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O gênero Smilax  sp.  é  o  maior  da família  Smilacaceae,  com aproximadamente  300
espécies,  com  distribuição  pantropical  e  são  reconhecidas  por  suas  propriedades
medicinais. Smilax fluminensis Steud. é uma espécie dióica, comumente encontrada
em vegetação de mata ciliar. Suas inflorescências são do tipo cimeira umbeliforme,
constituída  de  flores  inconspícuas,  o  que  sugere  pequenos  insetos  como  principais
polinizadores  desta  espécie.  Durante  os  meses  de  agosto  a  novembro  de  2009,
estudou-se a frutificação e a produção de sementes por meio de polinizações manuais
e  naturais.  Em  inflorescências  femininas  de  S.  Fluminensis  foram  realizados
tratamentos  de  polinização  cruzada  (n=03)  e  apomixia  (n=07),  algumas
inflorescências  (n=12)  tiveram  seus  pedicelos  marcados,  para  verificação  da
eficiência da polinização aberta. Para cada tratamento foi quantificado o número de
frutos  por  inflorescência  e  o  número  de  sementes  por  fruto.  O  número  médio  de
frutos  por  inflorescência  nos  tratamentos  de  polinização  aberta  e  apomixia  foram
semelhantes ( X = 7, 875  5,50 e X  = 8,00  6,83, respectivamente) e ( X  =
11,67 1,53 polinização cruzada). Dos 120 frutos contados 31,66% possuíam três
sementes;  39,17%  possuíam  2  sementes  e  no  restante  foi  observado  apenas   uma
semente.  As  altas  taxas  de  frutificação  nas  polinizações  cruzadas  sugerem  que  os
polinizadores estão efetuando o fluxo gênico entre flores masculinas e femininas. A
apomixia  facultativa  é  uma  estratégia  reprodutiva  vantajosa,  pois  garante  a
reprodução da espécie mesmo na ausência de polinizadores.

Palavras-chave: Smilacaceae, polinização, apomixia, Mato Grosso.

1  Laboratório  de  Botânica,  Centro  de  Pesquisas,  Estudos  e  Desenvolvimento  Agro-Ambientais  –
CPEDA.  Universidade  do  Estado  de  Mato  Grosso  (Unemat),  campus  Tangará  da  Serra-MT,  Brasil.

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil



(seylapessoa@hotmail.com)

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


