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Seção: Biologia Floral/Reprodutiva

ASPECTOS FUNCIONAIS DA GINODIOICIA E BIOLOGIA DA POLINIZAÇÃO DE Dasyphyllum 
brasiliense (Spreng) Cabrera (ASTERACEAE)
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Diferentes sistemas sexuais devem resultar de processos ecológicos-evolutivos que otimizem  ta-
xas reprodutivas e aumentem a diversidade genética de populações vegetais.  A ginodioicia, vista 
como transição entre unisexualidade e bissexualidade, seria um indicativo deste processo. Este 
estudo objetivou averiguar a funcionabilidade deste sistema em D. brasiliense  (Spreng) Cabrera. 
Avaliou-se a razão sexual, morfometria, frequência de visitantes florais, sucesso reprodutivo nas 
expressões sexuais, além da eficiência do principal visitante na retirada de pólen das flores.  A 
população estudada apresentou razão sexual de 3:1 com maior número de indivíduos funcional-
mente femininos (Iff) (Qui-quadrado = 8, p= 0,007). As inflorescências de indivíduos bissexuais (Ib) 
apresentaram maiores valores médios para alguns atributos, tais como porção exposta do estilete 
(t = -3,47, p < 0,01) e comprimento total do estilete (t = -5,41, p < 0,01). A espécie é entomófila 
com as expressões sexuais apresentando grande número de espécies visitantes florais: abelhas 
(3 spp.),vespa (1 sp.) e formiga (1 sp.), moscas (7 spp.) e borboletas (2 spp.). Iff apresentaram 
maior frequência de visitas do que em Ib, principalmente quanto ao principal polinizador: Apis melli-
fera Linnaeus (Qui-quadrado =62,8, p < 0,001). Esta diferença entre as expressões sexuais pode 
não ter efeitos negativos ao componente masculino do sucesso reprodutivo em Ib, visto que em 
apenas uma visita do principal polinizador (Apis mellifera L.) ocorre retirada de pólen quase duas 
vezes maior do que na segunda visita consecutiva (t = 4,85, p= 0,004). O valor médio de sucesso 
reprodutivo feminino para as duas expressões sexuais não diferiu significativamente (t = 0,2, p 
= 0,42), tampouco houve indício de limitação polínica. Tais resultados indicam uma participação 
efetiva de Ib tanto na disponibilidade polínica, quanto na produção de sementes para população, 
porém a razão sexual observada reforça a maior contribuição em sementes dos Iff e evidencia o 
papel masculino dos Ib.
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