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O estudo dos atributos florais e sistemas sexuais de uma comunidade vegetal
oferece dados para responder a várias questões relacionadas à manutenção do fluxo
gênico intraespecífico, sucesso reprodutivo, partilha e competição por polinizadores. O
estudo do sistema sexual e morfologia floral foi realizado na Serra do Mimo em
ambiente de Cerrado no município de Barreiras, nas coordenadas 12º 09' S, 44º 09' W, a
uma altitude de cerca de 492m. O levantamento de dados está sendo feito através de
coletas botânicas mensais, em que são anotadas informações sobre o hábito da planta,
coloração floral, simetria, recurso oferecido e o sistema sexual de cada espécie. O
material coletado está depositado no acervo botânico da UNEB de Barreiras. A análise
destas características também está sendo complementada com as espécies já existentes
no Acervo do herbário coletadas na Serra do Mimo. As coletas e observações de campo
iniciaram-se no mês de abril 2008, e até o momento foram catalogadas 94 espécies. A
presença de flores hermafroditas foi predominante sobre os demais sistemas sexuais
com 92,9 %, sendo encontrado 6% de espécies monóicas e 1,2% de espécies dióicas. O
hábito predominante é o arbustivo com 27,7%, seguido de subarbustos (22,9%) e
árvores (19,3%). As herbáceas e trepadeiras juntas representam 27,7%. As espécies com
flores amarelas tiveram maior representatividade com 31,7%, seguida de flores brancas
(23,5%), rosa (11,1%) verde (8,5%), lilás (7,4%) creme (4,9%) e marrom (1,2%).
Quanto a simetria floral, 50% apresentaram simetria zigomorfa, 48,8% actinomorfa,
1,2% assimétrica. Esses resultados parecem ser similares a outros ambientes tropicais
em que predominam espécies com flores hermafroditas. A presença de flores amarelas,
aliada a corola de simetria zigomorfa são características da síndrome de melitofilia,
sistema de polinização bastante comum entre as espécies vegetais da Serra do Mimo.
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