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Bidens segetum é subarbusto escandente, psicófila e floresce de abril a maio, em Viçosa,
Zona da Mata de Minas Gerais. Os capítulos são radiados e possuem 5-9 flores liguladas
(estéreis)  e  12-44  flores  tubulosas  (perfeitas),  ambas  amarelas.  Inexistem  estudos  que
abordem  aspectos  da  biologia  reprodutiva  dessa  espécie.  Foram  objetivos:  analisar  a
sequência de abertura das flores em capítulos de B. segetum e verificar a longevidade das
flores,  incluindo aspectos  da biologia  floral,  e  dos  capítulos.  O trabalho  foi  realizado  de
maio/2006 a maio/2008, em indivíduos de fragmento de Floresta Estacional Semidecídua,
a  “Mata  do  Paraíso”,  com  194  ha,  em  Viçosa.  Foram  acompanhados  54  capítulos,  da
abertura  da  primeira  flor  até  a  dispersão  dos  diásporos.  Foram  observados:  horário  de
abertura  das  flores,  produção  de  néctar,  viabilidade  e  apresentação  secundária  do  pólen,
longevidade de cada morfo floral e das fases sexuais estaminada e pistilada. A presença de
néctar  foi  testada  com  Tiras  de  Glicose.  A  viabilidade  do  pólen  foi  testada  com
carmim-acético.  A  antese  de  ambas  as  flores  ocorreu  por  volta  de  6:30h;  no  capítulo,  a
antese das flores liguladas antecedeu em três dias a das tubulosas. Cada flor ligulada durou
dez  dias  e  cada  tubulosa  quatro.  No  capítulo,  a  abertura  de  todas  as  flores  tubulosas
ocorreu  em  sete  dias  consecutivos  (média  de  4,6flores/dia).  Essas  flores,  das  6:30  às
14:00h,  são  funcionalmente  estaminadas  (protandria).  Nessa  ocasião,  ocorreu  a
apresentação secundária de pólen, com 81,5% de viabilidade, e houve produção de néctar.
Às 16:00h, do mesmo dia, as flores são funcionalmente pistiladas e permaneceram assim
nos três dias seguintes. Da apresentação secundária de pólen à exposição do estigma foram
descritos sete estádios florais, considerando-se a posição dos ramos do estilete em relação
a das anteras. Em 11 dias, todas as flores do capítulo estavam abertas e, em 20, os frutos
maduros zoocóricos expostos. 
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