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O gênero Smilax sp.  é  o  maior  da  família  Smilacaceae,  com cerca   de  300  espécies.  No
Brasil  está  distribuído  em  todas  as  formações  vegetais,  principalmente  a  florestal.  
Espécies  desse  gênero  são  notadamente  conhecidas  pela  medicina  popular  desde  a  mais
remota antiguidade. Dentre elas destaca-se Smilax fluminensis  Steud. uma espécie dióica
presente em sub-bosque e borda de mata  ciliar no município de Tangará da Serra – MT.
Sua  morfologia  floral  se  caracteriza  por  inflorescências  do  tipo  cima  umbeliforme,
constituída  de  flores  inconspícuas,  o  que  sugere  pequenos  insetos  como  principais
polinizadores  desta  espécie.  Poucos  trabalhos  têm  sido  desenvolvidos  sobre  o  sistema
reprodutivo  de  Smilax  fluminensis.  Para  tanto,  objetivou-se  investigar  e  quantificar  a
proporção de indivíduos masculinos e femininos, analisar o sistema reprodutivo por meio
de polinizações in vivo e identificar seus visitantes florais. Durante os meses de agosto a
novembro  de  2009,  foram  amostrados  quatro  indivíduos  femininos  e  quatro  masculinos
nos quais foram realizados tratamentos de polinização cruzada (n=55), apomixia (n=33) e
algumas  flores  tiveram  seus  pedicelos  marcados,  para  verificação  da  eficiência  da
polinização aberta (n= 63).   A razão entre indivíduos femininos e masculinos foi de 1:1.
Os  tratamentos  que  tiveram  maior  frutificação  foram:  polinização  cruzada  (89%),
polinização  aberta  (44,7%)  e  apomixia  (18,3%).  As  abelhas  nativas  Tetragona  clavipes
(Fabricius, 1804) e  Halictidae foram os visitantes florais observados em flores de ambos
os  sexos  de  S.  fluminensis.  Analisando  os  resultados  dos  tratamentos  apomiticos  e,
sabendo que estas plantas têm por característica a ocupação de novos ambientes, pode - se
concluir que a apomixia facultativa é uma estratégia reprodutiva vantajosa, pois garante a
reprodução  da  espécie  mesmo  na  ausência  de  polinizadores.  Estudos  dessa  natureza
acrescentam dados à discussão do sistema reprodutivo do gênero Smilax e oferece subsidio
que auxiliam na delimitação desta espécie.
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