchmann, 1983 para detalhes) e as formigas aparentemente patrulhavam as inflorescências 
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(inclusive em fase de botão), tentavam expulsar os demais visitantes e eventualmente coletavam 

néctar ilegitimamente junto à base do tubo floral e/ou pólen nas anteras (tabela 3). 

Chlorostilbon lucidus visitou legitimamente as flores ao coletar néctar, recebendo pólen 

provavelmente no bico. 

 Maior abundância e riqueza de visitantes florais ocorreram na estação chuvosa 

(fevereiro-março e dezembro e fevereiro, respectivamente), com outro “pico” menor de 

abundância em setembro-outubro (seca), que aparentemente coincidiram com os períodos de 

maior número de plantas floridas de P. rubriflora (figura 5). Entretanto, abundância e riqueza 

de visitantes florais não mostraram relação significativa com a abundância de plantas floridas (p 

= 0,07, r = 0,5 e p = 0,15, r = 0,4, respectivamente). A maioria dos visitantes foi registrada de 

um a cinco meses de amostragem, enquanto as abelhas foram registradas o ano todo, com 

destaque para A. mellifera amostrada durante doze meses (tabela 3, figura 5B). 

 

Discussão 

Prosopis rubriflora é espécie sempre-verde, com brotamento durante todo o ano, padrão 

freqüentemente registrado em espécies deste gênero (e.g Pasiecznik et al., 2001, Lima, 1999) e 

que pode ser favorecido pelo fato de espécies de Prosopis geralmente serem freofíticas e 

tolerantes à seca (Pasiecznik et al., 2001). Maior intensidade de queda foliar na estação seca e 

brotamento na transição da seca para chuvosa também foi registrada para outras espécies do 

gênero (e.g. Lima, 1999). A queda foliar concentrada principalmente na seca poderia explicar a 

correlação negativa com a precipitação, pois é nesta estação que são registradas as menores 

valores de pluviosidade. 

A floração e, por extensão, a frutificação, apresentaram padrão contínuo, mas com dois 

picos de floração conforme registrado também por Toro (2002) para diversas espécies no Chile. 

A baixa sincronia de floração entre as plantas pode ser responsável pela floração contínua, que 

torna esta espécie importante na manutenção da fauna antófila local, pois disponibiliza pólen e 
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néctar durante o ano todo. Além disso, o “pico” na seca é importante na manutenção de pelo 

menos cinco grupos de insetos (tabela 3) num período considerado crítico em termos de recursos 

alimentares. A ocorrência de um pico de floração no final da seca e outro na chuvosa poderia 

explicar a correlação negativa desta fenofase com a precipitação e positiva com a temperatura, 

respectivamente 

Maior produção de frutos imaturos na transição da seca para chuvosa é também relatada 

para o gênero (e.g., Pasiecznik et al., 2001; Lima, 1999), com consequente correlaçao positiva 

com a temperatuda. Dispersão dos frutos ocorre principalmente no meio da estação chuvosa e 

pode indicar presença de dormência nas sementes conforme registrada para outras espécies de 

Prosopis (e.g. Baes et al., 2002). 

Em Prosopis, como na maioria das espécies de Mimosoideae, o reduzido tamanho da flor é 

compensado pela compactação e transferência da atração para a inflorescência (Arroyo, 1981), 

que funciona como unidade de polinização coletiva. Entretanto, esta compactação pode favorecer 

autogamia e geitonogamia, fato que pode ser negativo se P. rubriflora for autoincompatível, 

como verificado em quase todas as espécies de Prosopis estudadas (Pasiecznik et al., 2001, Hoc 

et al., 1994). Isto poderia explicar também a baixa produção de frutos em relação à de flores 

verificada na população estudada, favorecida pelo comportamento de visita do principal visitante 

floral, Apis mellifera, que realizou principalmente autopolinizações e polinizações cruzadas 

intraplanta. Além disso, em alguns gêneros de Prosopis é comum aborto ou baixa taxa de 

polinização (Pasiecznik et al., 2001). Por outro lado, alguns autores sugerem que a produção de 

grande número de flores em Prosopis seria uma adaptação para induzir a visita de insetos e parte 

ou a mairoia da flores teria função equivalente às das pétalas (Hoc et al., 1994).  

Em P. rubriflora ocorre certa protoginia uma vez que o orifício estigmático abre um pouco 

antes da abertura das anteras fato que pode reduzir autopolinização nesta espécie. Hoc et al. 

(1994) relatam a ocorrência de estigma côncavo em quatro espécies de Prosopis e a ocorrência 

de falsa protoginia, realacionada à precocidade na liberação do estilete, fato também observado 
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em P. rubriflora. Entretanto, Hoc et al. (1994) citam três trabalhos que relatam protoginia em 

Prosopis spp. 

Polinização entomófila com grande diversidade de grupos de animais visitando as flores é 

registrada em todas as espécies estudadas do gênero, com destaque para abelhas e dentre estas, 

Apis mellifera (e.g. Aizen e Feinsinger, 1994b; Lima, 1999; Pasiecznik et al., 2001). Contudo P. 

rubriflora é aqui considerada melitófila (cf. Faegri e van der Pijl, 1979) pela elevada abundância 

e riqueza de espécies himenópteros, que ocorreram durante quase todo o período de floração da 

espécie. 

Apis mellifera foi o principal polinizador de P. rubriflora, considerando a elevada 

frequência de visita e a ocorrência durante toda a foração da espécie. Entretanto, o modo de 

forrageio desta abelha não favorece a polinização cruzada “xenogâmica”, ao contrário das outras 

abelhas, que são nativas, demais insetos alados e beija-flor. As formigas atuaram negativamente 

em relação à polinização de P. rubriflora pois dificultaram as visitas dos polinizadores e 

pilharam néctar e/ou pólen. 

A abelha exótica Apis mellifera como principal polinizador, sugere certo grau de 

antropização da área de estudo. Estudos sobre o efeito da introdução desta espécie sobre a 

reprodução das plantas e do “deslocamento” de espécies nativas deve ser objetivo de estudos 

futuros na região de estudo. 
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Tabela 1. Data média, sincronia (r) e testes de Rayleigh (Z, p) e Qui-quadrado (X
2
), para as 

fenofases brotamento, queda foliar, floração (botão, flor) e frutificação (frutos imaturos e 

maduros) de Prosopis rubriflora em remanescente de Chaco úmido, Porto Murtinho, Mato 

Grosso do Sul.  

 

Parâmetros Fenofases 

 Brotamento Queda foliar Botão Flor Fruto imaturo Fruto maduro 

Angulo médio (µ) 

(mês equivalente) 

288.67° 

(outubro) 

237.90° 

(agosto) 

303.40° 

(novembro) 

299.69° 

(outubro) 

316.07° 

(novembro) 

14.90° 

(janeiro) 

Sincronia (r) 0.21 0.18 0.43 0.26 0.45 0.51 

Teste de Rayleigh (Z) 18.73 16.44 356.45 77.65 525.20 46.68 

Teste de Rayleigh (p) 7.34E-09 7.27E-08 0 0 0 0 

Qui- quadrado  (X
2
) - - 2015.61 1535.86 - - 
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Tabela 2. Critério de Informação de Akaike (AIC) entre duas variáveis meteorológicas e 

fenofases de Prosopis rubriflora amostradas em remanescente de Chaco, Porto Murtinho, Mato 

Grosso do Sul, de setembro de 2010 a outubro de 2011. 

 

Fenofase AICinicial AICfinal Intercepto Temperatura 

média 

Precipitação 

acumulada 

Fotoperíodo r
2
 F p 

Queda 

foliar 

66.07 62.08 49.068 - -0.09 - 0.24 4.37 0.06 

Botão 118.31 116.43 -1485.2 73.669 -2.22 - 0.55 7.67 0.01 

Fruto 

imaturo 

125.55 123.29 -1235 - - 2873 0.3 5.78 0.04 

Fruto 

maduro 

63.4 59.62 -114.9 - - 257 0.43 9.32 0.01 
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Tabela 3. Visitantes florais de Prosopis rubriflora em remanescente de Chaco úmido, Porto 

Murtinho, Mato Grosso do Sul: comprimento total aproximado do corpo (CTA), ocorrência, 

freqüência de visita (h  ֿ ¹), recurso floral coletado (N = néctar, P = pólen). 

 

Visitantes (n° spp.) 
CTA Ocorrência Freqüência Recurso 

(mm) (nº meses) de visita floral 

     

ABELHAS (10)     

Apis mellifera (Linnaeus, 1758) 11.29 12 3.33 N/P 

Arhysosage melanica (Moure, 1998) 5.46 3 0.27 N/P 

Augochlora semiramis (Schrottky, 1910) 9.76 2 0.18 P 

Ceratina (Crewella) morrensis (Strand, 1910)  3.75 2 0.04 P 

Ceratina (Rhysoceratina) próx. volintans 

(Schrottky,1907) 
4.95 2 0.04 N/P 

Epanthidium bicoloratum (Smith, 1879) 9.53 1 0.02 P 

Megachile (latu sensu) sp. 8,97 1 0.02 N/P 

Tetragonisca angustula (Schwarz, 1938) 4.21 1 0.02 P 

Pseudocentron sp. 7.92 5 0.20 P 

Xylocopa splendidula (Lepeletier, 1841) 15.60 1 0.02 P 

     

BORBOLETAS (4)     

Anthanassa frisia herma (Hewitson, 1864) - 1 0.02 N 

Morfotipo 1 - 1 0.02 N 

Morfotipo 2 - 1 0.02 N 

Morfotipo 3 - 1 0.02 N 

     

FORMIGAS (5)     

Camponotus crassus Mayr, 1862 2.8  1 0.02 N 

Camponotus crispulus Wild, 2007 9.3 1 0.02 N 

Camponotus mus (Roger, 1863) 8.07 3 0.09 P 

Cephalotes pusillus (Klug, 1824) 3.2 1 0.02 N/P 

Pseudomyrmex gracilis (Fabricius, 1804) 2.1 1 0.02 N 

     

MOSCAS (3)     

Chrysanthrax sp.  8.86 2 0.11 N 

Exoprosopa sp. 5.29 5 0.24 N 

Poecilognathus sp.  6.21 1 0.02 N 

     

VESPAS (2)     

Polistes sp. 8.74 2 0.04 N 

Synoeca sp. 13.37 4 0.27 P 

     

BEIJA-FLORES (1)     

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812)  - 1 0.02 N 
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Figura 1. Dados de fotoperíodo e climáticos mostrando a distribuição da precipitação (barras) e 

temperaturas (linhas) de setembro/2010 a outubro/2011, exceto dezembro/2010 e janeiro/2011, 

para os quais foram utilizados a média de três anos anteriores por problemas na Estação 

Meteorológica. Tmáx = média das máximas; Tméd = temperatura média; Tmín = média das 

mínimas. Fonte: Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de 

Mato Grosso do Sul (Cemtec).  
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Figuras 2: Histogramas circulares fenológicos de Prosopis rubriflora para brotamento (A), queda 

foliar (B), floração, subdividida em botão (C) e flor (D) e frutificação, subdividida em fruto 

imaturo (E) e maduro (F), em remanescente de Chaco úmido, Mato Grosso do Sul. 
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A B 

C D 

E 

Figura 3. Gráficos parciais do modelo de regressão múltipla entre as variáveis climáticas e 

fenofases de Prosopis rubriflora amostradas em remanescente de Chaco úmido, Mato Grosso do 

Sul e que apresentaram correlação com alguma variável testada: queda foliar x precipitação 

acumulada (A), botões x temperatura média (B) e precipitação acumulada (C) fruto imaturo x 

fotoperíodo (D), fruto maduro x fotoperíodo (E). 
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Figura 4. Inflorescência (A) e esquema corte longitudinal de flor de Prosopis rubriflora (B) na 

qual foram removidos seis estames e parte do perianto. Em B notar o tecido nectarífero na base 

dos estames (seta). Abelha Apis mellifera (C) e Xylocopa splendidula (D), borboleta Strymon sp. (E) 

e vespa Synoeca sp. (F) visitando flores para coletar néctar ou pólen. 
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Figura 5. Abundância de plantas floridas de Prosopis rubriflora (A), abundância (B) e riqueza 

(C) dos cinco grupos de animais que visitaram flores desta espécie de novembro/2010 a 

outubro/2011, em remanescente de Chaco úmido, Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. 
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