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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA E DA POLINIZAÇÃO DE Sisyrinchium 
micranthum Cav. (Iridaceae)
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Sisyrinchium micranthum Cav. é uma planta herbácea anual, com ampla variabilidade morfológica 
e três números cromossômicos descritos, 2n = 16, 32, 48. A espécie é descrita como autoincompa-
tível e abelhas do gênero Lanthomelissa Holmberg, 1903 e sirfídeos são descritos como visitantes 
florais da espécie. Este trabalho teve por objetivo observar aspectos da biologia reprodutiva e da 
polinização de S. micranthum frente à ampla variabilidade morfológica e a ocorrência de poliploidia 
na espécie. Diferentes categorias morfológicas foram avaliadas em relação à presença de auto-
compatibilidade e capacidade de autofertilização; e à capacidade de formação de frutos através 
de cruzamentos artificiais. Tendo em vista a sua relação próxima com Sisyrinchium laxum Otto ex 
Sims, cuja ocorrência natural se soprepõe em algumas regiões à de S. micranthum e o fato de que 
já foram consideradas espécies sinonímias, foram avaliadas a autocompatibilidade e a capacidade 
de autofertilização em S. laxum; e, a capacidade de formação de frutos a partir de cruzamentos 
artificiais entre as duas espécies. Foi observada a ocorrência tanto de visitantes florais especiali-
zados, em geral abelhas da família Apidae, como também por abelhas generalistas das famílias 
Andrenidae e Halictidae em S. micranthum. Os dados sugerem uma preferência dos polinizadores 
por plantas de porte maior, o que pode estar relacionado com diferenças na quantidade e quali-
dade da oferta dos recursos florais. Foi registrada a ocorrência de autofecundação e fecundação 
cruzada, além da formação de frutos a partir dos cruzamentos artificiais entre as diferentes cate-
gorias morfológicas. Da mesma forma, os dados obtidos sugerem que S. micranthum e S. laxum 
não representam táxons totalmente isolados reprodutivamente. Considerando que possam existir 
diferenças no nível de ploidia entre as populações, é possível que a poliploidia seja um importante 
fator de diversificação da espécie na sua relação com os visitantes florais.
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