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Isolamento reprodutivo em árvores neotropicais: uma breve introdução 

Valério Andrade Melo1

Considerações Iniciais 

 Isolamento reprodutivo pode ser definido como a ausência de fluxo gênico entre as 

populações das plantas. A polinização e a dispersão de sementes são os processos responsáveis por 

este fluxo nas plantas, mas este trabalho tem por objetivo tratar apenas do fluxo gênico via 

polinização em árvores das florestas neotropicais. Será apresentada uma discussão geral sobre as 

florestas tropicais, depois apresentados alguns trabalhos representativos e, finalmente, 

considerações gerais com base nos resultados dos trabalhos citados. 

 A principal questão teórica a ser tratada é a importância da fecundação cruzada nas espécies 

dessas florestas e as possíveis limitações a este processo. Nas florestas tropicais em geral, com alta 

riqueza e baixa densidade, a qualidade, mais que a quantidade da produção de sementes, vai 

garantir o sucesso das árvores pois poucas oportunidades de estabelecimento (Richards 1997) 

associadas à longevidade combinada com as pressões de competidores, patógenos e predadores, 

pressões seletivas que premiam a recombinação genética (Bawa 1990). Tais questões são de grande 

interesse porque há muita especulação sobre o grau de auto-polinização versus polinização cruzada 

nessas espécies em função do movimento de polinizadores (Bawa et al. 1985) e, mais recentemente, 

sobre o efeito da fragmentação florestal no sucesso reprodutivo das espécies arbóreas tropicais. 

 Assim, serão discutidos os fatores que influenciam o isolamento reprodutivo de árvores 
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neotropicais a partir das premissas de que esse isolamento se relaciona à densidade e à distribuição 

espacial dos indivíduos das plantas e à limitação imposta por sistemas de polinização cruzada 

especializados, que podem influenciar a efetividade da polinização e a posterior produção de 

sementes. Espera-se que estes fatores estejam atuando conjuntamente para determinar se existe ou 

não isolamento reprodutivo em cada população. 

 As florestas tropicais apresentam baixa densidade populacional de árvores e alta diversidade 

(Kress & Beach 1994), o que levou Fedorov (1966) a sugerir que linhagens autocompatíveis teriam 

vantagem sobre as auto-incompatíveis, por não dependerem de polinizadores para a formação de 

sementes. Como resultado, espécies autógamas estariam sujeitas a altas taxas de autofecundação. 

 A predominância da alogamia como conseqüência de polinização cruzada foi confirmada 

em estudos posteriores (Bawa 1974, Bawa 1979, Bawa et al. 1985, Bullock 1985). Além da 

predominância da alogamia nas árvores tropicais, diversos trabalhos mostram que há uma grande 

variação nos sistemas reprodutivos destas plantas, variando da apomixia à alogamia obrigatória 

(Bullock 1985, Richards 1997, Jaimes & Ramírez 1999). 

 Apesar de características como o hermafroditismo e a auto-incompatibilidade serem mais 

comumente registradas em árvores, comunidades vegetais podem diferir entre si quanto à 

prevalência de tais estratégias. Estas diferenças parecem se relacionar às características ecológicas 

das comunidades que, por sua vez, estão associadas direta ou indiretamente a fatores abióticos 

(Sobrevilla & Arroyo 1982, Ramírez & Brito 1990, Ramírez & Seres 1994, Jaimes & Ramírez 

1999). 
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 Bullock (1985) apresenta dados para uma floresta decidual mexicana, em que 76 % das 

espécies de árvores e arbustos testadas eram auto-incompatíveis, semelhante aos 79 % de auto-

incompatibilidade obtidos por Bawa (1974) em floresta semi-decídua na Costa Rica. Já numa 

floresta úmida na Costa Rica, Bawa et al. (1985) observaram que 96 % das espécies testadas por 

eles eram auto-incompatíveis. Esses dados podem ser generalizados, mas com certa cautela tendo 

em vista que apenas uma fração das espécies dessas comunidades foi testada, dadas as dificuldades 

operacionais relacionadas à altura das árvores. 

 Nas florestas úmidas, apesar de as flores serem visitadas por um grande número espécies, 

normalmente os membros de apenas uma ou duas classes principais, usualmente da mesma ordem, 

são vetores efetivos de pólen. Entre os vertebrados, os morcegos e as aves são os principais 

polinizadores, enquanto que mamíferos não voadores, apesar de visitantes regulares de flores ricas 

em néctar, parecem não transferirem quantidades significativas de pólen entre as árvores. Já entre 

os invertebrados as abelhas talvez sejam o grupo mais importante em relação ao número e 

diversidade de plantas polinizadas. A grande maioria das espécies das famílias mais comuns nas 

florestas neotropicais de terras baixas são os polinizadas por estes animais. Numa seqüência de 

decrescente de importância, outros polinizadores invertebrados de árvores dessas florestas são 

mariposas, besouros, borboletas, vespas, grandes moscas e tisanópteros (Bawa 1990). 

 Outro ponto importante relacionado à polinização biótica é a especialização dos vetores, 

dividida em três categorias por Bawa (1990). Num extremo estão as figueiras, em que cada espécie 

é polinizada por apenas uma espécie de vespas especializada. Em outro extremo estão plantas que 
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apresentam um modo generalista de polinização, com flores pequenas em que o pólen e o néctar são 

acessíveis a um grande número de organismos. Numa categoria intermediária estão plantas como 

orquídeas e helicônias, que são visitadas por grupos especializados de abelhas e beija-flores, 

respectivamente. 

 Árvores, assim como a maioria das Angiospermas, são mais comumente hermafroditas 

(Bullock 1985, Bawa et al. 1985, Gibbs 1986, Richards 1997). Um problema das flores 

hermafroditas é a possível interferência entre as funções masculina e feminina, aumentando as 

chances de autofecundação (Bawa 1979). Isso parece ter levado à evolução de mecanismos que 

minimizam tal interferência e maximizam a fecundação cruzada. A separação espacial (hercogamia) 

ou temporal (dicogamia) dos órgãos masculinos e femininos da flor ou inflorescência (Bawa 1979, 

Castro & Oliveira 2001) exemplificam esses mecanismos. 

 Apesar da existência das adaptações florais contra a autogamia, como a hercogamia e a 

dicogamia, a prevalência de sistemas de auto-incompatibilidade em árvores indica que as barreiras 

para a autofertilização são principalmente genéticas, e não morfológicas. Por outro lado, muitas das 

adaptações morfológicas podem indicar a possibilidade de autofecundação, pois são manifestações 

dos sistemas de polinização e reprodução prevalentes nas plantas (Bawa 1979). 

 A dioicia é um mecanismo reprodutivo bem menos freqüente do que o hermafroditismo 

floral em árvores tropicais, apesar de ser mais comum nestes ambientes do que em regiões 

temperadas. Devido ao menor número de possíveis intercruzantes na população, espécies dióicas 

são consideradas menos eficientes na formação de frutos do que espécies hermafroditas (Jaimes & 



 5

Ramírez 1999, Oliveira e Gibbs 2000), e são em sua maioria freqüentemente polinizadas por 

abelhas pequenas em ambientes tropicais (Bawa 1990). Em adição à hercogamia, à dicogamia e à 

dioicia, árvores podem também apresentar monoicia como estratégia que promove a polinização 

cruzada.  

 A maioria dos estudos que relaciona características reprodutivas a distúrbios ambientais 

compara plantas de fragmentos antropogênicos com indivíduos de floresta contínua, e atribuem as 

diferenças encontradas aos diferentes níveis de eficiência dos polinizadores, como será visto a 

seguir. No entanto, esta comparação parece não ser pertinente, pois as características florais de 

muitas espécies evoluíram sob regimes naturais de distúrbios pequenos e freqüentes, além de outros 

maiores e mais raros, se acomodando a eles, diferentemente do que ocorre em distúrbios 

antropogênicos (Feinsinger et al. 1987). 

 A escala do distúrbio natural é geralmente pequena em relação à amplitude de 

forrageamento da maioria dos polinizadores, portanto a variação espacial na efetividade do 

polinizador parece não ser responsável pela diferenças observadas na biologia reprodutiva entre 

plantas que ocupam diferentes tipos de áreas de um mosaico natural (Feinsinger et al. 1987). Um 

dos aspectos amplamente aceitos é que a especificidade de polinizadores parece não ser tão 

importante em ambientes tropicais, onde as interações planta-polinizador são mais generalistas 

(Herrera 1988). 

 Apesar das diferenças entre fragmentos antropogênicos e o mosaico natural das florestas 

tropicais, estes ambientes podem conter situações de isolamento reprodutivo semelhantes. 
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Populações de espécies que ocorrem exclusivamente em ambientes distantes de outros de mesmo 

tipo podem sofrer erosão genética devido à depressão por endogamia (Aizen & Feinsinger 1994). 



 7

Exemplos selecionados 

 Em relação a outros países neotropicais há relativamente poucos trabalhos sobre biologia 

reprodutiva no Brasil, os quais tratam principalmente de detectar os sistemas reprodutivos, e os 

polinizadores envolvidos. Os trabalhos aqui apresentados representam uma seleção relacionada aos 

objetivos desta revisão e mostram tanto a presença quanto a ausência de isolamento reprodutivo em 

árvores tropicais. 

 Estudando a palmeira macaúba no Brasil Central, Scariot & Lleras (1991) verificaram que a 

espécie é polinizada principalmente por besouros, com o vento desempenhando um papel 

secundário. Esta espécie apresenta principalmente polinização cruzada entre diferentes indivíduos, 

mas a espécie é auto-compatível, com a geitonogamia respondendo por uma significativa 

porcentagem da produção de frutos. A combinação de duas estratégias de polinização com um 

sistema reprodutivo flexível sugere que a macaúba pode ter grande sucesso na colonização de novas 

áreas, como pode ser evidenciado pela ampla distribuição da espécie nos neotrópicos. 

 Oliveira & Gibbs (1994) estudaram seis espécies de Vochysiaceae também no Brasil Central 

e verificaram que todas são auto-incompatíveis, polinizadas principalmente por abelhas e 

apresentam floração em períodos distintos como estratégia para evitar a transferência interespecífica 

de pólen. 

 Ainda no Brasil Central, quatro árvores e quatro arbustos de Myrtaceae foram estudados por 

Proença & Gibbs (1994). Todas espécies foram polinizadas por abelhas e dentre as quatro espécies 

de árvores três são auto-incompatíves (Blepharocalyx salicifolius, Campomanesia velutina e 
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Siphoneugena densiflora), pois não produziram frutos quando auto-fecundadas, enquanto que 

apenas uma espécie (Eugenia dysinterica) produziu o mesmo número de frutos após fecundação 

cruzada ou auto-fecundação. 

 Na Amazônia Cordia multispicata (Boraginaceae) é um arbusto invasor de pastagens que 

foi estudado por Vieira & Silva (1997). Nesta espécie constatou-se que durante a estação seca, 

quando o número de polinizadores foi reduzido, a produção de frutos foi baixa, variando de 11-25 

% das flores, enquanto que na estação chuvosa a produção variou entre 48 e 61 %.  

 Já no sudeste do Brasil, Piratelli et al. (1998) estudaram Jacaratia spinosa (Caricaceae), 

uma árvore pioneira dióica com antese noturna, polinizada por mariposas e com padrão espacial 

agregado, uma característica comum nesse tipo de sistema reprodutivo. Essa espécie, apesar da 

dioicia, produziu frutos por agamospermia e por cruzamento controlado. No entanto, o sucesso 

desses cruzamentos foi inferior ao de flores que não sofreram interferência. 

 Apesar de não ter sido realizado em florestas neotropicais, o trabalho de Ghazoul (2004), 

realizado na Tailândia, mostra que há muitas interações complexas envolvidas nas interações 

planta-polinizador e, consequentemente, no sucesso reprodutivo das plantas. Dipterocarpus 

obtusifolius, uma árvore auto-incompatível polinizada por borboletas, mariposas e aves, teve sua 

ecologia reprodutiva impactada pela remoção de madeira de Shorea siamensis. Em áreas sujeitas a 

intensa extração de S. siamensis ocorreu a invasão do sub-bosque por uma planta exótica, 

Chromolaena odorata. Esta invasão causou mudanças no comportamento de forrageamento das 

borboletas - as principais polinizadoras diurnas, que se deslocou do dossel para o sub-bosque. 
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Apesar da redução da polinização, a produção de sementes de D. obtusifolius não foi afetada 

possivelmente porque a polinização pelas aves ou mariposas compensou a redução na polinização 

pelas borboletas. 

 Em relação aos efeitos da fragmentação, selecionamos alguns trabalhos recentes realizados 

na América Central que fornecem uma visão geral da questão: 

 Uma árvore polinizada por mariposas em florestas decíduas da América Central, Samanea 

saman (Leguminosae), foi estudada por Cascante et al. (2003) em duas condições: árvores isoladas 

em áreas abertas ou em pequenos fragmentos, a mais de 500 m do conespecífico mais próximo e 

árvores em populações contínuas de 10 ou mais indivíduos por hectare em floresta não perturbada. 

Em ambas condições as árvores produziram números similares de sementes e apresentaram a 

mesma probabilidade de aborto de sementes, dentre outros resultados semelhantes. As árvores 

isoladas tiveram grande capacidade reprodutiva, apesar da sua condição de hábitat. Apenas a 

variabilidade genética da progênie das árvores isoladas foi afetada negativamente em comparação 

com as árvores da floresta não perturbada. 

 Em outro estudo realizado sob condições semelhantes, Fuchs et al. (2003) constataram que a 

fragmentação não afetou a produção de sementes de Pachira quinata (Bombaceae), porque as 

árvores isoladas desta espécie produziram mais flores que as árvores da população contínua. 

Todavia, análises genéticas também revelaram que a progênie das populações contínuas teve maior 

variabilidade genética devido a um maior nível de polinização cruzada, sugerindo que a 

fragmentação pode afetar os padrões de cruzamento desta árvore polinizada por morcegos. 
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 Trabalhando da mesma forma, também com uma Bombaceae polinizada por morcegos 

(Ceiba grandiflora), Quesada et al. (2003) obtiveram resultados que mostram efeitos negativos da 

fragmentação sobre a polinização e sobre o sucesso reprodutivo desta espécie como uma 

conseqüência do menor número de visitas dos polinizadores nas árvores isoladas. 

 Finalmente, em um trabalho com três espécies auto-incompatíveis de Ceiba (Bombacaceae), 

Quesada et al. (2004) analisaram os efeitos da fragmentação na atividade dos polinizadores e as 

conseqüências para o sucesso reprodutivo dessas árvores polinizadas por morcegos no México e na 

Costa Rica, Esses efeitos variaram de acordo com a espécie considerada. C. aescutifolia foi mais 

visitada pelos polinizadores nos fragmentos florestais provavelmente porque esta espécie floresce 

em uma época de escassez de flores quiropterofílicas e porque as árvores nos fragmentos produzem 

o dobro de flores em relação à floresta. Por outro lado, C. grandiflora recebeu significativamente 

menos visitas dos morcegos polinizadores nos fragmentos em relação à floresta contínua. Os 

resultados obtidos para a visitação de polinizadores em C. pentandra variaram em função da grande 

disponibilidade de outras flores na época de sua floração. A produção de frutos foi 

significativamente menor nas populações fragmentadas de C. grandiflora e de C. aescutifolia 

provavelmente porque em fragmentos ocorrem cruzamentos geitonogâmicos devido ao isolamento 

dos indivíduos. Os sistemas reprodutivos de C. aescutifolia e de C. grandiflora não variaram com a 

fragmentação, mantendo-se a predominância da auto-incompatibilidade. Por outro lado, C. 

pentandra mostrou um sistema sexual flexível, sugerindo que a ausência de polinizadores nos 

fragmentos pode alterar o sistema reprodutivo dessa espécie. 
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Considerações Finais 

• Há um grande número de espécies alógamas nas florestas neotropicais, que dependem de vetores 

bióticos de pólen para serem fecundadas. Parece que o isolamento reprodutivo nas árvores 

tropicais é causado por processos que afetem esses vetores (Ghazoul & Shaanker 2004). 

• Grande variação interespecífica e intercomunidades no tipo de fecundação. 

• A fragmentação tem efeitos variados sobre diferentes espécies de árvores, mesmo aquelas 

filogeneticamente próximas. 

• O isolamento reprodutivo parece estar relacionado à densidade dos indivíduos no caso de 

reprodução cruzada, mas ainda faltam evidências experimentais. 

• A fecundação cruzada promove a variabilidade genética, ao custo de não ocorrer devido à 

ausência dos polinizadores. 
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