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As Angiospermas apresentam grande diversidade de sistemas sexuais, envolvendo flores
hermafroditas e unissexuais, e essa variedade de estratégias reprodutivas pode estar
relacionada com o mecanismo de polinização de cada espécie. Em Laguncularia racemosa
C.F. Gaertn. (Combretaceae), há registros de divergência sexual com populações
hermafroditas e androdióicas, enquanto há casos de dioicia em Conocarpus erectus L., outra
Combretaceae. No entanto, populações dessas duas espécies no litoral norte do estado de
Pernambuco, Brasil, apresentam frutos em todos os indivíduos descartando as possibilidades
de androdioicia e dioicia. Portanto, objetivou-se investigar o sistema sexual de L. racemosa e
C. erectus no manguezal ao norte do litoral de Pernambuco, relacionando com o sistema de
polinização dessas espécies. Flores de diferentes indivíduos de ambas as espécies foram
analisadas em laboratório para verificar a presença de óvulos e grãos de pólen viáveis para
determinar o seu sistema sexual. O comportamento e a freqüência dos visitantes florais foram
monitorados em campo, sendo feitos ainda experimentos de polinização controlada e
polinização natural para determinar o sistema reprodutivo das espécies. Foi aplicado o teste χ2

para verificar diferenças no sucesso reprodutivo como resultado das polinizações.
Laguncularia racemosa foi ginodióica e C. erectus andromonóica, apresentando também
protoginia. Quanto ao sistema de polinização, ambas as espécies foram generalistas sendo
polinizadas por diversos grupos de insetos. Houve partilha de polinizadores entre as espécies
e a eficácia reprodutiva foi alta, possivelmente resultado do fato de ambas serem
autocompatíveis e autógamas. Entretanto, o sucesso reprodutivo foi significativamente maior
na presença dos polinizadores, indicando seus papéis no fluxo gênico dessas espécies. O
comportamento de forrageamento dos polinizadores, visitando várias flores no mesmo
indivíduo, aumentaria a taxa de geitonogamia. No entanto, a ginodioicia e a andromonoicia
associada à protoginia minimiza as taxas de autopolinização em ambas as espécies, o que
pode favorecer a manutenção desses múltiplos sistemas. (CAPES, CNPq)

Palavras-chave: Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa, Ginodioicia, Andromonoicia,
Protoginia, Generalista.

mailto:tarcinadia@yahoo.com.br

