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A dioicia é um sistema sexual que implica na total dependência de vetores de pólen para
produção de sementes. Alguns atributos florais foram associados à dioicia: flores pequenas,
inconspícuas, planas, numerosas e com recurso néctar de fácil acesso. Tais atributos estão
frequentemente relacionados à visita oportunista de diversos insetos e, muitas vezes, à
polinização generalista. Embora a freqüência de dioicismo nas angiospermas seja de cerca de
6%, na restinga o dioicismo foi encontrado em grande freqüência, principalmente entre as
espécies lenhosas (entre 11 e 17%). Este fato torna os estudos deste sistema sexual relevantes
para um maior entendimento do sucesso da dioicia na restinga. O objetivo do trabalho foi
caracterizar o evento da floração nas dióicas com atributos florais de espécies generalistas, em
área de restinga (APA de Maricá, RJ). Foram estudadas Maytenus obtusifolia Mart. (n=27),
Guapira opposita (Vell.) Reitz (n=74), Tapirira guianensis Aubl. (n=19), Protium brasiliense
(Spreng.) Engl. (n=21), Coccoloba arborescens (Vell.) R.A. Howard (n=20) e Ocotea notata
Mez. (n=21). Os dados fenológicos de floração foram tomados mensalmente, durante parte de
2007, 2008 e início de 2009 (tendo-se acompanhado cada espécie pelo menos uma ou duas
florações) e analisados a partir do percentual de atividade e de intensidade do evento, esta
última através de uma escala semi-quantitativa, variando de 0 a 3, onde 0-ausência; 1-baixa (1
a 33%); 2-média (34% a 66%) e 3-alta (67% a 100%). Picos distintos de intensidade /
atividade do evento foram registrados para as espécies O. notata (março), C. arborescens
(julho), P. brasiliense (novembro) e M. obtusifolia (outubro), exceto em T. guianensis e G.
opposita (ambas com pico em dezembro). Ao longo do período de floração, as plantas
masculinas e femininas são muito semelhantes tanto para atividade quanto para intensidade,
embora tenham sido observados maiores percentuais de atividade e de intensidade das plantas
masculinas em M. obtusifolia e O. notata no início do evento, fato frequentemente citado para
dióicas. De modo geral, as espécies florescem no período quente e chuvoso (outubro a
março), com exceção de C. arborescens que apresentou pico de floração no período frio e
seco. Até o momento, o padrão encontrado para estas espécies dióicas, acompanha tendência
observada para a vegetação de restinga como um todo.
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