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Aliada a sua ampla distribuição geográfica, a família Asteraceae detém grande variedade de
mecanismos de polinização, sendo documentadas diferentes estratégias para produção de
frutos. O presente trabalho analisou os sistemas de polinização em M. kingii, uma espécie
endêmica da Chapada Diamantina, Bahia, encontrada em campos rupestres, através de
experimentos de polinização com: flores abertas à visitação (controle) (n=80), polinização
espontânea (n=70), xenogamia (n=60) e geitonogamia (n=60). Após dois meses, observou-se
a formação de frutos, mensurando-os quanto ao comprimento e largura. Formaram-se frutos
em todos os tratamentos, sem diferença (KW=0,5035, p=0,0474), revelando a plasticidade dos
mecanismos de polinização da espécie, na área estudada. O comprimento dos frutos não
variou entre tratamentos (p=0,1147), entretanto, houve diferenças significativas na largura
destes (p<0,001) sendo os de polinização espontânea (0,76mm ±0,15) e geitonogamia
(0,77mm ±0,18) menores em relação ao controle (0,96mm ±0,24) e xenogamia (0,87mm ±
0,22). Em M. kingii, embora pareça haver estratégias sugerindo a necessidade de polinização
por vetores bióticos, como p.ex.: protândria, coloração conspícua e presença de nectário
floral, a produção de frutos por polinização espontânea pode representar uma estratégia para
reprodução da espécie em um ambiente que possui condições edáficas e hídricas extremas. As
diferenças na largura dos frutos entre tratamentos podem influenciar na dispersão, tipicamente
anemocórica. Sementes dispersas pelo vento percorrem maiores distâncias quando são
menores, ou mais leves, mas sementes maiores apresentam maiores taxas de germinação.
Imagina-se, então, que nesta espécie, sementes resultantes da xenogamia fiquem mais
próximas à população de origem, podendo ocasionar maior variação intrapopulacional, que
deve favorecer a manutenção da espécie, apesar de sua distribuição restrita. Contudo, são
necessários testes genéticos para inferências mais conclusivas. (CNPQ)
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