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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Sida cordifolia L. (Malvaceae), CONTRIBUIÇÃO PARA 
MANEJO DE UMA ESPÉCIE RUDERAL COM POTENCIAL MEDICINAL E FORRAGEIRO
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O gênero Sida é reconhecido como ruderal, destacando-se Sida cordifolia com potencial farmacêu-
tico e forrageiro, porém não existem informações sobre seu cultivo, impedindo a exploração plena 
do potencial da espécie. O manejo de plantas ruderais é, em parte, baseado em características 
reprodutivas que estas têm em comum. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a biologia re-
produtiva de S. cordifolia verificando se neste item a espécie está de acordo com os aspectos asso-
ciados ao hábito ruderal. O estudo ocorreu em área urbana da Zona da Mata de Pernambuco. Fo-
ram analisados a morfologia de flores e frutos, sequência de antese, desenvolvimento e dispersão 
do fruto. Realizaram-se experimentos de polinização controlada (agamospermia, autopolinização 
espontânea e manual, polinização mista – utilizando grãos de da própria flor e de outros indivíduos 
- e cruzada) e registro da formação natural de frutos. As flores de S. cordifolia são vistosas e a cor 
das pétalas varia do amarelo ao vermelho. A antese inicia às 07:00 h, com anteras já deiscentes 
no botão e o estigma torna-se receptivo a partir das 10:30 h. O murchamento das flores se dá por 
volta das 14:00 h. Os recursos ofertados são pólen e néctar. Os frutos amadurecem em cerca de 
15 dias e possuem dispersão barocórica e epizoocórica. Sida cordifolia é autocompatível e auto-
gâmica, ocorrendo formação de frutos por autopolinização espontânea (93%) e manual (80%), e 
por polinização mista (83%) e cruzada (70%). A produção de frutos em condições naturais foi alta 
(72%) sem diferença significativa em relação aos demais tratamentos, exceto para agamospermia 
que não formou frutos.  Características de sua biologia reprodutiva favorecem o hábito ruderal de S. 
cordifolia, como alta produção de frutos; capacidade de promover polinização cruzada (atração vi-
sual e apresentação de recursos); garantia de produção de frutos por autopolinização espontânea; 
e dispersão dos frutos a pouca (barocoria) e longa (epizoocoria) distância.
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